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ҚҰРАСТЫРУШЫЛАРДАН 
 

1. Жалпы сипаттама 

 

Қазақ елі өзінің тәуелсіздігін  жариялап, әлемдік қауымдастықтың ұлы мұхитына өз кемесін 

шығарған күннен бастап, шығысындағы алып көршісі – Қытай Халық Республикасымен  болған 

достық, тату көршілік қарым-қатынасқа ерекше екпін беріп,  бейбіт-қатар өмір сүрудің, өзара 

тиімді де сенімді әріптестік пен тату көршіліктің аймақтағы үлгісін  көрсетіп, қол ұстасып қатар 

дамып келеді.  Бұл ретте, ширек ғасырдан астам уақыттан бері екі ел арасындағы  түрлі деңгейдегі  

сөйлесу, пікір алысулардың бәрі  де   негізінен  қазақ-қытай тілдері, кейде қажеттілікке қарай 

орыс-қытай тілдері арқылы жүзеге  асып  жатқаны  жасырын емес.   

Алайда күні бүгінге дейін елімізде  қытайша-қазақша көлемді, әмбебап аударма сөздіктің 

болмауы – қытай тілін үйренушілер үшін ғана емес, қазақ-қытай, немесе қытай-қазақ тілдерінен 

аударма жасаушыларға да елеулі қолбайлау болып келді. Өйткені, аударма сөздіктер бір тілдегі 

сөздерге екінші бір тілдің балама сөздерін беріп, халықтар арасында өзара тіл үйренуге, пікір 

алмасу үрдісіне, өзара қарым-қатынас жасауға қолғабыс  етеді.  

Бізге белгілі  болғанындай, Аспанасты елінде қытайша-орысша, орысша-қытайша, қытайша-

қазақша, қазақша-қытайша әмбебап аударма сөздіктерді былай қойғанда, салалық сөздіктердің өзін  

санап тауысу мүмкін емес.  Ал біздің елдегі қытай тілін үйренушілер, қазақ тілді қытайтанушылар 

мен  қытай тілінен қазақ тіліне аударма жасаушылар күні бүгінге дейін қытайша-орысша немесе  

қытайша-ағылшынша аударма  сөздіктердің көмегіне жүгініп келе жатқаны ащы да болса ақиқат. 

Бұл қиындықтың зілмауыр салмағы, әсіресе, ширек ғасырдан бері еліміздің  жетекші жоғары  оқу 

орындарында қытай тілінен, қытай-қазақ тілдері бойынша аударма теориясы мен тәжірибесінен, 

қытай  әдебиеті тарихынан, қытай мәдениетінен сабақ өтіп, дәріс оқып, қытайтанушы және қытай 

тілі  мамандарын дайындап келе жатқан  маман-ұстаздардың мойнына көбірек түскені белгілі. 

Осынау  қиындықты сәл де болса  жеңілдету мақсатында, атап айтқанда,  әрісі  еліміздің ғылым-

білім саласындағы,  берісі қазақ-қытай тілдері бойынша  аударма  саласындағы  ақтаңдақты  

орнын толтыру мақсатында, біз жүйелі де көлемді, әмбебап  «қытайша-қазақша үлкен сөздік»  

құрастырып шықсақ  деген арманмен,  2006 жылдан бастап қытайша-қазақша сөздік құрастыру 

жұмысын қолға алған болатынбыз. Іс жүзінде сөздік құрастыру жұмысы біз ойлағандай жеңіл-

желпі шаруа болмай шықты.  Талай рет шегініп кеткен кездеріміз де болды. Айта берсек, оның өзі 

ұзақ әңгіме. Қысқасы сол он жылдан астам  уақыттан бергі сапалы еңбек пен машақатты 

ізденісіміздің арқасында  қолдарыңыздағы   «Қытайша-қазақша үлкен сөздік» («汉哈大词典»)  

өмірге келді.   

«Сөздікті»  құрастыру  барысында біз  ҚХР Пекин қаласындағы «Сауда» баспасынан 2006  

жылы жарық көрген «Қазіргі қытай тілінің сөздігі» (“现代汉语词典”), ҚХР  Шанхай қаласындағы  

«Қытай тілінің үлкен сөздігі»  баспасынан 2000 жылы  жарық көрген  «Қытай тілінің үлкен 

сөздігі»  (“汉语大词典”), ҚХР Шанхай қаласындағы «Сөздік» баспасынан 1999 жылы жарық 

көрген  үштомдық «Сөз теңізі» (“辞海”) , ҚХР Пекин қаласындағы «Сауда» баспасынан 1998 

жылы жарық көрген «Орысша-қытайша үлкен сөздік»(“ 大俄 汉词典 ”), ҚХР Хэйлуңцзян 

қаласындағы «Ғылым-техника» баспасынан 1993 жылы жарық көрген екітомдық «Қытайша 

орысша  ғылым-техникалық  сөздік» (“汉俄科技大词典”), ҚХР Пекин қаласындағы «Шет тілдерін 

оқыту мен зерттеу» баспасынан жарық көрген  «A Modern Chinese-English Dictionary» (“现代汉英

词典” )， ҚХР Пекин қаласындағы «Сауда» баспасынан 2010  жылы жарық көрген «Қазіргі қытай 

тілінің сөздігі»,(“现代汉语词典 ”) ,  сондай-ақ  ҚХР Үрімші қаласындағы «Шыңжаң халық 

баспасынан»  1987 жылы С.Найманның бас редакторлығымен жарық көрген  «Ханзуша-қазақша 

сөздік» (“汉哈词典 ”), ҚХР Пекин қаласындағы  «Ұлттар баспасынан» 1989 жылы марқұм 

Н.Әбікеннің бас редакторлығымен жарық көрген «Қазақша-ханзуша сөздік» (“哈汉词典”), ҚХР 

Үрімші қаласындағы «Шыңжаң жастар-өрендер баспасынан»  2001 жылы Ә.Жаппар, Ә.Имин, 

А.Әбәйлардың бас редакторлығымен жарық көрген  екітомдық  «Хәнзучә-ұйғұрчә чоң  лұғәт» (“汉
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维大词典”), Алматы қаласындағы «Дәуір» баспасынан 2013 жылы  жарық көрген  «Қазақ сөздігі»,  

Алматы қаласындағы «Дайк-Пресс» баспасынан 2008 жылы  жарық көрген  «Қазақша-орысша 

сөздік»  секілді сөздіктер пайдаланылды. Осылардың ішінде біз негізгі басшылыққа алған 

түпнұсқалық, басты сөздік ҚХР Пекин қаласындағы «Сауда» баспасынан 2010  жылы жарық 

көрген «Қазіргі қытай тілінің сөздігі» (“现代汉语词典”) болғанын бөле-жара атап айтқымыз келеді.  

Өйткені,  бұл сөздік о баста ҚХР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының ұйымдастыруымен 

елдегі  жетекші тілші-ғалымдар  құрастырған, ҚХР үкіметінің бекітуінен өткен, Аспанасты елінде  

жаппай мойындалған, кең қолданыстағы  әсбебап түсіндірме сөздік.  Сондай-ақ ол   сөздіктің  

(«Қазіргі қытай тілінің сөздігі» – “现代汉语词典”) басты ерекшелігі, қамтылған сөздік қоры 

біршама мол. Әсіресе онда күнделікті жиі қолданылатын  сөздерден тыс, қолданыстан шыға 

қоймаған архаизмдер, лексиконда  орнығып бара жатқан диалектілер, ғылым мен техниканың 

соңғы жетістіктері туындатқан жаңа сөздер  мен атау-терминдер де көптеп қамтылған.  Ал сөз 

болып отырған «Қазіргі қытай тілінің сөздігіне»  қамтылмай қалған сөздерді қолыңыздағы 

«Қытайша-қазақша үлкен сөздікке» («汉哈大词典») енгізуде  немесе  кейбір сөздердің  қазақша 

баламасын   табуда  жоғарыда  аталған  қостілді сөздіктер немесе біртілді түсіндірме  сөздіктер 

кеңінен пайдаланылды.   

 

 

2.  Құрастырылу ерекшелігі 

 

1.  «Қытайша-қазақша үлкен сөздік» («汉哈大词典»)  (әрі қарай «Сөздік») деп аталатын  бұл  

қостілді  аударма сөздікте  қытай тілі негізгі тіл, қазақ тілі аударма (түсіндіруші) тіл болып 

есептеледі.  

 

2. «Сөздікке»  қазіргі қытай тіліндегі қолданыста бар  70 мыңға таяу сөздер мен  сөз 

тіркестері қамтылды.  

 

3.  «Сөздік»  латын қарпі негізіндегі қытай тілінің пиньин алфавитінің дыбыс реті бойынша 

құрастырылды  әрі оның кестесі берілді («音节表»).  

 

4. Иероглифі ұқсас болғанмен, оқылуы және мағынасы бөлек сөздер  (мысалы, 好 hǎo, 好 hào ,

长 cháng, 长 zhǎng  т.б.) жеке-жеке  бөлек сөз ретінде берілді.  

 

5. Ауызекі тілде үнемі «儿» қосылып айтылып, әлеуметтік дағдыға айналып кеткен, сондай-

ақ «儿» қоспаса сөздің мағынасына әсер ететін сөздерге  біз барынша «儿» қосып беруге тырыстық.  

 

6. «Сөздікке» енген сөздердің қай сөз табына жататындығы туралы  сол сөздің қасына тік 

төртбұрышты жақшаның ішіне  қытай тіліндегі сөз табының басқы буыны (зат есім -【зат.】, сын 

есім 【сын.】, үстеу 【үс.】, еліктеуіш сөздер 【ел.】... т.б.)  берілген болса, кітаби тілге 〈书〉

белгісі,  ауызекі тілге  〈口〉белгісі,  диалект сөздерге  〈方〉белгісі қойылды. 

 

7. Көп мағыналы сөздердің басты-басты мағыналары ①, ②, ③ ....... деген нөмірлер арқылы 

берілді.   

 

8. Кейбір сөздердің аудармасын мысал арқылы түсіндіру керек болғанда, сөйлемнің 

қытайшасы ман қазақшасы қатар берілді.  

 

9. Ғылым-техникалық атаулардың қазақ тілінің қолданысында барларын сол күйінде, 

жоқтарын халықарлық, әсіресе, ағылшын, орыс, түрік тілдеріндегі  қолданылып жүрген тіліміздің 

қолданылу ерекшелігіне  сәйкес келетін нұсқаларын алуға тырыстық.  
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10.  «Сөздікке»  тек қытай халқының ежелгі салт-дәстүрі мен көне тарихына ғана қатысты,  

бүгінде қолданыстан мүлде шығып бара жатқан қазақша баламасы  да табылмайтын  сөздер  

енгізілген жоқ.    

 

11.  Қолданылу құндылығын арттыру мақсатымен  «Сөздіктің» соңына қытай тарихында 

өткер патшалықтар туралы кесте, әлем елдерінің атауы, астанасы, ұлттық валютасы және  

орналасқан аймағы туралы кесте, қытайша-қазақша химиялық элементтер атауларының кестесі,  

қытай тіліндегі буындардың қазақша транскрипциясы қоса берілді.  

   Міне, осындай-осындай ерекшелігімен, қолдарыңыздағы   «Қытайша-қазақша үлкен 

сөздік» («汉哈大词典»)  еліміздегі  қытай тілін үйренушілер мен  қытай тілінен қазақ тіліне 

аударма жасаушылардың  сұраныстарын белгілі деңгейде қанағаттандырып жатса, еңбектің  далаға 

кетпегені  деп білеміз.  

      Осы орайда қолдарыңыздағы бұл «Сөздіктің» еліміз үшін маңызы мен қажеттігін ескеріп, бізге 

жақыннан жәрдемдес болған, қол ұшын берген, көмектескен, жарық көруіне тікелей ат салысқан 

белгілі мемлекет қайраткері, әлемдік деңгейдегі дипломат, көрнекті қытайтанушы-ғалым, ҚР 

Парламенті Сенатының  төрағасы Қ.К.Тоқаевқа, қазақ руханиятының үлкен жанашыры, көрнекті 

композитор, ҚР Мәдениет және спорт министрі А.Мұхамедиұлына, ҚР ҰҒА академигі, тарихшы-

ғалым, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры Е.Б.Сыдықовқа, сондай-ақ  «Эксклюзив КА» 

баспасының басшылығы мен ұжымына шын жүректен һәм борышкер көңілмен алғысымызды 

айтамыз!   

Сөз соңында, сөздік құрастырудағы тәжірибеміз алғашқы болғандықтан.  «Сөздікте»  әлі де 

болса кемшіліктер мен  жетіспейтін тұстардың бар екенін жасырмаймыз. Сондықтан «Көш жүре 

түзеледі» деген көнбіс қағидаға иек арта отырып, «Сөздікті» өз құзыреттеріңізге ұсындық.    

Құрметті  оқырман қауым!  

 «Сөздікте» кездесетін жоғарда аталған жайттарға түсіністікпен қарауларыңызды  үміт етеміз, 

һәм шынайы, достық рәуіштегі құнды сын-пікірлеріңізді  асыға күтеміз.  

 

 

.  
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音节查字表 

ИРОГЛИФТЕРДІ  БУЫНСӨЗДЕРМЕН  ІЗДЕУ КЕСТЕСІ  

 

 

-A- 

 

ā   1 

á    1 

ǎ    1 

à    1 

a   1 

āi   1 

ái    2 

    ǎi   3 

ài  3  

ān    4 

ǎn    7 

àn   7 

āng   9 

áng   9 

àng   9 

āo   9 

áo   9 

ǎo   10 

ào  10 

 

-B- 

 

bā    11 

bá    12 

bǎ    13 

bà    14 

ba    15 

bāi    15 

bái    15 

bǎi    18 

bài    19 

bai    21 

bān   21 

bǎn    22 

bàn    23 

bāng  25 

bǎng   26 

bàng   27 

bāo    27 

báo    29 

bǎo    29 

bào    33 

bēi    36 

běi   38 

bèi   39 

bei   42 

bēn   42 

běn    43 

bèn   45 

bēng   45 

béng  45 

běng   45 

bèng   46 

bī    46 

bí    47 

bǐ    47 

bì    50 

biān   54 

biǎn  55 

biàn   56 

biāo   58 

biǎo   59 

biào   60 

biē   60 

bié   60 

biě   61 

biè   61 

bīn   61 

bìn   61 

bīng  62 

bǐng  63 

bìng  63 

bō   64 

bó   65 

bǒ   66 

 bò   67 

bū   67 

bú   67 

bǔ   67 

bù   68 

 

-C- 

 

cā   75 

cāi    75 

cái   75 

cǎi   77 

cài    78 

cān    78 

cán    79 

cǎn    79 

càn    80 

cāng  81 

cáng  81 

cāo   81 

cáo   82 

cǎo   82 

cè    83 

cēn    83 

cén   84 

cēng  84 

céng  85 

cèng  85 

chā  85 

chá   85 

chǎ   86 

chà  87 

chāi   87 

chái   88 

chǎi   88 

chài   89 

chān  89 

chán  89 

chǎn 89 

chàn  90 

chāng  91 

cháng  91 

chǎng  91 

chàng  93 

chāo   94 

cháo   95 

chǎo   96 

chào   97 

chē   97 

chě   97 

chè   98 

chēn  98 

chén  98 

chèn  99 

chēng  101 

chéng  101 

chěng  102 

chèng  106 

chī    106 

chí    106 

chǐ   107 

chì   107 

chōng  108 

chóng  109 

chǒng  110 

chòng  111 

chōu   111 

chóu  111 

chǒu   112 

chòu   113 

chū    113 

chú    113 

chǔ    117 

chù    117 

chuāi   118 

chuǎi   118 

chuān  118 

chuán  119 

chuǎn   120 

chuàn   120 

chuāng  120 

chuáng  121 

chuǎng  121 

chuàng  121 

chuī  122 

chuí   122 

chūn   124 

chún  123 

chǔn   123 

chuō   124 

chuò 124 

chuí   124 

chūn  124 

chún  124 

chǔn   124 

chuō   124 

chuò 124 

cī    125  

cí   125 

cǐ    126 

cì    127 

cōng  127 

cóng  127 

còu  128 

cū    129 

cú   129 

cù  129 

cuān 129 

cuán  130 

cuàn  130 

cuī   130 

cuǐ   130 

cuì   130 

cūn  130 

cún  130 

cǔn  131 

cùn  132 

cuō 132 

cuó 132 

cuǒ 132 

cuò 132 

 

-D- 

 

dā   134 

dá   135 

dǎ   136 

dà   139 

dāi  145 

dǎi  146 

dài  146 

dān  148 

dǎn  149 

dàn  150 

dāng 151 

dǎng 153 

dàng 153 

dāo  154 

dáo  155 

dǎo  155 

dào  157 

dē   160 

dé  160 

de  161 

dēi 162 

děi 162 

dèn 162 

dēng 162 

děng 163 

 

dèng 164 

dī  164 

dí  166 

dǐ  167 

dì  168 

diǎ 171 

diān 172 

diǎn  172 

diàn  172 

diāo 177 

diào  177 

diē  178 

dié  178 

dīng 179 

dǐng 179 

ding  180 

diū  181 

dōng 182 

dǒng 182 

dòng 183 

dōu  184 

dǒu  184 

dòu  185 

dū  186 

dú  186 

dǔ 187 

dù  188 

duān 188 

duǎn 189 

duàn 189 

duī  190 

duì 190 

dūn  192 

dǔn  192 

dùn 193 

duō 193 

duó 194 

duǒ 194 

duò 194 

 

-E- 

 

ē   195 

é  195 

ě   195 

è   195 

ēn  196 

èn  196 

ér 196 

ěr  197 

èr  197 

 

-F- 

 

fā 197 

fá 199 

 

fǎ  199 

fà  200 

fān  200 

fán  201 

fǎn  202 

fàn  203 

fāng  205 

fáng  205 

fǎng 206 

fàng  206 

fēi  207 

féi  208 

fěi  210 

fèi  210 

fēn  211 

fén  212 

fěn  214 

fèn  214 

      fēng  215 

féng  215 

fěng 215 

fèng  220 

fó  221 

fǒu  221 

fū  221 

fú  222 

fǔ  225 

fù  226 

 

-G- 

 

gā  230 

gá  230 

gǎ 230 

gāi  230 

gǎi  231 

gài  232 

gān  232 

gǎn  234 

gàn  236 

gāng  236 

gǎng  237 

gàng  237 

gāo  237 

gǎo  240 

gào  241 

gē   242 

gé   243 

gě   244 

gè   244 

gěi  245 

gēn   245 

gén   245 

gěn  245 

gèn  245  

gēng  245 
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gěng  245 

gèng  246 

gōng  247 

gǒng  247 

gòng  251 

gōu 253 

gǒu  253 

góu  254 

gū   255 

gǔ  256 

gù  258 

guā  260 

guǎ  260 

guà   261 

guāi  261 

guǎi  262 

guài  262 

guān  262 

guǎn  265 

guàn  265 

guāng  266 

guǎng  267 

guàng  268 

guī  268 

guǐ  270 

guì  270 

gǔn  271 

gùn  272 

guō  272 

guó 272 

guǒ  274 

guò  274 

 

 

 

-H- 

 

hā    276 

há   277 

hǎ   277 

hà    277 

hāi   277 

hái   277 

hǎi    277 

hài   279 

hān   279 

hán   279 

hǎn   281 

hàn   281 

hāng  283 

háng  283 

hàng  284 

hāo  284 

háo  284 

 

 

 

 

 

 

hǎo  285 

hào  286 

hē   288 

hé   288 

hè  293 

hēi  294 

hén  295 

hěn  295 

hèn   295 

hēng  295 

héng  295 

hèng  296 

hm  296 

hng  296 

hōng 296 

hóng  297 

hǒng  298 

hòng  299 

hōu   299 

hóu   299 

hǒu   299 

hòu   299 

hū    301 

hú    301 

hǔ    302 

hù    303 

huā   304 

huá   306 

huà   307 

huái  308 

huài  309 

huān  309 

huán  310 

huǎn  312 

huàn  312 

huāng 314 

huáng 315 

huǎng 317 

huàng 318 

huī  318 

huí  320 

huǐ  322 

huì  323 

hūn  326 

hún 327 

hùn  328 

huō  328 

huó 329 

huǒ  330 

huò  333 

 

 

-J- 

 

jī  335 

jí  342 

jǐ  346 

jì  347 

jiā  353 

jiá  356 

jiǎ  356 

jià  358 

jiān  359 

jiǎn  361 

jiàn  363 

jiāng  366 

jiǎng  366 

jiàng  367 

jiāo  368 

jiáo  371 

jiǎo  371 

jiào  372 

jiē   374 

jié  376 

jiě  377 

jiè  379 

jie  380 

jīn  380 

jǐn  382 

jìn  383 

jīng  386 

jǐng  389 

jìng  391 

jiōng  393 

jiǒng  393 

jiū  393 

jiǔ  394 

jiù  396 

jiu  396 

jū   396 

jú  397 

jǔ   398 

jù   399 

juān  400 

juàn  400 

juē  401 

jué  401 

juě  403 

juè  403 

jūn  403 

jùn  404 

 

 

-K- 

 

kā   404 

kǎ   405 

kāi  405 

kǎi  408 

kài  408 

kān  408 

kǎn  409 

kàn  409 

kāng  410 

káng  410 

kàng 410 

kāo  411 

kǎo  411 

kào  412 

      kē  412 

ké  413 

kě  413 

kè  415 

kēi  417 

kěn  417 

kèn  418 

kēng  418 

kōng  419 

kǒng  421 

kòng  421 

kōu  422 

kǒu  422 

kòu  424 

kū  425 

kǔ  426 

kù  427 

kuā  428 

kuǎ  428 

kuà  428 

kuǎi  428 

kuài  430 

kuān  431 

kuǎn  431 

kuāng  431 

kuáng  431 

kuǎng  432 

kuàng  432 

kuī  433 

kuí  434 

kuǐ  434 

kuì  435 

kūn  435 

kǔn  436 

kùn  436 

kuò  436 

 

 

 

-L- 

 

lā  437 

lá  438 

lǎ  438 

là  438 

lái  438 

lài  440 

lán  440 

lǎn  441 

làn  441 

lāng  441 

láng  441 

lǎng  442 

làng  442 

lāo  442 

láo  442 

lǎo  443 

lào  446 

lē   446 

lè   446 

          le   447 

lēi   447 

léi   447 

lěi   448 

lèi   448 

lei   449 

léng 449 

lěng  449 

lèng  450 

lī   450 

lí   450 

lǐ   450 

lì   457 

li   457 

liǎ   457 

lián  457 

liǎn  459 

liàn  460 

liáng  460 

liǎng  462 

liàng  462 

liāo  463 

liáo  463 

liǎo  464 

liào  465 

liē   465 

liě   465 

liè   465 

*lie   467 

līn   467 

lín   467 

lǐn   468 

lìn   469 

líng  469 

lǐng  471 

lìng  472 

liū  472 

liú  473 

liǔ  475 

liù  475 

lòng  476 

lǒng  477 

lòng  477 

lōu  477 

lóu  477 

lǒu  477 

lòu  478 

lū   478 

lú   478 

lǔ   479 

lù  480 

lǘ  480 

lǚ  481 

lǜ  482 

luán  482 

          luǎn  482 

 

 

 

 

 

luàn  482 

lüè  482 

lūn  482 

lún  482 

lùn  483 

luō  483 

luó  483 

luǒ  484 

luò  484 

 

 

-Ｍ- 

 

mā   485 

má   486 

mǎ   486 

mà   487 

ma   487 

mái   488 

mǎi   488 

mài   488 

mān   489 

mán   489 

mǎn   489 

màn   490 

māng   490 

máng   491 

mǎng   491 

māo   492 

máo   492 

mǎo   493 

mào   494 

me   494 

méi   494 

měi   496 

mèi   497 

mēn   498 

mén   498 

mèn   499 

men   500 

mēng  500 

méng  501 

měng  501 

mèng  501 

mī  501 

mí  502 

mǐ  503 

mián  504 

miǎn  505 

miàn  506 

miáo  508 

miǎo  509 

miào  509 

miē  510 
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miè  510 

mín  510 

mǐn  512 

míng  512 

mǐng  516 

mìng  517 

miù  517 

mō  517 

mó  517 

mǒ  519 

mò  519 

mòu  521 

mǒu  522 

mú  522 

mǔ  522 

mù  522 

 

-N- 

 

nā   525 

ná   525 

nǎ   526 

nà   526 

nǎi  527 

nài  527 

nān  527 

nán  527 

nǎn  529 

nàn  529 

nāng  529 

náng  529 

nǎng  529 

nàng  529 

nāo  529 

náo  530 

nǎo   530 

nào   530 

né   531 

nè  531 

něi   531 

nèi   531 

nèn  532 

néng  533 

ńg   533 

ňg  533 

ňg  533 

nī  533 

ní  533 

nǐ  534 

nì  534 

niān  535 

nián  535 

niǎn  536 

niàn  536 

 

 

 

 

 

 

niáng  537 

niàng  537 

niǎo  537 

niào  537 

niē  537 

niè  537 

nín  538 

níng  538 

nǐng  538 

nìng  538 

niū  539 

niú  539 

niǔ  539 

niù  540 

nóng  540 

nòng  541 

nòu  541 

nú  541 

nǔ  541 

nù  542 

nǚ  542 

nǜ  542 

nuǎn  542 

nüè  542 

nún  542 

nuó  542 

nuò  542 

 

-O- 

 

ō  542 

ó  542 

ǒ  542 

ò  543 

ōu  543 

óu  543 

ǒu  543 

òu  543 

 

-P- 

 

pā  543 

pá  543 

pà  544 

pāi  544 

pái  544 

pǎi  545 

pài  545 

pān  546 

pán  546 

pàn  546 

pāng  547 

páng  548 

pǎng  548 

pàng  549 

pāo  549 

páo  549 

pǎo  549 

pào  550 

 

pēi  550 

péi  550 

pèi  551 

pēn  552 

pén  553 

pèn  553 

pēng  553 

péng  553 

pěng  554 

pèng  554 

pī  554 

pí  554 

pǐ  557 

pì  557 

piān  557 

pián  557 

piǎn  559 

piàn  559 

piāo  559 

piáo  560 

piǎo  561 

piào  561 

piē  561 

piě  561 

piè  561 

pīn  562 

pín  562 

pǐn  562 

pìn  563 

pīng  564 

ping  564 

pō  568 

pó  569 

pǒ  569 

pò  569 

pōu  560 

póu  570 

pǒu  570 

pū  570 

pú  571 

pǔ  572 

pù  572 

 

               -Q- 

                                    

                      qī 573 

qī  1067                       qí  574 

qǐ  577 

qì  580 

qiā  582 

qiá  582 

qiǎ  582 

qià  583 

qiān  583 

 

 

 

 

 

 

qián  585 

qiǎn  588 

qiàn   588 

qiāng  589 

qіáng  589 

qiǎng  590 

     qiàng  590 

qiāo   591 

qiáo  591 

qiǎo  592 

qiào  592 

     qiē  592 

qié  592 

qiě  593 

qiè  593 

qīn  593 

qín  594 

qǐn  594 

qìn  595 

qīng  595 

qíng  600 

qǐng  601 

qìng  601 

qióng  602 

qiū  602 

qiú  603 

qiǔ  604 

qū  604 

qú  605 

qǔ  606 

qù  606 

quān  607 

quán  607 

quǎn  609 

quàn  609 

quē  609 

qué  610 

què   610 

qūn   6106 

qún   610 

 

-R- 

 

rán   611 

rǎn   611 

rāng  611 

ráng  611 

ràng  612 

rǎng  612 

ráo  612 

rǎo  612 

rào  612 

rě  612 

rè  613 

rén  614 

rěn  616 

rèn  616 

rēng  617 

rì  617 

 

réng  617 

róng  618 

rǒng  619 

róu  619 

ròu  620 

rú  620 

rǔ  621 

rù  622 

ruá  623 

ruǎn  623 

ruí  623 

ruǐ  623 

ruì  623 

rún  624 

rùn  624 

ruó  624 

ruò  624 

 

S 

 

sā  624 

sǎ  624 

sà  625 

sāi  625 

sài  625 

sān  625 

sǎn  627 

sàn  627 

sāng  627 

sǎng  628 

sāo  628 

sǎo  628 

sào  628 

sè  628 

sēn  629 

sēng  629 

shā  629 

shǎ  630 

shà  631              

shāi  631 

shǎi  631 

shài  631 

shān  631 

shǎn  632 

shàn  633 

shāng  634 

shǎng 635 

shàng  635 

shang 635 

shāo  638 

sháo  639 

shǎo  639 

shào  639 

shē  640 

shé  640 

shě  640 

shè  640 

 

 

 

shéi  641 

shēn  641 

shén  641 

shěn  644 

shèn 644 

shēng  645 

shéng  645 
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A 

 

ā 

 

吖 ā［吖嗪］ (āqín) ①ацин.［ ағыл. 

azine ］ Химиялық органикалық 

қосылыс атауы. ② одағай сөз:  А, 

е,о,оһо.  М. 吖 , 你都认得的？-  оһо, 

бәрін танисың ба?  

阿 ā 〈 方 〉 Сөз алды 

қосымшалар.①Фамилияға 

қолданылады. немесе еркелеткен 

аттарда қолданылады, етене, жақындық 

мағыныларды білдіреді. ： ～ 大 А-

Да ｜ ～ 宝 А-Бао ｜ ～ 唐 А-Таң 

(еркелеткен аттар).②Туыстық аттардың 

алдында қолданылады ： ～ 婆

шеше｜～爹 әке｜～哥 аға｜～叔 кіші 

әке｜～妹 сіңлі, қарындас. 

【阿昌族】 ā chānɡ zú【 зат.】  Ачаң 

ұлты. (ҚХР-ның Юньнань өңірінде 

өмір сүреді). 

【阿鼻地狱】 ābídìyù  Аби тозағы 

(Будда дініндегі тозақтың ең төменгі 

қабаты, ауыр күнә жасаған адам 

өлгеннен кейін әруағы өмір бойы 

азаптанатын жер).  

【阿的平】 ā dì pínɡ〈药〉 атебрин; 

акрихин. 

【阿斗】 ā dǒu【 зат.】   Ез, ынжық, 

ақымақ, топас.  

【阿尔茨海默病】 ā’ěrcíhǎimòbìnɡ- 

алжу, жадынан айырылу.  

【阿尔法粒子】 ā’ěrfǎlìzǐ -  Альфа 

бөлшек. «α бөлшегі» 

【阿尔法射线】ā’ěrfǎshèxiàn - Альфа 

сәулесі, әдетте «α сәулесі» болып та 

жазылады. 

【阿飞】 āfēi【 зат.】  Содыр, тентек,  

бұзық. 

【 阿 伏 伽 德 罗 常 量 】
āfújiādéluóchánɡliànɡ - Авогадро 

өлшемі. (Кез келген заттың 1 моліндегі 

молекулалар саны, жуықтап алғанда 

6.022×1023 тең).  

【阿公】āɡōnɡ〈方〉【зат.】 ①Қайна 

ата.②баба, арғы ата. ③Жасы үлкен ер 

кісілерді шақырғанда қолданылады.  

【 阿 訇 】 ā hōnɡ 【 宗 】   Ахун 

(Исламдағы діни қызметкер). 

【阿拉伯人】Ā lā bó rén【зат.】 Араб. 

阿拉伯语- Араб тілі.  

【阿拉伯数字】Ā lā bó shùzì- араб 

цифрі, яғни 0，1，2，3，4，5，6，

7，8，9 деген сандық таңбалар.  

【阿兰若】ā lán rě【зат.】    Арания 

(санскритше ормандағы қылует орын ) . 

【阿罗汉】ā luó hàn【зат】［梵 arhat］
архат.  

【阿猫阿狗】ā māo ā ɡǒu〈方〉. Қай-

қайдағы, кім көрінген, иттің итақайы, 

итбай-шортбай. 

【阿门】āmén. Әумин. 

【阿片】āpiàn【зат.】   Апиын. 

【阿婆】āpó〈方〉【зат】① Қайна апа, 

ене..② 祖 母 Әже.③Жалпы жассы 

үлкендеу әйелге  кісілерді атайды. 

【阿 Q】Ā Q【зат.】  А Кю. ( адам аты, 

кейіпкер. Лу Шуннің «А Кюдің толық 

өмірбаяны» повесінің бас кейіпкері, 

«рухани жеңімпаздың»  типтік өкілі).  

【 阿 是 穴 】 āshìxué 【 зат. 】  Ашы 

нүктесі (Қытай халық медицинасында  

инемен емдеуде нақтылы атауы жоқ 

нүктелерді, ең сезгіш бөліктерінің 

нүктесін атайды)  

【 阿 嚏 】 ātì 【 ел. 】    әтпіш 

(түшкіргендегі дыбыс). 

【阿姨】āyí【зат.】   ①〈方〉Нағашы 

апке.② тәте, тәтей (Анасымен жас 

шамасы қарайлас әйелдерді атайды)：

王 ～ Уаң тәтей ｜ 售 票 员 ～ Билет 

сатушы тәте.③Апай. ( бала бақшадағы 

тәрбиеші және бала қараушының 

жалпылама атауы). 

啊(呵)ā【од.】 о, оһо, па, уоу,  (Таңғалу 

және аң-таң болуды білдіреді)：～，出

虹了! О, кемпірқосақ шықты!｜～，今

年的庄稼长得真好哇! па, биыл егін не 

деген жақсы шыққан! 

锕 ( 錒 )ā 【 зат. 】  актинюм (метал 

элемент). Таңбасы Ac(actinium). 

腌 ā［腌臜］(ā·zā)〈方〉①【сын.】 

лас; кір. 房子里太～了，快打扫打扫吧. 

Үй әбден кірлеп кетіпті,  тез тазалап 

жіберейік. ② 【 сын. 】  

ыңғайсыздану；қынжылу; жайсыздану; 

晚到一步，事没办成，～透了 Шамалы  

кешігіп қалдым, масқара-ай, шаруам 

бітпей қалды. ③【ет.】 Бүлдіру, бұзу, 

шағу, арандату ；  ыңғайсыздандыру, 

үйялту：算了，别～人了 ! Қойшы,  

кісіні ұялтпашы!  

 

á 

 

啊 ( 呵 )á 【 од. 】  а? (Қузастыру, 

сұрастыруды білдіртеді)：～?你明天到

底去不去呀 ? Сен ертең барасың ба, 

бармайсың ба? а?｜～?你说什么? а?  не 

дейсің? 

嗄 á “啊” сөзімен мағыналас. 

 

ǎ 

 

啊 ( 呵 )ǎ 【 од. 】   а, о (таңқалуды 

білдіреді：～? 怎么会有这种事?  а, бұл 

қалай болды? 

 

 

à 

 

啊 (呵 )à【 од.】① иә, е, еһе. (Көну, 

келісу, мақулдауды білдіреді)：～，好

吧 а, жарайды.②е, о, (аңғарғанды, 

түсінгенді  білдіреді)：～，原来是你，

怪不得看着面熟哇! О-о, сен екенсіңгой, 

бәсе түрін таныс!③ а, уа, ойхой,  

(таңғалу және әсерленуді 

білдіреді)：～，伟大的祖国! уа, ұлы 

отан!｜～，真没想到他会取得这么好

的 成 绩 ！ оһо, оны бұндай жақсы 

нәтижеге жетеді деп  ойламаппын! 

 

ɑ 

 

啊 (阿、呵 )·ɑ①【шыл.】 а, о. (лепті 

сөйлемнің соңында қолданылады, сөз 

ыңғайын күшейтеді ： 多 好 的

天～!Қандай тамаша күн!｜他的行为多

么 高 尚 ～ !оның іс әрекеті қандай 

мәдениетті! ②  сөйлем  соңында 

қолданылып,  сөйлемге өзіндік сезімдік 

реңк береді: 这 话 说 得 是 ～ ！ иә, 

айтаныңның рас!｜我也没说你全错

了～！Сенікін  бүкілдей теріс  демедім 

ғой! ③ сөйлемде ескерту, өтіну 

мағналарын білдіреді：慢慢儿说，说

清 楚 点 儿 ～ ! асықпай, аанықтап 

айтшы! ｜你可别告诉小刘～！Сяо 

Люға  айтып қойып жүрме сен! ④
Сөйлемнің соңында келіп сұраулы 

сөйлемге сезімдік реңк береді: 他什么

时候来～？ол қашан  келеді-ей?｜你吃

不吃～？сен жейсің бе, жемейсің ба?⑤
Кейде сөйлемның ортасында келіп, 

ақылдасу, кеңесу мағнасын білдіреді, 

айтқанда сәл тоқталып барып 

жалғастырады ：这些年～，咱们的日

子越过越好啦 осы жылдарда біздің 

тұрмысымыз  жайлап жақсарып келеді 

емес пе, а? ⑥ салалас, тізбекті 

мысалдардың  соңынан айтылады да 

«дейсің ба» дегенге жақын емеурінді 

аңғартады: 书～，报～，杂志～，摆满

了一书架/ кітап дейсің ба, газет дейсің 

ба, журнал дейсің ба,  кітап сөресі 

сықасып тұр. ⑦ қайталанған 

етістіктердің соңында келеді де, іс-

әрекеттің барысын, аралығын 

білдіреді：乡亲们盼～，盼～，终于盼

到了这一天 .Ауылдастар  күте күте, 

ақыры бұл күнге де жетті.   

 

 

āi 

 

哎 āi 【 од. 】 ① әй, өй, ой, әттең 

(таңырқау немесе риза болмауды 

білдіреді)：～ !真是想不到的事 әй, 

ойламаған іс екен｜～!你怎么能这么说

呢 !ой, сен қалай бұлай сөйлейсің!②

қаратуды, ескертуді білдіреді：～，我

倒有个办法，你们大家看行不行? оу,  

менде бір  амал бар, сендер  соны қарап 

көріңдерші? 

【哎呀】 āiyā 【 од. 】① Таңғалуды 
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білдіреді：～ !这瓜长得这么大呀 ! 

Мәссаған, мына асқабақтың үлкенін-

ай!.②реніш, сабырсыздану, жаны ашу 

т.б мағналар береді：～，你怎么来得

这么晚呢! Ойбұй, неге сонша кешігіп 

келдің!｜～，你就少说两句吧 ! Түу, 

сөйлей бермеші!｜～，时间都白白浪费

了 / уақытымның  босқа өткенін 

қарашы｜～，这事不好办哪!! Әй, бұл 

шаруа  оңай  біте қоймайды-ау! 

【哎哟】āiyō【од.】     қап, әттеген-ай, 

ойбай：～ ! 都十二点了 ! мәссаған, 

сағат 12 болып қалыпты ғой!｜～!我肚

子 好 疼 !ойбай, ішім ауырып 

жатыр!｜～，咱们怎么没有想到他呀! / 

қап, біз оны қалай ойламағанбыз! 

哀 āi ① қайғыру, мұңайю ： 悲 ～

/қасіретті қайғы ｜～鸣/ зарлау, еңіреу.

② аза тұту, аза білдіру: ～ 悼 аза 

білдіру｜默～үнсіз аза тұту.③  жаны 

ашу, аяу: ～ 怜 жаны ашу ｜ ～ 矜

аяушылық білдіру, мүсіркеу｜～其不幸

біреудің қайғысына ортақтасу. ④ (Āi)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【哀兵必胜】āi bīnɡ bì shènɡ. Ашынған 

әскер жеңбей қоймайды. (Лаоцзының 

сөзі).  

【哀愁】āichóu【сын.】  қайғы, қасірет, 

мұң басу, уайымдау：～的目光/ мұңды 

көз жанары. 

【哀辞】āicí〈书〉【зат.】       Қаралы 

сөз. 

【哀悼】 āidào【 ет.】  аза тұту, аза 

білдіру：～死难烈士/Елі үшін құрбан 

болған ерлерге аза білдіру｜表示沉痛

的～/Қайғырып аза тұтамыз.. 

【哀的美敦书】āidìměidūnshū【зат.】  

ультиматум［ағыл. ultimatum] 

【哀告】 āiɡào【 ет.】   жалбарыну, 

жалыну ： 四 处 ～ /Жан-жақтан  

жалбарыну. 

【哀歌】āiɡē【ет.】①  жоқтау, қаралы 

өлең, қайғылы ән ：俯首～ /бас иіп 

жоқтау.②【зат】қайғылы музыка：一

曲～/ қаралы әуен.  

【哀号】āiháo【ет.】    боздау,     зар 

жылау, еңіреу. 

【哀嚎】 āiháo【 ет.】①  ұлу, боздау,   

еңіреу：饿狼～аш қасқырдың ұлуы②

жоғарыдағы “哀号” сөзімен мағналас.  

【哀鸿遍野】āi hónɡ biàn yě Маңайын 

қайғы басу,  төңірегін қасірет торлау;  

қадам сайын қайғы, қаптаған қасірет. 

【哀矜】āijīn〈书〉【ет.】 Жаны ашу, 

қабырғасы қайысу. 

【 哀 苦 】 āikǔ 【 сын. 】  қайғылы, 

қасіретті, сорлы ： ～ 无 依 的 孤 儿
/Сүйеніші жоқ сорлы жетім. 

【哀怜】 āilián 【 ет. 】  Жаны ашу, 

қабырғасы қайысу ：孤儿寡母，令

人～.Жетім-жесірге   жаның  ашиды. 

【哀鸣】āimínɡ【ет.】 зарлау, зарлау, 

сұңқылдау：寒鸦～.Қарғаның  қақсауы. 

【哀戚】āiqī〈书〉【сын.】      қайғылы, 

қасіретті.  

【哀启】āiqǐ【зат.】    қаралы хабар, 

қара қағаз.    

【哀泣】āiqì【ет.】   қайғырып жылау, 

қасіреттен өксік ату.  

【哀切】 āiqiè 【 сын. 】   қайғылы, 

қасіретті, мұңды (көбінесе дауысты, қөз 

қарасты бейнелейді)：情辞～ /Көңілі 

қаяу, жүзі сынық. 

【 哀 求 】 āiqiú 【 ет. 】    жалыну, 

жалбарыну ： ～ 饶 命 қасықтай 

қанымды  қия гөр.  

【哀荣】āirónɡ〈书〉【зат.】  Қайтыс 

болғаннан кейінгі атақ-даңқ. 

【哀伤】 āishānɡ【 сын.】  қайғылы, 

аянышты：哭声凄切～ /жылаған үні 

өте аянышты｜请保重身体，切莫过

于～ .Денсаулығыңызды ойлаңыз, тым 

қатты  қатты қайғыруға болмайды. 

【哀思】āisī【зат.】  қайғы, қайғылы 

сезім: 寄托～/Қайғы әкелу. 

【哀叹】āitàn【ет.】  аһ қру,  қайғыра 

күрсіну：独自～жалғыз аһ ұру｜～自

己的不幸遭遇 .өзінің бақытсыздығына  

күрсіну. 

【哀恸】 āitònɡ【 сын.】   қайғыру, 

қамығу ：伟人长眠，举世～ /Ұлы 

адамдар көз жұмса бүкіл адамзат 

қайғырады. 

【哀痛】 āitònɡ【 сын.】    қайғылы, 

зарлы: ～欲绝 түңілу, торығу ｜感到十

分～/өте қайғылы сезіну. 

【哀婉】 āiwǎn【 сын.】    зарлы да 

сырлы (дауыс): 悲伤而婉转 қайғылы 

бірақ әсерлі：歌声～【ет.】人.Дауысы   

мұңлы да әсерлі екен.  

【哀艳】 āiyàn〈书〉【 сын.】  тілі 

шұрайлы, тілі көркем. 

【 哀 怨】 āiyuàn 【 сын. 】   зарлы, 

мұңыл. ～的笛声/ сыбызғының зарлы 

үні｜倾诉内心的～/ ішкі мұңын ақтару.  

【 哀 乐 】 āiyuè 【 зат. 】   Азалы 

музыка,қайғылы күй. 

埃-1 āi【зат】. шаң；шаң топырақ：

尘～ /шаң-тозаң｜黄～蔽天 /жер-көкті 

тозаң торлау, дүн-дүниені шаң басу, 

(ауысп.: тіршіліктің даңғазасы  

Тәңірдің жүзін көлегейледі). 

埃 -2 āi 【 мөл. 】      Аңстром 

(сантиметрдің жүз милионнан бірі, 

таңбасы - Å).  

【埃博拉出血热】āibólā chūxuèrè. Эбол 

геморрагиялық безгегі.  

挨 āi①【 ет.】   жақындау, таяу；

жалғасу, тұтасу：他家～着工厂 оның 

үйі зауытқа тиіп тұр｜学生一个～一个

地走进教室 оқушылар бірінен соң бірі 

аудиторияға кіріп келеді.②【сөз алд.】  

қатар-қатар,  ретімен, тәртібімен：把

书 ～ 着 次 序 放 好 кітапты ретімен 

қойыңдар ｜～门～户地检 查卫生
/Үйлердің тазалықтарын жағалай  

тексеріп шық. 

【挨边】āi∥biān(～儿)①【ет.】 жаға, 

жиек,     қыр, шет：上了大路，要挨着

边 儿 走 /Көшеге шыққанда, жолдың 

шетімен жүру керек.②【ет.】    таяп 

келу, тақалу,  жақындау (белгілі бір сан 

мөлшері, көбінесе жас мөлшерін 

көрсетеді)：我六十～儿了/мен алпысқа 

таяп  қалдым..③【сын.】  жақын, таяу  

(сөздің, ақпараттың шындыққа жақын 

болуы): 你 说 的 太 不 ～ 儿 ! /сенің 

айтқаның мүлдем жақын келмеді. 

【挨次】 āicì【үс.】   реті бойынша, 

рет-ретімен ： ～ 入 场 / алаңға рет 

ретімен кіру｜～检查 .Реті  бойынша 

тексеру. 

【挨个儿】 āiɡèr〈口〉【үс.】   бір-

бірлеп, ретімен：～盘问 / бір-бірлеп 

сұрау｜～上车/көлікке бір-бірлеп шығe. 

【挨肩儿】āijiānr〈口〉 тетелес, тете: 

这哥儿俩是～的，只差一岁 / Мынау 

ағасы екеуі тете, аралары бір-ақ жас.  

【挨近】 āi ∥ jìn 【 ет. 】   тақалу,   

жақындау：你～我—点儿 сен маған 

жақынырақ түр.｜两家挨得很近 .Екі  

отбасы жақын орналасқан. 

唉 āi 【 од. 】 ① одағай сөз – иә,, 

құп ： ～ ， 我 在 这 儿 /иә, мен 

мындамын ｜ ～ ， 我 知 道 了 /Иә, 

түсіндім. .②күрсіну：～，有什么办法

呢？/еһ,  бұған не  амал бар｜他双手抱

着头，～～地直叹气 / Ол басын 

құшақтап, күрсініп отыр. 

【唉声叹气】āi shēnɡ tàn qì . Аһылап-

үһілеу 

娭 āi［娭毑］(āijiě)〈方〉【зат】① ұлы 

әже.②Жасы үлкендеу әйел кісілерді 

шақыруда қолданылады. 

锿 ( 鎄 )āi 【 зат. 】     Эйнштейний 

(Химиялық элемент таңбасы  Es).    

 

 

ái 

 

挨 (捱 )ái【 ет.】① ұшырау, төзу, тап 

болу: ～/аштыққа тап болу｜～了一顿

打/Таяқ жеу②өткеру, өткізу, құтылу：

苦日子好不容易～过来了 / Қиын 

күндердер аман-есен құтылдық. ③

кешігу, созу：他舍不得走，～到第二天

才【ет.】身 /Ол кеткісі келмей, ертесі 

күні бірақ кетті. 

【挨板子】ái bǎn·zi . сөгіс алу, сөз есту, 

таяқ жеу, ескерту алу. 

【挨批】ái∥pī【ет.】Ұрыс есту, сөгіс 

алу 

【挨宰】ái∥zǎi〈口〉【ет.】   Тақырға 

отырғызып кету, сорлатып кету. 

【挨整】 ái∥ zhěnɡ【 ет.】   сазайын 
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тарту, сыбағасын алу, әкесін тану, 

көкесін көрсету.：他过去～过整 / Ол 

бұрында сазайын тартқан. 

( 騃 )ái 〈书〉 ақымақ ：痴～

/есалаң｜愚～/жарымес 

皑(皚)ái〈书〉әппақ：～如山上雪，皎

若云间月/ тау басындағы қардай әппақ,  

бұлттан шыққан айдай жап-жарық. 

【皑皑】 ái’ái【 сын.】    әппақ, ақ 

мамықтай：白雪～. Ақ мамықтай ұлпа  

қар 

癌 ái 【зат.】     рак, қылтамақ, қатерлі 

ісік.   

【癌变】 áibiàn【 ет.】  ракқа өзгеру, 

қатерлі ісікке айналу. 

【癌症】 áizhènɡ【 зат.】  рак ауруы, 

қатерлі ісік дерті：身患～/ Рак дертіне 

шалығу. 

 

 

ǎi 

 

毐 ǎi，Адам  есіміне қолданылады.  

欸 ǎi［欸乃］ (ǎinǎi)〈书〉【ел.】① 

сыңғыр, шылдыр... (көбінде қайық 

ескегінің  дыбысы меңзеледі) 

嗳 (噯 )ǎi【 од.】  келіспеу, жо-жооқ, 

қосылмау, терістеу：～，不是这样的

жоқ, олай емес｜～，话可不能那么

说 .Жо- жоқ, Сөз дегенді олай айтпас 

болар. 

【嗳气】ǎiqì【ет.】Кекіру, кекірік ату. 

【嗳酸】ǎisuān【ет.】 ауызға қара су 

төгіліу.   (Медициналық термин. 

Асқазандағы тұз қышқылының 

өңешпен жоғары көтеріліп ауызға 

келуі). 

矮 ǎi 【 сын 】 ①  тапал, бәкене, 

тайпақ：～个儿/бәкене бойлы, аласа｜

个头儿不～ /бойы тапал емес.②аласа, 

кішкене：～墙 /аласа дауал｜～凳儿

/кішкене орындық. ③  төмен, кіші 

(дәреже, қызмет, сынып)：他在学校里

比我～一级 /Ол мектепте меннен бір 

сынып төмен оқиды.  

【矮半截】ǎibànjié(～儿) 〈口〉төмен, 

кем, қор, (дәрежесі, орны, қабілеті 

төмен жағдайларды меңзейді): 他很自

卑，觉得自己比别人～.Ол   жұрттан 

төменмін  деп өзін ылғида қор санайды.  

【矮墩墩】 ǎidūndūn(～的 ) 【 сын.】  

дембелше, төртбақ, қортық：他长得～

的.Оның түрі дембелше.  

【矮小】 ǎixiǎo 【 сын. 】   шәпету, 

шүкімайт, бір жапырақ：身材～.Денесі 

шәпету.  

【矮星】ǎixīnɡ【зат.】 ұсақ жұлдыздар, 

әлсіз жұлдыздар. 

【矮子】ǎi·zi【зат.】    аласа, тайпақ.  

蔼 1 (藹)ǎi①сыпайы；кішіпейіл：和～

/жылы жүзді｜～然 / жайдарлы② (Ăi)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

蔼 2 (藹)ǎi〈书〉орман,  тоғай.  

【蔼蔼】ǎi’ǎi〈书〉【сын】① ну орман, 

қалың тоғай②Күңгірт, қараңғы.  

【蔼然】 ǎirán【 сын.】    байсалды, 

мейірімді：～可亲/ мейірімді де  етене  

霭 (靄 )ǎi〈书〉 тұман, мұнар：烟～ 

/мұнарланған｜暮～/Түнгі қараңғылық. 

 

ài 

 

艾 -1 ài【 зат】①жусан.②фамилияға 

қолданылады. 

艾 -2  ài〈书〉 қарт, кәрі. мосқал：

耆～.Мосқал адам, қарт кісі. 

艾-3ài〈书〉қайтпаған, толысқан：方

兴未～/ Күш-қайраты қайтпаған.  

艾-4ài〈书〉әсем；әдемі：少～/әдемі 

әрі жас. 

【艾蒿】àihāo 【зат.】  жусан.  

【艾虎】àihǔ【зат.】       сасық  күзен.  

【 艾 虎 】 àihǔ 【 зат. 】  қуыршақ 

жолбарыс. (Жусаннан жасалған 

жолбарыс тәріздес қуршақ).  

【艾绒】àirónɡ【зат.】   жусан мамығы. 

Мокса (қытай медицинасында емдікке 

қолданылатын жусанның жапырағынан 

жасалған шөп дәрі) .   

【艾窝窝】àiwō·wo【зат.】   айвово. 

(күріштен жасалған  тағам).   

【艾叶豹】àiyèbào【зат.】      барыс. 

【艾鼬】àiyòu【зат.】 күзен.  

【艾滋病】 àizībìnɡ【 зат.】  Мерез, 

құлғана, жынысaiтық ауру. AIDS 

[acquired immune deficiency syndrome]  

砹 ài 【 зат. 】  астатин (химиялық 

элемент, таңбасы «At») 

唉 ài【од.】әттең, қап, әттегені：～，

病了几天，把工作都耽误了/әй құдай-

ай,  біраз күн ауырып қалып, 

жұмысымның тоқтап қалғканын 

қарашы.｜～，好好的一套书弄丢了两

本 /Қап, жап-жақсы кітабымның екі 

томын жоғалтып алдым.  

爱 (愛 )ài【 ет.】①  сүю, жақсы көру, 

ғашық болу：～祖国/Отанды сүю｜～

人民/халықты сүю｜他～上了一个姑娘

/Ол бір қызға ғашық болып қалды. ②

【ет.】 ұнату, қалау, сүю：～游泳/ суда 

жүзуді ұнату ｜ ～ 劳 动 /еңбекті 

сүйеді. ｜ ～ 看 电 影 /Кино көргенді 

ұнату ③ 【 ет. 】   аялау ： ～ 公 物

қоғамдық мүлікті аялау｜～集体荣誉/ 

ортақ мүддені қорғау④【ет.】  бейім 

тұру, дайын тұру,  (бір оқиғаның немесе 

заттың қайталануы, бір әрекетті 

жасауға бейім тұру)：～哭 жылауға 

дайын тұру ｜ 铁 ～ 生 锈 /Темір тот 

басуға бейім⑤(Àì)【зат.】   фамилияға 

қолданылады. 

【 爱 不 释 手 】 àibùshìshǒu/ екі елі 

айырылмау, қолынан тастамау. 

【爱…不…】ài…bù… (жеке етістіктің 

алдына келеді, наразылық көңіл күйді 

білдіреді)：～管～管 басқарсаң басқар, 

басқармасаң қой|～说～说 айтсаң айт,  

айтпасаң қой|～来～来 келсең кел, 

келмесең қой|～参加～参加 Қатыссаң 

қатыс, қатыспасаң қой. 

【爱财如命】àicáirúmìnɡ/ дүниеқоңыз, 

байлықты жанындай жақсы көру. 

【爱巢】 àicháo 【 зат. 】  жас отау, 

махаббат ошағы.  

【爱称】àichēnɡ【зат.】   ерке аты.  

【爱答不理】 àidābùlǐ(～的 ) елемеу, 

көзге ілмеу., пысқырмау：别人跟她说

话，她～的/Біреу оған сөйлеп жатса, ол 

пысқырып та қарамады. 

【爱戴】 àidài 【 ет. 】   құрметтеу, 

қастерлеу, қадірлеу, әспеттеу：～领导
/басшыны құрметтеу. 

【爱抚】 àifǔ【 ет.】  күйіну, аялау, 

ардақтау：他从小失去亲人的～ /ол 

жақындарының қамқорлығынан тым 

ертеде-ақ айырылып қалды. ｜母亲～

地为女儿梳理头发 /Анасы қызының 

шашын аялап тарап беруде. 

【爱岗】àiɡǎnɡ【ет.】 жұмысын жақсы 

көру, кәсібін сүю：～敬业 /жұмысын 

сүйеді, кәсібін құрметтейді.    

【爱国】ài∥ɡuó【ет.】  отанды сүю,  

елді сүйю：～心 отан сүйгіш｜～人士
/Отан сүйгіш, патриот. 

【爱国主义】àiɡuózhǔyì/ отаншылдық, 

патриотизм, отан сүйгіштік. 

【 爱 好 】 àihào ① 【 ет. 】  әуес, 

құмар：～体育 спортқа әуес｜他对打

太极拳很～.Ол тайцзичуанға құмар.②

【зат.】  құмарту, әуестену：他的～很

广泛 оның әуесі көп |你有什么～？сен 

неге әуессін ?③【ет.】 жақсы көретін, 

ұнататын ： 供 应 人 民 ～ 的 日 用 品
/Көпшілік ұнататын  тауарлар ұсыну. 

【 爱 河 】 àihé 【 зат. 】  Махаббат, 

ғашықтық, сезім көлі (Будда дінінде 

махаббатты өзенге теңейді). 

【爱护】àihù【ет.】  аялау, қорғау：～

公物/қоғамдық мүліктерді аялау｜～年

轻一【ес.】/Жастарды аялау. 

【爱将】 àijiànɡ【 зат.】     Жақсы 

сардар, сүйкімді қызметкер.  

【爱克斯射线】àikèsīshèxiàn.  Ренген,  

X сәулесі. 

【爱怜】àilián【ет.】 жақсы көру, қадір 

тұту：她聪明伶俐，很受祖母～ /Ол 

алғыр, елгезек, пісік әжесі  өте жақсы 

көреді. 

【爱恋】 àiliàn【 ет.】  ғашық болу, 

ынтызар болу,  қатты сүю：信中流露

出～之情/Хаттан ынтызарлықтың  лебі 

есіп тұр. 

【爱侣】 àilǚ【 зат.】    сүйген жар, 

қосақ. 
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【爱面子】àimiàn·zi. намысқой, арлы, 

абыройшыл：老李特别～，从不张口求

人 /Лао Ли  өте абыройшыл адам, еш 

қашан елден көмек сұрамайды. 

【 爱 莫 能 助 】 àimònénɡzhù. Жаны 

ашығанымен жәрдем ете  алмау. Күйін 

тұрғанмен қолынан көмек келмеу.  

【爱慕】àimù①【ет.】：ынтық болу, 

ұнату, жақсы көру 相互～ / бір-бірін 

ұнату|～之心 /ынтық жүрек.② аңсары  

ауу, берілу：～虚荣 / атақ-абыройға 

берілу.  

【爱情】 àiqínɡ【 зат.】   махаббат, 

сүйіспеншілік.  

【爱人】ài·ren①【зат.】  сүйген жар, 

жолдас,  жұбай, зайып ②  қалыңдық, 

жігіт (өзара ұнатып, жүріп жүрген қыз-

жігіт). 

【 爱 神 】 àishén 【 зат. 】  махаббат 

құдайы (грек мифологиясындағы 

махаббат құдайлары Копидо, Эрос, 

Амур  т.б.) 

【爱斯基摩人】Àisījīmórén【 зат.】    

Эскимос, эскимостар.  

【爱窝窝】àiwō·wo.   Осы сөздіктегі 

“艾窝窝”-ға  қараңыз. 

【爱屋及乌】 àiwūjíwū. Ерін сүйсең 

елін сүй. Қызын сүйсең мұзын сүй. 

Иесін силасаң итіне сүек таста. 

【爱惜】àixī【ет.】  аяу, аялау, қадірлеу, 

қастерлеу, күту ： ～ 时 间 / уақытты 

қадірлеу ｜ ～ 国 家 财 物 .Мемлекет  

мүлкін   қадірлеу. 

【爱惜羽毛】àixīyǔmáo. Өз абыройын 

қадірлеу, өз намысын қорғау,  өз атағын 

қорғау.  

【 爱 小 】 àixiǎo 〈 方 〉【 сын. 】  

пайдакүнем, іші тар, қызыл көз. 

【 爱 心 】 àixīn 【 зат. 】    ая, 

сүйіспеншілік, махаббат：老妈妈对儿

童充满～ /Ананың балаға махаббаты  

ерекше. 

【爱欲】 àiyù【 зат.】  ынтызарлық, 

құмарлық (жыныстық қатынасқа 

қатысты айтылады) . 

【爱重】àizhònɡ【ет.】   ұнату, сүйю, 

құрметтеу：他为人热情、正直，深受

大 家 的 ～ /Ол мейірімді,  әділетті  

болғандықтан бәрі құрметтейді. 

僾 ài〈书〉①сияқты, секілді, тәрізді：

②Тыныс тарылу. 

【僾尼】àiní【зат.】    Хани ұлтының  

басқаша  аталуы. 

隘 ài① тар：狭～/тар, қысаң ｜林深

路～/Қалың орман, тар соқпақ② қысаң, 

тар жол, қиын өткел, қауыпты жол：

关～ / қиын жер, қысаң｜要～ /Қиын 

жер, маңызды өткелек. 

【隘口】àikǒu【зат.】    қысаң аузы, 

қысаң. 

【隘路】àilù【зат.】   Тар жол, тайғақ 

кешу,  қиын жол. 

薆 ài〈书〉①жасыру, тығу② жайқалу 

(өсімдікке қатысты). 

碍 (礙 )ài【 ет.】  кедергі болу, бөгет 

жасау：～事 жұмысқа бөгет болу｜把

地下的东西收拾一下，别让它～脚 / 

Жердегі заттарды жинап жіберші, аяққа 

кедергі болмасын. 

【碍口】ài∥kǒu【сын.】  ыңғайсыз, 

айтуға ауыз бармау：求人的事，说出

来 真 有 点 儿 ～ / Біреуге жалынуға 

ауызың бармайды екен.  

【碍面子】àimiàn·zi. Бет-жүзін силау, 

тартыну, ұялу：有意见就提，别～不

说.Пікірің болса айт, ұйалмай. 

【碍难】àinán①【ет.】  қиынға түсу, 

қиын ： ～ 照 办 /қиындау бітетін 

жұмыс｜～从命 /Кедергісі көп, бітіру 

қиын ② 〈 方 〉 【 сын 】
Қысылу,ыңғайсыздану 

【碍事】ài∥shì①【ет.】 бөгет болу, 

ыңғайсыз, қолайсыз：您往边儿上站

站，在这里有点儿～ /Сіз ана жерге 

барып тұрасыз ба, мұнда шамалы 

қолайсыздық туып тұр.｜家具多了安置

不 好 倒 ～ /Үй жиһазы көбейгенде, 

дұрыстап қоймасаң, кедергі болады.②

【сын.】 қиын, салмақты：他的病不～

/ оның сырқаты ондай қиын емес.｜擦

破点儿皮，不碍什么事 /Терім сүрініп 

кетті, ештеңке етпейді. 

【碍手碍脚】 àishǒuàijiǎo. басқаларға 

кедергі болу：咱们走吧，别在这儿～

的 / Біз қайтайық, мына жерде босқа  

кедергі болмай. 

【碍眼】 ài∥ yǎn【 сын】① жаман 

көріну, сүйкімсіз көріну, жек көріну：

东西乱堆在那里怪～的.Анда заттардың 

шашылып жатқаны көрер көзге жаман 

боп  тұр②көз түртті болу：人家有事，

咱们在这里～，快走吧! Елдің жұмысы 

бар екен, біз кетейік, мына жерде босқа 

көз түртті болмай. 

嗳 (噯 )ài【 од.】    япыр ай, әттеген 

ай：～，早知如此，我就不去了/Қап, 

мұндай боларын білсем келмегендей 

екем. 

嗌 ài〈书〉Жұтқыншақтың бітелуі. 

嫒 (嬡 )ài . 871 беттегі〖令嫒〗 -ге 

қараңыз. 

瑷 (璦 )ài 瑷珲 (Àihuī)，Әй, (Жер аты, 

қазір Әйхуэй деп аталады,  Хэйлуңцзяң 

өлкесінде).  

叆(靉)ài［叆叇］(àidài)〈书〉【сын.】 

тұманды күн, кою бұлтты күн. 

暧 ( 曖 )ài 〈 书 〉 Әлсіз  жарық, 

өлеусіреген сәуле. 

【暧昧】 àimèi①【 сын.】  күңгірт, 

күдікті, түсініксіз, анық емес (пікірге, 

позицияға қатысты) ： 态 度 ～

Позициясы анық емес②сырлы, кұпия 

(іс-әрекет, жүріс-тұрысқа қатысты)：关

系～/Қарым-қатынастары  құпия. 

 

ān 

 

厂 ān. (бұл “ 庵 ” сөзімен мағналас, 

көбінде адам  есіміне  қолданылады).  

广 ān (бұл да “庵” сөзімен мағналас, 

көбінде адам  есіміне  қолданылады).  

安 -1  ān ① 【 сын. 】  алаңсыз, 

тыныш ,бейқам, беймарал：心神不～

көңілі алаң｜坐不～，立不稳/алаңдау, 

мазасы қашу. ② тыныштандыру, 

орнықтыру: ～ 民 /халықты 

тыныштандыру｜～神 көңілді бірлеп 

алу, жанын жай тапқызу|～邦定国/Елге 

бейқұт заман орнату ③  қанағаттану, 

риза болу：～于现状 /қазіргі ахуалын 

қанағат тұту｜～之若素/Үйлесіп кету

④  тыныш,  қауіпсіз ： 公 ～ қоғам 

қауіпсіздігі｜治～/амандық сақтау｜转

危 为 ～ /қатерден аман қалу ⑤

орналастыру, енгізу, жайғастыру：～插 

енгізу, кіргізу ｜ ～ 顿 /жайғастыру ⑥

【ет.】орнату, салу：～门窗 есік терезе 

салу｜～电灯 лампа орнату｜咱们村

上～有线电视了 /Біздің ауылға каблді 

телевизор қойды. ⑦【ет.】 қосу, тағу, 

беру：～罪名/айып тағу｜～个名称/ат 

қою. ⑧【 ет. 】 бүгу, жасыру, сақтау 

(ниет, ой) ：你～的什么心 ? сонда 

көңіліңде не бүккенің бар? ⑨ қайда, 

неде, қай жерде: ：原因～在？ /себеп 

неде? ⑩  (Ān) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.  

        安 -2  ān〈书〉【 ес.】  Сұраулы 

есімдік ① “ 哪里 ” сөзімен мағналас. 

Орын, мекен сұрағанда қолданылады：

而今～在? осы күндері сен қайдасың?

② риторикалық сұрулысөйлемге 

қолданылады“怎么、哪里” сөздерімен 

мағналас：不入虎穴，～得虎子？ / 

Барыстың апанына кірмей, баласын 

қалай аласың?｜～能若无其事？/ түк 

болмағандай  қалай жүруге болады? 

安-3  ān【мөл.】  Ампер. 

【 安 邦 定 国 】 ānbānɡdìnɡɡuó. Елде 

бейбіт те, берекелі  жағдай орнату. 

【安保】 ānbǎo 【 сын. 】   тыныш, 

орнықты, қауіпсіз ： 加 强 ～ 工 作
/Қауіпсіздік қызметін   күшейту. 

【安步当车】 ānbùdànɡchē. Жаяулап 

тартып кету, жаяу жөнелу：反正路也不

远，我们还是～吧 /Жолда алыс емес, 

жаяу тартпаймызба. 

【安瓿】ānbù【зат.】  Ампула［ағыл. 

ampoule］ 

【安插】ānchā【ет.】   енгізу, кіргізу, 

қосу, қыстыру：～亲信 / Жұмысқа өз 

адамын кіргізу. 

【安厝】ācuò【ет.】 Сүйекті уақытша 

сақтау, уақытша жерлеу. 
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【安抵】āndǐ【ет.】 аман-есен жету：

全家于日前～广州 /Тұтас отбасымыз 

аман-есен Гуаңчжоуға жетіп алдық. 

【安定】āndìnɡ①【сын.】   алаңсыз, 

қамсыз：生活～/алаңсыз өмір｜情绪～

/тыныш көңіл күй ｜ 社 会 秩 序 ～

/қоғамдық тәртіп  орнықты②【 ет.】  

орнықтыру ： ～ 人 心 .Жұрт көңілін  

орнықтыру. 

【安堵】āndǔ〈书〉【ет.】  беймарал 

тірлік кешу, тыныш өмір сүру：～如常
/Бұрыңғыдай тыныш өмір сүріп жату. 

【安度】āndù【ет.】 тыныш күн кешу, 

жайлы өткізу ：～晚年 / қарттықты  

жайлы өткізу. 

【安顿】 āndùn ①【 ет. 】  жайғау, 

ыңғайластыру, жайғастыру, 

орналастыру: ～ 老 小 кенжесін 

жайғастыру｜妈妈～好家里的事情又赶

去 上 班 /Анам үй шаруасын жайғап 

болып қайтадан жұмысқа кетті. ②

【 сын. 】  тыныш ：睡不 ～ тыныш 

үйықтай алмау｜只有把事情做完心里

才 ～ /Мына жұмысты бітірген соң 

көңілім  бірақ  тынышталар. 

【安放】ānfànɡ【ет.】  қою, салу：～

铺盖 төсек  салу｜你们把仪器～好
/Аппаратты  дұрыстап  қойыңдар. 

【安分】 ānfèn【 сын.】  қанағатшыл, 

тәубешіл：～人/қанағатшыл адам｜～

守己 /барға шүкіршілік ету, ала жіп 

аттамау｜这孩子不大～/Бұл бала онша 

қанағатшыл емес екен. 

【安分守己】 ānfènshǒujǐ. Татқанына 

тәубе деу, барға шүкіршілік ету,  

бергенге риза болу. 

【安抚】ānfǔ【ет.】 жұбату：～伤员

/жаралы адамның қөңілін аулау｜～人

心.Жүрек жұбату, қөңілін аулау. 

【安好】 ānhǎo【 сын.】  Аман, дін 

аман.：全家～，请勿挂念/ Бәріміз дін 

аманмыз, алаңдама. 

【安家】 ān∥ jiā①【 ет.】 отбасын 

орналастыру,     үй-ішін      ыңғайлас- 

тыру：～费/көші-қон қаражаты｜～落

户 қоныстану, мекендену. ② отбасын 

құру, үйлену：他都快四十岁了，还

没～ / Ол 40 жасқа келіп қалды, әлі 

үйленген жоқ. 

【 安 家 立 业 】 ānjiālìyè. Отбасылы 

болып, тіршілік  ету. 

【安家落户】 ānjiāluòhù. қоныстану, 

мекендеу, жерсіну (өзге жерде барып)：

为植树造林，他在山区～了 /ағаш 

отырғызып, орман өсіру үшін, ол тауды 

мекендеп қалды. ｜经过一年多的试

养，武昌鱼已经在这里～了 / Учаң 

балығын бір жылдан астам асыраудың 

арқасында, қазір балықтар  жерсіне 

бастады.  

【安检】 ānjiǎn 【 ет. 】  қауiпсiздiк 

тексеру ： 旅 客 登 机 前 要 经 过 ～
/Жолаушылар ұшаққа отырмастан 

бұрын қауіпсіздік тексеруден өтеді. 

【安静】ānjìnɡ①【сын】тыныш, жым-

жырт, тыныштық：病房里很～/Палата 

іші тып-тыныш ② тыныш (ант. 

мазасыз)：孩子睡得很～/бала тыныш 

ұйықтап жатыр｜过了几年～生活 / 

қаншама жыл беймарал өмір сүрдік. 

【安居】 ānjū 【 ет. 】  тыныш өмір 

сүру：置业～.Тыныш тірлік кешу. 

【安居乐业】 ānjūlèyè. алаңсыз өмір 

сүру. 

【安康】ānkānɡ【сын.】 аман-сау ：祝

全家～/отбасыңыз  аман-сау  болсын. 

【安澜】ānlán〈书〉①【сын】тынық, 

тыныш (өзен ағысы). ②  Ұлы 

тыныштық ： 天 下 ～ /Жер беті ұлы  

тыныштық құшағында. 

【安乐】 ānlè【 сын.】   тыныш та 

көңілді ： 生 活 ～ /Өмірі тыныш та 

көңілді.  

【安乐死】ānlèsǐ【 ет.】   ерікті өлу, 

өмірге саналы түрде қош айту, 

тіршіліктен қиналмай кету (Бұл арада 

дәрігердің кейбір ерекше науқастардың 

қиналмай өлуіне рұқсат беруі 

меңзеледі). 

【安乐窝】ānlèwō【 зат.】  жылы ұя, 

жәйлі пәтер,  жәйлі үй. 

【安乐椅】 ānlèyǐ【 зат.】   кресло, 

жайлы орындық, тербелмелі орындық.   

【 安 理 会 】 Ānlǐhuì 【 зат. 】  БҰҰ 

Қауіпсіздік комитеті. 

【安谧】ānmì〈书〉【сын.】 жайлы；

тыныш ： ～ 的山 村 / тыныш таулы 

аймақ｜月色是那么美丽而～/ай нұры 

қандай әдемі және жанға жайлы. 

【 安 眠 】 ānmián 【 ет. 】  Тыныш 

ұйқы：～药 ұйқы дәрісі｜喧嚣的车马

声，让人终夜不得～ .Шуылдаған ат-

көлік үні жұртты  ұйықтатпады.  

【安眠药】ānmiányào【 зат.】   ұйқы 

дәрісі. 

【 安 民 告示 】 ānmínɡàoshì. Жұртқа 

ескерту,  алдын-ала хабарлау, халыққа 

ұқтыру.  

【安宁】 ānnínɡ ①【 сын. 】  аман, 

тыныш：地方～/ өңір тыныш｜边境～

/Шекара аман②алаңсыз, қамсыз：嘈杂

的声音，使人不得～/ шулы дыбыста，
адамның  мазасын кетіреді. 

【安排】 ānpái【 ет.】  орналастыру, 

ыңғайлау, реттеу ： ～ 工 作 жұмыс 

орналастыру ｜ ～ 生 活  тұрмысты 

реттеу｜～他当统计员/Оны  санақшы 

етіп жұмысқа орналастыру. 

【 安 培 】 ānpéi 【 мөл. 】  ампер, 

(таңбасы A). 

【 安 培 表 】 ānpéibiǎo 【 зат. 】  

Амперметр. 

 

【安培计】ānpéijì【зат.】 Ток қуатын 

өлшегіш,  амперметр.  

【安贫乐道】 ānpínlèdào. Кедейлігіне 

кейімей,  өз  жолымен тірлік ету, барға 

қанағат.   

【安琪儿】ānqí’ér【зат.】   Періште.

［ағыл. angel］ 

【安寝】 ānqǐn〈书〉【 ет.】  тыныш 

ұйықтау：高枕～ / жастықтықты биік 

жастанып, тыныш ұйқыға шому. 

【安全】ānquán【сын.】 тыныш, аман, 

қауіпсіз ешқандай қауіп жоқ：～操作/ 

қауіпсіз жүргізу ｜ ～ 地 带 /қауіпсіз 

аймақ｜注意交通～/жол  қауіпсіздігіне 

назар аударыңыз. 

【 安 全 玻 璃 】 ānquánbō·li. Қауіпсіз 

шыны,  мықты әйнек.  

【 安 全 带 】 ānquándài 【 зат. 】 

қауіпсіздік белбеуі, (ұшақта, көліктерде 

отырғанда байлайтын белбеу). 

【安全岛】ānquándǎo【зат.】 амандық 

аралы (адам жолды кесіп өткен кезде 

тұратын қауірсіз орын). 

【安全电压】 ānquándiànyā. Қауіпсіз 

ток кернеуі (36 вольттан төмен, адам 

өміріне қауіп төндірмейтін ток кернеуі). 

【 安 全 理 事 会 】 ĀnquánLǐshìhuì. 

Қауіпсіздік кеңесі ( 安 理 会 мен 

мағналас, БҰҰ-ның маңызды органы).  

【安全门】ānquánmén【зат.】  Қауіпсіз 

есігі.  

【安全套】ānquántào【зат.】 күйекше, 

мүшеқап. (орыс.презерватив) 

【安全剃刀】ānquántìdāo. Ұстара. 

【安全系数】 ānquánxìshù①  сақтық 

коефиценті. 

【 安 全 线 】 ānquánxiàn ① 【 зат. 】 

қауіпсіздік сызығы: 赛场周围拉起了～/ 

стадион айналасына қауіпсіздік сызығы 

сызылды. ② қауіпсіздік белдеуі (көл, 

өзендердің линиядан жоғары жағы 

қауіптілік ескертпесі болып саналады) 

③  шек, деңгей, қызыл сызық 

(экономикадағы қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін  белгілі бір 

шектеулер)：近期油价突破了～/ соңғы  

кездері жанармай бағасы қызыл 

сызықтан асып кетті. |债务控制在～以

内/Қарыз  өзінің шегінен асқан жоқ. 

【安然】ānrán①【сын.】  аман-есен, 

дін аман ： ～ 无 事 / сап-сау, дін 

аман｜～脱险/Қауіптен құтылу②көңілі 

бірлену, жүрегі тыншу：～自若/ қандай 

қиын кез болсада сабырлы болу.｜只有

把这件事告诉他，他心里才会～/Осы 

шаруаны  айтсаң, оның  көңілі сонда 

ғана тыншиды. 

【安然无恙】 ānránwúyànɡ. Аман-сау,   

дін аман. 

【安如磐石】ānrúpánshí ''安如泰山 ''-

ның мағнасымен  ұқсас. 

【安如泰山】ānrúTàishān. Желп етпеу, 
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сабырлы, жер жылжысада жылжымау.  

【安设】 ānshè【 ет.】  құру, орнау, 

қою：～空调器/кондиционер орнату｜

在山顶上～了—个气象观测站/Таудың 

төбесіне метерологиялық бақылау 

станциясын орнату. 

【安身】ān∥shēn. Қоныс тебу,  тұру, 

паналау：无处～/тұрар жері жоқ｜我有

了～之地，母亲也就放心了.Мен тұрар 

жер тапқасын анам да алаңсыз болып 

қалды.  

【安身立命】ānshēnlìmìnɡ. Күн көру, 

жан бағу：～之所/өмір сүруге  болатын 

жер. 

【安神】ān∥shén【ет.】  Тынышталу, 

басылу. 

【安生】ān·shēnɡ①【сын.】  тыныш, 

жайлы：过～日子/ беймарал  өмір сүру

② тыным, маза ：睡个～觉 /тыныш 

ұйқы｜这孩子一会儿也不～ /Мына   

бала қатты  тынымсыз  екен. 

【安适】ānshì【сын.】  жайлы：～如

常 әдеттегідей ыңғайлы｜心里～ іш 

жан дүниесі тыныш｜病员在疗养院里

过着～的生活/Пациенттер санаторияда  

күндерін   өте жайлы өткізуде. 

【 安 睡 】 ānshuì 【 ет. 】   тыныш 

демалу：夜深了，人们都已～ /Түн 

ортасы болды, жұрт шырт ұйқыда. 

【 安 泰 】 āntài 【 сын. 】  тыныш, 

сабырлы, бейбітшіл：阖家～/ жанұяға 

сабыр. 

【 安 恬 】 āntián 【 сын. 】  жайлы, 

жағдайлы；  тыныш：～入梦 /Жақсы 

түс көру, тыныш ұйқы.  

【 安 帖 】 āntiē 【 сын. 】  тұрақты; 

тиянақты, тыныш：事情都办妥了，心

里 才 算 ～ /Жұмысым аяқталағаннан 

кейін көңілім  тынышталар. 

【安土重迁】 āntǔzhònɡqiān. Құтты 

орынынан қозғалмау. 

【安妥】 āntuǒ【 сын.】  аман-есен, 

аман-сау, сәтімен：把东西～地运到目

的地 / заттар белгіленген жерге аман-

есен жеткізілді. |一切事务都已料理～
/Барлық шаруалар   сәтімен реттелді. 

【安危】ānwēi【зат.】 от пен су,  өмір 

мен өлім, қауіп-қатер：为了保护国家财

产，置个人～于度外 /мемлекеттің 

қазынасын қорғау үшін ,басын  қауіп-

қатерге  тікті.  

【安慰】ānwèi①【сын.】  жұбаныш, 

медет：有女儿在身边，她能得到一

点～ /Қызы қасында болса, ол соны 

медет тұтады.②【 ет.】  көңіл аулау, 

жұбату：～病人 пациентті жұбату｜你

要多～～他，叫他别太难过 /сен оған 

көбірек жұбату айтып қой, егіле 

бермесін. 

【安慰赛】ānwèisài【зат.】  дем беру 

жарысы, жұбату жарысы. 

【安稳】 ānwěn①【 сын】 орнықты, 

жайлы ： 仪 器 要 放 ～ /сайманды 

орнықты етіп қою｜这个船大，即使刮

点 风 ， 也 很 ～ /Бұл кеме үлкен 

болғандықтан,  қатты борандарда да 

орнықты жүзеді. ② тыныш ：睡不～

/тыныш ұйықтай алмау ｜过～日子

/Тыныш өмір сүру ③ салмақты, 

сабырлы ：他年纪不大，但显得很～
/Оның жасы үлкен емес, бірақ сабырлы  

көрінеді. 

【安息】ānxī①【ет.】 демалу：一路劳

顿，请早点儿～/Жол бой шаршадыңыз, 

ертерек жатып демелыңыз②топырағы 

торқа болу, жатқан жері жайлы 

болу：～吧，亲爱的战友 /Топырағың 

торқа болсын, майдандас досым. 

【安息日】ānxīrì【зат.】  демалыс күні 

(Бұл арада діни ұғымдағы демалыс күні 

меңзеліп отыр. Иудаизмде сенбі,  

христиандарда жексенбі, исламда жұма 

күні демалыс күні болып есептеледі).  

【 安 闲 】 ānxián 【 сын. 】  тыныш, 

демалыс：神态～ /жүйкесі тыныш｜～

自在/емін еркін демалу｜他忙里忙外，

一日不得～ /Ол күні бойы дем алмай  

ары-бері шапқылап жүр. 

【安详】 ānxiánɡ【 сын.】  байыпты, 

байсалды. ： 面 容 ～ / жүз-шырайы 

байыпты ｜ 举 止 ～ / іс-әрекеті 

байыпты ｜老人～地坐在靠椅里/Қарт 

кісі  байыпты қалыппен  орындықта 

отыр. 

【安享】ānxiǎnɡ【ет.】 қызығын көру, 

рахатын көру：～清福 рақат алу |～晚

年/ қартайғанда зейнетін көрді. 

【 安 歇 】 ānxiē ① 【 ет. 】 ұйықтау, 

жату：天已不早，大家该回房～了
/уақыт біраз жерге барып қалды, 

көпшілік бөлмемізге барып 

демалыңыздар②демалу：走得太累，

先 找 个地 方 ～一 下 /Жолдан әбден 

шаршадым, бір орын тауып  демалайын. 

【安心】ān∥xīn-1【ет.】 ниет, ой：～

不善/ойы арам｜谁知他安的什么心？
/кім білсін не ойы бар екенін. 

【安心】 ānxīn-2【 сын.】  алаңсыз, 

қамсыз ： ～ 工 作 / алаңсыз жұмыс 

істеу｜家里事多，在外也难～ /Үйдің 

шаруасы біте ме, сыртта болсаңда 

алаңдайсың. 

【安逸】 ānyì 【 сын. 】  рахат, жан 

рахаты：老人晚年在乡下过着～的生

活.Қария соңғы жылдары  ауылда рахат 

тірлік кешіп жатыр.  

【安营】ān∥yīnɡ【ет.】Шатырда тұру 

(әскерлер).  

【安葬】ānzànɡ【ет.】  жерлеу, көму, 

жер қойнына тапсыру, соңғы сапарға 

шығарып салу ： ～ 烈 士 遗 骨
/жауынгерді   жерлеу. 

【安枕】ānzhěn〈书〉【ет.】 алаңсыз, 

уайымсыз：～而卧/ алаңсыз жату|天下

多事，国人岂能～？Аспан астының 

әлегі біте ме, азамат қалай  алаңсыз 

жатсын? 

【 安 之 若 素 】 ānzhīruòsù. Үйлесу, 

көндігу, бойы үйір болу. 

【 安 置 】 ānzhì 【 ет. 】   қондыру, 

орналастыру：～人员 /қызметкерлерді 

орналастыру ｜ ～ 行 李 /жүкті 

орналастыру｜这批新来的同志都得到

了适当的～/ Жаңа келген қызметкерлер 

лайықты орналастырылды. 

【安装】 ānzhuānɡ【 ет.】  құрастыру, 

қондыру, орнату: ～ 自 来 水 管 / су 

құбырын орнату ｜ ～ 电 话 /телефон 

орнату｜～机器 /Аппарат құрастыру  

(қою). 

桉 ān【зат.】  Эвкалипт ағашы.  

 【桉叶胶】ān yè jiāo. лерп, эвкалипт 

шәйірі. 

氨 ān 【 зат. 】   Аммони. ［ ағыл. 

ammonia］ 

【氨基】 ānjī【 зат.】  амино тобы, 

амино радикалы (—NH2).  

【氨基酸】 ānjīsuān【 зат.】   амино 

қышқылы.   

【氨气】ānqì【зат.】  Аммиак.   

【氨水】ānshuǐ【зат.】  Аммиак суы, 

аммиак ерітіндісі.  

庵 ( 菴 )ān ① 〈 书 〉 шөп күрке. ②

Буддалық храм. ③ (Ān) 【 зат. 】  

Фамилияға қолданылады. 

【庵堂】 āntánɡ 【 зат. 】   Әйелдер  

ханасы, хапнымдар сарайы. 

【 庵 子 】 ān·zi 〈 方 〉【 зат 】 ①

кішкентай шөп күрке：稻草～  /сабан 

қос.②Әйелдер  ханасы 

谙 ( 諳 )ān 〈 书 〉 ① білу, меңгеру, 

игеру：～熟 мықты меңгерген, жақсы 

білген| 不 ～ 水 性 /Түсінігі төмен 

(жағдайдан хабары жоқ) адам. ②

білімді, қабілетті.  ③ дауысы зор, үнді. 

④мөлшерлеу, ойлау, шамалау.  

【谙达】āndá〈书〉【ет.】 жақсы білу, 

толық меңгеру：～世情 / әлем сырын 

жақсы білген. 

【谙练】ānliàn〈书〉①【ет.】  шебер, 

таныс, білгір ：～旧事 / көнені көп 

білетін②【сын】тәжірибелі, білгір：

骑术～/ ат өнерінің білгірі.  

【谙熟】ānshú【ет.】  шебер, жүйрік, 

жақсы меңгерген, маман ： ～ 地 理

/жағрафияға жүйрік｜培养～经济管理

的 人 才 /Экономикалық басқаруды 

жақсы меңгерген  мамандарды 

тәрбиелеу. 

媕 ān［媕娿］ (ān’ē)〈书〉【 сын.】 

екілену, әрі-сәрі болу, екідай күйде болу  

鹌 (鵪 )ān［鹌鹑］ (ān·chún)【 зат.】  

бөдене. 

腤 ān〈书〉Бықтыру, бөктіру. 

【腤黙】ān mò. Үндемеу, тіл қатпау.  



7 

 

� ān［��］(ānkānɡ) фенер балығы, 

қарт балық[ағыл. Lophiiformes]. 

鞍 ān 【 зат.】  ер, ер-тұрман：马～

/аттың ер-тұрманы｜～韂 /ер тоқым｜

马不歇～ /Ер-тоқыммен ат демалмас 

(Демалуға мұрша жоқ). 

【鞍韂】ānchàn【зат】Ер-тоқым. 

【鞍鞯】ānjiān〈书〉【зат.】  Ер тоқым. 

【鞍马】ānmǎ【зат】①ағаш ат ②ат 

үсті ойыны ③ атүсті тірлік, көшпелі 

тірлік: ～生活/Көшпелі  өмір. 

【鞍马劳顿】ānmǎláodùn. Жол жүруден 

немесе шайқастан шаршау. 

【鞍前马后】 ānqiánmǎhòu. Сырын 

білмеген аттың сыртынан жүрме.  

Біреудің қасында жүргенде  абайлап 

жүру. 

【 鞍 子 】 ān·zi 【 зат 】 Ер, ершік, 

ыңыршақ. 

鞌 ān〈书〉 “鞍”мен мағнасы  ұқсас. 

盦-1  ān. 【зат.】    астау, тегене (ежелгі 

қытайлар қолданған ағаш ыдыс ). 

盦-2  ān.  “庵”мен  мағналас. 

 

ǎn 

 

咹 ǎn. (мағнасы “唵 2” иероглифімен 

бірдей). 

俺 ǎn〈方〉【ес.】 ①Біз：你先去，～

几 个 随 后 就 到 /Сен бара бер, біз 

артыңнан барамыз②мен：你们都走

吧，～一个人留下就行了/ Сендер кете 

беріңдер, мен бір өзім қалсам да 

болады. 

埯 ( 垵 )ǎn ① 【 ет. 】  қазу, 

жырту(жер)：～豆子.Бұршақ қазу②(～

儿 )【 зат】 қазған шұңқыр.③ (～儿 )

【мөл.】：一～儿花生 /Бір уыс  жер 

жаңғағы. 

唵-1 ǎn【ет.】   ауызға салу：～了一口

炒 米 /піскен күрішті аузына салып 

жіберу｜～了两口雪/Екі жұтым қарды 

ауызға салып жіберу. 

唵-2 ǎn【од.】 ау, өй, жә. Таң қалысты 

сұраулы ойды білдіреды：～，东西都

收 拾 好 了 吗 ?/заттардың бәрін 

жинастырып болдың ба?｜怎么这两天

没看到你呀，～ ?екі үш күннен бері 

сені көрмедім гой? 

唵-3 ǎn. Будда дініндегі дуалау сөзі. 

铵(銨)ǎn【зат.】  Аммонием.，［ағыл. 

ammonium］ 

【铵根】ǎnɡēn【зат】Аммонием. 

揞 ǎn【ет.】  себу, жағу：伤口上～上点

儿消炎粉 /Жараға қабынуды басатын 

дәрі жағып жағып қой. 

 

àn 

 

犴 àn. ［狴犴］деген сөзге қараңыз. 

岸 1àn①【 зат】жаға, жағалау (көл, 

өзен, теңіз жағалауынбағы жер)：江～

өзен жағалауы｜上～жағалауға шығу｜

两～绿柳成荫 /Өзеннің екі жағалауы  

жап-жасыл ② (Àn) фамилияға 

қолданылады. 

岸 2àn〈书〉①ірі, алып, асқақ：伟～

/Алып тұлғалы ②такаппар, менмен：

傲～/менменсу. 

【岸标】 ànbiāo 【 зат. 】   жағалау  

белгісі. 

【岸炮】ànpào【зат.】   Жағалаудағы 

зеңбірек. 

【岸然】 ànrán〈书〉【 сын.】  қатал, 

қатаң, сұсты：道貌～/Түрі қатал. 

按-1 àn①【ет.】 басу (қолымен немесе 

саусағымен): ～电铃 электр қоңырауды 

басу ｜～图钉 баспашегені басу. ②

【ет.】 басып тұру, ұстап тұру:～兵不

动 /әскерді ұстап тұру｜～下此事不

说.Бір істі айтпау, баса тұру③【ет.】 

ұстау, тежеу：～不住心头怒火.Ашудан 

өзімді ұстай алмай қалдым. ④【 сөз 

алд.】бойынша：～时 уақытында｜～

质论价 сапасы бойынша саудаласу｜～

制 度 办 事 тәртіп бойынша жұсым 

істеу|～规定处理 /белгілеме бойынша 

шешім ету. 

按 -2 (案 )àn①〈书〉 тексеру, қарау, 

салыстыру：有原文可～ /түпнұсқамен 

салыстырып көруге болады②ескертпе, 

ескерту：作者～/автор  ескертпесі. 译

者～/аудармашы ескертпесі 

【按兵不动】 ànbīnɡbùdònɡ. Әуелгі 

мағнасы: әскерді ұстап тұру. Ауыспалы 

мағнасы орайлы сәтті күту, тапжылмау, 

қыбыр етпеу. 

【 按 部 就 班 】 ànbùjiùbān. тәртіп 

бойынша істеу, белгіліме бойынша 

жүру: 应该～，循序渐进 / Белгілеме 

бойынша істеп, ырғақты түрде алға 

басу керек. 

【 按 键 】 ànjiàn 【 зат. 】  

түймешені(кнопка) басу ； ② перне, 

түймеше. 

【按揭】ànjiē【ет.】 несие, кредит. 

【按金】ànjīn〈方〉①【зат.】  ақша 

қою, депозит.② өсіммен ақша беру. 

【按扣儿】ànkòur【зат.】    баспалы  

түйме (киімдегі). 

【按理】àn∥lǐ【үс.】 жөн бойынша, 

қисын бойынша：～我们应该先去看您

的 /жөн бойынша алдымен біз  біз 

баруымыз керек еді сізге.｜你这样做，

不管按什么理都说不过去.Сенің бұлай 

істегенің қай қисынға салсаң да  дұрыс 

емес. 

【按例】ànlì【үс.】 тәртіп бойынша：

生 活 困 难 ， ～ 可 以 申 请 补 助 / 

Тұрмыстық қиыншылығы барлар,  

тәртіп бойынша көмек сұрауына  

болады. 

【按脉】àn∥mài【ет.】  тамыр ұстау . 

【按摩】ànmó【ет.】  Ұқалау, сипалау, 

массаж. 

【按捺】(按纳)ànnà【ет.】 басу, ұстау, 

тежеу：～不住激动的心情/ шалқыған 

көңіл-күйді тежей алмау. 

【按钮】ànniǔ(～儿)【зат.】   түймеше, 

кнопка.  

【 按 期 】 ànqī 【 үс. 】  уақтылы, 

мезгілінде, уағында：～交工/ жұмысты 

өз уағында тапсыру｜～归还/ Уағында  

қайтару. 

【按时】 ànshí【 үс.】  уақтылы, дер 

кезінде：～完成/ уағында бітіру｜～吃

药/  дәріні дер кезінде қабылдау. 

【按说】ànshuō【үс.】 жөн бойынша, 

негізінде, шынын айтқанда：这么大的

孩子，～该懂事了 /үп-үлкен баласың, 

негізінде жөн білетін жасқа келдің 

келдің.｜五一节都过了，～不该这么冷

了/ «1 мамыр» мерекесі де  өтіп кетті, 

жөн бойында бұлай  суық болмауға тиіс 

еді. 

【按图索骥】 àntúsuǒjì. өзгенікін өлі 

түрде көшіру, өзгеге көзсіз еліктеу. 

【按下葫芦浮起瓢】ànxiàhú·lufúqǐpiáo. 

Басын бастап, аяғын тастау, шалағай, 

табансыз.  

【按压】ànyā①【ет.】басу: ～穴位 / 

жүйке нүктесін басу |把那人～在地上

/Ана адамды жерге басып алыпты② 

тежеу, ұстау (өзін-өзі)：～不住的激情/ 

тежеу бермес көңіл-күй. 

【按语】(案语)ànyǔ【зат.】  Ескерту, 

ескертпе сөз (автордың, редактордың, 

құрастырушының, редакцияның, 

аудармашының . ..ескертпесі). 

【 按 照 】 ànzhào 【 сөз алд. 】 

бойынша,негізінде：～法规办理 заң 

бойынша бітіру｜～预定的计划执行 / 

Белгіленген жоспар  бойынша атқару. 

胺 àn【зат.】 амин［ағыл. amine］ 

案-1 àn① үстел ：条～/ұзынша үстел｜

书～жазу үстелі｜拍～而起 /үстелді 

ұрғылай бастады② ас тау. 

案 -2 àn① іс, оқиға：犯～қылмыстық 

іс ｜ 破 ～  іс қозғау ｜ 五 卅

惨～.Шаңхайда болған қанды оқиға②іс 

кітапшасы, іс құжаттары ；

жазба,естелік, дерек ：备～ естелікке 

алдыру｜有～可查 жазба бойынша  

анықтау｜声明在～/істе мәлімделген③

жоспар, жоба, амал, тәсіл：方～жоба｜

议 ～ ақыл, кеңес, ұсыныс ｜

提 ～ .Ұсыныс айту ④  “ 按 2”мен 

мағналас. 

【案板】ànbǎn【зат.】  ас тақтай. 

【案秤】 ànchènɡ 【 зат.】   безбен, 

таразы (үстел таразысы). 

【案底】àndǐ【зат.】 қылмыс тарихы, 

іс мұрағаты. 
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【案牍】àndú〈书〉【зат.】  Іс қағаз. 

【案发】ànfā【ет.】  іс туылыу：～现

场/істің болған жері. 

【案犯】 ànfàn 【 зат. 】    күдікті, 

қылмыскер. 

【 案 件 】 ànjiàn 【 зат. 】  іс, дело, 

қылмыс：刑事～қылмыстық  іс｜重大

贪污～.Ірі жемқорлық қылмыс. 

【案卷】ànjuàn【зат.】  іс кітапшасы, 

іс құжаттары, құжаттамалар. 

【案例】ànlì【зат.】  оқиға：经济～

экономикалық оқиға ｜典型～ типтік 

оқиға|～分析/ Оқиғаны сараптау. 

【案情】ànqínɡ【зат.】  іс барысы, іс 

жағдайы ： ～ 复 杂 істің жағдайыы 

құрделі ｜ 分 析 ～ /ісітң барысын  

сараптау. 

【案头】àntóu①【зат.】  үстел басы, 

үстел үсті：～放着一些参考书 үстел 

үстінде біраз кітаптар жатыр. ② 

сценаримен жұмыс.  

【 案 头 工 作 】 àntóuɡōnɡzuò. 

сценаримен жұмыс (режиссер, 

әртістердің сценарий бойынша 

дайындық жұмысы). 

【案由】ànyóu【зат.】 Іс мазмұны. 

【案语】ànyǔ. 10 беттегі〖按语〗 -ге 

қараңыз. 

【案值】 ànzhí【 зат.】  іс құны, іс 

келтірген шығын：～达八万余元 .Іс 

зардабы 80 мың юаннан асады. 

【案子】 -1 àn·zi【зат.】    үстел, ас 

тақтай：肉～ет турайтын  үстел｜裁

缝～/Киім тігу тақтай. 

【案子】-2 àn·zi【зат.】 іс, дело：审～

/ істі қарау ｜ 办 了 一 件 ～ .Бір 

(қылмыстық) істі бітірдім. 

晻 àn.  Осы сөздіктегі “暗 ”сөзімен  

ұқсас. 

暗 ( ① ③ 闇 )àn ① 【 сын. 】 

алакөлеңке,қараңғы, күңгірт ： 光 线

太～/жарық әлсіз｜太阳已经落山，天

色渐渐～下来了 /Күн батып атырап 

алакеуім тартып  барады②жасырын, 

құпия：～号 құпия белгі｜明人不做～

事 дұрыс адам бұрыс іс қылмайды｜～

自 欢 喜 /іштей куану ③  түсініксіз, 

белгісіз, күмәнді：～昧 күмәнді | 兼听

则明，偏信则～ /байыбына барған 

біледі, сөзге ерген түсінбейді. 

【暗暗】 àn’àn 【 үс. 】     іштей, 

көңілінде：～吃了一惊 іштей тіксініп 

қалды. ｜ 他 ～ 下 定 决 心 .Ол іштей 

шешім қабылдады. 

【暗堡】 ànbǎo【 зат.】   Жасырын 

бекініс. 

【暗藏】àncánɡ【ет.】жасырыну：身

上～凶器 денесінде  қару жасырған｜

消除～的隐患.жасырын ауруды жою. 

【暗娼】 ànchānɡ【 зат.】  Жасырын 

жезөкше. 

【暗场】 ànchǎnɡ【 зат.】  жасырын 

сахна (спектаклде, кинода оқиғаға 

қатысты деректі сахнаға шықпай 

басқаша тәсілмен  бейнелеу). 

【暗潮】 àncháo 【 зат. 】   көмескі  

жағдай. 

【暗处】 àn·chù【 зат】① бұлыңғыр 

жер, қараңғы орын：纸上写了些什么，

在～看不清楚 /Қағазда не жазылғаны  

бұлыңғыр жерде анық көрінбейді ②

құпия орын, жасырын жер：坏人躲

在～兴风作浪/бұзақылар жамандығын 

жасырын жерлерде жасайды. 

【 暗 淡 】 àndàn ① 【 сын. 】  ала 

көлеңке：～无光 күңгірт|屋子里灯

光～.Бөлме ішіндегі шырақ алакөлеңке 

болып тұр② түс ашық емес：色调过

于～ .Түсі тым күңгірт ③  бұлыңғыр, 

анық емес, үміт жоқ ： 前 景 ～
/Болашағы бұлыңғыр. 

【暗道】àndào【зат.】  құпия соқпақ, 

жасырын жол. 

【暗地里】 àndì·li【 зат.】  тығылу, 

жасырын, іштей, астыртын：～勾结

астыртын келісу ｜ ～ 直 掉 眼 泪
/Жасырын көз жасын көл ету. 

【 暗 度 陈 仓 】 àndùсhéncānɡ. бір 

шаруаны жасырын түрде тындыру.  

Сондай-ақ осы сөздіктегі 〖明修栈道，

暗度陈仓〗деген тіркеске  қараңыз. 

【暗房】 ànfánɡ【 зат.】   Жасырын 

бөлме. 

【暗访】 ànfǎnɡ 【 зат. 】  жасырын 

сұхбат ： 明 察 ～ /жасырын сұхбатты 

анықтау|～案件的知情人 /Куәгермен  

жасырын сұхбат жүгізу. 

【暗沟】ànɡōu【зат.】    бітеу арық, 

жабық құбыр. 

【 暗 害 】 ànhài 【 ет. 】   жасырын 

қастандық, құпия зинкестік：险遭～
/құпия қастандыққа тап болу. 

【暗含】ànhán【ет.】  емеурін тантыу, 

орағытып айту, қиялап жеткізу：～不满

情绪 риза еместігін қиялап жеткізді｜

这几句话，～着对他的讥讽 /Мына 

сөздерінен оны орағытып мысқылдап 

тұрғаны  көрініп тұр. 

【暗号】ànhào(～儿 )【зат.】  ишара, 

жасырын белгі ： 联 络 ～ .Жасырын 

белгілер арқылы байланыс жасау. 

【暗合】ànhé【ет.】 дөп басу, үстінен 

түсу, ойынан шығу：妈妈的话正与他的

心意～ .Анасының  сөзі оның ойынан 

шықты. 

【暗盒】ànhé(～儿)【зат.】  көлеңкелі 

сандық, жабық қорапша. 

【暗花儿】 ànhuār【 зат.】  көлеңкелі 

айшық, көмескі өрнек. 

【暗火】 ànhuǒ【 зат.】     қоз, тап 

(оттың табы). 

【暗疾】 ànjí【 зат.】   ұят науқас,  

ыңғайсыз  дерт. 

【暗间儿】ànjiānr【зат.】   түпкі үй, 

төргі бөлме. 

【暗箭】 ànjiàn①【 зат.】  Жасырын 

жебе② қастандық：明枪易躲，～难防
/ашық дұспаннан жасырын қастандық 

жаман.  

【暗礁】ànjiāo①【зат.】 кедергі, кесір 

(су асты тауларының кемеге жасайтын 

кедергісі)② жасырын бөгет, астыртын 

кедергі.  

【暗井】 ànjǐnɡ【 зат.】   ұры құдық, 

жасырын тунел.  

【暗记儿】ànjìr【зат.】 құпия белгі. 

【暗里】 àn·lǐ 【 зат. 】  жасырын ；

сырттай：～活动 /жасырын түрдегі іс 

шара.  

【暗恋】ànliàn【ет.】 сырттай ғашық 

болу, жасырын сүю, іштей ынтызар 

болу：他对公司的一位女会计～已久/ 

Оның компаниядағы бухгалтер қызға 

іштей ғашық болғанына ұзақ болыпты.  

【暗流】ànliú①【зат.】 жер асты  су 

ағысы ②бөгде пікір, бөтен ой, . 

【暗楼子】ànlóu·zi【зат.】  үй шатыры, 

мансарт. 

【暗码】ànmǎ(～儿)【зат.】 жасырын 

нөмір, құпия нөмір.  

【暗昧】 ànmèi【 сын】①  бұлдыр, 

түсініксіз：～之事 .Түсініксіз шаруа② 

надан, топас. 

【暗盘】ànpán(～儿)【зат.】  жасырын 

баға, құпия есеп. 

【暗器】ànqì【зат.】  құпия қару, жан 

қару. 

【暗弱】ànruò【сын.】  әлсіз жарық, 

алакөлеңке ： 灯 光 ～ шырақ нұры 

әлсіз ｜星光渐渐～了 /Жұлдыздардың 

жарығы жәйлап әлсіреп барады〈书〉

ақымақ, әлсіз：为人～/әлжуаз. 

【 暗 杀 】 ànshā 【 ет. 】  жасырын 

өлтіру：惨遭～қастандықпен жасырын 

өлтірілу｜～事件.жасырын кісі өлтіру 

ісі. 

【暗沙】ànshā【зат.】  ұсақ  аралдар, 

аралша  

【暗伤】ànshānɡ【зат.】   ішкі жара, 

жасырын жара. 

【 暗 哨 】 ànshào 【 зат. 】  құпия 

ысқырық, жасырын ысқырық. 

【暗射】ànshè【ет.】 Аңғарту, меңзеу. 

【暗射地图】ànshè-dìtú. ақ карта, бос 

карта(белгілері ғана бар, жазуы жоқ 

карта) 

【暗示】ànshì【ет.】 ымдау, меңзеу：

他用眼睛～我，让我走开/Ол көзімен 

кете бер деп маған ымдады. 

【 暗 事 】 ànshì 【 зат. 】  арамдық, 

жамандық：明人不做～ /Жақсы адам  

жамандықпен айналыспайды. 

【暗室】 ànshì【 зат.】   Жарықсыз 

бөлме, көлеңке  бөлме②〈书〉иен жер,  
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оңаша жер：不欺～ /Елсіз  жерде де  

ерсілікке бармайды. 

【暗送秋波】ànsònɡqiūbō. Қылмыңдау, 

көз қысу. 

【暗算】 ànsuàn 【 ет. 】  ішкі есеп, 

жаман ой.  

【暗锁】ànsuǒ【зат.】 жасырын құлып, 

көрінбейтіп құлып (көрініп, салбырап 

тұратын дәстүрлі құлып емес).  

【暗滩】àntān【зат.】 Су  астындығы 

аралша.  

【暗探】 àntàn①【 зат.】  тыңшы②

【 ет. 】  тыңтыңдау, жасырын 

шарлау ： ～ 军 机 /әскери құпияны 

тыңтыңдау. 

【暗无天日】 ànwútiānrì. Қаратүнек, 

қараңғы (қоғам). 

【暗物质】 ànwùzhì【 зат.】   Қара 

материал. 

【暗喜】ànxǐ【ет.】 іштей қуану：心

中～/іштей қуану. 

【暗匣】ànxiá【зат.】 Бітеу қорапша. 

【暗下】ànxià【зат.】 құпия：表面不

露 声 色 ， ～ 却 加 紧 活 动 /Сырттай 

білдірмегенмен, жасырын түрде  

белсенді әрекет етіп жүр.  

【暗线】 ànxiàn①【 зат.】  қосалқы 

сюжет (әдебиет). ②  жансыз, тыңшы, 

сатқын. 

【暗箱】ànxiānɡ【зат.】   бітеу қорап 

(фотоаппарат обьективінің ішкі бөлігі) 

【暗箱操作】ànxiānɡcāozuò. қызметін 

асыра пайдалану, суды лайлап балық 

аулау. ： 避 免 收 费 中 的 ～ /Төлем 

қабылдау кезінде заңсыздыққа жол 

берілмесін. 

【暗笑】ànxiào①【ет.】 іштеу қуану：

看到对方着急的样子，不禁心里～ / 

қарсы жақтың әбіржіген түрін көріп  

іштей мәз болып тұр ②  мазақтау, 

күлу：在场的人都～他无知妄说/ Оның 

өтірікті соғып тұрғанын  

маңайындағылапр  мазақтап күліп тұр.  

【暗影】ànyǐnɡ【зат.】  Көлеңке. 

【暗语】ànyǔ【зат.】 ежіксөз, жұмбақ 

тіл：说～жұмбақтап сөйле｜用～接头
/Жұмбақтаған сөзін   жалғастыру. 

【暗喻】 ànyù【 зат.】  Ишара, ым, 

емеурін. 

【暗中】ànzhōnɡ①【зат.】 қараңғы：

躲在～张望 / қараңғыда  жан-жағына 

алақтау｜～摸索/ қараңғыда сипалау ② 

астыртың, сыртынан, былайғы 

жақтан ： ～ 打 听 / сыртынан 

сұрастыру｜在～做了手脚/ Астыртың 

жамандық істеу. 

【暗转】ànzhuǎn【ет.】   қараңғылап 

ауысыу, аралықтағы үзіліс (театр). 

【暗自】 ànzì 【 үс. 】  іштей, ішкі, 

жасырын：～盘算/ ішкі есеп ｜～高兴 

/  Іштей қуану. 

 

黯 àn.  қараңғы,күңгірт:～淡/қараңғы, 

күңгірт. 

【黯淡】 àndàn【 сын.】   бұлыңғыр, 

күңгірт, буалдыр：色彩～/ түсі күңгірт. 

【黯黑】ànhēi①【сын.】 қап-қара：脸

色 ～ / бет-жүзі  қап-қара ②  тас 

қараңғы：～的夜晚 /тас қараңғы түн.｜

天色已经～了/ түн болып  барады. 

【黯然】ànrán①【сын.】 өлеусіреген, 

әлсіз жарық, , күңгірт, ала көлеңке.：～

无光/күңгірт｜工地上千万盏电灯光芒

四射，【жал.】天上的星月也～失色 / 

Құрылыс басындағы мыңдаған 

шырақтардың жарығынан  аспандағы 

ай-жұлдыздардың өзі өлеусіреп әрең 

көрініп тұр. ②  қаяу, нарау, сынық,  

қамкөңіл, мұңлы, қамыққан：～泪下

/мұңлы көз жасы｜神色～ / жүзінде 

қаяу бар. 

 

ānɡ 

 

肮 ( 骯 )ānɡ ［ 肮 脏 ］ (ānɡ·zānɡ) ①

【сын.】  лас, кір, таза емес：～的衣服

/лас киім｜屋里又凌乱又～.Бөлме лас 

әрі шашылып жатыр. ② арам, лас, 

оңбаған, жүзіқара ： ～ 交 易  / лас 

сауда｜灵魂～/ арам ниетті 

ánɡ 

 

卬 ánɡ①〈书〉①【ес.】  Мен. (өздік 

есім)②〈书〉“昂” сөзімен мағналас. 

③ (Ánɡ) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады.  

昂 ánɡ①【ет.】 шалқаю, шалқайту：～

起 头 басын шалқайтып| ～ 首 挺 胸

/Еңсесін тік үстау ｜ 激 ～ /асқақ, 

көтеріңкі.②бағалы, қымбат：～贵 өте 

қымбат ③ (Ánɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 昂 昂 】 ánɡ’ánɡ 【 сын. 】  

қайратты,жігерлі, рухты：～然/көкірек 

керу, қасқаю｜气势～/ жігерлі｜雄赳

赳，气～/ Айбынды да жігерлі. 

【 昂 藏 】 ánɡcánɡ 〈 书 〉【 сын. 】 

сәулетті, келбетті,  айбынды：气宇～/ 

Батыл  мінезді. 

【昂奋】 ánɡfèn 【 сын. 】  қуану ；
көтеріңкі көңіл күй. 

【 昂 贵 】 ánɡɡuì 【 сын. 】  бағалы, 

қымбат：物价～/ зат бағасы қымбаттап 

кетті｜～的【ес.】价.жоғары төлем . 

【昂然】ánɡrán【сын.】 көкірек керу,  

қасқаю：～屹立 /қасқайып тұру｜气

概～/Асқақтаған жігер. 

【昂首】 ánɡshǒu【 ет.】  еңсені тік 

ұстау, қасқайып тұру：～望天 шалқая 

көкке қарау｜战马～长鸣 .Әскери  ат 

басын көкке көтеріп ұзақ кісінеді. 

【昂首阔步】 ánɡshǒukuòbù. Қасқая 

алға тарту, кеуде кере  алға басу. 

【 昂 扬 】 ánɡyánɡ ① 【 сын. 】 

көтеріңкі(көңіл)：斗志～.Күрес жігері 

асқақ.② асқақ үнді, жоғары дауысты：

歌声激越～/асқатған ән әуені. 

 

ànɡ 

 

枊 ànɡ〈书〉мама ағаш, ат ағаш, ат 

қазық. 

盎 ànɡ. ① Көмзек (ежелгі заманда 

қолданылған  бүйірі үлкен, мойны 

кішілеу ыдыс). ② толып тасқан, тасып 

төгілген, арындағын. ③(盎) фамилияға 

қолданылады.  

【 盎 格 鲁 撒 克 逊 人 】 Ànɡɡélǔ-

Sākèxùnrén. Анголасаксондар ［ ағыл. 

Anglo-Saxon］  

【盎然】 ànɡrán【 сын.】  қайнаған, 

жайнаған, қызған, деген ： 春 意 ～ / 

көктемнің нағыз жайнаған шағы｜趣

味～.Қайнаған қызық. 

【盎司】ànɡsī【мөл.】 онсие (ауырлық 

өлшемі, 1онсие=28.3495гр.) ［ ағыл.: 

ounce］ 

 

āo 

 

凹 āo【сын.】  ойық, шұңқыр, ойықша, 

батыңқы ： ～ 地 ойпаң жер, 

шұңқыржер ｜ ～ 凸 不 平 / ойлы-

шұңқырлы| 地 板 ～ 下 去 一 块 /Еден 

ойылып қапты. 

【凹版】āobǎn【зат.】 Батырма баспа,. 

батып түсу, батып басылу, батыңқы.  

【凹面镜】āomiànjìnɡ【зат.】   Ойыс 

линза. 

【凹透镜】 āotòujìnɡ【 зат.】   Ойыс 

әйнек. 

【凹陷】āoxiàn【ет.】  қабысып қалу 

немесе ішке кіріп кету：两颊～жағы 

ішке кіріп кету｜地【сын】～/ шұңқыр 

жер, ойпаң. 

熬 āo 【 ет. 】   Дәмдендіру, дәмдеп 

пісіру：～白菜 қырыққабат ｜～豆

腐.Доуфу пісіру. 

【熬心】āoxīn〈方〉【сын.】 іш пысу, 

зерігу.；烦闷.Зерігу. 

爊( )āo〈书〉① ашық отта  қайнату.

② “熬” сөзімен  ұқсас. 

 

 

áo 

 

敖 áo ① “ 遨 ” сөзімен мағналас. ②

(Áo)“隞 ”.③ (Áo)【 зат.】   фамилияға 

қолданылады. 

【敖包】áobāo【зат】 .  оба, қорым, 

мүрде. 

隞 áo.  қыдыру,  серуендеу, шулау.  

嶅 áo ① (Áo) Аошань (тау аты, 

Гуаңдуңда орналасқан.②嶅阴 (Áoyīn) 
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(жер аты, Шаңдуңда орналасқан). 

遨 áo〈书〉қыдыру：～游/саяхаттау 

【遨游】áoyóu【ет.】 серуендеу：～世

界 / әлемді  саяхаттау｜～太空 /аспан 

әлеміне саяхаттау. 

【 嗷 嗷 】 áo’áo 【 ел. 】  шыр-шыр 

ету：～叫 зар еңіреу｜～待哺/Зар илеп 

жәрдем тілеу. 

【嗷嗷待哺】 áo’áodàibǔ. Зар илеп 

жәрдем тілеу, зар жылап көмек сұрау. 

廒(厫)áo〈书〉Склат. 

璈 áo. Ао. Ежелгі замандағы музыка 

аспабы. 

獒 áo【зат.】 шибөрі.  

熬 áo①【ет.】  қайнату：～粥 .Көже 

пісіру. ② 【 ет. 】 ұзақ қайнату ： ～

盐｜～药.③【ет.】 төзу, шыдау： ～夜

Түні бойы кірпік қақпау. ｜ ～ 苦 日

子.Қиын күндерге шыдау.④(Áo)【зат】
Фамилияға қолданылады.   

【 熬 煎 】 áojiān 【 ет. 】  азап 

шегу,қиналу：受尽～тауқымет тарту｜

疾病时时～着他 / Ауру тауқыментін 

тартып келеді. 

【熬磨】áo·mó〈方〉① 【ет.】 азапты 

өткен уақыт.②没完没了地纠缠 жабысу, 

жармасу：这孩子很听话，从不～人
/Бұл бала өте тіл алғыш,ешқашанда 

адамға жармаспайды. 

【熬年头儿】áoniántóur.  жыл соңында 

көріну, піскен асқа тік қасық болу. 

【熬头儿】áo·tour.  Үміт, тілек,арман. 

【熬夜】 áo∥ yè. Түні бойы кірпік 

қақпау. 

 螯 áo. шаянның тісі, шаянның 

қысқашы. 

翱 ( 翺 ) áo 【 ет. 】  қалықтау ： ～

翔.Қалықтап ұшу. 

【翱翔】áoxiánɡ.  самғау,қалықтау：雄

鹰 在 高 空 中 ～ .Бүркіт кең аспанда 

самғап жүр. 

謷 áo〈书〉памфлет . 

【鳌山】【 зат】 áoshān. Аошань(жер 

аты). 

【鳌头】 áotóu ① бірінші орын алу, 

алғашқы болу.  ②“隞” сөзімен мағналас.  

鏖 áo〈书〉шиеленіскен, кескілескен. 

鏖 战  /шиеленіскен шайқас, 

жанталасқан ұрыс：赤壁～兵 /Қызыл 

жартастағы  қанды шайқас.  

【 鏖 战 】 áozhàn.  шиеленіскен 

шайқас；苦战 сұрапыл шайқас：与敌

人～了三天三夜 .Жаумен үш күн үш 

түндік шиеленіскен шайқас болды. 

 

 

ǎo 

 

拗 ( 抝 )ǎo 〈 方 〉 қисық,қиғаш ；

сындыру ：把竹竿～断了 .Банбукті 

сындырды. 

袄(襖)ǎo【зат.】 астарлы киім：夹～

астарлы мешпет｜皮～камзол｜小棉～

儿.Мақталы мешпет 

媪 ǎo〈书〉Жасамыс әйел, сарыкідір 

әйел.  үлкен әйел. 

 

ào 

 

坳( 、 )ào шатқал, сай.: 山间平

地  /Таудың ойыс бөлігі ：山～ /Тау 

шатқалы. 

拗(抝)ào. сындыру, бүлдіру不顺 тілазар, 

тәртіпсіз ； 不 顺 从  бағынбау, 

сақтамау ： ～ 口 айтуға қиын, тіл 

сындырар｜违～.Қасарысу, қарсыласу, 

қырсығу. 

【拗口】àokǒu【сын.】  бейәдеп сөз, 

айтуға қолайсыз, ынғайсыз сөздер：这

两句话读着有点～，改一改吧 /Мына 

екі сөздің оқылуы ыңғайсыз, 

өзгертесізба. 

【 拗 口 令 】 àokǒulìnɡ 【 зат. 】  

Жаңылпаш. 

奡 ào 〈 书 〉 ① Нығыз, нық ②

“傲”сөзімен  ұқсас. 

傲 ào①【 сын.】  масаттану：～慢

кербез, өр кеуде｜倨～шадыр, асқақ|这

人有点儿～/Мына адам өр кеуделеу.②

(Ào)【зат】фамилияға қолданылады.ға 

қолданылапды. 

【 傲 岸 】 ào’àn 〈 书 〉【 сын. 】  

Менмендік,тәкапарлық. 

【傲骨】àoɡǔ【зат.】     Қайсарлық, 

өжеттік. 

【傲慢】àomàn【сын.】    кербез, өр 

кеуде：态度～/кербез мінез. ｜～无礼/ 

Адам менсінбейтін, тәрапар адам. 

【 傲 气 】 àoqì ① 【 зат. 】 

өркөкіректік：～十足 тым  өркөкірек |

一股～ /шамадан тыс тәкаппарлық②

【сын.】 тәкапарлық ：他自以为了不

起，～得很 Ол өзін кереметпін деп 

ойлайды,өте тәкапар. 

【傲然】àorán【сын.】   бой көтеру, 

орнынан тұру：～挺立. 

【傲人】àorén 【сын.】  мақтанарлық, 

қуанарлық, сүйінерлік：业绩～табысы 

қуантарлық|～的资本/Мақтанарлық қор.   

【傲世】àoshì【ет.】  еш кімді көзге 

ілмеу, маңайға пысқырмау ：清高～
/Мүлдем көзге ілмеу. 

【 傲 视 】 àoshì 【 ет. 】  менсінбей 

қарау：～万物/ Бәріне менменси  қарау. 

【傲物】àowù〈书〉【ет.】 өр көкірек, 

адам менсінбеу：恃才～ / Даңдайсу, 

менменсу. 

奥 ào①мағнасы терең, түсіну қиын：

深 ～ терең мағналы ｜ ～ 妙 сырлы, 

құпия②  үйдің құбыла түсы：堂～ / 

сарайдың құбыла бұрышы ③ (Ào)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【奥博】 àobó 〈书〉① 【 сын. 】   

мағналы, терең, мазмұнды: 文辞～ / 

қаламы ұшқыр. ②Білімді, қабілетті.  

【 奥 林 匹 克 运 动 会 】
ÀolínpǐkèYùndònɡhuì. Олимпияда.    

【 奥 秘 】 àomì 【 зат 】

сыр,құпия,жұмбақ ： 探 索 宇 宙 的 ～
/ғаламның  тылсымын зерттеу. 

【奥妙】 àomiào【 сын. 】   сырлы, 

жұмбақ：～无穷 жасырын сыр, терең 

құпия｜其中的道理非常～ / ондағы  

қисындар өте сырлы 

【奥义】 àoyì〈书〉【 зат.】  сырлы 

мағна, терең мазмұн：探求五经～ бес 

кітаптың сырлы мағынасын ашу. 

【奥援】 àoyuán〈书〉【 зат.】  көке, 

тірек, сүйеніш.  

【 奥 运 村 】 àoyùncūn 【 зат. 】 

Олимпияда қалашығы.    

【奥运会】Àoyùnhuì【зат】Олимпияда  

【 奥 旨 】 àozhǐ 【 зат. 】   Терең 

мағналы ： 深 得 其 中 ～ .Ішкі терең 

мағынасын ашу, ұғыну. 

骜 ( 驁 )ào 〈 书 〉 ① Арғымақ . ②

“傲”сөзімен ұқсас. 

慠 ào〈书〉“傲” сөзімен  ұқсас. 

隩 ào〈书〉“奥” сөзімен мағналас. 

墺 ào①〈书〉  тұруға жайлы жер, 

Қоныстануға қолайлы мекен ②〈方〉

сай, жылға, аңғар,：深山野～ / тау 

шатқалындағы аңғар 

澳-1 ào① бұғаз, мүйіс, жағажай:：三

都～在福建/ Санду мүйісі Фуцзянда②

(Ào) 【 зат. 】  Макао ： 港 ～ 同 胞 / 

гонконгтік-макаолық бауырластар③(Ào)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

澳-2 ào①【зат.】 Австралия құрлығы, 

Тынық мұхит аймағы ： ～ 毛 / 

Австралияда өңдірілген қой жүні. ② 

Австралия (мем.) 

【澳门币】 àoménbì【 зат.】  Макао  

ақшасы. 

懊 ào 【 ет. 】  құсалану, назалану, 

опыну；悔恨 өкіну. 

【懊恨】àohèn【ет.】   өкініш, опық 

жеу. 

【懊悔】 àohuǐ【 ет.】  өкіну, опыну, 

опық жеу：～不已/ іштей  күйзелу. 

【懊憹】àonáo〈书〉【ет.】   өкініш, 

күйзеліс.  

【懊恼】 àonǎo【 сын.】     Ренжу, 

назалану. 

【 懊 丧 】 àosànɡ 【 сын. 】  құлазу, 

жабырқау ： 神 情 ～ / көңіл-күйі   

жабырқаңқы. 

鏊 ào［鏊子］ (ào·zi)【зат.】    Таба, 

көмбеқазан, табатемір. 

 

 

 

 

 

 

http://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/памфлет/
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B 

 

 

bā 

八 bā ①【сан.】  сегіз ② фамилияға 

қолданылады ③   сегізінші (кейде 第 

сөзін қоспай-ақ реттік сан ретінде 

қолданыла береді) 

【八百】bābǎi ①  【сан.】 сегіз жүз ② 

сегіз жүзінші. 

【八拜之交】bābàizhījiāo. Тонның ішкі 

бауцындай, әмпей-жәмпей.  

【八宝菜】bābǎocài 【зат.】  бабаоцай 

(сегіз түрлі  бағалы тағамнан 

жасалатын тамақ). 

【八宝饭】bābǎofàn 【зат.】 бабаофань 

(сегіз түрлі дәм қосылып күріштен 

жасалған тағам). 

【八宝鸭】bābǎoyā  【зат.】  турама 

салынған үйрек еті. 

【 八 宝 粥 】 bābǎozhōu 【 зат. 】  

бабаочжоу (сегіз түрлі дәмнен жасалған  

ботқа). 

【八边形】bābiānxíng сегіз бұрышты. 

【八辈子】 bābèi·zi атам заманнан, 

баяғыдан, ежелден, көптен бері：倒

了～ 霉/ жеті атамда  болмаған қырсық 

шалды; 这都是～前的事儿了 / бұл 

баяғыда болған жағдай 

【八成】 bāchénɡ①【 сан.】【мөл.】 

сексен пайыз：～新 / сексен пайызы 

жаңа; ② (～儿 )【 үс.】  көп бөлігі,  

жартысынан көбі   ③  бәлкім, мүмкін, 

ықтимал, жуық, тарта, шақты, шамамен, 

шамасында：看样子～儿他不来了 /  

мүмкін ол келмейтін шығар. 

【八重唱】bāchóngchàng (音) октет. 

【八重奏】bāchóngzòu(音) октет. 

【八度】bā dù (音) октава. 

【八斗才】 bādǒucái 【 зат.】  үлкен 

дарын иесі, тума талант. 

【八方】 bāfānɡ 【 зат. 】   барлық 

бағыттар, жан-жақтан：四面～/ барлық 

жерде;一方有难，～支援  бір жерде 

қиыншылық болса, көмек жан-жақтан 

келеді. 

【八分书】 bāfēnshū 【 зат.】  қытай 

көркем жазуының бір түрі. 

【八分仪】bāfēnyí 【зат.】 октант. 

【八竿子打不着】 bāɡān·zidǎbùzháo 

бір-біріне еш қатысы жоқ. 

【八哥】bā·ɡe(～儿)【зат.】 тотықұс. 

【八股】 bāɡǔ 【 зат.】  багу (сегіз 

бөлімнен тұратын емтихан шығармасы). 

【八卦】bāɡuà 【зат.】 сегіз триграмм 

(ежелгі Қытайда бал ашуға арналған 

символдық белгілер жиынтығы). 

【八卦教】Bāɡuàjiào 【зат.】 багуа діні 

(қытайдың ежелгі діни нанымы, Тяньли 

діні депте аталады).  

【八国联军】 Bā Guó Liánjūn сегіз 

мемлекеттің біріккен әскері (1900 

жылы Англия, АҚШ, Германия, 

Франция, Ресей, Жапония, Италия және 

Австрия әскерлері  бірігіп Қытайға 

басып кірген). 

【八行书】bāhánɡshū 【зат.】 жолдау 

хат, үндеу хат. 

 

【八角】bājiǎo〈方〉【зат.】 әніс майы. 

【 八 角 枫 】 bājiǎofēnɡ 【 зат. 】 

қытайлық алангиум. 

【八角茴香】 bājiǎohuíxiānɡ ① әніс 

майы.②әніс тұқымы. 

【八角形】bājiǎoxínɡ сегіз бұрышты, 

октаген. 

【八节】bājié 【зат.】 сегіз амал, сегіз 

тоғыс ： 四 时 ～ /төрт маусым, сегіз 

тоғыс  

【八九不离十】 bājiǔbùlíshí〈口〉

шамамен, мөлшермен, ：我虽然没有亲

眼 看 见 ， 猜 也 能 猜 个 ～ /Мен өз 

көзіммен көрмесем де, шамаен біліп 

тұрмын 

【八开本】 Bákāiběn 【 зат. 】  1/8 

парақтың форматы. 

【八路】Bálù 【зат.】  ҚХР Сегізінші 

әскері (азаттық соғысы жылдарындағы 

армияның бір түрі) 

【八路军】Bā Lù Jūn. Сегізінші әскер. 

【八面峰】bāmiànfenɡ. Тапқыр, сөзге 

шебер, тілі өткір, барлығына жауабы 

дайын. 

【八面光】bāmiànɡuānɡ епті, икемді, 

айлалы, тәсілқой. 

【 八 面 玲 珑 】 bāmiànlínɡlónɡ епті, 

икемді. 

【八面体】bāmiàntǐ октаэдр 

【 八 面 威 风 】 bāmiànwēifēnɡ 

жауынгерлік кейіп, айбарлы кескін, 

айбарлы, маңғаз, сәулетті, ұлы 

【八旗】bāqí 【зат.】 сегіз қол, сегіз ту 

(Цинь династиясында сегізге бөлінген 

Маньчжур әскері). 

【八千】bāqiān  【сан.】 сегіз мың 

【八十】bā shí 【сан.】 сексен 

【八万】bā wàn 【сан.】 сексен мың 

【八下里】 bāxià·li 〈方〉 бірнеше 

тарап, барлық жағы：～都要他一个人

管 Ол барлық салаға тек өзі жауапты. 

【八仙】bāxiān 【зат】①сегіз мәңгі 

өмір сүрушілер.②〈方〉 осындай, сол 

сияқты. 

【八仙过海】 bāxiānɡuòhǎi. әркім өз 

дарынын, қабілетін көрсетеді 

【八仙桌】bāxiānzhuō(～儿 )【 зат.】  

дөңгелек үстел. 

【八一建军节】bā-yī jiànjūnjié армия 

күні (Қытай халық-азаттық әскерінің 

құрылу күні, бірінші тамыз). 

【八一南昌起义】bā-yī Nánchānɡ qǐyì.  

1 тамыз Наньчаң көтерілісі.  

【八音盒】bāyīnhé 【зат.】  музыкалық 

қобдиша, сандықша. 

【八月节】 bāyuèjié【 зат.】  тамыз 

мерекесі. 

【八折】 bā zhe. жиырма пайыздық 

жеңілдік жасау  

【八字】bāzì(～儿 ) 【 зат.】   бацзы 

(ондық және жиырмалық циклдің сегіз 

белгісінде көрсетілген адамның 

туылған күні, айы, жылы; бацзы ежелгі 

қытай қоғамында адамның тағдырын 

болжайтын жұлдыз жорамал ретінде 

қолданылған). 

【八字步】bāzìbù(～儿)【зат】талтақ, 

қамыт аяқ.  

【八字没一撇】bāzìméiyīpiě〈口〉 іс 

әлі аяқталған жоқ; істің басы бар, аяғы 

жоқ.  

巴-1 bā ①аңсау, көксеу：～不得 қатты 

ансау; 朝(zhāo)～夜望 /күн-түні аңсау, 

күні-түні жолына қарау ② жабысу, 

жармасу：爬山虎～在墙上/шырмауық 

қабырғаға жармасып тұр .③жабысып 

қалу, жапсырылып қалу：粥～了锅了

/ботқа қазанға жабысып қалды.④басқа 

заттың үстіне жабысатын зат：锅～ 

/күріштің жабысқан қабығы.⑤〈方〉

жалғастыру, жалғасу, жанасу：前不～

村，后不～店  / айналасында не ауыл, 

не қонақжай жоқ.⑥〈方〉ашу, тарату, 

айырылу, жарылу：～着眼瞧 / көзін 

бақырайтып ашты; 天气干燥，桌子

都 ～ 缝 儿 啦  ауа-райы құрғақ 

болғандықтан үстелдің үстіңгі тақтайы 

жарылып кетті. 

巴 -2 bā ① Чжоу династиясындағы 

князьдық.②Сычуань провинциясының 

шығыс бөлігі. ③ фамилияға 

қолданылады.  

巴 -3 bā〈方〉  автобус：大～ үлкен 

автобус; 中～орташа автобус; 小～кіші 

автобус. 

【 巴 巴 】 bābā. сын есімнен соң 

қолданылып, күшейтпелі шырай 

жасайды：干～ құп-құрғақ;可怜～өте 

аянышты. 

【 巴 巴 多 斯 人 】 duōsīrén 【 зат 】
барбадостық. 

【巴巴结结】bā·bɑjiējiē〈方〉①әрең, 

ептеп-септеп, зорға, зорға дегенде：一

般书报他～能看懂  ол жай кітап-

газеттерді әрең оқиды ②зейін аудару, 

зейін салу, ынтамен істеу, азапты, ауыр, 

бейнетті：～地做着事情  /жұмысты 

ынтамен орындау; 他～从老远跑来为了

啥?/ ол сонша шалғайдан не үшін  келді  

【巴巴儿地】bābārde〈方〉①【үс.】 

дәті шыдамау, сабырсыздық, 

шыдамсыздық：他～等着了两个月/ ол 

зорға дегенде  екі ай күтті② арнайы, 

әдейі：～起了个大早赶来  алыстан 

арнайы келу. 

【巴比特合金】 bā bǐtèhéjīn〈治〉
баббит 

【巴比妥】 bābǐtuǒ〈药〉 барбитал, 

барбитол 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BF-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
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【巴不得】bā·bu·de〈口〉【ет.】 қатты 

армандау, үміттену：他～立刻见到你 

ол сенімен лезде кездесемін деп 

үміттенді. 

【巴旦杏】bādànxìnɡ 【зат.】 миндаль, 

өрік дәні. 

【巴豆】bādòu 【 зат】①  кратон.①
кратон тұқымы. 

【 巴 哈 马 人 】 bāhāmǎrén 【 зат. 】 

Багамдық. 

【巴基斯坦人】 bājīsītǎnrén【 зат.】 

Пәкістандық. 

【巴结】bā·jie ①【ет.】 жағымпаздану, 

жағыну：～上司 басшылыққа жағыну.

② 〈 方 〉 зейін аудару, зейін салу, 

ынтамен істеу：他工作一直很～ ол 

үнемі жұмысты ынтамен орындайды. 

【 巴 克 夏 猪 】 bākèxiàzhū 【 зат. 】 

беркшир, беркшир доңызы. 

【巴勒斯坦人】bālèsītǎnrén 【 зат.】 

Палестиндік. 

【巴黎公社】 Bālí Gōnɡshè Париж 

коммунасы. 

【巴林人】bālínrén【зат】Бахрейндік. 

【 巴 拿 马 人 】 bānámǎrén 【 зат. 】   

Панамалық.  

【巴林石】 bālínshí 【 зат.】  мәрмәр 

тасы. 

【巴儿狗】bārɡǒu 【зат.】 болонка иті. 

【巴山蜀水】Bāshān shǔshuǐ. Цуңциң-

Сичуан  аймағының тау-өзені. 

【巴士】bāshì〈方〉【зат.】 автобус. 

【巴松】bāsōnɡ 【зат.】 фагот 

【巴头探脑儿】 bātóutànnǎor〈方〉
сездірмей, білдірмей көз тастау. 

【巴西人】 bā xīrén〈方〉【 зат.】 

Бразиялық. 

【巴望】 bāwànɡ 〈方〉①【 ет. 】 

қарайлау, тосу, күту：～儿子早日平安

归 来 / ұлымның ертерек аман-есен 

оралуын күтемін.②【 зат.】  келешек, 

үміт：今年收成有～ биыл жақсы өнім 

алатынымызға үмітіміз бар. 

【 巴 乌 】 bāwū  【 зат. 】  Ба-у 

(бамбуктен жасалған музыкалық аспап). 

【巴掌】bā·zhɑnɡ 【 зат.】  алақан：

拍～шапалақ ұру, қол соғу.  

扒 bā ①【 ет. 】   ұстау, ұстап алу, 

жабысу ： ～ 墙 头 儿  қабырғаның 

үстінен  ұстау; 孩子～着车窗看风景/ 

бала терезеге жабысып көріністі 

тамашалады; 猴子～着树枝儿采果子吃 

/ маймыл бұтақты ұстап тұрып жеміс  

жеді.② қазу, қазып шығару, қопарып 

жұмсарту, құлату, бұзу：～土  / жерді 

қазу;～堤/ бөгетті қазу;～了旧房盖新房 

/ ескі үйді бұзып жаңа үй салу. ③
ажырату, ажыраттыру, көсілу, 

жылжыту：～开草棵  шөпті көшіру, 

шөпті жылжыту. ④ сыдыру, сыдырып 

алу, алып қою, шешу, сыпырып 

алу ： ～ 树 皮  ағаштың қабығын 

сыпырып алды;他把鞋袜一～，下到水

里 ол аяқ киімі мен шұлығын шешіп, 

суға түсті. 

【扒车】 bā∥ chē 【 ет.】  пойызға 

жармасу. 

【 扒 带 】 bādài ① 【 ет. 】  диск, 

музыкалық жазбаның жасанды 

көшірмесін жасау. ② 【 зат 】 диск, 

музыкалық жазбаның жасанды 

көшірмесі. 

【扒拉】bā·lɑ〈口〉①【ет.】  итеру, 

арылу, айналдыру, реттеу：～算盘子儿 

есепшотты айналдыру, 他把围着看热闹

的人～开，自己挤了进去 топ адамды 

итеріп жіберіп, өзі кіріп кетті.②жою, 

жоқ қылу, шеттеу, арылу, құтылу：人太

多了，要～下去几个  /адам тым көп, 

бірнешеуінен арылу қажет; 他的厂长职

务叫上头给～了 ол фабрика директоры 

лауазымынан шеттетілді.   

【 扒 皮 】 bā ∥ pí 【 ет. 】  терісін 

сыпырып алу. 

【扒头儿】bā·tour 【 зат.】   қолмен 

теру, жұлып алу：峭壁【жал.】个～都

没 有 ， 怎 么 往 上 爬 呀 ? Жартаста 

ұстайтын жер де жоқ, мен қалай 

жоғары өрмелеп шығамын? 

叭 bā мағынасы “吧”(bā) сөзімен бірдей. 

【叭儿狗】bārɡǒu мағынасы “巴儿狗” 

сөзімен бірдей. 

朳 bā〈书〉тіссіз тырнауыш. 

芭 bā хош иісті шөптің атауы. 

【芭蕉】bājiāo 【зат.】 банан. 

【芭蕉扇】 bājiāoshàn【 зат.】  банан 

ағашының жапырағынан жасалған 

желпуіш. 

【芭蕉芋】bājiāoyù. канна 

【芭蕾舞】bālěiwǔ.  балет. 

吧-1 bā ①тарс, шарт, гурс：～的一声，

把树枝折断了  ағаштың бұтағы тарс 

етіп сынды.②〈方〉【 ет.】  темекі 

тарту：他～了一口烟，才开始说话 Ол 

темекісін ішке бір тартып  ғана 

әңгімесін бастады .  

吧-2 bā бар, ：酒～ бар; 网～ интернет 

клуб,～女 даяшы қыз. 

【吧嗒】bādā【ел.】  күрс, тарс, сарт, 

тырс：～一声门关上了 есік тарс етіп 

жабылды; 眼泪～～地往下掉.көз жасы 

тырсылдап жерге қарай тамды. 

【 吧 嗒 】 bā·dɑ ① 【 ет. 】  ауызды 

шалпылдату, аузын жыбырлату：他～

了两下嘴，一声也不言语 ол аузын 

жыбырлатқанмен бір ауыз сөз айтпады.

② 〈 方 〉 темекі тарту, темекі 

шегу, шегу, шылым тарту：他蹲在一

边～着叶子烟 ол тізесін бүгіп отырып 

темекісін тартты. 

【吧唧】bājī. 【 ел.】    қорқылдату, 

қорқылдау, тарпыл, шолпыл, шылпыл, 

балшылдау, шылпылдау：他光着脚在

雨 地 里 ～ ～ 地 走  ол жалаң аяқ 

жаңбырда шалпылдатып жүрді. 

【吧唧】 bā·ji ①【 ет. 】 балшылдау, 

шылпылдау. ② 〈 方 〉 темекіні 

(трубкамен) тарту：老汉不住地～着烟

斗 атай  найын  тоқтатпастан тартты. 

【吧女】bānǚ 【зат.】 даяшы қыз. 

【吧台】bɑtái 【зат】бар сөресі, бар 

үлдірігі. 

 

岜 bā жер атауы ：～山  (Шаньдун 

провинциясында), ～ 谋  (Гуанши 

провинциясында). 

峇 bā 峇厘 (Bālí)，Бали аралы. 

疤 bā 【 зат】① тыртық, тыртықша, 

шор：疮～ кішкене жара, сыздауық, 

伤～/жара орны, тыртық.   腿上有一

块 ～ аяғында тыртық бар . ② кетік; 

кетілген：茶壶盖儿上有个～шәйнек 

қақпағының кетігі бар екен. 

【 疤 痕 】 bāhén 【 зат. 】  тыртық, 

тыртықша, шор：他左眼角下有一个很

深 的 ～ Оның сол көзінің жанында 

тыртық бар, 碗上有个～кеседе сынық 

бар. 

【疤拉】bā·lɑ теріскен. 

【疤拉眼儿】bā·lɑyǎnr теріскен көзі. 

【 疤 瘌 】 bā·lɑ 【 зат 】 тыртық, 

тыртықша, шор. 

【疤瘌眼儿】bā·lɑyǎnr〈口〉【зат】①

теріскен. ② көзіне теріскен шыққан 

адам. 

捌 bā 【сан.】 “сегіз” (жазбаша түрі). 

笆  bā.  өріп жасаған себет, тоқыма, 

тоқып істеген боқша. 

【笆斗】 bādǒu 【 зат. 】  бамбуктан 

тоқып жасалған себет. 

【笆篱】 bālí 〈方〉【 зат. 】  ағаш 

шарбақ, қоршам, қоршау. 

【笆篱子】bālí·zi〈方〉【зат.】 абақты, 

түрме. 

【笆篓】bālǒu 【зат】тоқылған себет. 

粑 bā〈方〉【зат.】 жұқа нан; таңдыр 

нан：糍～күріштен жасалған жұқа нан, 

糖～тәтті нан. 

【粑粑】bābā〈方〉 тоқаш：玉米～
жүгері ұнынан жасалған тоқаш. 

鲃( ) bā 【зат.】 балық. 

 

bá 

 

拔 bá ① жұлып алу, суыру：～草 шөпті 

жұлу,～了一颗牙 тісті жұлдыру◇～了

祸 根  зұлымдықты түбімен жою. ②

созып тұру：～毒  залалсыздандыру, 

уын шығару, ～罐子 банк қою (мед.).③ 

таңдау ： 选 ～ іріктеу. ④ 【 ет. 】

жоғарылату, жоғары көтеру：～嗓子 

дауысын көтеріп сөйлеу. ⑤ шектен 

шығу：海～ теңіз деңгейінен жоғары 

биіктік, 出类～萃 басқалардан оқ бойы 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E8%8A%AD%E8%95%89%E8%8A%8B
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%80%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83/
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озық тұру.⑥【ет.】жаулап алу, басып 

алу：【жал.】～敌军三个据点 жаудың 

позициясы жаулап алынды. ⑦〈方〉

【ет.】 мұз қатыру：把西瓜放在冰水

里 ～ 一  қарбызды суға салып мұз 

қатыру ～ . ⑧ (Bá) фамилияға 

қолданылады.. 

【拔步】 bábù алды артына қарамай 

қашу 

【 拔 除 】 báchú 【 ет. 】
алыстату, шеттету 

【拔刀相助】 bádāoxiānɡzhù қарумен 

көмекке ұмтылу, басқа үшін жанын 

қию. 

【 拔 地 而 起 】 bádìérqǐ 

жоғарылау; көтерілу, көтеріліп тұру, 

бой түзеу . 

【拔份】báfèn (～儿)〈方〉 【ет.】бой 

өсіру：他学武术是为了增进健康，不

是为了～Ол ушумен бойын өсіру үшін 

емес, денсаулығын жақсарту үшін 

айналысады. 

【拔高】bá∥ɡāo①【ет.】 жоғарылату, 

көтеру：～嗓子唱  даусын көтеріп ән 

салу. ②  биіктету, жоғары дәрежеге 

көтеру, көтеру, ұлғайту. 

【拔罐子】 báɡuàn·zi [医 ] қан алу, 

лоңқа қою (денеге банк қою арқылы 

емдеу). 

【拔河】bá∥hé 【ет.】арқан тартысу. 

【 拔 火 罐 儿 】 báhuǒɡuànr 〈 方 〉
(медициналық) банкі қою. 

【 拔 火 罐 儿 】 báhuǒɡuànr  сорып 

алатын түтік. 

【拔火筒】 báhuǒtǒnɡ 【 зат】 банкі, 

вакуумдық терапия. 

【 拔 尖 儿 】 bá ∥ jiānr ①

дүр; көрнекті; үздік, таңдаулы：他们种

的花生，产量高，质量好，在我们县里

算 是 ～ 的 / біздің еккен 

жержаңғағымыздың  түсімі мол, сапасы 

жақсы, бізді аудандағы ең үздік өнімі 

деуге болады.②  ерекшелену：他好逞

强，遇事爱～Ол өз кеудесін көтеріп, 

ерекшеленгенді ұнатады. 

【 拔 脚 】 bá ∥ jiǎo 【 ет. 】 қашуға 

дайындалу. 

【拔节】 bá∥ jié 【 ет.】 қаулап өсу, 

көбею. 

【拔锚】bá∥máo 【ет.】зәкірді көтеру, 

зәкірді босату. 

【拔苗助长】 bámiáozhùzhǎn жөнсіз 

тырмысу, ретсіз тырысу. 

【 拔 取 】 báqǔ 【 ет. 】 іріктеу, 

таңдау：～人才 кадрларды іріктеу. 

【拔塞器】básāiqì штопор. 

【拔丝】bá∥sī сымды тарту, созу. 

【拔俗】bású〈书〉【ет.】басқалардан 

ерекшелену, топты жарып шығу. 

【拔腿】 bá∥ tuǐ 【 ет.】① адымдай 

бастау, адымдап жүре бастау, жүріп 

кету：他答应了一声，～就跑了 .Ол 

уәде бере сала жүгіре жөнелді ②босану, 

құтылу：他事情太多，拔不开腿 оның 

жұмысы өте көп, басай алмай жатыр. 

【拔营】 bá∥ yínɡ【 ет.】  лагерьді 

жалға алу：部队在这里住了一宿就～

了  әскери бөлім осында бір күн 

түнегеннен соң лагерьді жалға алды. 

【 拔 擢 】 bázhuó 〈 书 〉【 ет. 】 

көтермелеу, қызметін өсіру. 

胈 bá〈书〉денедегі түктер. 

菝 bá ［ 菝 葜 ］ (báqiā) 【 зат 】
сассапариль,  хина. 

跋-1 bá барлық жерде жүру：～山涉水 

барлық қиындықтарға төтеп беру. 

跋 -2 bá 【 зат.】  ақырғы сөз; соңғы 

сөз：～语 соңғы сөз, 题～соңғы сұрақ, 

本书的～写得很精彩  кітап бетіндегі 

соңғы сөз өте керемет жазылған. 

【跋扈】báhù бассыздық, қасарысу, өз 

бетімен кету,   өз еркімен болу,  

бейбастақтық, бетімен 

кетушілік,  жүгенсіздік ： 飞 扬 ～ 

аэропортта болған бассыздық,, 他做事

一向非常～ол істі ылғи да өз бетімен 

жасайды.  

【跋前疐后】 báqiánzhìhòu өз ісіне 

бағынышты болу. 

【跋山涉水】 báshānshèshuǐ барлық 

қиындықтарға төтеп беру. 

【跋涉】báshè 【ет.】әрең-әрең жүру, 

жай аттау,  ілбу, жол қиындықтары：长

途～ алыс жол азабы. 

【跋文】 báwén 【 зат】 ақырғы сөз, 

соңғы сөз (әдебиеттегі жанр). 

【跋语】 báyǔ 【 зат 】 ақырғы сөз, 

соңғы сөз (әдебиеттегі жанр). 

魃 bá . құрғақшылық перісі. 

鼥 bá.  суыр. 

 

 

bǎ 

 

把-1 bǎ ①【ет.】 ұстау：～着冲锋枪 

автоматты екі қолмен ұстау.②【ет.】 

баланы тосу.③【ет.】ие болу,  қолға 

алу,  қолға түсіру, қолға алу, тізгіндеп 

ұстау, ықпалына түсіру：要信任群众，

不要把一切工作都～着不放手 барлық 

істі өзің тізгіндеп ұстамай, адамдарға 

сенуге тиіссің . ④ 【 ет. 】  қорғау, 

күзеттіру, күзету, қарауылдау, қорған 

болу, қору; ： ～ 大 门  бас есікті 

күзету, ～住关口  тау асуын күзету.⑤

〈 口 〉 【 ет. 】
жанында, қасында, маңында, төңірегінд

е ： ～ 墙 角 儿 站 着  бұрыштың 

жанында,～着胡同口儿有个小饭馆 

көшенің бұрышында ресторан бар.⑥

【ет.】бекіту, жалғау：用铁叶子～住裂

缝  сызат түспеу үшін қаңылтырмен 

бекіту.⑦〈方〉【ет.】  беру.⑧【зат】

сап, тұтқа ： 那 辆 车 的 ～ 折 了 

машинаның тұтқасы сынды .⑨(～儿) 

【 зат】 бір арқа,  бір байлам,  бір 

буда：草～бір буда шөп.⑩【мөл.】 a) 

сабы, тұтқасы бар құрал-саймандар：

一～刀  бір пышақ, 一～扇子 бір 

желпуіш, 一～椅子 бір орындық.b)(～

儿) бір алақан, бір уыс, қос алақан,қос 

уыс：一～米 бір уыс күріш,一～儿花儿 

бір уыс гүл, 抓了一～韭菜  бір уыс 

пиязды ұстау.c) кейбір абстрактылы 

ұғымдарға қолданылады：一～年纪 

жасы, 他可真有～力气 оның шынымен 

күші бар, 为了提前完成任务，咱们还

得加～劲  біз тапсырманы алдын-ала 

бітіру үшін тағыда күш қосуымыз 

керек.d) қимыл іс-әрекетке 

байланысты：拉他一～оны тарту, 帮他

一 ～  жәрдем беру.(Bǎ) фамилияға 

қолданылады.. 

把 -2 bǎ ①【 сөз алд. 】 толықтауыш 

соңындағы етістіктің тікелей 

мағынасын білдіреді：～头一扭 басын 

айналдыру,～衣服洗洗  киімді жуу.② 

“ 忙 、 累 、 急 、 气 ” етістіктерінің 

соңында келеді, нәтижелі 

толықтырғышы ретінде 

қолданылады：～他乐坏了 оның көңіл 

күйін құртты, 差点儿～他急疯了 ол сәл 

болмағанда жынданып кете жаздады.③
толықтаыш соңындағы етістіктің іс-

әрекетін білдіреді：正在节骨眼儿上偏

偏～老张病了 дәл қазіргі шешуші сәтте 

аңдаусызда Лао Жаң ауырып 

қалды.‖назар салыңыз a) “ 把 ” 

толықтауышы толықтай тұрақты.b) 

етістіктің соңындағы қосымша, 

толықтырғыш, пысықтауыш ретінде 

“把” қолданылады：扭转身来～话讲 

бүкіл денесімен осында бұрылып өз 

сөзін айтты .c) “ 把 ” сөйлемдерін 

қолданғанда етістіктің соңында 

көбінесе баяндауыш болмайды, 

қолданылатын да кездері болады：～衣

服撕了个口子 киімін жыртты,～这两封

信贴上邮票发出去 мына екі конвертке 

марка жапсырып жөнелту 

керек.d)“ 把 ”сөйлемдерін 

колданғанда ， кей кездері нақты іс-

әрекет айтылмайды：我～你个糊涂虫

啊! Мен бір ақымақпын, e) жаңа заман 

қытай тілінде“ 把 ” 

көбінесе“拿”мағынаны білдіреді， (“那

个人不住地～眼睛看我 ” анау адам 

көзін алмастан маған қарап тұр). 

把 -3 bǎ 【 шыл.】  “百、千、万 ” 

және“ 里 、 丈 、 顷 、 斤 、个 ” т.б. 

сөздерінің соңынан қолданылатын 

мөлшер сөз：个～月 бір ай, 百～块钱 

жүз июань. 

把 -4 bǎ  туыстас, ағайын ： ～ 兄 

бауыр,～嫂 туыс жеңге. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D2%A3%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D2%A3%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D2%9B%D0%B0/
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【 把 柄 】 bǎbǐnɡ ① 【 зат 】
бап,  желеу,  жетек,  итерме, себеп, сылт

ау：抓不住～ себепсіз, 抓住～желеу 

табу  

【 把 持 】 bǎchí ① 【 ет. 】 басқару, 

билеу：～权利  билікті өз қолында 

ұстау,～会议 жиналысты басқару.②(感

情 等 ) ： ～ 不 住 内 心 的 激 愤 

ашынғандығын жасыра алмау. 

【把舵】 bǎ ∥ duò 【 ет. 】  рульдің 

жанында тұру, кеменің меңгерігін ұстау. 

【 把 风 】 bǎ ∥ fēnɡ 【 ет. 】 күзету, 

қарауылдау. 

【把关】bǎ∥ɡuān①【ет.】қадағалау, 

қарауылдау, күзету：站在门口～есіктің 

алдында тұрып күзету. ②  принципті 

болу ： 把 好 思 想 关 ～ идеология 

мәселеріне принципті болу, 把好产品质

量 关   тауардың сапалы болуын 

қадағалау. 

【 把 家 】 bǎjiā 〈 方 〉  【 ет. 】 үй 

қызметімен айналысу. 

【把角儿】bǎjiǎor〈口〉【зат】көшенің 

бұрышы ： 胡 同 ～ 有 家  көшенің 

бұрышында үй бар. 

【把口儿】bǎkǒur〈口〉【 зат.】  дәл 

көшенің қиылысында：小街～有一家

酒店  көшенің қиылысында қонақ үй 

бар. 

【把揽】bǎlǎn 【ет.】өз қолына алу, 

иемдену；把持包揽 . 

【 把 牢 】 bǎláo 〈 方 〉

берік, қатты, мықты, сенімді：用碎砖

砌的墙，不～ кірпіш сынықтарынан 

соққан қабырға берік болмайды, 这个人

做事不～  осы адамның істеген ісі 

мардымсыз. 

【把脉】bǎ∥mài①【ет.】  тамырды 

ұстап байқау, сипалау, зерттеу, 

тексеру：专家为工程质量～ /маман 

құрылыс жұмыстарын сапасын 

тексерді . 

【把门】 bǎ∥mén (～儿 )①【 ет.】 

есіктің алдында күзету：这里门卫～很

严，不能随便进去  осы жердің қүзеті 

өте қатал, емін еркін кіріп шыға 

алмайсың ◇这个人说话嘴上缺个～的 

/бұл адамның аузына еш кім қақпақ 

бола алмайды (бұл өзі сондай бейпіл 

ауыз адам).②қақпаны күзету. 

【把式】bǎ·shi әскери акробатика. 

【把势】bǎ·shi 【зат】①〈口〉ұлттық 

гимнастика ： 练 ～ 的  ұлттық 

гимнастиканы жаттығу.②〈口〉ұлттық 

гимнастиканы меңгерген адам：他可真

是 个 好 ～ ол ұлттық гимнастиканы 

жақсы меңгерген.③〈方〉техника：他

们学会了田间劳动的全套～олар ауыл 

шаруашылығының барлық шеберлігін 

меңгерді. 

 

【把手】bǎ·shou①【зат.】 қолдасу, қол 

ұстасу.②тұтқа, сап. 

【 把 守 】 bǎshǒu 【 ет. 】 қорғау, 

күзету：～关口   маңызды өткелекті 

қорғау, 大桥有卫兵～ үлкен көпірді 

қорғайтын күзетшілер бар. 

【 把 头 】 bǎ·tóu 【 зат 】 билеп-

төстеуші：封建～  феодалдық билеп-

төстеуші . 

【把玩】bǎwán 〈书〉【ет.】 қызықтау, 

сүйсіну ： ～ 良 久 ， 不 忍 释 手 

қызықтағанына көп болмай, қолын 

төмен түсірді. 

【 把 稳 】 bǎwěn 〈 方 〉 мұқият 

жоспарлау：他办事很～ол істеген ісін 

мұқият жоспарлайды. 

【把握】bǎwò①【ет.】ұстау, қолында 

ұстау：司机～着方向盘  жүргізуші 

рульды ұстады.②【ет.】ұстау, қолдану, 

пайдалану：～时机 уақытты пайдалану.

③【зат.】 сенімділік：球赛获胜是有～

的 жарыста жеңіске жетуге сенімділік 

бар. 

【把戏】bǎxì 【зат】①фокус, сиқыр：

耍～фокус көрсету, 看～фокус көру.②
айла, айла-әрекет, айла-тәсіл, ақыл-

айла, амал, әдіс, әдіс-

айла,бұқпантайлық, бұлаң, бұлтарыс, қ

улық, тәсіл：鬼～жасырын пиғыл, 收起

你这套～，我不会上当的 өз айла-тәсіл 

тәсілдеріңді жинастыр, мен алдана 

қоймаймын . 

【把兄弟】 bǎxiōnɡdì【 зат.】  туыс, 

ағайын, дос. 

【把斋】bǎ∥zhāi рамазан айы. 

【把盏】bǎzhǎn〈书〉【 ет.】  шарап 

ұсыну ： 轮 流 ～ ， 向 客 人 敬 酒 

қонақтарға кезектесіп шарап ұсынды. 

【把捉】bǎzhuō 【 ет.】  жұлып алу, 

ұстап алу, ұстау：～事物的本质 затты 

негізінен ұстау,～文件的精神实质 бір 

бума қағазды жұлып алу. 

【把子】-1 bǎ·zi ①【зат.】 бір байлам, 

бір буда：草～бір буда шөп.②【мөл.】 

a) топ：一～土匪 бір топ қарақшы.b) 

бір байлам, бір буда：一～洋葱  бір 

байлам пияз.c) дерексіз заттарға 

қолданылады：加～劲儿 тағы да біраз 

күш қос. 

【把子】-2 bǎ·zi【зат.】 акробатика：

练～акробатика жаттығуы, 单刀～ жеке 

акробатика. 

【把子】-3 bǎ·zi достық, туыстық. 

 

bǎ 〈 方〉 ①【 зат. 】  дәрет, 

нәжіс ：屙～ дәретке отыру.②【ет.】 

дәретке отыру, ішті босату. 

【 】 bǎ·bɑ〈口〉【 зат.】  кіші 

дәрет. 

钯(鈀) bǎ 【зат】палладий. 

靶 bǎ 【зат.】 нысана：打～нысананы 

ату, 中～нысанаға дәл тигізу. 

【靶标】bǎbiāo 【зат.】  нысана：瞄

准～нысананы дәлдеу. 

【靶场】bǎchǎnɡ 【зат】атыс алаңы, 

атыс орны,  полигон. 

【靶船】bǎchuán【зат】қалқан кеме. 

【靶点】 bǎdiǎn 【 зат】биологиялық 

нысана. 

【靶机】bǎjī 【зат】ауадағы нысана. 

【靶器官】bǎqìɡuān 【зат.】 эффектор, 

нысанадағы мүше. 

【 靶 台 】 bǎtá i 【 зат 】 нысана 

белгіленген жер. 

【 靶 细 胞 】 bǎxìbāo 【 зат. 】 

нысанадағы эритоцрит. 

【 靶 心 】 bǎxīn 【 зат 】 нысана 

орталығы. 

【靶子】bǎ·zi 【зат.】  нысана 这出戏

成为大家批评的～ / бұл ойын елдің 

барлығының сынайтын нысанасына 

айналды. 

 

 

bà 

 

坝(垻、壩) bà ①【зат.】  дамба,：拦

河～дамба суды ұстап тұр,修一座～

дамба жөнделді.②【зат.】 бөгет,  тоған.

③〈方〉【зат】құм қайраң саяз жер, 

барқын,  қайраң,  саяз жер. ④
жазаң, жазық, тегіс 

【坝塘】bàtánɡ 【зат】бөгет,  тоған. 

【坝田】 bàtián 【 зат.】  тау етегі, 

жазық, тепсең. 

【 坝 子 】 bà·zi 【 зат 】
жазаң, жазық, тегіс. 

 

把(欛) bà(～儿)①【зат.】  сап, тұтқа：

茶壶～儿  шәйнек сабы |掸子～儿

сыпырғы сабы.② сабақ：花～儿 гүлдің 

сабағы, 梨～儿 алмұрттың сабағы. 

【把子】bà·zi 【зат】сап, тұтқа. 

弝 bà сап, тұтқа. 

爸 bà〈口〉【зат】әке. 

【爸爸】bà·bɑ〈口〉【зат】әке. 

耙 bà ①  【 зат.】  тырмақ. тырма.②

【ет.】тырмалау, малалау：那块地已

经 ～ 过 两 遍 了  ана жерді екі рет 

тырмалады. 

罢 (罷) bà① 

біту,   доғару,  қою,  қысқарту,  тастау,  т

оқтату,  тыю; үзу ： ～ 工  жұмысты 

тоқтату, 欲～不能 тілегін тоқтата алмау.

② босату, шығару ～ 职  жұмыстан 

босату,～免 тегін босату.③【ет.】бітіру, 

аяқтау：吃～晚饭 кешкі тамағын жеп 

бітірді, 说～就走  сөзін аяқтаған соң 

лезде кетті. 

〈古〉“疲”pí мағынасы ұқсас. 

【罢笔】bà∥bǐ 【ет.】жазуды доғару, 

қаламды тастау.  

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB-%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB-%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D1%81-%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D1%81-%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D1%83/
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【罢黜】 bàchù〈书〉【 ет.】① қуу,  

қуып жіберу,  қуып шығару, қуып шығ.

②  арылту,  құтқару,  құтқарып алып 

қалу. 

【罢工】 bà ∥ ɡōnɡ 【 ет. 】 ереуіл, 

жұмыс тастау. 

【罢官】bà∥ɡuān 【ет.】жұмыстан, 

қызметтен босату. 

【罢教】bà∥jiào 【ет.】ұстаздардың 

жұмыс тастауы, мұғалімдердің ереуілі. 

【罢考】 bà ∥ kǎo 【 ет. 】 емтихан 

тапсыру. 

【 罢 课 】 bà ∥ kè 【 ет. 】 білім 

алушылардың ереуілі. 

【罢了】bà·le【шыл.】тек, тек ғана：

这不算什么，我不过尽了我的职责～
бұл ештеңе емес, тек мен 

жауапкершілігіме алғаным болмаса. 

【罢练】bà∥liàn 【ет.】спортсменнің 

жаттығулардан бас тартуы. 

【罢了】bàliǎo 【ет.】бопты, жарайды, 

мейлі ： 他 不 愿 参 加 也 就 ～  ол 

қатысқысы келмесе бопты. 

【罢论】 bàlùn 【 зат】 бітіру, соңғы 

нүктесін қою：此事只好作为～осымен 

соңғы нүктесңн коямыз. 

【 罢 免 】 bàmiǎn 【 ет. 】 жылжыту, 

жұмыстан босату, жұмыстан 

шығару ： ～ 权  жұмыстан шығару 

құқығы |我这个厂长如果当得不好，你

们可以随时～我  мен осы зауыттың 

директоры ретінде, қызметімді дұрыс 

атқара алмасам, жұмыстан 

шығаруларыңызға болады. 

【 罢 免 权 】 bàmiǎnquán 【 зат 】
жұмыстан шығару құқығы 

【罢赛】bà∥sài 【ет.】спортсменнің 

жарысқа қатысудан бас тартуы. 

【罢市】bà∥shì 【ет.】сатушылардың 

ереуілі. 

【罢手】 bà∥ shǒu 【 ет.】 тоқтату, 

қалдырып кету, тастап кету, екі қолын 

қусырып қарап отыру ： 只 得 ～ екі 

қолын қусырып қарап отыруға тура 

келді. 

 

【罢讼】bàsònɡ【ет.】 罢诉. 

【罢诉】bàsù 【ет.】тағылған айыпты 

жоққа шығару. 

【 罢 休 】 bàxiū 【 ет. 】
біту, доғару, қою, қысқарту, тастау, тоқт

ату, тыю, үзу：不找到新油田，决不～
/жаңа мұнай орнын таппай мүлде 

тоқтатуға болмайды. 

【罢演】 bà ∥ yǎn 【 ет. 】 ойынды 

тоқтату. 

【 罢 战 】 bàzhàn 【 ет. 】 соғысты 

тоқтату：双方议和～ екі жақ келісімге 

келіп соғысты тоқтатты. 

【罢职】 bà∥ zhí 【 ет.】 жұмыстан 

босау. 

( )bà 〈 方 〉【 ет. 】 тістің 

шығуы. 

鲅(鮁) bà【зат.】 макрель. 

鲌(鮊) bà〈书〉макрель. 

 

( )bà “耙”(bà). 

霸(覇) bà① князьдықтың басшысы：春

秋五～Цуньцю дәуірінің бес басшысы.

② 【 зат 】
жауыз,  зұлым,  қанқұмар,  қатал,  тас 

жүрек： 那人是当地一～ол жергілікті 

жауыз. ③ 【 зат. 】  қожалық, 

өктемдік,   өктемділік,  өктемшілік,  үст

емдік, үстемшілік ： 反 帝 反 ～

өктемшілікпен күресу .④【ет.】 басып 

алу,  иемденіп алу：～别国的领土 

басқа елдің аумағын иемденіп алу.⑤(Bà) 

фамилияға қолданылады.. 

【 霸 持 】 bàchí 【 ет. 】  күшпен 

иемдену：～文坛  әдебиет қоғамын 

күшпен басып алу, ～ 他 人 产 业 

басқаның мүлігін күшпен иемдену . 

【霸道】bàdào①【зат.】  принцип.②

деспоттық,  озбыр, ауыр, жауыз：横

行～ өз бетімен кеткен, 这人真～ мына 

адам шынымен озбыр. 

【霸道】bà·dɑo күшті,  қатты, мықты：

这酒真～，少喝点儿吧. 

【 霸 气 】 bàqì ①

әдепсіздік; дөрекілік; өрескелдік：这个

人说话太～了 мына адамның сөйлеуі 

дөрекі.②озбыр. 

【 霸 权 】 bàquán 【 зат 】
қожалық,  өктемдік,  өктемділік,  өктем

шілік,  үстемдік, үстемшілік, 

гегемония ： 世 界 ～  әлемдік 

өктемділік, ～政治 саяси өктемшілдік. 

【霸权主义】bàquánzhǔyì гегемонизм. 

【 霸 王 】 bàwánɡ 【 зат 】 алпауыт, 

империя 

【霸王鞭】 -1 bàwánɡbiān①【 зат】

ұлттық би билеу. ② ұлттық биге 

арналған сылдырауық. 

【霸王鞭】-2 bàwánɡbiān сүттіген. 

【霸业】bàyè【зат.】 гегемония. 

【霸占】 bàzhàn 【 ет. 】 жаулап алу 

арқылы иемдену：～民女  қыздарды 

жаулап алу, ～土地 жерді басып алу. 

【霸主】bàzhǔ【зат.】 басшы, гегемон. 

灞 bà 灞河 Шэньсийдегі көл атауы. 

 

 

bɑ 

 

吧·bɑ①【шыл.】ғой, жетті, пәлі, еді：

咱们走～біз кетейік, 帮帮他～  оған 

көмектесейік, 你 好 好 儿 想 想 ～ сен 

жақсылап демалып ал, 同志们前进～ 

әріптестер алдымен кірсін!② хабарлы 

сөйлемнің соңында қолданылады：他

是上海人～ол шанхайлық, 你明天能见

到 他 ～ сен ертең онымен кездесе 

аласың ғой, 小张大概不会来了～ Сяо 

Чжаң мүмкін келмейтін шығар. ③
сұраулы сөйлемнің соңында 

қолданылады, бе, пе, ме, ма：这座楼是

新盖的～? Бұл ғимарат жаңа соғылған 

ба?, 您就是李师傅～ ? Сіз сол Ли 

ұстазсыз ба? ④：走～，不好；不

走～，也不好  кетсек те кетпесек те 

ыңғайсыз. 

罢(罷)·bɑ“吧”(·bɑ). 

 

 

bāi 

 

bāi［ 划］(bāi·huɑi)〈方〉①

【 ет. 】 жайына келтіру, 

дұрыстау, жақсарту, жөндету, оңалту, 

орналастыру：这件事你别管了，就交

给他去～吧   сен бұл іске араласпа, 

оның өзіне бер, бітіреді . ②
дұрыстау, жөндеу, жамап-жасқау, жамап 

қою, жамау, жөндеу, оңдау, түзеу：电子

钟叫他给～坏了 ол сағатты бұзды. 

掰(擘) bāi【ет.】 бөлу, екіге бөлу：～

玉米  жүгеріні бөлу , ～成两半儿  екі 

бөлікке бөлу, 小孩子～着手指头数了数

儿 кішкентай бала саусағымен санады. 

【掰腕子】bāiwàn·zi армрестлинг, қол 

күрестіру. 

bāi〈方〉  【 ет.】 кемістігі бар 

адам, ақсаңдау：脚～手残 аяқ қолында 

кемістігі бар  . 

【 子 】 bāi·zi 〈 方〉 қол-аяғында 

кемістігі бар адам, ақсаңдау. 

 

bái 

 

白 -1  bái ① ақ түс.② анық, айқын；

ағару ：东方已～ шығыстан ағарып 

келеді, 大天～日/ тапа-тал түс, күндіз③
анық, айқын,  

қонымды, түсінікті,  ұғымды,  ұғынықт

ы：真相大～/ шындық  анықталды.④

бос, таза, ақ, ашық ：～张纸  /бос 

парақ,～饭/ таза тағам,～开水 қайнаған  

су. ⑤ 【 үс. 】

арамтер, бекер, беталды, босқа, зая：～

跑 一 趟  /бекерге бір рет барып 

қайтты, ～费力气 күшін зая жұмсады.

⑥ 【 үс. 】 ақысыз, 

әшейін,  жай,  пұлсыз,  тегін ：～吃 

тегін жеу; ～给 ақысыз берді,～看戏

тегін ойынға барды.⑦теңеу：～军 ақ 

әскер, ～ 区  ақтардың аумағы. ⑧

жерлеу,  қою, өлікті шығару ：～事 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D2%B1%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%8E/
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жерлеу ісі. ⑨ 【 ет. 】
елемеу, ескермеу, жаратпау, жек 

көру,  кемсіту, менмендік ету, менсінбеу, 

тіксіну, ұнатпау ：～了他一眼  оған 

жаратпай бір қарады.⑩(Bái) фамилияға 

қолданылады.. 

白-2 bái【сын.】 қате：写～字 /әріпті 

қате жазу, 把字念～了  әріпті қате 

оқыды. 

白 -3 bái ① айту, айтып 

беру,  баяндау,  мазмұндау：表～анық 

көрстеу, 辩～ақталу, 告～құлақтандыру, 

хабарландыру. ② опера және т.б. 

сөздер：道～операдағы әннің сөздері, 

独～монолог, 对～диалог.③диалект：

苏～Сучжоу диалекті.④ ұлттық және 

классикалық стилдердің араласуы：|半

文 半 ～ жартылай ұлттық, жартылай 

классикалық. 

【白皑皑】 bái’ái’ái аппақ. тап таза, 

мөлдір：～的雪铺满田野  / егістікті 

аппақ қарға оранды. 

【 白 矮 星 】 bái’ǎixīnɡ 【 зат 】 Ақ 

ергежейлі . 

【 白 白 】 báibái ① 【 үс. 】  

бекер, бос, босқа, бос әуре, текке：瞎跑

了一天 текке бір күн жүгірді，时间～

浪 费 了  босқа уақытын құртты. ②

ақысыз, әшейін,  жай, пұлсыз,  тегін：

这些东西不能～送给你  бұл заттарды 

саған тегін бере алмаймын. 

【白班】báibān (～儿 )〈口〉【 зат】
күндізгі ауысым. 

【白版】 báibǎn 【 зат】 басылмаған 

әріптер мен схема. 

【白榜】 báibǎnɡ 【 зат 】 ақ тақта, 

масқаралау тақтасы. 

【白报纸】 báibàozhǐ 【 зат 】 газет 

қағазы. 

【白璧微瑕】báibìwēixiá кішірек ақау, 

кемістік, кемшін. 

【 白 璧 无 瑕 】 báibìwúxiá 

кірсіз, мүлтіксіз, мінсіз, пәк, кіршіксіз. 

【白不呲咧】bái·bucīliě (～的)〈方〉
киімнің түсін жоғалтуы, оңуы, 

ағаруы：这件蓝衣服洗得～的，穿不出

去了 мына көк түсті киім жуыла-жуыла 

оңып, кие алмай қалдым. 

【白菜】báicài①【зат】қырыққабат.②
орамжапырақ. 

【白茬】 báichá( ～儿 ) 【 сын 】①

аңыз(өнімі жиналған егістік жер)：～

地 /аңыз.②болмаған：～门 боялмаған 

есік. 

【白茶】báichá【зат.】 ақ шәй. 

【 白 痴 】 báichī ① 【 зат 】

есуастық, жарыместік, идиотизм. ② 

ақымақтық, нақұрыстық. 

【白炽灯】 báichìdēnɡ 【 зат】шам, 

шырақ. 

【白唇鹿】báichúnlù 【зат】ақ бұғы. 

【白醋】báicù 【зат】сірке су. 

【白搭】báidā〈口〉【ет.】бекер, босқа, 

зая, текке. 

【白带】báidài 【 зат.】   ақ кір, ақ 

етеккір. 

【白道】 báidào【 зат】 ай жолы, ай 

орбитасы. 

【白地】-1 báidì 【зат】①тың жер, боз 

жер：留下一块～准备种白薯 аздап боз  

жер қалдырып қой, қызылша егуге 

дайындық. ② баябан,  құла 

дала,  сахара, шөл. 

【白地】-2 báidì(～儿) 【зат】ақ фон.  

【白癜风】báidiànfēnɡ【 зат】алапес, 

(лейкодермия). 

【白垩】bái’è【зат】бор. 

【白矾】báifán【зат】ашутас. 

【白饭】báifàn【зат】①ақ күріш ②

суға піскен күріш：给我们来七个份儿

饭，另加一份～ бізге жеті түрлі тағам 

және күріш әкеліңіз. 

【白费】báifèi 【ет.】сарып ету, шашу, 

ысырап ету босқа, орынсыз ақша 

шашу：～时间 уақытты текке өткізу. 

【白粉】báifěn【зат】① опа.②〈方〉

әктас, ізбес тасы.③〈方〉героин. 

【白干儿】báiɡānr【зат】арақ. 

【白宫】BáiGōnɡ【зат】Ақ үй (АҚШ). 

【 白 骨 】 báiɡǔ 【 зат 】 көмілмеген 

сүйектер. 

【白骨顶】báiɡǔdǐnɡ【зат】қасқалдақ. 

【白骨精】báiɡǔjīnɡ【зат】Ақ сүйекті 

пері, 《Батысқа сапар》романындағы 

кейіпкер. 

【白鹳】báiɡuàn【зат】ақ құтан . 

【白果】báiɡuǒ【зат】гинкго. 

【 白 果 儿】 báiɡuǒr 〈方 〉【 зат 】
жұмыртқа. 

【白鹤】báihè【зат】ақ тырна. 

【白喉】báihóu【зат】дифтерия. 

【白虎】báihǔ【зат】①ақтүлкі, поляр 

түлкісі . ② Бай-ху(ақ жолбарыс), 

батыстық рухани жебеуші. 

【白花花】báihuāhuā(～的 )【 сын】

аппақ, жарқыраған ： ～ 的 银 子

жарқыраған күміс, 收棉季节，地里一

片 ～ 的  мақта жинау мезгілінде 

егістіктің барлығы аппақ түске оранады. 

【白化】báihuà 【ет.】альбинизм. 

【白化病】báihuàbìn【зат】альбинизм. 

【白话】 -1 báihuà【зат】бос сөздер, 

құрғақ геп：空口说～ тек бос сөздер. 

【白话】-2 báihuà【зат】ауызша тіл, 

байхуа, қазіргі қытай тілі：～文 қазіргі 

қытай тілі, ～ 小 说  қазіргі қытай 

тіліндегі әңгіме. 

【白话】 bái·huɑ 〈方〉【 ет. 】 бос 

сөз, былшыл, мылжың, шатпақ, 

әнгіме：两个人蹲在那里～анау жерде 

екі адам былшылдап  отыр. 

【白话诗】 báihuàshī 【 зат】 қазіргі 

қытай тіліндегі жырлар, поэзия. 

【白话文】 báihuàwén【 зат】 қазіргі 

қытай тілі, қазіргі қытай тіліндегі 

әдебиет. 

【白桦】báihuà【зат】аққайың. 

【 白 晃 晃 】 báihuǎnɡhuǎnɡ көз 

шағылыстырғандай, өте жарық, 

аппақ ： ～ 的 照 明 弹  көз 

шағылыстырғандай аппақ ракета. 

【白灰】báihuī【зат.】 әктас. 

【白芨】báijī【зат.】 жалпақ блетилла. 

【白鸡】báijī【зат】суға қайнатылған 

тауық еті. 

【白 豚】  báijìtún【 зат】 қытай 

дельфині. 

【白金】 báijīn ①【 зат】платина.② 

күміс. 

【白金汉宫】 BáijīnhànGōnɡ【 зат】
Букингем сарайы 

【白净】bái·jinɡ денеcі ақ, терісі ақ：

皮肤～ терісі ақ. 

【白酒】báijiǔ【зат】ақ арақ, спирттік 

ішімдік. 

【白驹过隙】báijūɡuòxì уақыт деген 

зымырап өтіп жатыр. 

【白剧】 báijù【 зат】 Бай ұлтының 

театры . 

【白卷 】 báijuàn ( ～儿 ) 【 зат. 】 

орындалмаған емтихан тапсырмасы 

қағазы：交～儿 бос емтихан қағазын 

өткізу. 

【白开水】báikāishuǐ【зат】қайнаған 

су. 

【 白 口 】 1 báikǒu 【 зат 】 ұлттық 

операдағы қарасөз. 

【白口】 2 báikǒu (～儿 ) театрдағы 

монолог. 

【白蜡】báilà 【зат】①ақ балауыз.②
ақ үйеңкі. 

【白蜡虫】 báilàchónɡ【 зат】берішті 

циксия. 

【 白 蜡 树 】 báilàshù 【 зат 】 үйеңкі 

ағашы. 

【白兰地】 báilándì 【 зат 】 брэнди, 

коньяк. 

【白兰瓜】báilánɡuā【зат】михелея. 

【白莲教】 B áiliánjiào【 зат.】  Ақ 

лотос одағы . 

【白鲢】báilián【зат】дөңмаңдай. 

【白蔹】 báiliǎn【 зат. 】  жапондық  

ампелопсис. 

【白磷】báilín【зат】ақ фосфор. 

【白蛉】báilínɡ【зат】бәкене шыбын, 

үнсіз маса. 

【 白 领 】 báilǐnɡ 【 зат 】 кеңсе 

қызметкері ： ～ 阶 层  кеңсе 

қызметкерлері табы. 

【白鹭】báilù【зат】ақ құтан. 

【白露】báilù【зат】ақ шық. 

【白马王子】báimǎwánɡzǐ ақбоз аттағы 

ханзада. 

【 白 茫 茫 】 báimánɡmánɡ 

ағарыңқы,  ақшыл：很大雾，四下里～

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D2%B1%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D3%99%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D2%A3%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB/
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的/ соқыр тұман басып, дүн-дүние  боп-

боз болып тұр. 

【白毛风】báimáofēnɡ〈方〉【 зат】
боран. 

【白茅】báimáo【зат】алан. 

【白煤】 báiméi 【 зат 】①〈方〉

антрацит.②ақ көмір. 

【 白 蒙 蒙 】 báiménɡménɡ 

көмескі, күңгірт, бұлдыр, бұлыңғыр. 

【白米】báimǐ【зат】ақ күріш. 

【白面】báimiàn【зат】бидай ұны：～

馒 头  бидай ұнынан жасалған 

чжыңмомо. 

【白面儿】báimiànr【зат】героин. 

【白面书生】báimiànshūshēnɡ жас, әрі 

тәжірибесі жоқ. 

【白描】 báimiáo ①【 зат】 тущпен 

салынған сурет.②баяндау стильі. 

【 白 木 耳 】 báimù’ěr 【 зат 】 ақ 

саңырауқұлақ. 

【 白 内 障 】 báinèizhànɡ 【 зат 】
катаракта, суқараңғы. 

【白嫩】báinèn 【сын】 (тері) ақ әрі 

нәзік. 

【白皮书】báipíshū【зат】ақ кітап. 

【白票】báipiào【зат】таза дауыс беру 

бланкі. 

【白旗】báiqí【 зат】①  ақ жалау.②
парламенттік жалау. 

【白鳍豚】báiqítún【зат】дельфин. 

【白契】 báiqì【 зат】 мүлік туралы 

иелік қағаздың жоқтығы. 

【白镪】báiqiǎnɡ【зат】күміс. 

【白区】báiqū 【зат】ақтардың ауданы. 

【 白 饶 】 báiráo 【 ет. 】 ①

ақысыз, тегін, төлеусіз ： ～ 碗 高 汤 

ақысыз бір кесе сорпа.②〈方〉бекерге, 

текке, босқа：几天的辛苦全算～неше 

күндік еңбек текке кетті. 

【白热】 báirè 【 сын】 аппақ болып 

қызару, қызу,  шоқтану. 

【 白 热 化 】 báirèhuà 【 ет. 】 әбден 

қыздырылу; қызару ： 斗 争 已 经 ～
бәсекелестік қызды. 

【白人】Báirén 【зат】ақ нәсілді адам. 

【 白 刃 】 báirèn 【 зат 】 қанжар, 

семсер：～格斗  қылыштасу. 

【 白 刃 战 】 báirènzhàn 【 зат 】 қол 

жұмсайтын ұрыс, қоян-қолтық ұрыс. 

【白日】báirì 【зат】①күн.②күндізгі 

уақыт. 

【白日见鬼】báirìjiànɡuǐ адам сенгісіз. 

【白日做梦】báirìzuòmènɡ бос қиялға 

берілу . 

【白肉】báiròu【зат】суға қайнатқан 

шошқа еті. 

【白润】báirùn 【сын】ақ әрі дымқыл. 

【 白 色】 báisè ①【 зат 】 ақ. ② ақ 

нәсіл：～政权 ақтардың үкіметі,～恐怖 

ақтардың лаңкестігі. 

【白色恐怖】 báisèkǒnɡbù ақтардың 

лаңкестігі . 

【白色垃圾】báisèlājī ақ қоқыс. 

【白色收入】báisèshōurù таза кіріс. 

【 白 色 污 染 】 báisèwūrǎn пластик 

пакеттермен, бөтелкелермен т.б 

қоршаған ортаның ластануы. 

【白山黑水】báishānhēishuǐ Қытайдың 

солтүстік-шығысы, Чанбайшань мен 

Хэйлунцзян аралығы. 

【白鳝】báishàn【зат】безеудің түрі. 

【白食】báishí【 зат】 тегін тамақ：

吃～ тегін тамақты жеу. 

【白事】 báishì【 зат】жерлеу,  қою,  

өлікті шығару ： 办 ～  жерлеумен 

айналысу. 

【白手】báishǒu 【үс.】 құр қол：～起

家 ісін бос жерден бастады. 

【白手起家】báishǒuqǐjiā жоқтан бар 

жасау. 

【白首】báishǒu〈书〉【зат】ақ шаш, 

ақ шашты қария. 

【白薯】 báishǔ 【 зат 】 батат, тәтті 

картоп. 

【白水】báishuǐ ①【зат】қайнаған су.

②〈书〉мөлдір су. 

【白苏】báisū【зат】перилла. 

【白汤】báitānɡ【зат】сорпа. 

【白糖】báitánɡ【зат】қант, ақ шекер. 

【白陶】báitáo【зат】ақ керамика. 

【白体】báitǐ【зат】ақшыл кәріп. 

【白天】bái·tiān【зат】күндіз.  

【白田】 báitián 【 зат 】 сусыз жер, 

бейнам жер 

【白条】 - 1báitiáo (～儿 ) 【 зат.】 

қолхат, тілхат：～不能作报销凭证 

қолхат түбіртек болып  саналмайды. 

【 白 铁 】 báitiě 【 зат 】 қалайы, 

қаңылтыр. 

【 白 厅 】 BáiTīnɡ 【 зат 】 Уайтхолл  

(Лондондағы көше аты). 

【白铜】báitónɡ【зат】мельхиор. 

【白头】 -1 báitóu 【 зат 】 ақ шаш, 

қарттық：～老翁  ақсақал, ～偕老 / 

қосағымен қоса ағару, бірге қартаю.  

【白头】-2 báitóu қол қойылмаған, мөр 

басылмаған：～帖子  мөр басылмаған 

хабарлама, ～材料  қол қойылмаған 

құжаттар. 

【白头鹎】 báitóubēi【 зат】 бұлбұл 

(бюль-бюль). 

【 白 头 翁 】 báitóuwēnɡ 【 зат 】 ①

бұлбұл .② прострел 

【 白 头 偕 老 】 báitóuxiélǎo (ерлі-

зайыптылардың) бірге қартаю：百年好

合，～  /мәңгі бірге болыңдар, бірге 

қартайыңдар. 

【白玩儿】báiwánr〈口〉  【ет.】①

тегін ойнап-күлу.②оңай, жеңіл, қиын 

емес：小伙子扛袋面，还不是～ /жас 

жігіт бір дорба жүк сөз болып па. 

【白文】 báiwén 【 зат 】①  негізгі 

мәтін：先读～，后看注解  /алдымен 

негізгі мәтінді оқып соңынан 

түсіндірмесіне қарау.②  түсіндірмесіз 

кітап.③ойып жасалынған мөр. 

【白皙】báixī〈书〉 денеcі ақ, терісі 

ақ. 

【白细胞】báixìbāo【 зат】лейкоцит, 

қандағы ақ түйіршік. 

【白鹇】báixián【зат】құрғауыл. 

【白鲞】báixiǎnɡ【зат】балықтың түрі. 

【白相】 báixiànɡ 〈方〉  【 ет. 】
алдану, думандау, ермек ету, ермек 

қылу, ермектеу, көңіл көтеру. 

【白熊】báixiónɡ【зат】ақ аю. 

【白血病】báixuèbìnɡ【зат】лейкемия. 

【白血球】báixuèqiú【зат】лейкоцит. 

【白眼】 báiyǎn【 зат】 қиғаш қарау, 

қиыс қарау, қыңыр қарау,  шәлгез қарау 

看人|遭人～ адамға қиыс қарау . 

【白眼儿狼】báiyǎnrlánɡ〈口〉опасыз, 

оңбаған, жақсылық  білмейтін,  рақметі 

жоқ адам. 

【白眼珠】 báiyǎnzhū(～儿 ) 【 зат】
көздің ағы. 

【白羊座】 báiyánɡzuò【 зат】 Тоқты 

(астр.). 

【白杨】báiyánɡ【зат】терек, сөгет. 

【白药】báiyào【 зат】 ақ ұнтақ дәрі 

(қыт.мед.) 

【白页】báiyè【зат】ақ қағаз, парақ. 

【白夜】báiyè【зат】ақ түн, жарық түн 

(астр.). 

【白衣天使】 báiyītiānshǐ мейірбике, 

санитарка. 

【白衣战士】báiyīzhànshì ақ халатты 

абзал жандар. 

【白蚁】báiyǐ【зат】терит, термит. 

【白翳】 báiyì 【 зат 】 ақ шел, көз 

сүйелі, ноғала . 

【白银】báiyín【зат】күміс. 

【白玉】báiyù【зат】ақ нефрит. 

【白云苍狗】 báiyúncānɡɡǒu ит пен 

мысықтай, қырбай болу, теріс айналып 

кету.  

【白云岩】báiyúnyán 【зат】доломит. 

【白灾】báizāi【зат.】  қар апаты. 

【白斩 鸡】 báizhǎnjī 【 зат 】 тауық 

етінен жасалған тағам. 

【白芷】báizhǐ【зат】дудник тамыры. 

【白纸黑字】báizhǐhēizì аққа қарамен 

жазылған. 

【白质】báizhì【зат】ақталшық (мед.). 

【白雉】báizhì【зат】ақ қырғауыл. 

【白种】Báizhǒnɡ【зат】ақ нәсіл. 

【白昼】báizhòu【зат】күндіз, күндізгі 

уақыт. 

【白术】báizhú【зат】атрактилис. 

【白字】 báizì【 зат】 қате жазылған 

иероглиф：写～қате жазу, 念～қате оқу. 

【白族】Báizú【зат】Бай ұлты. 

【白嘴儿】 báizuǐr 〈方〉【 үс. 】

тамақты тауысу, тауса жеу：～吃菜  

 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
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тағамды түк қалдырмай тауысу,～吃饭 

тамақты тауыса жеу. 

 

bǎi 

 

百 bǎi ①【 сан.】  жүз.②жүздеген, 

мыңдаған, көптеп, көптеген ： ～ 货 

/жүздеген тауар, ～ 科 全 书 /  

энциклопедия, ～家争鸣 ,～花齐放  / 

барлық гүлдер жайнасын, барлық 

бұлбұл сайрасын.  ～闻不如一见 мың  

естігенннен бір рет көрген артық. 

【百般】 bǎibān ①【 үс.】  әртүрлі, 

барлық жолмен, әрқалай ： ～ 阻 挠 

әртүрлі жолмен кедергі келтіру, ～劝 

барлық жолмен достастыру. ②

【мөл.】.әртүрлі：～花色 әртүрлі түс. 

【百宝箱】bǎibǎoxiānɡ 【зат】қобдиша. 

【百倍】bǎibèi 【сан.】.жүз есе：～努

力 жүз есе ынталы. 

【百步穿杨】bǎibùchuānyánɡ нысанаға 

дөп тигізу. 

【 百 尺 竿 头 ， 更 进 一 步 】 bǎichǐ 

ɡāntóu，ɡènɡjìnyībù жеткен жетістікпен 

тоқтап қалмай, алға қарай ұмтылу. 

【百出】bǎichū 【ет.】алуан, көптеген, 

жиынтық, көп ： 错 误 ～  көптеген 

қателік, 矛盾～көптеген келіспеушілік. 

【百川归海】 bǎichuānɡuīhǎi барлық 

өзендер көлге құяды, барлық жолдар 

Римге апарады. 

【百儿八十】 bǎi·er-bāshí шамамен 

жүз：～块钱 жүз юань шамасында,～

里地 шамамен жүз шақырым. 

【百发百中】bǎifābǎizhònɡ ①нысанаға 

дөп тию.②нысанаға тигізу. 

【百废俱兴】 (百废具兴 ) bǎifèijùxīnɡ 

қайтадан қалпына келтіру, қайтадан 

жандану. 

【百分比】bǎifēnbǐ 【зат】пайыздық 

арасалмағы. 

【 百 分 表 】 bǎifēnbiǎo 【 зат. 】 

микрометр. 

【百分尺】bǎifēnchǐ 【зат】микрометр. 

【百分点】bǎifēndiǎn【зат】пайыздық 

пунк. 

【百分号】bǎifēnháo 【зат】пайыздық 

белгі. 

【百分率】bǎifēnlǜ 【зат】пайыздық 

мөлшерлеме. 

【百分数】bǎifēnshù 【зат】жүз пайыз. 

【百分之百】bǎifēnzhībǎi жүз пайыз, 

жүз пайызға ： ～ 地 完 成 了 任 务 

тапсырманы жүз пайызға орындады, 这

件事我有～的把握 бұл іс жөнінде жүз 

пайызға сенімдімін. 

【 百 分 制 】 bǎifēnzhì 【 зат 】 жүз 

баллдық жүйе. 

【 百 感 】 bǎiɡǎn 【 зат 】 терең 

күйзеліс：～交集 ауыр қасірет. 

【百合】bǎihé 【зат】①лала, лалагүл.

②лалагүл жуашығы. 

【百花齐放】bǎihuāqífànɡ жүздеген гүл 

гүлдесін. 

【 百 花 齐 放 ， 百 家 争 鸣 】

bǎihuāqífànɡ，bǎijiāzhēnɡmín гүл біткен 

жайнасын, бұлбұл біткен сайрасын.  

【 百 货】 bǎihuò 【 зат 】 сан түрлі 

тауар ： 日 用 ～ тұрмыстық түрлі 

тауарлар, ～ 公 司  әмбебап тауарлар 

фирмасы. 

【百家争鸣】bǎijiāzhēnɡmínɡ жүздеген 

мектептің бақталасын. 

【 百 科 】 bǎikē 【 зат 】 сан ттүрлі 

ғылымдар, энциклопедия ： ～ 知 识

энциклопедиялық білім, 技术～全书
техникалық энциклопедия. 

【 百 科 全 书 】 bǎikēquánshū 

энциклопедиялық анықтамалық,  

энциклопедия. 

【 百 孔 千 疮 】 bǎikǒnɡqiānchuānɡ 

жаппай күйреу, жаппай құлдырау, 

бүліну, қирау. 

【 百 口 莫 辩 】 bǎikǒumòbiàn ақтала 

алмау, өз кінәсіздігін дәлелдей алмау. 

【百里】 Bǎilǐ 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

【百里挑一】 bǎilǐtiāoyī жүзден бірі, 

мыңнан бірі, сирек. 

【百炼成钢】bǎiliànchénɡɡānɡ ұрыста 

шыңдалған. 

【百灵】bǎilínɡ 【зат】бозторғай. 

【 百 忙】 bǎimánɡ 【 зат 】 мың-сан 

қарбаластық, мұрнына су жетпеу, 

уақыты жоқ：感谢您～之中给予指导 

уақыттың жоқтығына қарамастан 

жетекшілік еткеніңізге алғысымды 

білдіремін. 

【百衲本】bǎinàběn 【зат】жекелеген 

баспалардың жиынтығы. 

【百年】bǎinián 【сан.】【мөл.】.①жүз 

жыл, жүз жылдық～老树 /жүз жылдық 

ағаш, ～ 不 遇  / көптен көріспеген,  

талайдан бері  кездеспеген. ② бүкіл 

өмір：～好合  некелеріңіз жүз жылға 

созылсын, ～之后  өмірден өткеннен 

кейін. 

【 百 年 不 遇】 bǎiniánbùyù  көптен 

көріспеген,  талайдан бері  кездеспеген.  

【 百 年 大 计 】 bǎiniándàjì ғасырлық 

жоспар,  жүзжылдық жоспар：～，质

量 第 一  ғасырлық жоспарда  сапа 

бірінші орында тұрады.  

【百日咳】bǎirìké 【зат】көкжөтел. 

【百日维新】bǎirìwéixīn реформаның 

жүз күні. 

【百十】bǎishí 【сан.】 шамамен жүз, 

жүз шақты：～来年 жүз жылдай,～个

人  жүз шақты адам,～亩地  жамамен 

жүз му жер. 

【百世】bǎishì【зат】ұзақ уақыт, көп 

ғасыр：流芳～ артынан өшпестей із 

қалдыру. 

【 百 事 通 】 bǎishìtōnɡ 【 зат 】
білгішсымақ. білгішсінген. 

【 百 思 不 解 】 bǎisībùjiě ақылға 

қонымсыз, түсініксіз. 

【百万】bǎiwàn 【сан.】 миллион：～

富翁 миллионер. 

【百闻不如一见】bǎiwénbùrúyījiàn жүз 

рет естігеннен бір рет көрген артық, 

біреудің сөзіне емес, өз көзіңе сен. 

【 百 无 禁 忌 】 bǎiwújìnjì ешқандай 

шектеу жоқ. 

【百无聊赖】 bǎiwúliáolài зеріккен, 

жабыраңкы, жалықтыратын. 

【 百 无 一 失 】 bǎiwúyīshī ағаттық 

кету, ғапілдік,  жаңсақтық кету,  қателік 

кету. 

【百无一是】bǎiwúyīshì мүлдем дұрыс 

емес：不应把有缺点的同事说得～ 

әріптестің  бар кемшілігі айту мүлде 

дұрыс емес. 

【百物】bǎiwù【зат.】  барлық заттар, 

тауардың барлық түрлері ： ～ 昂 贵
тауардың барлық түрлері қымбат. 

【百姓】 bǎixìnɡ【 зат.】  қарапайым 

халық：平民～қарапайым халық. 

【 百 业 】 bǎiyè 【 зат 】 барлық 

салалар：～兴旺  барлық салалардың 

гүлденуі. 

【百叶】 bǎiyè〈方〉【 зат】① көп 

парақты.②жалбыршақ қарын. 

【百叶窗】bǎiyèchuānɡ【зат】①терезе 

түптеуі.② терезеперде. 

【 百 叶 箱 】 bǎiyèxiānɡ 【 зат 】
метеорологиялық үйшік. 

【百依百顺】 bǎiyībǎishùn мүлтіксіз, 

сөзсіз. 

【 百 战 不 殆 】 bǎizhànbùdài 

жеңілмейтін, жеңімпаз, жойылмайтын. 

【百折不挠】 bǎizhébùnáo қажымас, 

қайтпас, табанды. 

【 百 褶 裙 】 bǎizhěqún 【 зат 】
бүрмеленген юбка. 

【 百 足 之 虫 ， 死 而 不 僵 】

bǎizúzhīchónɡ ， sǐérbùjiānɡ дәулетті 

адам өлгеннен соң да артынан бір нәрсе 

қалады. 

伯 bǎi  

қайынаға, қайыны, қайынаға (әйелдің 

күйеуінің ағасы я інісі). 

佰 bǎi 【сан.】 жазбаша “жүз”. 

柏 ( 栢 ) bǎi ① 【 зат 】 суырағаш. ②
(Bǎi)фамилияға қолданылады.. 

【柏油】bǎiyóu 【зат】асфальт. 

捭 bǎi〈书〉бөлу, ажырату, ашу：～阖 

ашу және жабу. 

【捭阖】bǎihé〈书〉 【ет.】ашу және 

жабу：纵横～олай да бұлай ашып жабу. 

摆-1 (擺) bǎi ①【ет.】тұрғызып қою, 

қою, салу, орналастыру, тұру：把东

西～好 заттарды салып қою, 河边一字

儿～开十几条渔船 өзеннің жағасынды 

он шақты қайық тұр .②【ет.】көрсету, 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
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қарату, ұсыну ： ～ 阔 молшылықта 

тұру, ～威风 менсінбей қару.③【ет.】
шайқалу, теңселу, тербелу, дірілдету, 

солқылдату：他向我直～手 ол барлық 

уақытта маған қолын бұлғады. ④

【 зат】маятник, тіл, тілшік.⑤【 зат】

сағаттың тілі.⑥〈方〉【ет.】  сөйлесу, 

әңгімелесу：咱们来～～，好吗 ? біз 

әңгімелесейік, жарай ма ⑦ (Bǎi) 

фамилияға қолданылады.. 

摆 -2 (擺、襬 )bǎi【 зат】 етек：衣～

киімнің етегі, 前～алдыңғы етек,～宽 

кең етек. 

摆 -3 (擺 ) bǎi【 зат】 Дай ұлтының 

Буддаға табыну рәсімі. 

【摆布】bǎi·bu 【ет.】①  жабдықтар, 

жиһаз：这间屋子～得十分雅致  бұл 

бөлменің іші өте қызықты 

жабдықталған. ② орналастыру, 

жайғастыру, иелік ету, бұйрық беру, 

алдап кету ： 不 让 别 人 随 意 ～ 

басқалардың билік жасауын рұқсат 

бермеу. 

【 摆 动 】 bǎidònɡ 【 ет. 】 шайқалу, 

теңселу, тербелу, айналу：树枝儿迎

风 ～  ағаштың бұтақтары желмен 

теңселіп тұр, 钟摆不停地～  сағаттың 

тілі тоқтаусыз айналды. 

【摆渡】bǎidù ①【ет.】асырту, асыру, 

кештіру, өткізу (өзеннен, судан)：先～

物资，后～人  алдымен тауарларды 

соңынан адамды өткізу. ② 【 ет. 】 

кемемен, қайықпен өткізу, өту (өзеннен, 

судан)：会游泳的游泳过去，不会游泳

的～过去  жүзе алатындар жүзіп өтті, 

жүзе алмайтындар қайықпен өтті. ③

【зат】қайық,кеме. 

【摆放】bǎifànɡ 【ет.】тұрғызып қою, 

қою, салу, орналастыру, тұру：～家具 

үй жиһаздарын орналастыру, 室内～花

卉不宜过多 бөлме ішінде өсімдіктердің 

тұрғанына көп болмады. 

【摆功】 bǎi∥ ɡōnɡ 【 ет.】  мақтау, 

мадақтау. 

【 摆 好 】 bǎi ∥ hǎo 【 ет. 】

артышылығын айту：评功～басқаның 

артықшылығын асыра айту . 

【摆划】 bǎi·huɑ 〈方〉【 ет. 】①

келемеждеу, мазақтау, ызаландыру：你

别 瞎 ～ келемеждегеніңді тоқтат! ②
әлектену, әурелену, шұғылдану, 

айналысу, жоспарлау, машақаттану：这

件事真不好～бұл істің машақаты көп.

③дұрыстау, жөндеу ,ретке келтіру：这

个 收 音 机 让 他 ～ 好 了 бұл радио 

жөндегеннен соң дұрыс істейді. 

【摆架子】 bǎijià·zi өзін басқалардан 

жоғары ұстау, кісімсіну . 

【 摆 件 】 bǎijiàn 【 зат 】

әшекей, зейнет：案头～үстелге қоятын 

әшекей, 金银～алтын күміс әшекей. 

【摆阔】 bǎi∥ kuò 【 ет.】 мақтану, 

өзінің байлығын көрсету, баймын деп 

мақтану：就是经济宽裕，也不应该～
экомикалық тұрғыдан жағдайының 

жақсы болуы мақтану үшін себеп емес. 

【 摆 擂台 】 bǎilèitái жарыс, турнир 

ұйымдастыру. 

【摆列】 bǎiliè 【 ет.】 орналастыру, 

қою, ұйымдастыру ： 展 品 ～ 有 序
экспонаттар ұқыпты орналастырылды. 

【摆龙门阵】 bǎilónɡménzhèn〈方〉
әңгіме айту. 

【摆门面】bǎimén·miàn өз қалпында 

ұстау, өз қалпында сақтап қалу. 

【 摆 弄 】 bǎinònɡ 【 ет. 】 ①
әлектену, әурелену, машақаттану, 

жылжыту, итеру, қозғалту, қозғау：一个

战士正在～枪栓  солдат винтовканың 

шүріппесімен әуреленіп отыр, 他一边

跟我聊天儿，一边～扑克  ол бір 

жағынан менімен сөйлесіп, бір 

жағынан құмар ойнымен әлектеніп 

отыр,.②мазақ қылу, мазақтау, қорлау ：

受人～басқалардың мазағына қалу. 

【摆拍】 bǎipāi 【 ет.】 қойылымдық 

сурет жасау. 

【摆平】bǎi∥pínɡ 【ет.】①әділетті 

болу, адал болу, әділ болу：～关系 әділ 

байланыстар, 两边要～екі тарапқа да 

әділ болу.②〈方〉жазалау. 

【摆谱儿】 bǎi∥ pǔr〈方〉【 ет.】

①  бояма, жасанды, көрсетімдік, өтірік, 

сырттай әсер қалдыратын, үлгілік：办

事 要 节 约 ， 不 要 ～ іс 

істегендебоямаламай үнемдеу керек.②
маңғазсыну, маңыздану, менсінбеу, 

ірісіну：他当了官好(hào)摆个谱儿 ол 

шенеунік болғаннан бері маңғызданады. 

【摆设】bǎishè【ет.】 сәндеу, жиһаздау, 

жабдықтау (өнер туындылармен)：屋

子 里 ～ 得 很 整 齐  бөлменің іші 

толығымен жиһаздалған. 

【摆设】 bǎi·she( ～儿 ) 【 зат 】①

жиһаз：小～|会客室里的～十分雅致.②

比喻中看不中用的东西. 

【 摆 手 】 bǎi ∥ shǒu 【 ет. 】 ① қол 

бұлғау(қарсылықты білдіру үшін)：他

【жал.】忙～，叫大家不要笑  ол сол 

сәтте ақ адамдарға күлуді тоқтатыңдар 

деп қол бұлғады.②қол бұлғау, ымдап 

шақыру, ымдау：他俩在路上见了没有

说话，只摆了下手 ол екеуі жолда 

кездескенде сөйлеспеді, тек бір-біріне 

қол бұлғады. 

【摆摊子】bǎitān·zi ①жайма сауда.②

тауарды сыртқа шығару, жаю.③заттың 

сыртқы келбетіне қарау, декорум қуу：

不要～，追求形式 / сән қумай,сыртқы 

келбетке мән беру. 

【 摆 脱 】 bǎituō 【 ет. 】  тастау, 

арылу,босану, құтылу ： ～ 困 境 

қиынтықтан арылу, ～苦恼  азаптан 

құтылу,～坏人的跟踪  қылмыскердің 

ізінен айрылу. 

【摆治】bǎi·zhì〈方〉【ет.】①оңдау, 

реттеу, тәртіпке келтіру, қарау, 

дайындау：这块地他～得不错 бұл жер 

телімін ол жақсы дайындады.②  азап 

көрсету, қинау, азаптау：他把我～得好

苦  ол мені азаптады. ③ бақылау, өз 

мақсатында пайдалану, қолдану, 

біреудің ықпалында болу ：他既然上了

圈套，就不得不听人家～ол кенеттен 

құлап,басқалардың ықпалында қалды. 

【摆钟】bǎizhōnɡ【зат】сағаттың тілі. 

【摆桌】bǎi∥zhuō 【ет.】дастархан 

жаю. 

【摆子】bǎi·zi〈方〉  【зат】безгек, 

қалтырау：打～ безгекпен ауыру. 

 

 

bài 

 

败 ( 敗 ) bài ① 【 ет. 】
жеңілу, жеңіліс, жығылыс, талқандалу

：战～соғыста жеңілу, 甲队以二比三～

于乙队 А командасы В командасынан 

екіде үш есебімен жеңілді.②【 ет.】 

ұтылу, құлау, сәтсіздікке ұшырау) ：

大～侵略军  басқыншылдық әскерінің 

тас-талқанын шығару.③ (事情 ) жолы 

болмау, 

қырсық, қырсықтық, сәтсіздік, сор, 

қирау：功～垂成 жеңістің қарсаңында 

жеңіліске ұшырау, 不计成～ сәтсіздікке 

мойынсынбау. ④ бұзу, бұзып 

тастау, бүлдіру ： 伤 风 ～ 俗  әдет –

ғұрыптың бұзылуы, 成事不足，～事有

余 сәттілік алыста, аяқ басқан жердің 

бәрі сәтсіздік. ⑤  жою, болдырмау, 

бұзу ～ 火  өртті болдырмау. ⑥

ескірген, қаусаған, тозған：～絮 тозған 

талшық,～肉  кептелген ет.⑦【 ет.】

кеуіп қалу, қурап қалу, солып қалу ：～

叶 қураған жапырақтар. ⑧ 【 ет. 】
бүліну, жемірілу, күйреу, мүжілу, талқа

ндалу：好好的一个家～在他手里了 

жап жақсы бір отбасы оның қолында 

бүлінді. ⑨  бүлінген, талқандалған, 

құлаған：～家 талқандалған үй. 

【败北】 bàiběi【 ет.】  жеңіліс табу, 

сәтісдікке ұшырау, жеңілу ：身经百

战 ， 未 尝 ～ /ұрыста шыңдалған 

ешқашан жеңіліс тапқан емес ◇客队决

赛 中 以 二 比 三 ～ қонақтардың 

командасы жарыста екіде үш есебімен 

жеңілді. 

【 败 笔 】 bàibǐ 【 зат 】
ағаттық, ғапілдік, жаңсақтық, қате; қате

лік. 

【败兵】bàibīnɡ【зат】жеңілген әскер. 

【败果】bàiɡuǒ 【зат】зардап, салдар. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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【败坏】bàihuài ①【 ет.】 абыройын 

төгу, беделін түсіру, күйе жағу, жаман 

атқа қалдыру：～门风 отбасы беделін 

түсіру,～声誉 беделіне кір келтіру,～纪

律  тәртіпті бұзу.②【сын.】  ажырату, 

ыдырату, азғындау, аздыру：道德～ 

моралдық азғындау. 

【败火】 bài∥ huǒ 【 ет.】ыстығын 

түсіру：～药 ыстық түсіретін дәрі,  绿

豆汤能清心～ жасыл бұршақ сорпасы 

ыстықты түсіреді. 

【败绩】bàijì ①【ет.】 ұрыста жеңіліс 

табу：屡遭～  азаптанып жеңілді.②

【зат】жарыстан жеңіліс табу：多次比

赛 ， 无 一 ～  жарыстан бір рет те 

жеңіліп көрмеді. 

【败家】 bài∥ jiā 【 ет.】  отбасын 

ойрандату. 

【败家子】 bàijiāzǐ (～儿 )【 зат】
ақшасын босқа шашушы, ысырапшы. 

【 败 将 】 bàijiànɡ 【 зат 】 жеңілген 

қарсылас, жеңілуші сарбаз：我们的手

下～біздің қолымыздан жеңіліс тапқан 

қарсылас . 

【败局】bàijú 【зат】жеңіліс, ұтылу, 

ұтылыс： 挽回～өтеу, шығару. 

【败军】 bàijūn ①【 ет. 】 әскердің 

жеңілуі：～亡国 жеңілген әскердің елі 

бағынады.②【зат】жеңілген әскер：～

之将 жеңілген әскер генералы. 

【败类】bàilèi 【зат】азғындар, елден 

безген, саяқ, сілімтік ：无耻～ арсыз 

сілімтік, 民族～ұлт азғындары. 

【败露】 bàilù 【 ет.】 көрсету, ашу, 

ашылып кету, ашылып қалу, 

әшкерелену： 阴谋～астыртын әрекет 

әшкереленді, 事情～іс ашылып қалды. 

【败落】bàiluò 【ет.】қаусату, каусау, 

құлдырап кету, құлдару ： 家 道 ～ 

отбасының моральдық жағдайы 

төмендеді. 

【败诉】bàisù 【ет.】сотта жеңілу. 

【败退】 bàituì 【 ет.】 кейін қайту, 

кейін шегіну, шегіну,шегіншектену ：

节节～бара-бара кейін шегіну. 

【败亡】bàiwánɡ 【ет.】құру, өлу, апат 

болу. 

【败胃】bàiwèi 【ет.】тәбеті құрту：

这东西吃多了～мынаны көп жегеннен 

тәбетім құрыды . 

【败象】 bàixiànɡ 【 зат】 дағдарыс, 

күйзеліс. 

【败谢】bàixiè 【ет.】қазылу. 

【败兴】bài∥xìnɡ 【 сын】①көңілі 

қайту, көңілі түсу, түңілу ： ～而归 

көңілі түсіп оралды. ② 〈 方 〉
жаңымсыздық, жайсыздық, көңілсіз 

жағдай. 

【败絮】 bàixù 【 зат】жаман-жұлақ, 

қалдық：金玉其外，～其中  сырты 

бүтін, іші түтін. 

【败血症】bàixuèzhènɡ 【зат】қанның 

ауруы, септицемия. 

【败叶】bàiyè【зат.】  солғын, солып 

қалған,солған жапырақ：枯枝～солған 

ағаш бұтақтарының жапырақтары. 

【 败 因 】 bàiyīn 【 зат 】 жеңілу, 

ұтылудың себебі. 

【 败 仗 】 bàizhànɡ 【 зат 】 жеңіліс, 

ұтылу：打～ жеңіліске ұшырау. 

【败阵】bài∥zhèn 【ет.】жеңіліп қалу, 

жеңіліске ұшырау ： ～ 而 逃  ұрыс 

алаңынан қашу◇甲队最后以二比三～
А командасы ең соңында екіде үш 

есебімен жеңіліске ұшырады. 

【败子】bàizǐ 【зат】ақшасын босқа 

шашушы, ысырапшы.～回头  адасқан 

ұл; жоғалып табылған бала (өзі кетіп 

қалып, қайта үйін тапқан балаға 

айтылады) . 

【败走】bàizǒu 【ет.】жеңілу, ұтылу, 

жығылу, талтандалу, ұтылу . 

拜 bài ①【ет.】иілу, сәлем ету, сәлем 

беру：回～  сәлем беру, тағызым ету: 

对 着 遗 像 ～ 了 三 拜  /марқұмның  

суретіне үш рет тағзым етті. ②

құттықтау ： ～ 年  /жаңа жылымен 

құттықтау; ～ 寿  /туған күнімен 

құттықтау. ③ 【 ет. 】  бару,  барып 

шығу,  келу,  келіп кету, кіріп шығу：新

搬来的妇女～访来了  / жаңа көшіп 

келген әйел кіріп шықты.④атақ беру, ат 

беру, отырғызу：～相 /канцлер ету,  ～

将/ маршал атағын беру⑤【ет.】жасау, 

санау：～ 师 ұстазы деп санау,～把子 

достасу, бауырласу. ⑥ әдептілік, 

көрегендік көрсету ： ～ 领 

ризашылықпен қабылдау, ～读  үлкен 

ынтамен оқу. ⑦  фамилияға 

қолданылады.. 

【拜把子】bàibǎ·zi  бауырласу,   

достасу, елдесу, туыстасу. 

【拜拜】 bàibài 【 ет.】① сау бол.②
жарым-жартылай тәжім, сәл ғана бас 

иіс. 

【拜别】bàibié 【ет.】қоштасу：～父

母 ， 到 外 地 工 作  ата-анасымен 

қоштосып басқа жерге жұмыс істеуге 

кетті. 

【拜忏】bài∥chàn 【ет.】ғибадат, дін 

жорасы. 

【拜辞】bàicí 【ет.】соңғы рет бару, 

қоштасу：临行匆匆，未及～，请原谅 

өтінемін, кешірші, сапарға шығар 

алдында асығыс болғандықтан, барып 

қоштаса алмадым. 

【拜倒】bàidǎo 【ет.】тәжім ету, тізе 

бүгу . 

【 拜 读 】 bàidú 【 ет. 】 құрметпен 

оқу，：～大作  ұлы еңбегіңізді үлкен  

құрметпен оқыдым. 

【拜访】bàifǎnɡ 【ет.】бару,  барып 

шығу,  келу, хал сұрау,  келіп кету, кіріп 

шығу：～亲友 дос-туыстан хал сұрау, 

жақын жандарға барып қайту. 

【拜佛】 bài∥ fó 【 ет.】 Будданың 

ескертішіне тәжім ету ：  烧 香 ～ 

Будданың ескерткішіне тәжім етіп 

ладан жағу . 

【拜服】bàifú 【ет.】иілу, сәлем ету, 

бас ию：令人～бас июге шақырады   

【拜贺】bàihè 【ет.】құттықтау：～新

年 жаңа жылмен құттықтау. 

【拜会】 bàihuì 【 ет.】 бару,  барып 

шығу,  келу,  келіп кету, кіріп шығу . 

【 拜 火 教 】 Bàihuǒjiào 【 зат 】
зороастризм. 

【拜见】 bàijiàn 【 ет. 】 бару, кіріп 

шығу ： ～ 尊 长 / үлкендерге сәлем 

барып қайту,～恩师  ұстазына барып 

шығу. 

【拜节】 bài∥ jié 【 ет.】мейраммен 

құттықтау . 

【 拜 金 】 bàijīn 【 ет. 】
ашкөздік, ашқарақтық, дүниеқоңыздық

：～主义 / алтын торпаққа табыну, 

ақшаға табыну. 

【拜客】bài∥kè 【ет.】басқаға бару,  

барып шығу,  келіп кету, кіріп шығу：

出门～ біреуге бару үшін шығу. 

【 拜 盟 】 bài ∥ ménɡ 【 ет. 】
достасу, туыстасу. 

【拜年】bài∥nián 【ет.】жаңа жылмен 

құттықтау. 

【拜认】bàirèn 【ет.】біреуді өгей ата-

ана немесе ұстаз деп жариялау рәсімі. 

【拜扫】 bàisǎo 【 ет.】 құрбандыққа 

шалу, молада дұға ету：～烈士墓 өлген 

барырлардың моласында дұға оқу. 

【拜师】bài∥shī 【ет.】шәкірті бол. 

【 拜 识 】 bàishí 【 ет. 】 туыс, дос, 

ағайын. 

【拜寿】bài∥shòu 【ет.】туған күнмен 

құттықтау. 

【 拜 堂 】 bài ∥ tánɡ 【 ет. 】 той 

салтанаты. 

【 拜 天 地 】 bàitiāndì  ғибадат 

қылу, сыйыну, тәуап ету. 

【拜托】bàituō 【ет.】сыпайы түрде 

өтініш ： 有 一封 信 ，～ 您带 给 他 

өтінемін мына хатты оған апарып 

беріңізші. 

【拜望】bàiwànɡ 【 ет.】барып білу, 

көңіл білу, хал білу ： ～ 师 母  

тәрбиешінің халын білу. 

【拜物教】 bàiwùjiào 【 зат】①  пір 

тұтушылық, фетишизм. ② фетишизм, 

соқыр сенім：商品～тауар фетишизмі. 

【拜谢】bàixiè 【 ет.】ризашылығын 

білдіру ： 登 门 ～ арнайы келіп 

ризашылығын білдіру. 

【拜谒】bàiyè 【 ет.】①көңіл сұрау, 

кіріп шығу, хал білу,  хал-жайын білу：

专诚～  арнайы халін білу үшін кіріп 

шығу. ②  бару, кіріп шығу, барып 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D0%BA%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
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шығу：～黄帝陵 патшаның мазарына 

бару. 

稗 bài ①【 зат. 】  тары. ②〈书〉

бейресми：～史 бейресми тарих. 

【稗官野史】bàiɡuānyěshǐ аңыз әңгіме, 

ертегі. 

【稗子】bài·zi 【зат】① тары.② тары 

тұқымы. 

( ) bài〈方〉  【 зат.】  ауа 

үретін көрік：风～ / жел үру. 

 

bɑi 

 

·bɑi 【шыл.】  айтылған ойдың 

айқын және даусыз екенін көрсетеді. 

 

 

bān 

 

扳 bān 【ет.】①тарту：～闸 тұтқыш,～

枪栓  шүріппені тарту, ～着指头算 

саусақпен санау.② жеңіспен оралу：～

本 есесін қайыру, есесін орнына салу, 

қалпына келтіру, орнын толтыру. 

1019 бетте pān. 

【扳本】bān∥běn (～儿)〈方〉 【ет.】
кек қайтару, өш алу. 

【扳不倒儿】bānbùdǎor〈口〉 【зат】
тумблер. 

【扳倒】 bān∥ dǎo 【 ет.】① ақтару, 

аудару, аударту, жығу, төңкеру：～了一

块大石头  үлкен тасты аудару.② күл 

талқанын шығару, жеңіліске 

ұшырау ： ～ 上 届 冠 军  алдыңғы 

шақырылымда күл талқанын шығарып 

жеңу. 

【 扳 道 】 bān ∥ dào 【 ет. 】 тілін 

ауыстыру (темір жолда рельсті ашып-

жауып тұру) ： ～ 工  айырушы, 

біріктіруші, жол бұрушы. 

【 扳 机 】 bānjī 【 зат 】 шаппа, 

мылтықтың щүріппесі, шүріппе. 

【扳平】bānpínɡ 【ет.】спортта есепті 

теңестіру：终场前，甲队将比分～
соңғы таймда А командасы есепті 

теңестірді. 

【扳手】bān·shou 【 зат】①  кілт.②
рычаг, тұтқыш. 

【 扳 指儿 】 bān·zhir 【 зат 】 үлкен 

саусақтағы жүзік. 

【扳子】bān·zi 【зат】кілт. 

攽 bān〈书〉бөлу, бөліп тастау, бөліп 

жіберу. 

班 bān①【 зат.】  топ, класс, сынып,  

курс ：大～ үлкен топ, 作业～  үй 

тапсырмасы тобы, 进 修 ～ / білім 

жетілдіру тобы.②(～儿) 【зат】жұмыс, 

ауысым：上～ / жұмысқа  бару, 晚～

түнгі ауысым, 值～ауысым кезегі, 下～/ 

жұмыстан қайту. ③ 【 зат 】 бөлім, 

бөлімше.④(～儿)【зат.】 рейс：～规

рейс ережесі, 搭 ～ келесі рейс. ⑤

【мөл.】a) топ, партия：这～姑娘真有

干 劲 мына таптағы  қыздардың 

қарқыны мықты b)рейс 

бойынша, рейспен, рейсті：你搭下一～

飞机走吧 / сен келесі рейстегі ұшақпен 

бар.  头 ～ 公 共 汽 车 /автобустың 

алғашқы рейсі. ⑥ рейстік, сапарлық, 

маршруттық：～车 рейстік машина,～

机 рейстік ұшақ.⑦қайта шақырып алу, 

кері қайтару ： ～ 师 әскерді қайта 

шақырып алу. ⑧ (Bān) фамилияға 

қолданылады.. 

【 班 白 】 bānbái ақ самайлы, 

шалғырттанған. 

【班辈】bānbèi (～儿)【зат.】 жастас, 

замандас,құрбы. 

【 班 驳 】 bānbó ала, ала-

құла, алабажақ, алажаулы, әлем-

жәлем, тарғыл, шұбар. 

【班车】 bānchē 【 зат】 маршрутты 

автобус. 

【班次】bāncì 【зат】①(мектеп) курс, 

класс.②сапар, рейс (бойынша кеменің, 

ұшақтың, автобустың белгілі маршрут 

бжүріп-тұратын жолы)：增加公共汽

车～автобус рейсін көбейту. 

【班底 】 bāndǐ ( ～儿 ) 【 зат 】① 

орындаушылаор құрамы. ② қосалқы 

әртіс. 

【班房】bānfánɡ 【зат】①бөлмедегі 

кезекші.② түрме, тұтқын камерасы：

坐～түрмеге отыру. 

【班会】 bānhuì 【 зат】 сынып, топ, 

фабрика жиналысы ： 主 题 ～
жиналыстың басты мәселесі. 

【班机】bānjī 【зат】сапарлық ұшақ, 

лайнер. 

【班级】bānjí 【зат】группа, топ, курс. 

【班轮】bānlún 【зат】сапарлық кеме, 

лайнер. 

【 班 门 弄 斧 】 Bānménnònɡfǔ 

білімділердің алдында мақтану. 

【班配】bānpèi лайықты, тең, болу. 

【班期】bānqī 【зат】①  сапар, рейс 

кестесі ： 客 运 ～ жолаушылар рейс 

кестесі.②邮局投递信件等的固定日期. 

【班师】bānshī〈书〉【ет.】соғыстан 

женіспен оралу. 

【 班 线 】 bānxiàn 【 зат 】 бағдар, 

маршрут：新增多条跨省客运～. 

【 班 主 】 bānzhǔ 【 зат. 】  театр 

басшысы. 

【班主任】 bānzhǔrèn 【 зат】 сынып 

жетекшісі. 

【班子】bān·zi 【зат】①труппа.②топ, 

ұжым：领导～ұжым басшысы. 

【班组】bānzǔ 【 зат】 топ, бригада, 

отряд：～会  топ жиналысы, 优秀～
керемет бригада. 

般 -1 bān ① 【 мөл. 】 үлгі, фасон, 

өнеге, өрнек, модель,сорт ： 这 ～ бұл 

үлгі, 百～ алуан түрлі, 十八～武艺 

көптеген салаға икемі бар.③【шыл.】-

дай,  -дей,  сияқты, ретінде：暴风雨～

的 掌 声 ду қол шапалақтау . ③
фамилияға қолданылады.. 

般-2 bān〈书〉алып бару, апару, тасу, 

тасымалдау. 

【般配】bānpèi 【 сын】жарау, қону, 

сай болу, тең болу. 

颁(頒) bānжариялау, щығару, хабарлау, 

жаңарту, беру,бөліп беру, үлестіру：～

布 жариялау, щығару,～行 жариялау,～

奖 медаль немесе ақшалай сыйлық беру. 

【 颁 白 】 bānbái ақ самайлы; 

шалғырттанған. 

【 颁 布 】 bānbù 【 ет. 】 жариялау, 

щығару, хабарлау, жаңарту：～法令 заң 

шығару,～命令 бұйрық щығару. 

【 颁 发 】 bānfā 【 ет. 】 ① беру, 

тарату：～命令  бұйрық беру.②беру, 

бөліп беру, үлестіру：～奖章  медаль 

беру . 

【颁奖】 bān∥ jiǎnɡ 【 ет.】 медаль 

немесе ақшалай сыйлық беру：向劳动

模范～/ еңбек озаттарына  сыйлық беру. 

【 颁 授 】 bānshòu 【 ет. 】

марапаттау(диплом, сертификат т.б.)：

学 位 ～ 典 礼  ғылыми дәрежемен 

мараппаттау рәсімі. 

【颁行】bānxínɡ 【ет.】жариялау. 

【 颁 赠 】 bānzènɡ 【 ет. 】 әйгі ету, 

әйгілеу, елге жаю, жария ету, жариялау, 

жарлау, халыққа есіттіру, халыққа 

тарату：～奖品 сыйлықты жария ету. 

斑 bān【зат】①сорап, жым, із, таңба, 

белгі, ерекшелік, дақ：红～қызыл дақ, 

黑～қал,мең, 雀～сепкіл, секпіл,～痕 

жым, із, таңба, белгі, ерекшелік, 衣服上

有 块 ～ киімнің үстінде дақ бар. ②
фамилияға қолданылады.. 

【斑白】 (班白、颁白 ) bānbái〈书〉

【 сын】 ақ самайлы, ақ шашты：两

鬓～ақ самай. 

【斑斑】bānbān 【сын】дақ басқан：

血迹～қан дақтары басқан. 

【斑驳】(班驳) bānbó 【сын】ақ бөрте, 

ала-құла, дағы бар, дақты, тарғыл, 

теңбіл, шұбар：树影～ ала-құла ағаш 

көлеңкесі. 

【斑驳陆离】bānbólùlí 【сын】түрлі 

түсті, құбылған, құбылмалы, 

құлпырғыш. 

【斑点】 bāndiǎn 【 зат】 дақ, төбел, 

қасқа. 

【斑痕】bānhén 【зат】жым, із, сүрет, 

таңба, белгі：白衬衣上有铁锈的～ақ 

көйлектіңжоғары жағында тоттың дағы 

бар. 

【斑鸠】bānjiū 【зат】орман кептер. 
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【斑斓】bānlán 〈书【сын】ала, ала-

құла, алабажақ, алажаулы,  әлем-жәлем, 

тарғыл, шұбар ： 五 色 ～ бес түрлі 

алабажақ,～老虎 ала жолбарыс. 

【斑马】bānmǎ 【зат】ала құлан, зебра. 

【 斑 马 线 】 bānmǎxiàn 【 зат 】
жүргіншілер өткелі. 

【斑蝥】bānmóu 【зат】кішкене ала 

қоңыз алакүміс. 

【斑秃】bāntū 【зат】алопеция. 

【斑纹】 bānwén 【 зат】 ала, жолақ, 

жол-жол, теңбіл：斑马身上有美丽的～
зебраның үстінде әдемі ала жолақтар 

бар. 

【 斑 竹 】 bānzhú 【 зат 】 Бориан 

(бамбуктың бір түрі). 

搬(般) bān 【ет.】①көшу, көшіп алу, 

көшіп бару, өту,қозғалту, өзгерту：～运 

транспорт,～砖 кірпішті көшіру, 把保险

柜～走 сейфті көшіру◇把小说里的故

事～到舞台上 оқиғаны сахна көрінісіне 

байланысты өзгерту.② орнын ауыстыру, 

көшіру：～家 үйді көшіру, 他早就～走

了 ол ерте көшіп кеткен. 

【搬兵】bān∥bīnɡ 【 ет.】 қосымша 

күш шақыру. 

【搬家】 bān∥ jiā 【 ет.】① орынға 

қоныстану, көшу, көшіп қону：他去年

就搬了家  ол өткен жылы көшті.②

орнын,мекенін ауыстыру：这家工厂已

经 ～ 了 бұл фабрика өткен жылы 

мекенін ауыстырған. 

【 搬 弄 】 bānnònɡ 【 ет. 】 ① бұру, 

қолында айналдыру：～枪栓 винтовка 

бекітпесін қолында айналдыру. ②

көрсету үшін қою, көрсету：他总好～

自己的那点儿知识  ол өз білімін 

көрсеткенді жақсы көреді. ③
азғыру, арандату, атыстыру, 

итермелеу, жымысқылау, ұрындыру, ша

ғыстыру：～是非 өсек айту, өтірік айту, 

өтірік айтып екі жақты ұрыстыру, 

азғыру. 

【搬弄是非】bānnònɡshìfēi өсек айту, 

өтірік айту, өтірік айтып екі жақты 

ұрыстыру, азғыру. 

【 搬 起 石 头 砸 自 己 的 脚 】
bānqǐshí·touzázìjǐ·dejiǎo өзі қазған орға 

өзі түсу. 

【搬迁】bānqiān 【 ет.】басқа жерге 

көшу, жаңа орынға қоныстану, көшу, 

көшіп қону, көшіп кіру, қоныс 

аудару ： ～ 户  / қоныс аударған  

отбасы. ～新居 /жаңа үйге көшу. 

【 搬 演 】 bānyǎn 【 ет. 】 ойнау, 

сахналау：～故事/ әңгімені сахналау. 

【 搬 移 】 bānyí 【 ет. 】 ① орнынан 

қозғалту, орнын ауыстыру, жөткеп 

қою：～家具 үй жиғаздарының орнын 

ауыстыру. ② басқа жерге шығу, жаңа 

орынға қоныстану, көшу, көшіп қону, 

көшіп кіру, қоныс аудару：这家商店

已～到东街去了 бұл дүкен шығыс 

көшесіне көшіп кетті. 

【 搬 用 】 bānyònɡ 【 ет. 】

еліктеу, қабылдау, қабыл алу, үлгі алу：

这些做法可以参考，不能机械～/ бұл 

әдістерді салыстырып қарауға болады, 

бірақ бүтіндей қабылдауға болмайды. 

【 搬 运 】 bānyùn 【 ет. 】

кірелеу, тасу, тасымалдау ： ～ 行 李 

жүкті тасымалдау, ～ 货 物 тауарды 

тасымалдау. 

斒 bān［斒斓］(bānlán) ала, ала-құла, 

алабажақ, алажаулы,  әлем-жәлем, 

тарғыл, шұбар. 

瘢 bān 【 зат 】

тыртық, тыртықша, шор：～痕 тыртық, 

刀 ～ пышақтың жарақатынан қалған 

тыртық. 

【 瘢 痕 】 bānhén 【 зат 】

тыртық, тыртықша：伤口愈合后留下

了 ～ жарақат жазылғанымен,орнында 

тыртығы қалды. 

癍 bān 【зат】ісік. 

 

bǎn 

 

 

阪 bǎn ① 〈 书 〉

баурай,  бөктер, еңіс, қиябет, құлама.②
Осака. 

坂 bǎn 〈 书 〉

баурай,  бөктер, еңіс, қиябет, құлама ：

如丸走～(比喻迅速) допқа ұқсап еңіске 

домалап барады. 

 

板 bǎn①(～儿)【зат】тақта：木～ағаш 

тақта, 钢～құрыштан жасалған тақта, 

玻璃～шыныдан жасалған тақта.②(～

儿)【зат.】  қалқан：铺子都上～儿了

дүкендергеқлқанақойылған. ③ мектеп 

тақтасы：～报 тақта газеттері,～书

мектеп кітаптары.④ бань (музыкалық 

инструмент). ⑤ ( ～ 儿 )темп, ырғақ, 

такт：快～儿 жылдам темп, 慢～баяу 

темп,走～ырғақтан адасу.⑥【 сын】

жасанды, қатты：他们都那样活泼，显

得 我 太 ～ 了 олардың барлығының 

көңілділігі мені жасанды көрсетеді.⑦

【сын】қатты：地～了  жер қатты.⑧

【 ет. 】 қайрымсыз, мейірімсіз, тас 

бауыр, суық：表情太～ бет бейнесі 

суық. 

【板板六十四】bǎnbǎnliùshísì〈方〉
педант, педантық, тақуалық. 

【板报】bǎnbào〈口〉【зат】мәлімет, 

сұқбат, дәйек, ақпарат. 

【 板 壁 】 bǎnbì 【 зат 】 ағаштан 

жасалған 

аралық, далда, қалқа, шымылдық. 

【板材】bǎncái 【зат】тақтай, тақта：

大理石～мәрмәр тақтасы, 将原木加工

成～ағаштан  өңдеп тақта жасау. 

【板擦儿】bǎncār 【зат.】 сынаптағы 

тақтаға арналған қылшақ. 

【 板 寸 】 bǎncùn 【 зат 】 шашты 

машинкамен қысқа қылып алу. 

【板荡】bǎndànɡ 〈书〉【сын】апай-

топай, апалаң-топалаң,  астан-

кестен,  әлем-тапырық, әптер-

тәптер, бассыздық, былық, былықпайш

ылық, жөнсіздік, ретсіздік,  тәртіпсіздік

, ұйқы-тұйқы. 

【板凳】bǎndènɡ (～儿 )【зат】ұзын 

орындық, сәкі. 

【板斧】bǎnfǔ 【зат.】 балта. 

【 板 鼓 】 bǎnɡǔ 【 зат. 】  Бангу 

(музыкалық аспап). 

【 板 胡 】 bǎnhú 【 зат 】 Банху 

(музыкалық аспап). 

【板结】bǎnjié ①【ет.】қатаю, қату  

((топырақ). 

【板块】 bǎnkuài 【 зат 】① бағалы 

қағаздар. ② бөлімдер, мазмұндар, 

(концерт).  

【板蓝根】 bǎnlánɡēn【 зат.】  вайда 

(өсімдік). 

【板栗】bǎnlì 【зат】талшын (шамшат 

ағашының бір түрі). 

【板楼】bǎnlóu 【зат】панель  үйлер. 

【 板 上 钉 钉 】 bǎnshànɡdìnɡdīnɡ 

міндетті түрде, мүлтіксіз, әлбетте, 

күмәнсіз . 

【板实】 bǎn·shi〈方〉  【 сын】①

қатты：地～，不长庄稼  жер өнімнің 

өнуіне қаттылық етеді. ② (кітап 

мұқабасы, киім және т.б ) 

тегіс,мұнтаздай,жинақы ： 衣 服 叠 得

很～ киімдер мұнтаздай жиналған.③

(денсаулық) жақсы, мықты：老人身子

骨还～кәрі кісінің денсаулығы мықты 

әрі ширақ. 

【 板 式 】 bǎnshì 【 зат 】 қытай 

операсындағы темптер. 

【 板 书】 bǎnshū ① 【 ет. 】 тақтаға 

жазу：需要～тақтаға жазу қажет .②

【 зат】 тақтаға жазылған：工整的～
тақтаға ұқыпты жазылған. 

【板刷】 bǎnshuā 【 зат 】 кір жуға 

арналған щетка. 

【 板 瓦 】 bǎnwǎ 【 зат 】 жалпақ 

черепица. 

【板型】bǎnxínɡ【зат】үлгі, фасон：

服装～киім үлгісі,～新颖 жаңа үлгі. 

【板鸭】bǎnyā 【зат】тұздалған үйрек 

еті. 

【板牙】bǎnyá 【зат】①〈方〉негізгі 

тіс.②бұранда кескіш. 

【板烟】 bǎnyān 【 зат 】 трубкамен 

тартатын темекі. 

【板眼】bǎnyǎn 【зат】①ырғақ.②жөн, 

рет, тәртіп, орнымен：他说话做事都很

有～ оның істеген ісі, сөйлеген сөзі 

барлығы орнымен. ③ 〈 方 〉 әдіс, 

пікір,ой：在我们班里，【сан.】他～多
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біздің топта оның пікірін есепке алады. 

【板硬】bǎnyìnɡ 【сын】қатты, тастай 

қатты：土质～қатты топырақ, 手感～
сипалағанға қатты. 

【板油】bǎnyóu 【зат】шошқа майы. 

【板障】bǎnzhànɡ 【 зат】①бөгеліс, 

кедергі, бөгелу, қиындық, оралғы, 

тосқауыл.②〈方〉 ағаштан жасалған 

аралық, далда, қалқа, шымылдық. 

【板正】 bǎnzhènɡ 【 сын】① адал, 

инабатты, тәуір, парасатты. ②
мұнтаздай, таза,  ұқыпты таза жүретін. 

【 板 滞 】 bǎnzhì 【 сын 】 тастай, 

мейімсіз, емендей, қатты ： 目 光 ～
мейірімсіз көзқарас. 

【板筑】 bǎnzhù балшық қабырғаны 

тегістеу. 

【板子】bǎn·zi 【зат】①басылу, басып 

шығару. ② қылмыскерді жазалайтын 

дүре таяқ. 

昄 bǎn Жиангсу провинциясындағы жер 

атауы. 

版 bǎn ① 【 зат 】 клише (кітапқа 

басылатын суреттің металдан; ағаштан 

ойып жасалған қалыбы) ： 锌 ～

мырыштан жасалған клише, 铜 ～

мыстан жасалған клише, 排～беттеу,|

制 ～ клише дайындау. ② 【 мөл. 】

басылым：第一 бірінші басылым, 初～

алғашқы басылым. ③ 【 мөл. 】 бет, 

беті ： 头 ～ 新 闻 алғашқы беттегі 

жаңалық. ④ тақта ：～筑 балшықтан 

жасалған кірпіш. 

【 版 本 】 bǎnběn 【 зат 】 ① баспа-

таңба, бедерлеме, басылым.② нұсқа：

这个故事有好几种～ бұл уақиғаның 

бірнеше нұсқасы бар. 

【版次】bǎncì 【зат】басылым. 

【 版 画 】 bǎnhuà 【 зат 】
беземе, қырнақ, нақыш, ойма, оймыш, 

өрнек, суретөнері, эстамп. 

【版籍】bǎnjí〈书〉【 зат】①халық 

санын тіркейтін журнал.②территория, 

аумақ.③кітаптар, әдебиет. 

【版刻】bǎnkè 【зат】ағашқа жасалған 

өрнек. 

【 版 口 】 bǎnkǒu 【 зат 】 баспа 

форматы,баспа мәтіні бетінің мөлшері. 

【版面】 bǎnmiàn 【 зат】① бет.②

формат, дайындау, рәсімдеу：～设计 

формат дизайны. 

【版纳】bǎnnà 【 зат】бұрынғы Дай 

автономиялық аймағындағы әкімшілік 

аудан. 

【版权】bǎnquán 【 зат】①авторлық 

құқық.②басып шығару құқығы, әдеби 

иелік. 

【版权页】bǎnquányè 【зат】титул беті. 

【版式】bǎnshì 【зат】беттеу. 

【 版 税】 bǎnshuì 【 зат 】 авторлық 

қаламақы. 

【 版 图 】 bǎntú 【 зат 】 иелік, 

территория ：中国～辽阔  қытайдің 

территориясы үлкен. 

【版心】 bǎnxīn 【 зат】① басылым 

бетінің форматы. ② басылым 

форматы,баспа мәтіні бетінің мөлшері. 

【版型】bǎnxínɡ同“板型”. 

【版主】bǎnzhǔ 【зат】модератор. 

【 版 筑 】 bǎnzhù 〈 书 〉【 зат 】
балшықтан жасалған кірпіш. 

钣(鈑) bǎn 【зат】металдан жасалған 

пластинка ： 铝 ～ альюменийден 

жасалған пластинка, 钢 ～ құрыштан 

жасалған пластинка. 

【 钣 金 】 bǎnjīn 【 ет. 】 металл 

жапырағы：～工 металл жапырағын 

өңдеу. 

 

bàn 

 

办 ( 辦 ) bàn 【 ет. 】 ① айналысу, 

шұғылдану, жасау, орындау ： ～ 公 

қызметпен айналысу,～交涉 |～入学手

续 оқуға түсу үшін құжаттарды даярлау, 

这些事好～бұл істі жасауға болады.②

жасақтау, орнату, құру, ащу：～工厂

зауыт ашу, 勤俭～社 ыждағатты және 

ұқыпты коммуна құру. ③

дайындау,даярлау,әзірлеу：置～даярлап 

қою,～货  тауарды дайындау, ～嫁妆

жасау әзірлеу,～粮食 бидай даярлау.④
жазалау, сазайын беру, шара 

қолдану：～罪 жазалау, 严～ауыр жаза, 

法～заңмен жазалау. 

【办案】bàn∥àn 【ет.】істі тергеу,сот 

ісін жүргізу. 

【办差】 bànchāi 【 ет. 】 қызметтік 

міндеттерді орындау, қызмет атқару 

【办法】bànfǎ 【зат】әдіс, ғилаж, дауа, 

жол, тәсіл： 好～ жақсы әдіс, 他不答

应，你也拿他没～сен алғанмен дауа 

жоқ, ол келісім бермеді. 

【办复】bànfù 【ет.】办理并答复：委

员们的提案已基本～. 

【办公】bàn∥ɡōnɡ【ет.】қызметпен 

айналысу,шұғылдану,жұмыс істеу：～

时间  жұмыс уақыты, ～用品  кеңсе 

керек-жарақтары;. 

【办公室】bànɡōnɡshì 【зат】①кеңсе, 

кабинет.②кеңсе,құжатхана, мекеме. 

【办理】bànlǐ 【ет.】жүргізу, айналысу, 

шұғылдану：这些事情你可以斟酌～

сен бұл істіөз білгеніңше жаса,～搬到

手续  жұмысқа орналасу қағаздарын 

туралау. 

【办事】bàn∥shì 【ет.】істі басқару, 

еңбек ету, жұмыс істеу, істеу,қызмет 

ету：～认真 жұмысты байыпты жасау , 

给人民群众～халыққа қызмет ету.  

【办事处】bànshìchù 【зат】өкілетті іс 

басқармасы, бөлімше кеңсе：人民银

行～ халық банк кеңсесі,保险公司～

сақтандыру компаниясының іс 

басқармасы. 

【办事员】 bànshìyuán 【 зат】 кеңсе 

кызметкері 

【 办 学 】 bànxué 【 ет. 】 мектепті, 

университетті басқару. 

【办罪】 bàn ∥ zuì 【 ет. 】 жазалау, 

сазайын беру, шара қолдану：革职～
қызметтен босытып жазалау. 

半 bàn①【сан.】 жарты, жарым：～个

苹果 /жарты алма, 一斤～/ бір цзиньнің 

жартысы (250гр.), ～价 жарты бағасы, 

过～жартысынан астам, 一年～  бір 

жарым жыл.②ортасы, ортасында：～

夜  түннің ортасы, ～路上 жолдың 

ортасы, ～ 山 腰  тау бөктерінің 

ортасында.③ мөлшері аз：一星～点儿 

әрең, зорға, 他【жал.】～句话也没有说 

ол ең болмағанда бір  ауыз сөз де 

айтпады. ④ 【 үс. 】  жарты, 

жартылый, ：～新的楼房  жартылыай 

жаңа ғимарат, 房门～开着  бөлменің 

есігі жартылай ашық. ⑤ фамилияға 

қолданылады.. 

【半百】bànbǎi 【сан.】  елу, жүздің 

жартысы：年过～ жылдың жартысы 

өтті. 

【半…半…】 bàn…bàn… мағынасы 

бір-біріне қарама-қарсы сөздермен 

қолданылатын құрылым, 

болымсыздықты білдіреді：～文～白 

жартылай ұлттық, жартылай 

классикалық, ～ 明 ～ 暗  көмескі 

жарық, ～信～疑 не шын, не өтірік, ～

吞 ～ 吐  бүкпе сақтау, жасыру, 

жасырту, қымқыру, ～推～就 не ия, не 

жоқ деп айтпау. 

【半半拉拉】bàn·bɑnlālā〈口〉【сын】

状 态 词 .жарты, жарым-жартылай, 

жарым-жарты, шала：工作做了个～就

扔 下 了  жұмысты жарым-жартылай 

жасып, тастап кетті. 

【半辈子】bànbèi·zi 【 зат】өмірінің 

жартысы, ғұмырының жартысы：前(或

上)～алдыңғы өмірінің жарытсы,后(或

下)～кейінгі өмірінің жартысы, 当了～

教员 жарты өмір ұстаз болды. 

【半壁】 bànbì〈书〉【 зат.】  жарты 

бөлігі：江山～ патшалықтың жартысы, 

елдің жартысы. 

【 半 壁 江 山 】 bànbìjiānɡshān елдің 

жартысы, патшылықтың жартысы. 

【半边】bànbiān (～儿)【зат.】 жарты 

бөлігі, жартысы, бір бөлігі：～身子

денесінің жартысы, 这 个 苹 果 ～ 儿

红，～儿绿 алманың жартысы қызыл, 

жартысы жасыл, 广 场 东 ～ алаңның 

шығыс бөлігі. 

【 半 边 天 】 bànbiāntiān 【 зат 】 ①

аспанның жартысы：晚霞映红了～күн 

қызара жарты аспанды ала батты.② 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5/
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“жарты аспан” Қытайда әйелдерге 

арналған метафора. 

【半彪子】 bànbiāo·zi〈方〉【 зат】
әдепсіз, дөкір, дөрекі, томырық. 

【半…不…】bàn…bù… мағынасы бір-

біріне қарама-қарсы сөздермен 

қолданылатын құрылым, 

болымсыздықты білдіреді：～明～暗 

көмескі жарық,～新～旧  не жаңа,не 

ескі емес,～生～熟 жартылай піскен,～

死～活 не өлі, не тірі емес. 

【 半 成 品 】 bànchénɡpǐn жартылай 

фабрикат. 

【半大】 bàndà【 сын】属性词 .орта, 

орташа ：～小子  ересек бала,～桌子 

орташа үстел. 

【半大不小】bàndàbùxiǎo жасөспірім, 

ересек бала. 

【半导体】bàndǎotǐ【 зат】жартылай 

өткізгіш, шала өткізгіш . 

【半岛】 bàndǎo【 зат】жарты арал, 

түбек. 

【半道儿】 bàndàor【 зат.】  жарты 

жол ：～折回  жарты жолдан қайтып 

оралу. 

【 半 点 】 bàndiǎn ( ～ 儿 ) 【 сан. 】

【мөл.】мөлшері аз：一星～儿 әрең, 

зорға, 知识的问题是一个科学问题，来

不得～的虚伪和骄傲   білім мәселесі 

ғылыми мәселе, оған өркөкіректік пен 

жалғандық жасауға болмайды. 

【 半 吊 子 】 bàndiào·zi 【 зат 】 ①
алаңғасар, жеңіл ойлы;  желөкре, 

жеңілтек, ұстамсыз, ұшқалақ, шошақай.

②өз ісін жетік білмейтін.③дүмбілез,  

білімді, дүмше, қара дүрсін, істеген 

ісінің басы бар аяғы жоқ адам. 

【半封建】bànfēnɡjiàn 【 сын】属性

词.Шала феодалдық. 

【 半 疯 儿 】 bànfēnɡr 【 зат 】 ①
ақылынан 

адасқан, әумесер, бәңгі, дәнекүс, дүлей,

 есалаң,  

жарымес, кеңкелек, мәжнүн,  нақұрыс, 

шала есті. ②
делқұл, есерсоқ, жынды, жындыбас. 

【 半 价 】 bànjià 【 зат 】 жарты 

бағасы：～出售 жарты бағасына сату. 

【半截】bànjié(～儿)【сан.】【мөл.】

Жарты, жартысы ： ～粉 笔  бордың 

жартысы. 

【半斤八两】 bànjīnbāliǎnɡекеуі бір 

біріне тең қосылған, апама жездем сай. 

【半径】bànjìnɡ 【зат】радиус. 

【半空】 bànkōnɡ 【 зат】 ауада：吊

在～ауада қалқып тұр. 

【半拉】bànlǎ〈口〉【сан.】【мөл.】

Жарты, жартылай ： ～ 馒 头 жарты 

нан, ～苹果 , жарты алма, 过了～月 

жарты ай өтті. 

【半劳动力】 bànláodònɡlì 【 зат 】
жартылай еңбекке қабілетті адам. 

【半劳力】bànláolì 【зат】жартылыай 

еңбекке қабілетті. 

【半老徐娘】 bànlǎoXúniánɡ. Жасы 

келседе, өңін бемеген, сырлы аяқтың 

сыры кетсе де, сыны кетпеген. 

【半流体】bànliútǐ 【 зат】жартылай 

сұйық дене. 

【半路】bànlù(～儿)【зат】① жарты 

жол： 走到～，天就黑了/ жарты жолға 

жеткенде күн батты. ②  жолдың 

жартысында, ортасында：他听故事入

了神，不愿意～走开 ол аңыздың 

қызығына еніп, ортасында үзіп  кеткісі 

келмеді . 

【 半 路 出 家 】 bànlùchūjiā 

кішкентайынан бір іспен айналысу. 

【半票】bànpiào 【зат】жарты билет. 

【半瓶醋】 bànpínɡcù〈口〉【 зат】
дүмбілез,  білімді, дүмше, қара дүрсін, 

өз ісін жетік білмейтін. 

【 半 山 腰 】 bànshānyāo 【 зат 】 тау 

бөктерінде. 

【 半 晌 】 bànshǎnɡ 〈 方 〉【 сан. 】

【мөл.】Жарты күн：他想了～才想起

来 ол жарты күн ойланып зорға есіне 

түсірді. 

【 半 身 不 遂 】 bànshēnbùsuí 

гемипаралич, гемиплегия. 

【半生】bànshēnɡ 【зат】жарты өмір, 

жарты ғасыр ： 操 劳 ～ жарты өмір 

еңбектенді, ～戎马 жары ғасыр соғыс. 

【 半 生 不 熟 】 bànshēnɡbùshú ① 

жартылай піскен, піспеген, шикелеу：

肉煮得～的，没法吃 ет шикілеу піскен, 

жей алмаймыз, 葡萄～的，太酸 жүзім 

піспеген, әлі ащы.② жарылай игерілген, 

игерілмеген ：他试着用～的英语跟外

宾 交 谈  ол толық игерілмеген 

ағылшыншасымен шет елдік 

қонақтармен әңгімелесті. 

【半世】bànshì 【зат】жарты ғасыр, 

жарты өмір. 

【 半 熟 脸 儿 】 bànshóuliǎnr 〈 口 〉 

【зат】түрі таныс адам. 

【半衰期】bànshuāiqī 【зат】жартылай 

ыдырау кезеңі. 

【半死】bànsǐ 【зат】өлі мен тірінің 

арасында, шала жансар, өлімші ：打

个 ～ өлімші ғып сабады, 气 得 ～
шалажансар тыныс алады. 

【 半 死 不 活 】 bànsǐbùhuó 【 зат 】
жартылай өлі, не өлі, не тірі емес, шала 

жансар ：吓得～ қорқыныштан өлейін 

деп қалды, 饿得～аштықтан өлейін деп 

қалды. 

【半天】bàntiān 【сан.】【мөл.】①(～

儿) күннің бір жартысы：前～күннің 

алғашқы жартысында, 后 ～ күннің 

екінші жартысында, 用～时间就可以把

活儿干完 бұл істі жарты күнде бітіруге 

болады.②ұзақ：等了～ ұзақ күтті, 他

学了～英语, 到现在只记得几个字母 ол 

ағылшын тілін ұсақ оқығанымен, қазір 

тек бірнеше сөз ғана біледі. 

【半途】bàntú 【зат】жарты жол. 

【半途而废】 bàntúérfèi істі соңына 

дейін жеткізбеу, ортасынан тастап кету. 

【半推半就】 bàntuībànjiù қашқақтау, 

көнбеу, бас тарту. 

【半托】bàntuō 【ет.】күндізгі күту, 

бағу. 

【 半 文 盲 】 bànwénmánɡ 【 зат 】
жартылай сауасыз адам. 

【半夏】bànxià 【зат】пинеллия. 

【半信半疑】 bànxìnbànyí күдікпен 

қарау, шүбәлі, күмәнді. 

【半休】 bànxiū 【 ет. 】 жарты күн 

жұмыс істеп, жарты күн демалу：～一

周  /бір апта жарты күн жұмыс істеп, 

жарты күн демалу. 

【 半 夜 】 bànyè 【 зат 】 ① түннің 

жартысы ： 前 ～  түннің бірінші 

жартысы,后～түннің екінші жартысы.

② түннің ортасы, түннің бір уағы：深

更～түннің бір уағына дейін, 哥儿俩谈

到～/ағасы екеуі түннің ортасына дейін 

әігңмелесті. 

【半夜三更】bànyèsānɡēnɡтүннің бір 

уағында, түннің ортасында：～的，别

再大声说话了 / түн ортасы болды,  

айғайлап сөйлемесеңші. 

【半音】bànyīn 【зат】хроматикалық 

жартылай тон. 

【 半 元 音 】 bànyuányīn 【 зат 】
жартылай дауысты дыбыс. 

【半圆】 bànyuán 【 зат 】① жарты 

шеңбер, шеңбердің жартысы.②жарым 

шеңбер. 

【半月 刊】 bànyuèkān 【 зат 】 қос 

апталық журнал, жарты айлық журнал. 

【半殖民地】 bànzhímíndì 【 зат 】
жартылай отар. 

【半制品】bànzhìpǐn 【зат】жартылай 

фабрикат. 

【半中腰】bànzhōnɡyāo〈口〉【зат】

орта, орташа：他的话说到～就停住了/ 

ол сөзінің ортасына тоқтап қалды. 

【半子】bànzǐ〈书〉【зат】күйеу бала. 

【半自动】 bànzìdònɡ【 сын】属性

词 .Жартылай автомат ： ～ 洗 衣 机 

жартылай автомат кір жуғыш 

машинасы. 

扮 bàn 【 ет. 】 ① жасану, сәндену, 

басқаша киіну：女～男装 ер адамның 

киәмән кию.②  жасау, істеу：～鬼脸 

бет-аузын тыржитып әлдеқандай бола 

қалу. 

【 扮 鬼 脸 】 bànɡuǐliǎn бет-аузын 

тыжырайту; бет-аузын қисайту. 

【扮酷】 bàn∥ kù 【 ет.】  мақтану, 

құтыру. 

【扮饰】bànshì 【ет.】①сәндену：～

得很得体  өте орынды сәндеген. ② 
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сахынада ойнау, рөл ойнау：这两个角

色由同一人～  бұл екі кейіпкерді бір 

адам ойнайды. 

【扮戏】bàn∥xì 【ет.】①гримдену, 

грим жағу.②пьесаны ойнап көрсету. 

【扮相】bànxiànɡ 【зат】①сахыналық 

бейне：他的～和唱功都很好  оның 

сахыналық бейнесі мен дауысы өте 

жақсы.②грим, макияж：我这副～能见

客人吗扮相 ? Мынандай макияжбен 

қонақпен кездесуге бола ма? 

【扮演】bànyǎn 【ет.】рөл ойнау：他

在《空城计》里～诸葛亮  ол «Ашық 

қала маневрынде»  Чжуге Лянның 

рөлін ойнайды ◇科学技术人员在经济

建设中～了重要角色  техникалық 

саланы меңгерген мамандар 

экономиканы құруда мағызды рөл 

ойнайды. 

【 扮 装 】 bàn ∥ zhuānɡ 【 ет. 】

әртістердің боянуы：～吧，下一场就

该你上场了  боянсаңшы, сен келесі 

бөлімде сахынаға шығасың. 

伴 bàn①(～儿)【зат】серік, серіктес, 

серіктестік：搭个～儿   серіктестік 

орнату, 结～同行  серіктерімен бірге 

бару, 让我来跟你做个～儿吧 сенімен 

серіктес болуға рұқсат ет.②【 ет.】
алып бару, алып жүру, ере жүру,  

шығарып салу, қосылу：～唱 қосылып 

ән салу, ～ 送  шы,арып салу. ③ 

фамилияға қолданылады.. 

【伴唱】bànchànɡ 【ет.】қосылып ән 

айту, әнге қосылу . 

【伴当】 bàndānɡ 【 зат】 қызметші, 

басыбайлы. 

【伴读】 bàndú  【 ет. 】 шет елде 

оқитын баласына немесе зайыбына еріп 

бару. 

【伴发】bànfā  【ет.】кездесіп қалу, 

кездесу, түйісу ： ～ 症 状  ауру 

белгілерінің кездесуі. 

【伴郎】bànlánɡ 【зат】шафер. 

【 伴 侣 】 bànlǚ 【 зат 】 жолдас, 

өмірсерік,сапарлас, серік ： 终 身 ～

өмірлік серігі, 小时候一同玩要的～
балалық шақтан бірге ойнап өскен 

жолдасым，她找到了生活中的理想～
ол өмірінің мінсіз серігін іздеді. 

【伴娘】bànniánɡ 【зат】тойдағы қыз 

жолдас. 

【伴生】bànshēnɡ 【ет.】жалғасу, серік 

болу, қосылу ： ～ 树  қосымша 

отырғызылған көшеттер, үстемелеп 

тігілген шыбық , 钛、铬、钴等常与铁

矿～ титан, хром, кобальт және т.б. 

темір рудасымен бірігеді. 

【伴声】bànshēnɡ 【зат】саундтрек. 

【伴宿】bànsù 【ет.】①〈方〉жерлеу 

алдындағы түнді өлген адамның 

отбасымен бірге өткізу рәсімі.②түнгі 

уақытты бірге өткізу. 

【伴随】bànsuí 【ет.】 қосылу, жалғасу, 

себеп болу, алып жүру, ере жүру, 

атқосшылық：  在同志们的～下  / 

әріптестердің алып жүруімен, ～着生产

的大发展，必将出现一个文化高潮  / 

өнідірістің қаурт дамуына ілесіп 

мәдениет те  көтерілді.  

【伴同】 bàntónɡ 【 ет.】 алып бару, 

алып жүру, ере жүру,  шығарып салу, 

қосылу：去年他曾～我到过这里  ол 

откен жылы мені осында алып кеген 

болатын, 热天下雨时常有雷电现象 ～

发 生  әдетте жазғы жаңбырлар жиі 

найзағаймен ере жүреді. 

【伴舞】 bànwǔ 【 ет. 】① серікпен 

билеу ：邀她去舞会上～  оны би 

кешіну шақырып билеу. ②  сахынада 

билеу. 

【伴星】bànxīnɡ 【зат】серік. 

【 伴 音 】 bànyīn 【 зат 】 дыбыспен 

сүйемелдеу. 

【伴游】bànyóu ①【ет.】бірге қыдыру.

②【зат】гид. 

【 伴 奏 】 bànzòu 【 ет. 】 жетектеу, 

сүйемелдеу. 

坢 bàn〈方〉 【зат】көң, қи,тезек：猪

栏～шошқа қорадағы қи, 牛栏～сиыр 

қорадағы тезек. 

拌 bàn 【ет.】араластыру, езу, илеу：给

牲口～草  малға шөпті араластырып 

беру, 把种子用药剂～了再种  ұрықты 

дәрімен араластырып қайта егу. 

【 拌 和 】 bàn·huò 【 ет. 】

араластыру ： ～ 饲 料  жемшөпті 

араластыру, 饺 子 馅 儿 要 ～ 匀 了
пельменнің салмасын біркелкі қылып 

араластыру қажет. 

【拌蒜】bàn∥suàn〈方〉【ет.】сүріну, 

сүйретіліп жүру, шалыну：酒喝多了，

走起路来两脚直～ ішімдікті көп ішті, 

жол бойы екі аяғы бір-біріне шалынып 

зорға жүріп келеді. 

【 拌 嘴 】 bàn ∥ zuǐ  【 ет. 】
бажылдасу, ерегісу, керілдесу, керісу, 

қарысу, қарысып болмау, 

қасарысу, салғыласу：两口子时常～

ерлі-зайыптылар жиі керіседі, 拌了几句

嘴 біраз бажылдады. 

绊(絆) bàn 【ет.】сүріну, шалыну：用

脚～他一下 оны аяғын қойып шалу, 他

差 一 点 ～ 了 一 交  ол аз дегенде 

шалынып, құлай жаздады. 

【绊脚石】bànjiǎoshí 【 зат】кедергі, 

бөгеліс, 

бөгет, бөгеуіл, қиындық, оралғы, тосқау

ыл：骄傲是进步的～менмендік жоғары 

көтерілудің кедергісі. 

【绊马索】 bànmǎsuǒ 【 зат】 бұғау, 

кісен, шынжыр. 

【绊儿】 bànr 【 зат 】 бұғау, кісен, 

шынжыр：他一个～就把我摔倒了 ол 

бір бұғау, мені дереу құлатты. 

【 绊 手 绊 脚 】 bànshǒubànjiǎo аяқ 

астына кедергі болу. 

【绊子】bàn·zi 【зат】①бұғау, кісен, 

шынжыр：使～бұғау болу.②тұсамыс, 

тұсау. 

柈 bàn［柈子］(bàn·zi)〈方〉 【зат】
кесек отын, шөрке,ағаш отын. 

湴 bàn〈方〉【зат】балдыр, балшық, 

қоқыс,лай, тұнба. 

靽 bàn〈书〉үзген, шілия. 

瓣 bàn ① ( ～ 儿 ) гүл күлте, гүл 

жапырақ：梅花有五个～儿  қара өрік 

гүлінде бес жапырақ бар. ② ( ～儿 )

【зат】бөлік, жарнақ, пай, үлес：豆～

儿 бұршақ жарнағы, 橘子～儿 апельсин 

бөлегі, 蒜～儿  сарымсақтың бөлігі.③

(～儿)【мөл.】 кесік, тілім, шағым：四

角八～儿 төрт бұрыш сегіз бөлік, 碗摔

成几～儿 кесе бірнеше бөлікке бөлініп 

сынды. ④ 【 зат 】 қақпақ, қақпақша, 

клапан.⑤(～儿)【мөл.】 бөлшек, бөлім, 

бөлік, тарам：两～儿蒜 сарымсақтың 

екі бөлігі, 把西瓜切成四～儿 қарбызды 

төрт бөлікке бөлу. 

【 瓣 膜 】 bànmó 【 зат 】 қақпақ, 

қақпақша, клапан. 

【瓣胃】 bànwèi 【 зат】жалбыршақ 

қарын. 

 

bānɡ 

 

邦( ) bānɡ①ел：～交  дипломатиялық 

карым-қатынас,友～ ынтымақтас, тату 

ел, 邻 ～ көрші ел. ② фамилияға 

қолданылады.. 

【 邦 交 】 bānɡjiāo 【 зат 】

дипломатиялық карым-қатынас ： 建

立 ～ дипломатиялық карым-қатынас 

орнату,断绝～ дипломатиялық карым-

қатынасты тоқтату, 恢 复 ～
дипломатиялық карым-қатынасты 

жаңғырту. 

【邦联】bānɡlián【зат.】 конфедерация. 

帮 1(幫) bānɡ【ет.】①көмектесу, көмек 

беру, жәрдемдесу：大孩子能～妈妈干

活儿了  үлкен бала анасына жұмыс 

істеуге жәрдемдеседі. ② жалданып 

жұмыс істеу：～短工 күндеп істейтін 

жұмысшы болып жұмыс істеу. 

帮 2(幫) bānɡ (～儿) 【зат】①бүйір 

жағы, қапталдық, сүбелік：桶～ бүйңр 

жағы, 鞋～儿 аяқ киімнің жаны, 船～

кеменің борты,床～керуеттің жаны.②

жаны, борт, жиек, сызық ：菜～儿 

қырыққабаттың өзегі. 

帮 3(幫) bānɡ ①топ, қауым：搭～топқа 

қосылу, 马 ～ керуен, 匪 ～ банда, 

тонаушылар тобы. ② 【 мөл. 】  топ, 

қауым：一～小朋友 бір топ бала,一～

强盗 бір топ тонаушылар. 

【帮办】 bānɡbàn ①【 ет.】 көмекші 
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болу：～商务 бизнесте көмекші болу.

②【зат】басшының көмекшісі. 

【 帮 补 】 bānɡbǔ 【 ет. 】 көмектесу, 

көмектесіп жіберу, қарасу, септеп 

жіберу：我上大学时，哥哥经常寄钱～

我  мен университетте оқығанда ағам 

ақша салып көмектесіп тұратын. 

【帮衬】 bānɡchèn〈方〉  【 ет.】①
көмектесу, көмектесіп жіберу, жәрдем 

беру：每逢集日，老头儿总～着儿子照

料菜摊子/ әр жәрмеңке ашылғанда атай 

үнемі баласына көкеністер дүкеншігін 

бақылауға көмектеседі . ② қам жеу, 

қамқорлық істеу, материалдық көмек 

көрсету. 

【帮厨】bānɡ∥ chú 【 ет.】 аспаздың 

көмекшісі болып жұмыс жасау：几位

同学在学校食堂帮了一天厨  бірнеше 

сыныптастар мектептің асханасына бір 

күн көмектесті. 

【 帮 凑 】 bānɡcòu 【 ет. 】 көптің 

күшімен көмек көрсету：大家给他～了

点儿路费，送他回家 көпшілік бірігіп 

оның жол қаражатын жинап, үйіне 

қайтарды. 

【 帮 带 】 bānɡdài 【 ет. 】

қозғалдыру, қозғалту, қозғату,түрткі ：

示范村与其他村开展～活动 ауылды 

үлгі етіп көрсету басқа ауылдардың 

дамуына түрткі болатын шара. 

【 帮 倒 忙 】 bānɡdàománɡ достық 

қызмет ету, достық істеу,  жақсылық 

істеу. 

【 帮 扶 】 bānɡfú 【 ет. 】
болысу, көмектесу, көңілін 

көтеру, көтермелеу, қарасу, қолдау：～

下 岗 人 员 创 业  жұмыстан босаған 

қызметкерді қолдау кәсіпорыны. 

【帮工】 bānɡɡōnɡ ① (- ∥ -)【 ет. 】 

жұмыста көмектесу：大忙季节，请人

帮了几天工  өнімді жинау мезгілінде 

адамды бірнеше күн көмектесуге өтіну.

②【зат.】 көмекші：麦收时，他家雇

了两个～ астықты жинау уақытында 

оның үйі көмекшілерді жалдады. 

【帮会】bānɡhuì 【зат】қоғам. ұйым. 

【帮教】 bānɡjiào 【 ет.】 көмектесу 

және оқыту, үйрету：对失足青少年要

做 好 ～ 工 作  тура жолдан таяған 

жастарға көмектесу және үйрету 

жұмысын жасау қажет. 

【 帮 困 】 bānɡkùn 【 ет. 】 жағдайы 

төмен адамдарға көмектесу：扶贫～
материалдық жағдайы төмен адамдарға 

көмектесу. 

【帮忙】 bānɡ∥mánɡ (～儿 )【 ет.】

көмектесу, жәрдемдесу, көмек беру：你

搬家时我来～ сен көшетін кезде мен 

келіп жәрдем беремін, 这件事我实在帮

不上忙 шындығына келгенде бұл іске 

мен көмек бере алмаймын. 

【帮派】 bānɡpài 【 зат 】 жасырын 

ұйым, гильдия, жерлестік ： ～ 活 动 

жерлестік іс-шара , 拉山头，搞～жеке 

табысы үшін жасырын ұйым құру. 

【帮腔】bānɡ∥qiānɡ 【ет.】①қосыла 

ән салу.②қолдау, қостау：他看见没有

人 ～ ， 也 就 不 再 坚 持 了 ол оны 

ешкімнің қостамағанын көріп, қолдау 

көрсетуін тоқтатты. 

【 帮 手 】 bānɡ·shou 【 зат 】
жәрдемші, көмекші, 

қолғабысты, қолғанат ： 找 个 ～ бір 

көмекші іздеу. 

【帮套】 bānɡtào 【 зат】① жандап 

жегілген, шетке жегілген：加上一头牲

口拉～ тағы бір малды жандап жекті.②

жандап жегілген мал：一匹马拉不

【 ет. 】， 再 加 上 个 ～ бір ат жегу 

жеткіліксіз, тағы бір атты жандап 

жеккізу. 

【帮贴】bānɡtiē〈方〉【ет.】қаржылай 

көмек көрсету：过去，我拖家带口，他

常～我 бұрындары үйдегілердің барлық 

тауқыметін мен тартамынмын, ол маған 

қаржылай көмек көмек көрсететін. 

【 帮 闲 】 bānɡxián ① 【 ет. 】 ( 文

人 )сатылатын ： ～ 文 学  сатылатын 

әдебиет. ② 【 зат 】 帮  сатылатын 

жазғыш. 

【 帮 凶 】 bānɡxiōnɡ ① 【 ет. 】 

қылмыстық істерге жәрдем беру, 

көмектесу. ② 【 зат 】 дем 

беруші, жалпылдақ адам, жәрдем 

беруші, көмекші, қолтығына су 

бүркуші. 

【帮佣】bānɡyōnɡ ①【ет.】жалдану, 

жұмыс істеу：靠～度日  жалдануға 

сүйеніп күнін көру. ② 【 зат. 】 

батырақ, жалшы, малай, қызметші. 

【帮主】 bānɡzhǔ 【 зат 】 жасырын 

ұйымның басшысы. 

【帮助】bānɡzhù 【ет.】жәрдемдесу, 

көмектесу：互相～бір-біріне көмектесу, 

物质～материалдық көмек. 

【帮子】1bānɡ·zi 【 зат】①жоғарғы 

немесе беткі жапырақтар ： 白 菜 ～

қырыққабаттың беткі жапырағы. ②
қоныш. 

【 帮 子 】 2bānɡ·zi 【 мөл. 】 топ, 

қауым：来了一～人 бір топ адам келді, 

这～年轻人劲头真足  мына бір топ 

жастардың рухы мықты. 

 

bānɡ тарс-тұрс, тарс, гүрс, шарт-

шұрт, шарт. 

【 啷 】 bānɡlānɡ тарс-тұрс, гүрс, 

шарт-шұрт：～一声，大门被踹开了
тарс еткен дыбыс шықты да есік 

кеңінен ашылды. 

 

梆 bānɡ①қолтоқпақ, қолағаш, тоқ .②

〈方〉【ет.】 бір затпен ұру：奶奶拿起

擀面杖要～他  әжесі оны оқтаумен 

ұрғысы келді, ～ 树 上 的 红 枣 儿 吃 

ағаштағы құрманы ұрып түсіріп жеу.

② гурс, тарс, шарт：～～～地使劲敲门 

есікті қатты тарсылданып ұру. 

【梆硬】bānɡyìnɡ〈口〉【сын】状态

词 .қатты：豆腐冻得～ доуфу қатты 

қатыпты. 

【梆子】bānɡ·zi【 зат】① қолтоқпақ, 

қолағаш, тоқ. ② дабыл, дағыра. ③

банцы：河北～хэбэйлік бацзы. 

【梆子腔】bānɡ·ziqiānɡ【зат】①ағаш 

дағбыра. ② бацзы, ағаш дағыраның 

сүйемелдеуімен орныдалатын 

музыкалық драма. 

浜 bānɡ〈方〉【зат】жылға：河～өзен 

жылғасы. 

 

bǎnɡ 

 

绑(綁) bǎnɡ【ет.】байлау, баулу, орау, 

бұрау, бекіту ：把手～起来 қолын 

байлау, 把行李～在自行车上  жүкті 

велосипедке байлау . 

【绑匪】 bǎnɡfěi 【 зат】 кылмыскер, 

тонаушылар. 

【绑缚】 bǎnɡfù 【 ет.】орау, байлау, 

баулау：练跑步时小腿上～着沙袋 

жүгіруді жаттығып жатқанда аяғына 

кішкене құмы бар капты байлау. 

【绑架】 bǎnɡjià 【 ет.】 адам ұрлау, 

ұрлап әкету, күштеп әкету. 

【绑票】 bǎnɡ∥ piào (～儿 )【 ет.】 

адамды құн төлету мақсатында ұрлап 

әкету. 

【 绑 腿 】 bǎnɡ·tuǐ 【 зат 】 байлам, 

оралған нәрсе, орам, орау. 

【 绑 扎 】 bǎnɡzā  【 ет. 】 байлау, 

жалғастыру：～行李 жүкті байлау,～伤

口 жараны байлау. 

榜 bǎnɡ ①【зат】хабарландыру, тақта, 

тізім：选民～ таңдаушылар тізімі, 光

荣 ～ құрмет тақтасы, 贴 出 ～ 来 了 

хабарландырды жапсыру. ② манифест, 

мағлұмат, хабарлама ： ～ 文 

хабарландыру мәтіні, 张 ～ 招 贤 

лайықты адамдарды хабарлау.③〈书〉

горизонтальды жазуы бар тақта：题～
тақтаға жазу. 

【榜额】bǎnɡ’é 【зат】горизонтальды 

жазуы бар тақта. 

【榜首】bǎnɡshǒu 【 зат】жарыстағы 

бірінші орын ：【 зат 】 列 ～ бірінші 

орынды иемдену, 该队异军突起，一跃

而 居 大 赛 的 ～  бұл топ кенеттен 

жарыста алдыңғы келіп, бірінші 

орынды иемденді. 

【榜书】bǎnɡshū  【 зат】имперетор 

сарайының қақпасында үлкен әріппен 

жазылған жазулар. 

【榜尾】bǎnɡwěi 【 зат】тізімдегі ең 
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соңғы орын, жарыстағы соңғы орын：

在这次邀请赛上，该队只能【 зат】

列 ～ осы жолы жарысқа 

шақырылғандар тізімінде топ ең соңғы 

орында тұр. 

【 榜 文 】 bǎnɡwén 【 зат 】
хабарландыру мәтіні. 

【榜眼】 bǎnɡyǎn 【 зат】Мин және 

Цин династиясында емтиханды жақсы 

тапсырған екінші адам. 

【榜样】bǎnɡyànɡ 【зат】үлгі, нұсқа, 

мысал, өрнек, өнеге：好～жақсы үлгі, 

你先带个头，做个～让大家看看  сен 

бірінші басты әкел, барлығына үлгі 

қылып көрсет. 

牓 bǎnɡ〈书〉хабарландыру жазылған 

тақтайша. 

膀 bǎnɡ 【 зат 】 ① иық, жауырын, 

иін：～阔腰圆 жауырыны қақпақтай.②

(～儿)құстың кішкене қанаты, қанат. 

【膀臂】bǎnɡbì 【зат】① оң қол：你

来得好，给我添了个～келгенің жақсы 

болды, маған көмек қолын созып жібер.

②〈方〉иық, жауырын, иін. 

【膀大腰圆】bǎnɡәрі ұзын, әрі мықты. 

【 膀 子 】 bǎnɡ·zi 【 зат 】 ① иық, 

жауырын, иін ： 光 着 ～ иығын 

жалаңаштау.②құстың кішкене қанаты, 

қанат. 

髈 bǎnɡиық, жауырын, иін . 

 

bànɡ 

 

蚌 bànɡ 【зат】устрица. 

棒 bànɡ ①【зат】таяқ, асатяқ, сойыл：

木～ағаш сойыл, 炭精～көмір білігі.②

〈 口 〉【 сын 】 жақсы, күшті, 

керемет：～小伙子 жақсы жігіт, 字写得

真～иероглиф жазуы керемет, 功课～
сабаққа дайындалуы жақсы. 

【棒冰】 bànɡbīnɡ 〈方〉  【 зат 】
балмұздақ. 

【棒疮】bànɡchuānɡ 【 зат】денедегі 

таяқ соққыларының іздері. 

【棒槌】bànɡ·chui 【зат】①кір оқтау.

② секірткіш, секіртпе. 

【 棒 喝 】 bànɡhè 【 ет. 】 айтқанға 

көндіру, әсер ету, әсерін тигізу, ықпал 

ету, ықпал жасау. 

【棒球】bànɡqiú 【зат】①бейсбол.②
бесбол добы. 

【棒儿香】bànɡrxiānɡ 【зат】фимиам, 

шылым тартатын білте. 

【棒针】bànɡzhēn 【 зат】бамбуктен 

жасалған тоқыма бізі. 

【棒子】bànɡ·zi 【зат】①таяқ, асатаяқ, 

сойыл.②〈方〉жүгері：～面  жүгері 

ұнынан жасалған кеспесі. 

【棒子面】bànɡ·zimiàn〈方〉【 зат】
жүгері ұнынан жасалған кеспе. 

棓 bànɡ〈书〉асатаяқ, сойыл, таяқ. 

傍 bànɡ①【ет.】 жанында, жағасында, 

айлақ： 船～了岸 қайық айлақта, ～山 

таудың етегенде .②алдында：～晚 кеш 

батардың алдында.③【ет.】 сенім арту, 

үміт арту, сену, есептеу：～人门户 

басқалардың пікіріне құлақ асу. 

【傍边儿】bànɡ∥biānr〈方〉【ет.】
жабысып тұру, тиіп тұру, маңайында. 

【傍黑儿】bànɡhēir〈方〉【зат】ақшам, 

ымырт, кешке：一早出的门，～才回家 

таң атқанда кетіп, кеш батқанда ғана 

оралды. 

【傍角儿】bànɡjuér〈方〉①【 ет.】

басты рольдегі әртіспен бірге ойнау.②

【 зат】басты рольдегі әртіспен бірге 

ойнайтын әртіс. 

【傍亮儿】bànɡliànɡr〈方〉【зат】таң 

атарда, таң сәріде：天刚～他们就出发

了 олар таң енді атқанда жолға шықты. 

【傍明】 bànɡmínɡ〈方〉【 зат】 таң 

атарда, таң сәріде：～，雨停了  таң 

атарда жаңбыр тоқтады. 

【 傍 人 门 户 】 bànɡrénménhù 

басқалардың пікіріне құлақ асу. 

【傍晌】bànɡshǎnɡ (～儿)〈方〉【зат】
түс шамасында, шаңқай түс. 

【 傍 晚 】 bànɡwǎn 【 зат 】 ақшам, 

ымырт, кешке. 

【 傍 午 】 bànɡwǔ 【 зат 】 тал түс, 

шаңқай түс：～时分，突然下起了大雨 

тал түс уақытта кенеттен жаңбыр жауа 

бастады. 

【 傍 依 】 bànɡyī 【 ет. 】 жанында, 

маңайында, жабысып тұру, тиіп тұру：

住宅小区～太平湖 тұрғын үйлер шағын 

ауданы Тайпинь өзені маңайында. 

谤 (謗 ) bànɡ〈书〉жала жабу, даттау, 

өсектеу ：毁～жала жабу, ～议 жала 

жапқыштардың әнгімесі, сөзі, ～ 书 

жала. 

【谤书】bànɡshū〈书〉【зат】жала. 

【谤议】 bànɡyì〈书〉【 ет.】  жала 

жапқыштардың әнгімесі,сөзі. 

塝 bànɡ〈方〉 баурай, бауыр, бөктер, 

еңісті жер, ылди. 

搒(榜) bànɡ〈书〉есу. 

稖 bànɡ［稖头］(bànɡtóu)〈方〉【зат】
жүгері. 

蜯 bànɡ〈书〉анодона. 

磅 bànɡ①【мөл.】фунт.②【зат】қол 

таразы：过～таразымен өлшеу, 搁在～

上称一称  таразыны қойып өлшеу .③

【ет.】 тарту, өлшеу：～体重 салмағын 

өлшеу.［ағыл.: pound］ 

【磅秤】bànɡchènɡ【зат】台秤. 

镑(鎊) bànɡ【зат】стерлинг, фунт. 

艕 bànɡ〈书〉жалғау, біріктіру. 

 

bāo 

 

包  bāo①【ет.】тыстау, тыстату, орау, 

қымтау：～书  /кітапты орау,～饺子 

/тұшпара түю, 头上～着一条白毛巾 / 

басына ақ орамал орап алыпты.②(～儿)

【 зат 】 оралған, түйген, түйіншек, 

торап, қорап：药～ санитар сөмкесі, 

邮～ жіберілген зат, 打了个～қорапқа 

салу.③【зат】сөмке, пакет：书～сөмке, 

把零碎东西装进～儿里 майда заттарды 

сөмкенің ішіне орап салу ◇坏～儿 

алаяқ, қу, жылпос, 淘气～儿 әумесер, 

сотқар, тентек. ④ 【 мөл. 】 пакет, 

түйіншек, қап：两～大米 екі үлкен қап 

күріш, 一大～衣服  үлкен түйіншек 

киім. ⑤ 【 зат 】 томпақ, ұра, ісік, 

бүршік ：树干上有个大～ ағаштың 

діңінде үлкен ісік бар , 腿上起了个～

аяғына ісік шықты.⑥киіз үй：蒙古～

моңғол sкиіз үйі. ⑦ 【 ет. 】 айнала 

қоршау, қоршап алу, қоршау：火苗～住

了 锅  оттың 

жалынықазандыайналақоршады, 骑 兵

分两路～过去 атты әскер екі жағынан 

қоршады.⑧【 ет.】болу, бір нәрсенің 

ішінде бар болу：～含  бір нәрсенің 

ішінде бар болу, ～罗 енгізу, қамту, 无

所不～бәрін сыйдыратын, тегіс қамти 

алатын.⑨【ет.】жауапкершілігіне алу, 

кепілдік беру：～医 сауығына кепілдік 

беру, ～ 教 білім алуына кепілдік 

беру, ～片儿  белгілі бір аймақтағы 

жұмысқа жауапты болу.⑩【ет.】кепіл 

болу, сөз беру, уәде беру：～你没错儿

сенің дұрыстығыңа кепіл боламын,～你

满 意 сен риза болатындығыңа сөз 

беремін.⑪【 ет. 】 жалға алу, жалдау, 

броньдау：～车 машинаны жалдау, ～

场  театрда барлық орындарды 

броньдау, ～了一只船  кайықты жалға 

алу.⑫(Bāo)фамилияға қолданылады.. 

【 包 办 】 bāobàn 【 ет. 】 ①

жауапкершілігіне алу：这件事你一个

人 ～ 了 吧  бұл істі сен өз 

жауапкершілігіңе ал. ② қолға алу, 

тізгіндеп ұстау, ықпалына түсіру：把

持～өз тізгінінде ұстап басқару～婚姻 

ата-ананың келісімі бойынша үйлену,～

【ес.】替 барлығын өз қолға алу . 

【包保】bāobǎo 【ет.】мойнына алу, 

көтеріп алу, жауапкершілігі алу:～贫困

学 生 完 成 学 业 / көмекке зәру 

балалардың мектеп бітіріп шығуын 

мойнына алу. 

【 包 庇 】 bāobì

【 ет. 】  болысу,  жақтау, жебеп-

желеу, жебеу, қамқорлық ету, қолдау, 

корғау, сүйеу, жасыру: 互相～бір-бірін 

жақтау, ～ 别 人 的 错 误  басқаның 

қателіктерін жасыру. 

【包藏】bāocánɡ【ет.】 жасыру, сақтау, 

сыр білдіру：～祸心  ішінен арамдық 

ойлау. 
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【包藏祸心】 bāocánɡhuòxīn ішінен 

арамдық ойлау. 

【包产】 bāo ∥ chǎn 【 ет. 】 егінді 

жинауда міндеттеме：～到户 өндірістік 

тапсырмаларды жекелеген шаруа 

үйлеріне бекіту. 

【 包 场 】 bāo ∥ chǎnɡ 【 ет. 】
абонементтеу, абонементпен алу. 

【包抄】bāochāo 【ет.】қамту, уысына 

түсіру, қоршау：分三路～过去 жауды 

үш тарапынан қоршау. 

【包车】bāochē ① жеңіл арбаны жалға 

алу, вагонды жалға алу：包了三辆车去

旅游 үш вагонды жалға алып, саяхатқа 

атанды.②【зат】жеңіл арба, рикша：

拉～жеңіл арбаны ұстау,门前挤满了～
алдына жеңіл арбалар жиналып 

қалыпты. 

【 包 乘 制 】 bāochénɡzhì 【 зат. 】 

шағылыстырылған жүйе, қосарланған 

жүйе. 

【 包 打 天 下 】 bāodǎtiānxià бүкіл 

бизнесті монополизациялау, барлық істі 

қолында ұстау. 

【包打听】bāodǎtīnɡ〈方〉【 зат】①

детектив, тыңшы, ізші. ② барлық 

жаңалықты білетін адам. 

【 包 饭 】 bāofàn ① (- ∥ -) 【 ет. 】 

тамақтандыру, тамағын көтеру：学校

可 为 双 职 工 子 女 ～ /ерлі-зайыпты 

қызметкерлердің ұл-қыздарын мектеп 

тегін тамақтандырады②【 зат】ортақ 

үстел, тамақтану ：孩子在学校食堂

吃 ～ балалар мектептің асханасынан 

тамақтанады. 

【包房】 bā ofánɡ ① (-∥ -)【 ет.】
ресторан, қонақүйде жеке бөлмені 

жалға алу. ② 【 зат 】 ресторан, 

қонақүйдегі жалданған жеке бөлме. 

【包费】bāofèi ① (-∥ -)【 ет.】 ішіне 

барлық шығындар кіреді, барлық 

шығынды өтейді：员工医疗开支不再

由 单 位 ～ / қызметкерлердің емделу 

шығындарын бұдан кейін мекеме 

өтемейді. ② 【 зат 】 айлық немесе 

жылдық тамақтану, жол шығындары. 

【 包 袱 】 bāo·fu 【 зат 】 ① түйін, 

түйіншек.②жаулық, орамал, шалы.③
жүк, масыл, машақат, ауыртпалық. 

салмақ：思想～/ идеялық жүк. ,不能把

赡养父母看成是～ ата анаға қарауды 

ауыртпалық деп есептемеу керек. ④
еліктеу, күлдіргі монолог. 

【包袱底儿】bāo·fudǐr〈方〉【зат】①

отбасындағы бағалы зат.②құпия, сыр：

抖～құпиясын ашу.③түйіннің ішіндегі 

сыр：抖搂～құпиясын ашу. 

【包袱皮儿】bāo·fupír 【зат.】 түйін, 

түйіншек. 

【 包 干 儿 】 bāoɡānr 【 ет. 】 ①
толығымен өзіне алу, толығымен өз 

мойнына алу：剩下的活儿由我们～біз 

қалған жұмысты толығымен өз 

мойнымызға аламыз. ② жұмысты әр 

топтың жауапкершілігіне бөліп беру：

预算～жұмысты алдын ала әр топтың 

жауапкершілігіне бөліп беру. 

【包工】bāoɡōnɡ【 ет.】жалға жүру, 

жалға тұру, жалдану, мердігерлік：～  

合同 мердігерлік туралы келісім , 修理

房屋～ғимаратты жөндеуге мердігерлік 

алу. 

【包工头】bāoɡōnɡtóu (～儿)【зат】
бөдіретшік, жалға тұрған 

жұмыскер, жалдаушы, мердігер, 

мердігерші. 

【 包 公 】 Bāoɡōnɡ 【 зат. 】  Баогун 

(әдеби кейіпкер). 

【包谷】bāoɡǔ〈方〉【зат】жүгері. 

【 包 管 】 bāoɡuǎn 【 ет. 】 кепіл 

болу：～退换 |他这种病～不用吃药就

会好 оның бұл секілді ауруы ешқандай 

емделмеседе жазылып кететініне 

кепілдік беремін. 

【包裹】bāoɡuǒ ①【ет.】орау, шындап 

байлау, шырмау：用布把伤口～起来 

матамен жараны байлау.②【зат】тай, 

тең, жіберілетін зат：他肩上背着一个

小～ ол иығына бір кішкентай затты 

асып алыпты, 我到邮局寄～去  мен 

почтаға барып зат жібердім. 

【 包 含 】 bāohán 【 ет. 】 болу, бір 

нәрсенің ішінде бар болу：这句话～好

几层意思  мына сөйлемнің бірнеше 

мағынасы бар. 

【包涵】bāo·hɑn【ет.】кішіпейілділік 

таныту, кешірім сұрау：唱得不好，大

家 多 多 ～ !әнді жақсы айтпаймын, 

кешіріңіздер 

【 包 伙 】 bāohuǒ ① (- ∥ -) 【 ет. 】

тамақтану, тамақ ішу. ② 【 зат 】
тамақ,тағам. 

【包机】bāojī  ①【ет.】ұшақты жалға 

алу：开展～业务  ұшақты жалға алу 

бизнесімен айналысу. ② 【 зат 】

чартерлік ұшақ：一架旅游～чартерлі 

саяхатшылар ұшағы. 

【包间】 bāojiān 【 зат 】 брондаған 

бөлме, жеке бөлме. 

【 包 金 】 -1 bāojīn 【 ет. 】 алтын 

жалатылған ： ～ 项 链  алтын 

жалатылған моншақ. 

【包金】-2 bāojīn 【зат】ақшалай сый 

беру. 

【 包 举 】 bāojǔ 〈 书 〉【 ет. 】

енгізу, қамту ： ～ 无 遗  ешнәрсені 

қалдырмай енгізу. 

【包括】bāokuò 【ет.】қамту, енгізу：

语文教学应该～听、说、读、写四项/ 

тіл үйрету сабағы міндетті түрде 

тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу төрт 

бөлімді қамтуы керек. 〡 我说“大家”，

自然～你在内 / менің “жұртшылық” 

дегенімнің ішінде сен де барсың. 

【包揽】bāolǎn 【 ет.】мойнына алу, 

қолына алу, өзіне алу：政府部门不可能

把 各 种 事 务 都 ～ 起 来 / үкімет 

мекемелерінің  бар шаруаны  мойнына 

алуы мүмкін емес. 

【包罗】bāoluó 【ет.】енгізу, қамту：

民间艺术～甚广  фольклордың кең 

көлемді камтыған. 

【包罗万象】bāoluówànxiànɡбарлығын 

қамту, қаусырып алу, қоршап алу：这个

博览会的展品真可说是～，美不胜收 

мына көрменің экспонаттары шынымен 

барлығын қамтыған, көз алмастан 

қарайсың. 

【包米】bāomǐ〈方〉 【зат】жүгері. 

【包赔】bāopéi 【ет.】өтеу үшін жауап 

беру：～损失 шығынды өтеуге жауап 

беру. 

【包皮】bāopí 【зат】орам. 

【 包 票 】 bāopiào 【 зат 】 қағаз 

жүзіндегі кепілдік, кепілдік беру, сенім 

білдіру：他一定能按时完成任务，我敢

打 ～ ол тапсырманы уақтылы 

орындайтынына сенім білдіремін. 

【包青天】Bāoqīnɡtiān Бао Чжэн (Сун 

дәуіріндегі мемлекеттік қызметкер). 

【包容】bāorónɡ 【ет.】①кешірімділік, 

мейірімділік істеу：大度～кеңпейілді 

және кешірімді,一味～үнемі кешірімді .

②сыйғыза алу, сыйғызу, сыйдыру：小

礼堂能～三百个听众 кіші мәжіліс залы 

үш жүзден аса тыңдаушыны 

сыйдырады. 

【 包 身 工 】 bāoshēnɡōnɡ 【 зат 】
келісім-шарт бойынша жұмыс 

берушінің барлық талабын орындап, 

жұмыс істейтін қыз. 

【包探】bāotàn 【зат】ізші, тыңшы. 

【 包 头 】 bāo·tóu 【 зат 】 ① басты 

орау ： 青 ～ . ② ( ～ 儿 ) аяқ-киімді 

қорғайтын резінке немесе теріден 

жасалған таңғыш：打～儿 таңғышты 

тағу. 

【 包 围 】 bāowéi 【 ет. 】 ① айнала 

қоршау, қоршап алу, қоршау：亭子被树

林 ～ 着  жаппа айнала ағашпен 

қоршалған. ② біріге қысым жасау, 

бағынуға мәжбүр ету. 

【包围圈】 bāowéiquān 【 зат】 орта, 

қоршаған орта, камау, қоршау：冲出～

жаудың қамауынбұзу, ～越缩越小了
қоршаудың аумағы кішіріейіп келеді. 

【包席】bāoxí① (-∥ -)【ет.】орынға 

тапсырыс беру：你们是点菜还是～? 

Сен тағамға немесе орынға тапсырыс 

бересің?, 婚宴包了三桌席  үйлену 

тойына үш үстелге тапысыпс берді .②

【зат.】 кешенді түскі ас. 

【包厢】bāoxiānɡ 【зат】ложа. 

【包销】bāoxiāo 【ет.】①өтім, өткізу 

жеке кәсіпкерлерге табысталады. ②
келісім бойынша фабрикалар мен 
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зауыттардың барлық өнімін мемлекетке 

өткізу. 

【包心菜】bāoxīncài〈方〉  【 зат】
қырыққабат. 

【包养】bāoyǎnɡ 【ет.】материалдық 

жағынан қамтамасыз ету ： ～ 情 妇 

көңілдес әйелін қаржымен қамтамассыз 

ету. 

【 包 银 】 bāoyín 【 зат 】 театр 

әртістерінің белгілі ойын көрсетуі үшін 

төленетін жалақы. 

【包圆儿】bāo∥yuánr〈口〉【ет.】①

қалғанының барлығын сату：剩下的这

点 儿 您 ～ 吧 ! Мына қалғанының 

барлығын сіз алыңыз ②тұтастай алу：

剩 下 的 零 碎 活 儿 我 ～ мен қалған 

жұмысты тұтастай жасаймын. 

【包月】bāo∥yuè 【ет.】ай сайын. 

【 包 孕 】 bāoyùn 【 ет. 】 болу, бір 

нәрсенің ішінде бар болу, сыйғызу, 

сыйдыру：她的信里～着无尽的思念之

情 оның хаты сағынышқа толы. 

【 包 蕴 】 bāoyùn 【 ет. 】 болу, бір 

нәрсенің ішінде бар болу, сыйғызу, 

сыйдыру：简短的几句话却～着很深的

哲 理 мына сөйлемдер қысқа 

болғанымен, ішіндегі философиялық 

мағынасы терең. 

【包扎】bāozā 【ет.】орау, байлау：～

伤口  жараны байлау, ～货物  тауарды 

орау. 

【 包 装 】 bāozhuānɡ ① 【 ет. 】

байлау, будыру, буу, буып-түю, орау ：

定【мөл.】～орау мөлшері,～商品要注

意质量 тауардың бууғанда сапасына 

мән беру керек .②【зат】бума, орама, 

тығанақ：～美观 әдемі орама, 运输不

慎，～破损严重  ораманы жауапсыз 

тасымалдаушылар бүлдірді.③【 ет.】
біреуді барынша сәндеу, 

жасандыру：～歌星 жұлдызды сәндеу. 

【 包 桌 】 bāozhuō 【 зат 】 үстелге 

тапсырыс беру. 

【包子】bāo·zi 【зат】манты. 

【包租】 bāozū 【 ет.】① толығымен 

жалға алу.②рента, түсім (капиталдан, 

мүліктен, жерден түсетін кіріс өсім).③

уақытша жалға алу：～汽车 машинаны 

уақытша жалға алу. 

苞 -1 bāo 【 зат 】 гүл жапырақ ：

花～  бітеугүл, гүлдің қауызы, гүлдің 

түйнегі, гүлшанақ, 含 ～ 未 放  гүлі 

ашылмаған. 

苞-2 bāo〈书〉қалың, жиі, тығыз, бай, 

сәнді ： 竹 ～ 松 茂  бамбуктың 

мықтылығы мен қарағайжың сәнділігі. 

【苞谷】bāoɡǔ -【苞米】 жүгері. 

【孢子】 (胞子 ) bāozǐ 【 зат】 спора 

(гүлсіз өсімдіктердің және кейбір бір 

жасушалы жәндіктердің тұқымы). 

【孢子植物】 bāozǐzhíwù споралық 

өсімдіктер. 

枹 bāo 【зат】емен. 

胞 bāo ① жолдас, үй, қағанақ. ②

туған：～兄  туған аға,～妹  туған 

сіңілі, ～ 叔  туған көке. ③ отандас, 

жерлес, елдес ：侨～шет елде тұратын 

қандастар,台～ Тайвандық отандастар. 

【胞衣】 bāoyī 【 зат 】 жолдас, үй, 

қағанақ. 

炮 bāo 【 ет. 】 ① қуыру ： ～ 羊 肉 

қойдың етін қуыру.②кептіру, кебу：湿

衣服一会儿就～干了 су киім біаздан 

соң кеуіп қалады. 

剥 bāo 【 ет. 】 қабығын ашу, аршу, 

сыдыру, сыпыру ： ～ 花 生 

жержаңғақтың қабығын ашу, ～ 皮
терңсңн сыпыру. 

龅(齙) bāo тістің алға қарай шығыңкы 

тіс. 

煲 bāo 〈方〉  ①【 зат 】 кастрөл, 

қазан：瓦～балшықтан жасалған қазан, 

铜～ мыс қазан, 电饭～ элекрлік қазан.

② 【 ет. 】 ысыту, жылыту ： ～ 汤

сорпаны ысыту,～粥 ботқаны жылыту. 

【煲电话粥】 bāodiànhuàzhōu〈方〉
телефонның құлағын босатпау, 

телефонда ұзақ сөйлесу 

褒 ( 襃 ) bāo ① асыра мақтау, дәріп 

қылу, дәріптеу, көкке көтеру, мадақтау, 

мақтауын жеткізу：～奖 сый беру,～扬 

үлгі ретінде көрсету, көкке шығара 

мақтау.②〈书〉кең, еркін：～衣  кең 

киім, 博带 жалпақ белдік. 

【褒贬】bāobiǎn 【ет.】бағалау：～人

物  адамзатты бағалау,一字～  бағалау 

сөзі, 不加～бағалаудан тартыну. 

【 褒 贬 】 bāo·biɑn 【 ет. 】 мінеу, 

сыныу：有意见要当面提，别在背地

里～人 егер қандай да бір сыныңыз бар 

болса, оны адамның артынан емес 

бетіне айт. 

【褒称】 bāochēnɡ ①〈书〉【 ет.】

асыра мақтау, мақталу, мақтау. ②

【зат】дәріп, мадақ, мақтан, мақтау. 

【褒词】bāocí 【 зат】дұрыс бағалау 

сөздері, жағымды бағалау сөздері. 

【褒奖】bāojiǎnɡ 【ет.】 сый беру, сый 

тарту ： ～ 有 功 人 员  ерен еңбек 

еткендерга сый тарту, 在大桥落成庆典

上，许多先进工作者受到了～ көпірдің 

бітуіне байланысты салтанаты кеште 

көптеген жұмысшыларға сый тарту 

етілді. 

【褒扬】 bāoyánɡ 【 ет.】 көтермелеу, 

мадақтау, ынталандыру：～先进 алдын 

ала ынталандыру. 

【褒义】bāoyì 【зат】дұрыс бағалау, 

жағымды бағалау. 

【 褒 义 词 】 bāoyìcí 【 зат 】 дұрыс 

бағалау сөздері, жағымды бағалау 

сөздері. 

 

 

báo 

 

báo①〈书〉кіші асқабақ.  

雹 báo бұршақ. 

【雹灾】báozāi 【зат】бұршақ апаты. 

【雹子】báo·zi 【зат】бұршақ. 

薄 báo 【 сын】①жұқа：～板  жұқа 

тақта,～被 жұқа көрпе,～片 жұқа қабат, 

这种纸很～мұндай қағаз өте жұқа◇家

底～отбасының материалдық жағдайы 

төмен. ②
көңілсіз, немқұрайды, селқос, салқын, 

ынтасыз ： 待 他 的 情 分 不 ～ оны 

жақсылап күт. ③ әлсіз, болмашы, 

сұйық ： 酒 味 很 ～ шарап әлсіз. ④

құнарсыз, өнімсіз：这儿地～，产量不

高 /жер құнарсыз, өнімділігі де төмен. 

【薄饼】báobǐnɡ 【зат】құймақ, жұқа 

құймақ. 

【 薄 脆 】 báocuì 【 зат 】 ①

күйрек, сынғақ, сынғыш, морт, осал.② 

жұқа, тез сынғыш печенье. 

 

bǎo 

 

饱(飽)bǎo ①тоқ：我～了，一点也吃不

下了/мен артық жей алмаймын, әбден 

тойдым.②【сын】тойымды：谷粒儿

很～ /астық тұқымдастар өте тойымды.

③ әбден, 

барынша, жеткілікті, мейлінше,  толық, 

қанағаттанғанша, тойғанша：喝～了茶 

әбден шәй ішу.④қанағаттану, риза болу, 

ләззатқа бөлену, рахат алу ：一～眼福 

көріністі рахаттана тамашалау. ⑤

пайдаға бату, пайда табу, пайда қылу：

以～私囊  өз қалтасына пайда келтіру 

үшін. 

【饱餐】bǎocān 【ет.】әбден тойғанша 

жеу, тою, тояттау：～了一顿 тойғанша 

жеу,～容易诱发心绞痛 әбден тойғанша 

тамақтану тез жүрек ауруына 

шалдығуға әкеп соғады. 

【饱尝】 bǎochánɡ 【 ет. 】①  дәм 

тату：～美味  тәттіден дәм тату.②

тәжірибесі бар, басынан өткен：～艰苦 

басынан кайғы кешу. 

【饱读】bǎodú 【ет.】көп оқу：～经史
/ классикалық әдебиеттерді көп оқу. 

【饱嗝儿】bǎoɡér 【зат】кекірік. 

【 饱 含 】 bǎohán 【 ет. 】 кернеу, 

толтыру：眼里～着热泪  /көзі ыстық 

жасқа толды〡胸中～着对祖国的热爱 

/көкірегін отанға деген махаббат 

кернеген. 

【饱汉不知饿汉饥】bǎohànbùzhīèhànjī 

аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ 

бала аш болам деп ойламайды. 

【饱和】 bǎohé 【 ет. 】①  тойғызу, 

тойдыру, тою, қандыру. ②
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қанғандық,  қанықтық,  толық, 

қанағаттанарлық：目前市场上洗衣机

的 销 售 已 接 近 ～ /қазіргі кезде кір 

жуғыш машинасының сатылымы 

нарықтың сұранысын қанағаттандырды. 

【 饱 经 沧 桑 】 bǎojīnɡcānɡsānɡ көп 

нәрсені бастан кешіру, көрмегенді көру, 

қасірет шегу. 

【 饱 经 风 霜 】 bǎojīnɡfēnɡshuānɡкөп 

қиыншылық көру, азап тарту, қиындық 

көру. 

【 饱 览 】 bǎolǎn 【 ет. 】  қарау, 

тамашалау, қызықтау, сүйсіну ： ～

【 зат 】山胜景   назар аударарлық 

орындарды  тамашалау, 航天旅行，

可～天外奇观  ғарышқа саяхат жасау 

арқылы аспандағы керемет көріністерді 

тамашалауға болады . 

【 饱 满 】 bǎomǎn 【 сын 】 ① әбден 

піскен, дәнденген：颗粒～әбден піскен 

бидай.②сергек, тың, ширақ, толық：精

神～сергек кескін,～的热情  толықтай 

ақпейілдік. 

【 饱 食 终 日 】 bǎoshízhōnɡrì 

сибариттікке берілу, ішіп-жеуді, ойын-

күлкімен уақыт өткізу. 

【饱学】 bǎoxué 【 сын 】 эрудиция, 

білімдарлық, білімпаздық, 

ғұламалық：～之士 ғұлама адам. 

【饱以老拳】 bǎoyǐlǎoquán барынша 

ұрып-соғу, сабау, ұру. 

【饱雨】bǎoyǔ〈方〉【зат.】 шелектеп 

құятын жаңбыр. 

宝(寶、寳) bǎo ①【зат】асыл, қазына, 

қымбат, байлық, бағалы зат ： 国 ～
ұлттық байлық, мемлекеттік қазына, 

献～бағалы затты сыйға ұсыну, 粮食

是～中之～нан барлық қазыналардың 

ішіндегі ең бағалысы .②құнды, бағалы, 

асыл, гауһардай, қымбат ：～刀 бағалы 

қылыш,～剑 қылыш,～石 бағалы тас,～

物 бағалы зат.③текше пішінді құмар 

ойынға арналған зат.④ сыпайы түрде 

қолданылады, Сіз, Сіздің：～眷 Сіздің 

аса құрметті отбасыңыз, ～号  Сіздің 

құрметті фирмаңыз, ～刹  Сіздің аса 

құрметті ғибадатханаңыз.⑤фамилияға 

қолданылады.. 

【宝宝】 bǎo·bǎo 【 зат.】  алтыным, 

асылым, қазынам. 

【宝贝】bǎobèi 【зат】① бағалы зат, 

құнды зат, асыл зат.②(～儿) алтыным.

③ жаным, асылым, қазынам：这个人

真是个～!сен шынымен қазынысың! 

【宝贝疙瘩】bǎobèiɡē·dɑ〈方〉балаға 

немесе сүйікті адамға айтылатын теңеу, 

алтыным, асылым. 

【 宝 刹 】 bǎochà 【 зат 】 ① будда 

ғибадатханасы. ② Сіздің аса құрметті 

ғибадатханаңыз. 

【宝刀】bǎodāo 【зат】бағалы қылыш. 

【宝刀不老】bǎodāobùlǎo қартайса да 

әлі күш қуатынан айырылмаған. 

【宝岛】bǎodǎo 【зат.】 Тайвань. 

【宝地】bǎodì 【зат】①жер жәннаты, 

мол байлыққа ие жер. ②  Сіздің 

жеріңіз：借贵方一块～暂住几天  мен 

тағы Сіздің жеріңізде бірнеше күн 

қалғым келеді . 

【宝典】bǎodiǎn 【зат】каноникалық 

кітаптар. 

【宝贵】 bǎoɡuì ① өте бағалы, өте 

құнды, қымбатты, баға жетпейтін：～

的生命  баға жетпейтін өмір, 时间极

为～уақыт өте құнды, 这是一些十分～

的 出 土 文 物  бұл баға жетпейтін 

археологиялық олжалар. ②
бағалау, қадірлеу, қастерлеу, құрметтеу

：这是极可～的经验 бұл баға жетпес 

тәжірибе. 

【 宝 号 】 bǎohào 【 зат 】 ① Сіздің 

құрметті фирмаңыз.②Аса мәртебелі. 

【宝剑】bǎojiàn 【зат】қылыш 

【宝卷】bǎojuàn 【зат】“бао-цзюань” 

(Қытай театрының бір жанры). 

【宝眷】 bǎojuàn 【 зат】 Сіздің аса 

құрметті отбасыңыз. 

【宝库】bǎokù 【 зат】байлық қоры 

салынатын орын, қазына тұратын 

орын：知识～|艺术～|马列主义理论～. 

【宝蓝】bǎolán 【сын.】  ашық көк, 

аспан түсті көгілдір. 

 

【 宝 瓶 座 】 bǎopínɡzuò 【 зат 】
Суқұйғыш. 

【宝石】bǎoshí 【зат】бағалы тас. 

【宝塔】bǎotǎ 【зат】ғибадатхана. 

【宝玩】bǎowán 【зат】бағалы, құнды. 

【宝物】bǎowù 【зат】бағалы зат. 

【宝玉】bǎoyù 【зат】бағалы нефрит, 

яшма. 

【 宝 藏 】 bǎozànɡ 【 зат 】 қазына, 

байлық：自然～табиғат байлықтары◇

民间艺术的～真是无穷无尽  ауыз 

әдебиеті баға жетпес қазына. 

【 宝 重 】 bǎozhònɡ 【 ет. 】 бағалау, 

қадірлеу：他的书法作品深为世人～
оның каллиография жұмыстары 

қарапайым халық тарапынан жоғары 

бағаланды. 

【宝珠】 bǎozhū 【 зат】 аса бағалы 

маржан, інжу. 

【宝座】bǎozuò 【зат】тақ：登上冠

军～жоғары дәрежеге ие болу. 

保 bǎo ① 【 ет. 】 қорғау, сақтау, 

күту：～健 денсаулықты күту,～家卫国.

②【ет.】 сақтау, қорғау, қолдау, бұзбау, 

орнына келтіру：～温 жылықты ұстап 

қалу, ～ 鲜  жаңа күйінше сақтау. ③

【 ет.】  кепіл болу, қамтамассыз ету, 

қорғау, сақтау：～质～【мөл.】 саны 

мен сапасын қамтамассыз ету,～你一学

就 会  кепілдік беремін,сен бір 

көрсеткеннен үйреніп аласың.④【ет.】

кепілге алу, кепілдік беру ： ～ 释 

бостандыққа шығуына кепіл болу, 我～

他 不 会 出 事  ол ештеңеге 

ұрынбайтынына кепілдік беремін. ⑤ 

кепілдік беруші, кепіл, кепілдік：作～ 

кепілдікке алу, 交～ кепілге беру. ⑥

【зат】“баоцзя” ( халықты әкімшілікке 

“бао” және “цзя” деп бөлетін кертартпа 

жүйе ).⑦фамилияға қолданылады.. 

【保安】 bǎo’ān①【 ет. 】 қоғамдық 

қауіпсіздікті сақтау ： 加 强 ～ 工 作
қоғамдық қауіпсіздікті сақтау жұмысын 

күшейту.②【ет.】еңбекті қорғау：～规

程  еңбекті қорғау ережелері,～制度 

еңбекті қорғау жүйесі.③【зат】еңбекті 

қорғаушы. 

【保安族】Bǎo’ānzú 【зат】баоань. 

【保本】 bǎo∥ běn (～儿 ) 【 ет.】

залалсыз, зиянсыз, шығынсыз：～保值 

өз құнын сақтап қалу, 这笔生意能～就

不错了  бұл бизнес шығынсыз болса, 

жаман емес. 

【 保 膘 】 bǎo ∥ biāo 【 ет. 】  мал 

салмағын ұстап тұру. 

【保镖】 bǎobiāo ①【 ет. 】 қорғау, 

жақтау, ақтау, сақтау. ②
күзет, күзетші, оққағар, сақтаушы, сақш

ы. 

【 保 不 定 】 bǎo·budìnɡ 【 үс. 】
бәлкім, мүмкін, сияқты, ықтимал. 

【保不齐】bǎo·bu qí〈方〉  【үс.】
бәлкім, мүмкін, сияқты, ықтимал. 

【 保 不 住 】 bǎo·buzhù ① 【 үс. 】

бәлкім, мүмкін, сияқты, ықтимал ： 明

天 ～ 要 下 雨  ертең жаңыр жаууы 

ықтимал. ② 【 ет. 】  сақтау мүмкін 

емес：质【мөл.】～ сапасын сақтап 

қалу мүмкін емес. 

【保藏】bǎocánɡ【ет.】сақтау：水果不

容易～жемісті сақтау оңай емес, 把种

子～好 дақылдарды жақсы қалпында 

сақтау. 

【保持】bǎochí 【ет.】бұзбау, орнына 

келітру, сақтау：～沉默  тыныштықты 

бұзбау,～干净 тазалықты сақтау,～物价

稳定 бағаны бірқалыпты ұстау, 跟群

众 ～ 密 切 联 系  халықпен тығыз 

байланысты сақтау. 

【 保 存 】 bǎocún 【 ет. 】 сақтау, 

қорғау：～古迹 мәдени ескерткіштерді 

қорғау,～实力 күшін сақтау,～自己，消

灭敌人  өз күшін сақтап, қарсыласты 

жою. 

【保单】bǎodān 【зат】①декларация.

②кепілді хаты, кепілділік түбіртегі.③ 

қауіпсіздендіру полисі, сақтандыру 

полисі. 

【保底】bǎo∥dǐ 【ет.】①шығынсыз, 

залалсыз.②шамасы ең азына кепілдік  
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беру：上不封顶，下不～  ең көп 

немесе ең аз деген жоқ. 

【保额】 bǎo’é 【 зат 】 сақтандыру 

көлемі. 

【保费】 bǎofèi 【 зат】жарна төлеу, 

төлемін төлеу, сақтандыру ақысы. 

【 保 固 】 bǎoɡù 【 ет. 】  беріктік, 

бекемділік кепілі. 

【保管】bǎoɡuǎn ①【ет.】保藏和管理 

меңгеру, меңгеріп отыр, сақтау, 

күзету ： 图 书 ～ 工 作  кітапхана 

кітаптарын күзету, 工 具 ～ 得 很 好 

инструменттер жақсы сақталған. ②

【 зат 】 сақтаушы, меңгеруші, 

қорғаушы, күзетшісі ： 老 ～  кәрі 

меңгеруші, 这个粮库有两个～ бұл 

бидай қоймасының екі күзетшісі бар .

③ 【 ет. 】 көзін жеткізу, нандыру, 

сендіру, кепілдік беру ： 只 要 肯 努

力，～你能学会  тек тырыссаң үйреніп 

шығатыныңа кепілідк беремін. 

【保户】bǎohù 【зат】күзет, оққағар, 

қарауыл. 

【 保 护 】 bǎohù 【 ет. 】 қорғау, 

қарауылдау, күзету ： ～ 眼 睛 көзді 

аурулардан қорғау, ～珍贵【 ет. 】物 

сирек кездесетін жануарларды қорғау. 

【 保 护 关 税 】 bǎohùɡuānshuì 

қолдампаздық баж, протекционистік 

баж. 

【 保 护 国 】 bǎohùɡuó 【 зат 】
протекторат. 

【 保 护 价 】 bǎohùjià 【 зат 】
протекционисттік баға, қолдампаздық 

баға. 

【保护伞】bǎohùsǎn【зат.】 сақтайтын 

қолшатыр, қорғайтын қолшатыр, 

қорған, пана, қорғаушы：核～ядролық 

қолшатыр, 拉 关 系 ，找 ～ байланыс 

орнату үшін қорған іздеу, 官僚主义往往

是贪污分子的～Бюрократия көбінесе 

парақорлықтың қорғаны. 

【保护色】bǎohùsè【зат.】 қорғайтын 

түс, байқатпайтын түс . 

【保皇】 bǎohuánɡ 【 ет. 】  роялист, 

роялизм：～党 монархиялық партия,～

派 монархисттер. 

【 保 甲 】 bǎojiǎ 【 зат 】 “баоцзя” 

( халықты әкімшілікке “бао” және “цзя” 

деп бөлетін кертартпа жүйе ) . 

【 保 价 】 bǎojià 【 ет. 】 кепілдік 

соммасы, өтемақы сомасы ： ～ 信 

құнды хат, ～ 包 裹  құнды хатты 

почтамен салып жіберу. 

【保驾】bǎo∥ jià 【ет.】қарауылдап 

алып жүру, қорғау, жақтау：有老张给

你～，你怕什么 ? Сен осы несіне 

қорқасың, сені қорғайтын Лао Жаң бар. 

【保荐】bǎojiàn 【 ет.】ұсыну, кеңес 

беру, таныстыру ： ～ 贤 能 

таланттыларды ұсыну. 

【保健】 bǎojiàn 【 ет. 】 денсаулық 

сақтау ： ～ 室  денсаулық сақтау 

бөлімі,～站  дәрігерлік пункті, ～工作 

денсаулық сақтау қызметі, 自我～ өз 

денсаулығын сақтау. 

【 保 健 操 】 bǎojiàncāo 【 зат 】
сауықтыру гимнастикасы. 

【 保 健 球 】 bǎojiànqiú 【 зат 】
денсаулықты жақсартатын доп. 

【 保 洁 】 bǎojié 【 ет. 】 тазалық 

сақтау：～车 самосвал, 加强公园的～

工 作  парктың тазалығы жұмысын 

күшейту. 

【保结】bǎojié 【 зат】кепіл, кепілге 

алу, кепілгерлік, кепілдік. 

【保举】bǎojǔ 【 ет.】көтеру, ұсыну, 

көтермелеу, жоғарылату, жоғарылау  . 

【保龄球】bǎolínɡqiú 【зат】①боулинг.

②боулинг добы. 

【保留】bǎoliú【ет.】①сақтау, қорғау, 

қалдыру: ～着当年的面貌 / бұрынғы 

қалпын сақтау. ②қалу, өзгермеу：～自

己的意见 өз пікірінде қалу;这些问题暂

作～ бұл мәселелерді уақытша ашық 

күйінде қалдырамыз. ③ артына бір 

нәрсе калдыру; артына бір нәрсе сақтау; 

резервте сақтау. ～座位 орынға резерв 

жасау; ～ 学 籍 студенттік құқығын 

сақтау; ～名额/бос орын (бос қызмет) 

қалдыру (сақтау); ～底稿 көшірмесін 

қалдыру.  

【 保 留 剧 目 】 bǎoliújùmù бұрынғы 

репертуардан қалдырылған (сақталған) 

көріністер (пьесалар). 

 【保媒】bǎo∥méi【 ет.】  айттыру; 

құда болу; құда түсу; қыз айттыру 

【保密】 bǎo∥mì【 ет.】 бір нәрсені 

жасыру; құпиялау; бірдеңені құпияда 

сақтау. ～文件 құпия құжат; ～工厂

жасырын (құпия) зауыт; ～ 车 间

жасырын цех; 严格～ құпияны қатты 

сақтау; қатал құпия; 不再～  құпия 

болмай қалу; құпиясыз ету; 在～单位工

作  астыртын орында жұмыс жасау, 

жасырын жерде жұмыс істеу.  

【保苗】bǎomiáo【ет.】бірден (жапа-

тармағай) көктеудің өсіп жетілуін 

қамтамасыз ету 

【保命】 bǎo∥mìnɡ【 ет.】  өзін-өзі 

сақтау;  

实用主义的～哲学 өзін-өзі сақтаудың 

прагматикалық философиясы 

(даналықтану) 

【保姆】(①保母) bǎomǔ【зат】①бала 

күтуші, күтуші, күтуші әйел 

(ауруханада, мектепте); үй қызметкері 

әйел, үй шаруасындағы қызметкер әйел, 

үй шаруасындағы қызметші әйел ②
медбикенің ескірген (байырғы, ежелгі) 

атауы. 

【保暖】bǎo∥nuǎn【ет.】бір нәрсені 

жылыту (жылылау, жылындыру); ～设 

 

备 жылу беретін  (жылытқыш) 

қондырғы. 

【保票】 bǎopiào【 зат】① жазбаша 

куәландыру (растау); ②  кепіл, шарт; 

кепілдік, сенім білдірушілік. 

【保期】bǎoqī【зат】кепілді мерзім①

қауіпсіздендіру (сақтандыру) кезеңі②
кепілді мерзімнің өнімнің 

сатылымынан кейінгі шектеулі 

кепілдігі.  

【保全】bǎoquán【ет.】біреуді немесе 

бір нәрсені сақтау; біреуді немесе бір 

нәрсені қорғау; аман қалу, бұзылмай 

қалу, бүтін қалу. ～ 同 志 的 生 命
жолдастың өмірін сақтау, жолдастың 

өмірін қорғау. ～【 зат 】誉 атақты 

(беделді)  сақтау. ～面子 бет-әлпетті 

сақтау. 幸亏战士们抢救，这批建筑材

料 才 ～ 了 бұл құрылыс заттарын 

сарбаздардың сақтап қалуға 

ұмтылуының арқасында бүтін алып 

қалдық. 

【保人】 bǎo·ren 【 зат. 】   кепілге 

алушы; кепілгер; кепілдік 

беруші; кепілші. 

【保山】 bǎoshān【 зат】 кепілгердің 

(кепілшінің) немесе құда-құдағидың 

ескірген (ежелгі) атауы.  

【保墒】bǎoshānɡ【ет.】жер қыртысы 

немесе топырақтың ылғал бөгеуі, ылғал 

заряды.  

【保湿】bǎoshī【ет.】  

дымқылдану; 

сулану; ылғалдану; ылғалдау 

(косметикалық әдіс-құрал). 保持水分：

秋冬季节要注意皮肤～ ылғалдық 

сақтау күтімі: күзде және қыста тері 

ылғалдық күтімін қажет етеді. 

【 保 释 】 bǎoshì 【 ет. 】 біреуді 

кепілдіктен шығару, бостандыққа 

шығару. 

【保守】bǎoshǒu ①【ет.】(守住) Бір 

нәрсені ұстай білу; бір нәрсені сақтай 

білу (сақтау); бір нәрсені бұзбау, 

орнына келтіру (ұстану); ～秘密 /сыр 

сақтай білу,  құпияны бұзбау, құпияны 

ұстау, құпиялау. ～军事秘密 /әскери 

құпияны сақтау; ～信用/өз сөзінде тұру.  

② 【 сын 】（ 守 旧 ） Кертартпа, 

консерваторлық; 

ескілік, ескішілдік, кертартпалық, 

консерватизм, сақтанымпаздық; артта 

қалған, кейін қалған, мешеу; абай, епті; 

ептілік, сақтылық; ～思想  кертартпа 

(консерваторлық) идеология; 

идеологиядағы кертартпалық 

(консерватизм); ～观点 консерваторлық 

көзқарас; көзқарастағы консерватизм; 

思想～的人 консерваторлық көзқарасты 

адам; консерватор; 按 最 ～ 的 估 计  

соңғы сақтық есепте; 计 划 过 分 ～
дамудың өте төменгі сатысындағы  
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жоспар; 反 对 ～ консерватизм және 

ескілікке қарсы. 

【保税区】 bǎoshuìqū 【 зат 】 еркін 

аймақ; еркін сауда аймағы; кепілзаттық 

(бондылық) аймақ. 

【保送】bǎosònɡ【ет.】біреуді оқуға 

жіберу. 

【保胎】bǎo∥tāi【ет.】ұрықты сақтау, 

түсікті болдырмау. 

【保外就医】bǎowàijiùyī медициналық 

мерзімінен бұрын шартты босату 

【 保 卫 】 bǎowèi 【 ет. 】    ①
күзеттіру; күзету; қарауылдау;қорған 

болу; қорғау; қору; сақтау;жақтау;ақтау

;  қорғаштау; қору; шаң жуытпау; 

сақтап қалу; ～祖国 отанды қорғау; 誓

死～祖国 Отан үшін төсін оққа тосу; ～

国境 мемлекеттік шекараны күзету; ②

ішкі күзет. ～ 工 作 ішкі күзет 

қызметі; ～工作员 охрана; ～首长的安

全 бастықты күзету. 

【保温】bǎo∥wēn【ет.】 жылылықты 

сақтау; жылытылған; жылы қалыпқа 

келтірілген; жылуға төзімді; жылуға 

шыдамды; қызу шығармау. ～ 设 备 

жылылық сақтау құралы; 积雪可以～
қар жамылғысы қажет жылулықты 

сақтайды (керек қызуды ұстап тұрады).   

【保温杯】 bǎowēnbēi【 зат】 стакан-

термос (пластик немесе металлдан 

жасалган қақпағы бар қызу ұстап 

тұратын ыдыс). 

【保温瓶】bǎowēnpínɡ【зат】термос 

【保鲜】bǎoxiān【ет.】жаңа күйінде 

сақтау, жас күйінде сақтау (ет, көкөніс, 

жемістерге қаратылған) 

【保险】bǎoxiǎn①【зат.】 сақтандыру, 

қауіпсіздендіру (қамсыздандыру). 人

寿～ өмір қауіпсіздігі; 火灾～ оттан 

сақтану; 海上～теңіз сақтандыруы; ～

业务  сақтандыру операциясы; ～公司 

сақтандыру қоғамы; сақтандыру 

компаниясы; ～ 期 限  сақтандыру 

мерзімі; ～赔偿金 сақтандыру сыйлығы; 

② 【 сын. 】 

қауіпсіздендіретін, қорған, сақтандырат

ын, сақтық; ～ 玻 璃  сынбайтын 

шыны; ～ 装

置  қорғағыш, сақтандырғыш, сақтаушы

, тежегіш; 关上手枪的～ тапаншаны 

тежегішке қою; ③【ет.】   （可靠）

берік, сенімді, қауіпсіз, қатерсіз; 这样比

较～一些 осылай сенімдірек.    

【保险带】bǎoxiǎndài【зат.】 шылбыр, 

арқан(биікте қимыл-қозғалыс 

жасайтындар майып болмас үшін 

белдеріне байлайтын арқан, 

Альпинисттерге, цирк әртістеріне 

арналған) 

【保险刀】bǎoxiǎndāo (～儿 )【зат】
қауіпсіз ұстара; 

 

【 保 险 灯 】 bǎoxiǎndēnɡ 【 зат 】 ①

керосин шам; ②электр шамы. 

【保险法】bǎoxiǎnfǎ【зат】қауірсіздік 

туралы заң. 

【 保 险 费 】 bǎoxiǎnfèi 【 зат 】
сақтандыру сыйлықақысы, сақтандыру 

төлемі. 

【 保 险 公 司 】 bǎoxiǎn ɡônɡsî 

сақтандыру компаниясы  

【保险柜】bǎoxiǎnɡuì【 зат】қауіпсіз 

кебеже,  сейф. 

【保险金额】bǎoxiǎnjīn’é сақтандыру 

сомасы  

【 保 险 人 】 bǎoxiǎnrén 【 зат 】
қамсыздаушы; қауіпсізденуші; сақтанд

ырушы (жауапкерлігін өзіне алушы 

адам). 

【保险丝】bǎoxiǎnsī【зат.】  

қорғағыш, сақтандырғыш, сақтаушы, те

жегіш; балқығыш үстеме (сым);  

【 保 险 箱 】 bǎoxiǎnxiānɡ 【 зат 】
өртенбейтін шкаф, сейф. 

【 保 修 】 bǎoxiū 【 ет. 】 ①
кепіл; шарт (бір істің іс болып 

шығуына кепіл болу); ② кепілдікті 

жөндеу. 

【保养】 bǎoyǎnɡ【 ет.】① күту, сақ 

ұстау, ұқыпты ұстау ： ～ 身 体

/денсаулықты күту; ② техникалық 

қызмет көрсету ： 进 行 技 术 ～

тезкүтімнен өткізу; 机 器 的 ～ 工 作 

машиналарға техникалық қызмет 

көрсету; ～ 好 机 器  машиналардың 

үлгілі түзулігін көтермелеу; 机车～得很

好 паровозға деген өте үлкен күтім. 

【保有】bǎoyǒu【ет.】①сақтау, ұстау; 

②жеке меншікке немесе жеке иелікке 

жеткізу (тапсыру). 

【保佑】bǎoyòu【ет.】алғыс, бата, бата 

беру, рұқсат ету; 老天～құдай сақтасын! 

Құдай, сақтай көр! ; 愿上帝～他健康 Е, 

құдай, оған денсаулық бере көр! 

【 保 育 】 bǎoyù 【 ет. 】 тәрбиелеу 

(тәрбие); ～工作/ тәрбие жұмысы. 

【保育员】bǎoyùyuán【зат】тәрбиеші, 

тәрбиелеуші. 

【保育院】 bǎoyùyuàn【 зат】 жетім 

балалар үйі. 

【保障】 bǎozhànɡ ①【 ет.】Сақтау, 

қорғау, күзету, кепіл болу, қамтамасыз 

ету, кепіл, шарт, қамсыздандыру; ～安

全 /қауіпсіздікті қамтамасыз ету; ～国

境 安 全  /мемлекеттік шекараны 

қорғау; ～ 工 人 身 体 健 康 

/қызметкерлердің денсаулығын 

қамсыздандыру; ～ 工 民 权 利 

/азаматтардың құқығын қорғау; ～言论

和信仰自由 /сөз және дін бостандығын 

қорғау; 受法律～的权益  заң жүзінде 

қорғалатын ынта мен құқық. ②【зат】

( 起 保 障 作 用 的 事 物 ) кепілдік, 

қамсыздандыру; 安 全 是 生 产 的 ～ 

қауіпсіздік өндірісті қамсыздандыру 

болып табылады.  

【保真】bǎozhēn【ет.】①түпнұсқаны 

кепілдендіру; ②көшірменің дәлдігі. 

【 保 证 】 bǎozhènɡ кепіл болу, 

қамтамасыз ету, жүктелу, міндеттену; 

①【ет.】кепіл болу (кепілдік)：我们～

提前完成任务 / біз мәселенің ертерек 

шешілуіне кепілдік етеміз.②【ет.】～

产品质量/өнімнің сапасын қамтамасыз 

ету; ～科研时间  ғылыми-зерттеудің 

уақытын қамтамасыз ету. ③【зат】安

定 团 结 是 我 们 取 得 胜 利 的 ～
тұрақтылық пен ынтымақтастық 

жеңістің кепілі боп табылады.  

【保证金】 bǎozhènɡjîn【 зат】 кепіл, 

ақшаның қамтамасыз етілуі; 交～ кепіл 

төлеу (ақшаның қамтамасыз етілуі, 

ақшалай кепілдік). 

【保证人】bǎozhènɡrén【 зат】 кепіл; 

кепілге алушы; кепілгер; кепілдік 

беруші; кепілші. 【 保 证 书 】

bǎozhènɡshū 【 зат 】 кепілді хат, 

міндеттеме, серт. 

【保值】bǎozhí【 ет.】бағаны сақтау 

(инфляциядан, дағдарыстан) 

【保重】bǎozhònɡ【 ет.】 äåíñàóëûқòû 

êүòó; 请 多 加 ～ Тәңір жарылғасын, 

денсаулығыңызды күтіңіз! 

【 保 状 】 bǎozhuànɡ 【 зат 】 кепіл; 

кепілге алу; кепілгерлік; кепілдік 

(жазбаша). 

【保准】 bǎozhǔn①【 сын】 әлбетте, 

міндетті түрде, заңды түрде, сөзсіз; ②

【 ет.】 тұрақты қамсыздандыру, кепіл 

болу, сөз беру; 

鸨 (鴇 ) bǎo ①【 зат】 дуадақ; ② ақ 

дақтары бар қара ат; ③жезөкше, жәлеп, 

салдақы; 老～ жезөкшелер үйінің иесі 

(басқарушысы). 

【鸨母】 bǎomǔ 【 зат】 жезөкшелер 

үйінің иесі (басқарушысы); жоғарға 

жезөкше (жасы үлкен); 鸨儿(bǎo’ér)、

老鸨 деп те атайды. 

葆-1 bǎo ①【ет.】〈书〉сақтау, қорғау, 

бұзбау, күзету; 永 ～ 青 春  мәңгілік 

жастығын сақтау. ② жасыру, жабу, 

сөндіру, өшіру, тығу; ～光  жарықты 

жабу, дарынын (талантын) жасыру.  

葆 -2 bǎo ①【 зат】〈书〉 шөп, жас 

көктеу;  өсімдіктің қалың бұталары; ну 

(тоғай); 茎～ шөптің тамыры немесе 

сабақтары; ～旅 жабайы өсетін жеуге 

жарамды шөп. 

堡 bǎo ① 【 зат 】 қорған.  

②  белес, дөң, төбе, төмпешік; ③ 

(bǎo, pù) кент, қалашық. 

【堡垒】bǎolěi【зат】①бекініс, қамал, 

қорған. ② арқа 

үйеніш,  діңгек, қорған, қорғаныш, тіре

к;  
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%96%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA/


33 

 

褓 ( 緥 ) bǎo 〈 书 〉 баланы арқада 

көтеруге (арқалауға) арналған мата. 

 

bào 

 

报 (報 ) bào①【 ет.】жеткізу, баяндау, 

хабарлау:～告 баяндау; ～名/ жазылып 

қою, тіркеліп қою; ～账 есеп беру. ②

【ет.】жауап беру; ～以微笑 жымиып 

жауап беру; ③【 ет.】 есесін қайтару, 

разылау, алғыс айту; ～ 效  алғыс 

айту; ～酬 сыйақы; ～恩 жақсылыққа 

жақсылық жасау.④【ет.】есептесу, кек 

алу, есесін қайтару; ～仇 кегін алу; ～

怨  арыз айту, наразылық білдіру. ⑤
төлеу, сауап, жаза, құн, сазай, есесін 

алу; ⑥【зат】газет：日～ күнделікті 

газет; ⑦ белгілі бір жарияланымдар; 

画～ көрнекі журналы, фотогазет; 学～ 

хабаршы, жаршы. ⑧ мәтіндік 

хабарламаға түсініктеме немесе есеп 

беру; 喜 ～  қуанышты хабар; 海 ～ 

жарқағаз (афиша), құлақтандыру 

(анонс); 黑 板 ～  тақтаға бормен 

жазылған қабырға газеті (мектептерде, 

зауыттарда, мекемелерде). ⑨жеделхат; 

发～ жеделхат жіберу. 

【 报 案 】 bào ∥ àn полицияға 

шағымдану (сотқа); 

【报表】 bàobiǎo 【 зат 】 хабарлама, 

мәлімет, ақпар; есепті баяндама, есепті 

кесте. 

【报偿】bàochánɡ【ет.】ақы төлеу, құн, 

сый беру, марапаттау. 

【报呈】bàochénɡ【ет.】рапорт беру. 

【报仇】bào∥chóu кек алу (кек), өш 

алу; 替同志们～жолдастар үшін кек алу; 

报私仇 жеке басының реніші үшін кек 

алу. 

【报酬】 bào·chou【 зат】 төлемақы, 

сыйақы; ～优厚 қомақты сыйақы, өте 

жақсы төлем; ～ 微 薄  мардымсыз 

төлемақы, азғана сыйақы; ～最高的工

作  төлемақысы өте жоғары жұмыс; 

有～的工作 ақылы жұмыс (еңбек). 无～

的效劳  ақысыз (тегін) қызмет. 

【 报 春 花 】 bàochūnhuā 【 зат 】 ①
бәйшешек, жауқазын, наурызгүл 

(көктемде ерте шығатын гүлдің түрі).  

【报答】bàodá【ет.】алғыс айту, риза 

ету, ризалау; есесін қайтару, 

жақсылыққа жақсылық істеу; бағалау, 

лайық істеу, тиісінше баға беру.  

【报单】bàodān【 зат.】  декларация; 

мағлұмдама; мәлімдеме. 填 写 ～
декларация толтыру. 

【报导】 bàodǎo ①【 ет.】 хабарлау, 

баяндау; ②【зат】хабарлама, баяндама. 

【报到】bào∥dào【ет.】келу, көріну, 

қатысу, кездесу; 按时～  уақытында 

келу; ～日期  қатысу уақыты; ～地点 

кездесетін орын;  办理～手续  ресми 

тіркеу жасау. 

【报道】 bàodào ①【 ет. 】 хабарлау, 

жариялау; ～ 世界各国人民的革命斗争 

дүние жүзі мемлекеттері 

халықтарының революциялық күші 

туралы хабарлау;据新华社～  Синьхуа 

агенттігінің хабарлауы бойынша; ②

хабарлама, жариялама, репортаж; 新

闻 ～  газеттік хабарлама, газеттік 

репортаж; 电视～ телехабарлама; 写一

篇 ～  мақала жазу (хабарлама, 

репортаж). 

【报德】bào∥dé жақсылығын қайтару, 

біреуге жақсылығы үшін риза болу. 

【报读】bàodú【ет.】бір орынға алып 

қою, қосып қою, есепке қосып қою. 

【 报 端 】 bàoduān 【 зат 】 баспасөз 

жүзінде, газет беттерінде. 

【报恩】bào∥ēn жақсылығын қайтару, 

біреуге жақсылығы үшін риза болу. 

【报废】bào∥fèi жарамсыз боп қалу, 

ақауға шығару, жарамсыз деп табу; 百

分之零点五～ /0,5 пайызы жараммсыз; 

这只零件只能～  /тек мына бөлшегін 

жарамсыз деп табуға тура келеді. 

【报复】bào·fù【ет.】есесін қайтару, 

қарымтасын қайтару, кек қайтару, өш 

алушылық, өш қайтарушылық, есеп 

айыру, кек алу, өш алу, өшін алу; 予

以 ～  қайта күресу; 实 行 ～  кек 

қайтару; ～政策 кек алу саясаты; ～情

绪 кек алушылық райы. 

【报告】 bàoɡào ①【 ет. 】 баяндау, 

жеткізу, мәлімет беру, хабар беру; ②

【 зат】 баяндама, хабарлама, рапорт, 

есептеме; 大～  көпшілік алдындағы 

баяндама; 时 事 ～  қазіргі кезеңдегі 

мәселелер туралы баяндама; 【 ет.】

员～ мобилизация туралы баяндама; 科

学～ ғылыми баяндама; 专题～ арнайы 

тақырыпқа арналған баяндама; 调查～ 

зерттеу туралы баяндама (есептеме); 财

政～ қаржы есептемесі (есеп беру); 总

结～  есепті баяндама; 政治～  саяси 

есептеме; 做～  баяндама жасау; 作工

作～ жұмыс туралы баяндамамен шығу; 

听～  баяндамаға қатысу, тыңдау;  去

听～ баяндамаға бару (дәріске); 听取～ 

рапорт қабылдау; 讨论～  баяндама 

жөнінде пікірталас; 打～ баяндама беру 

(жазбахат); 

【报告文学】 bàoɡàowénxué очерктік 

әдебиет, деректі қарасөз (проза). 

【报关】bào∥ɡuân①【ет.】тізімдеу, 

тіркеу; кеденге мәлімдеме (сұраным) 

беру (тауарды өткізу жөніндегі); ②

【зат.】 кедендік мағлұмдамасы; 

【 报 馆 】 bàoɡuǎn 【 зат 】 газет 

редакциясы (баспа);  

【报国】bào∥ɡuó【ет.】мемлекетке 

алғыс айту, отанға қызмет ету; 

【 报 花 】 bàohuā газеттің атауы, 

мерзімдік басылым беттеріндегі ашық 

бос орындағы декоративтік суреттердің 

ортақ атауы. 

【报话】 bàohuà ①【 ет. 】 сымсыз 

байланысу ： ～ 员  оператор; ～ 机 

сымсыз байланыс құрылғысы; ②

【зат】сымсыз байланыс：他一上午收

发了二十份～ /Ол танертең 20 сымсыз 

байланыс хабарын қабылдап, таратты. 

【报话机】 bàohuàjî шағын қолайлы 

хабар таратқыш. 

【报价】 bàojià ① баға беру, бағаны 

мәлімдеу, баға қою, бағасын айту, 

бағаны ұсыну. ②【 зат】жарияланған 

құн, ресми белгіленген баға. 

【报捷】bào∥jié 【ет.】жеңіс туралы 

хабар жеткізу; жеңіс туралы хабар түсу. 

【报警】bào∥ jǐnɡ【ет.】аттан салу; 

дабыл қағу, қауіп-қатер жөнінде дабыл 

қағу, қауіп-қатер жөнінде белгі беру, 

полицияға жеткізу. 

【 报 刊 】 bàokân 【 зат 】 газет-

журналдар, баспасөз, мерзімді баспасөз. 

【 报 考 】 bàokǎo 【 зат 】 емтихан 

тапсырушылар санағына жазылу, 

емтихан тапсырушылар тізіміне тіркелу. 

【报矿】bào∥kuànɡ【ет.】 

пайдалы қазбалардың шыққан жерін 

жариялау. 

【报料】bàoliào 【ет.】мағлұмат беру, 

дәйек беру, мәлімет беру. 

【报领】bàolǐnɡ【ет.】қолхат қалдыру, 

қолхат жазу. 

【报名】 bào∥mínɡ【 ет.】жазылып 

қою, тіркеліп қою; ～参军 өз еркімен 

әскерге тіркелу; ～ 投 考  қабылдау 

естихандарына жазылу; ～ 截 止 

жазылудың тоқтатылуы (тіркеу 

уақытының бітуі). 

【报幕】bào∥mù【ет.】бағдарламаны 

жүргізу, конферанс; ～ 人
конферансье (концерттегі, эстрададағы 

ойындардың бағдарламалық 

нөмерлерін айтып тұратын, ойын 

арасында көпшілікті көңілдендіруші 

артист). 

【报批】 bàopî【 ет.】жоғары тұрған 

орындарға рұқсат сұрап бет бұру 

(санкция);  

【报请】bàoqǐnɡ【ет.】нұсқау сұрауды 

ұсыну. 

【报人】 bàorén 【 зат 】 журналшы, 

публицист (көсемсөзші). 

【报丧】bào∥sânɡ【ет.】өлім туралы 

хабарлау, қазанаманы хабарлау 

(қарақағаз), азалы хабар жеткізу. 

【报社】bàoshè【 зат】газет баспасы 

(редакция). 

【 报 审 】 bàoshěn 【 ет. 】 жоғары 

деңгейдегі зерттеу үшін жазбаша есеп 

жіберу. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B5/
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【 报 失 】 bàoshî 【 ет. 】 бірдеңені 

жоғалтқаны жөнінде хабар беру. 

【报时】 bào ∥ shí 【 ет. 】 уақытты 

тексеру, уақытты сағатпен қарау. 

【报收】  bàoshôu【ет.】акция (үлес) 

нарығында ең соңғы бағаны белгілеу：

以 平 盘 ～  орташа баға бойынша 

белгілеу. 

【报数】bào∥shù【ет.】есеп айырысу, 

түгендеу, тексеру. 

【报税】bàoshuì【ет.】декларацияны 

толтыру, тауар үшін баж салығын төлеу. 

【报送】bàosònɡ【ет.】құжат тапсыру. 

【报亭】bàotínɡ【зат】газет сататын 

дүңгіршек. 

【报童】bàotónɡ【зат】газетчик. 

【报头】 bàotóu【 зат】 газеттің аты, 

бірінші беттің тақырыбы (газеттегі). 

【 报 务 】 bàowù 【 зат 】 жеделхат 

жинайтын және тарататын адам：～员 

телеграфшы (телеграф қызметкері); 

радист.  

【报喜】bào∥xǐ【ет.】жақсы хабарды 

жеткізу; жетістіктері туралы мәлімдеу. 

【报销】 bàoxiāo【 ет.】①шығынды 

өтеу,   шығынды төлеу; 按月～  / 

шығынды ай сайын төлеу; 准 予 ～

/шығынды өтеуге рұқсат беру; ～单据 

есеп берушілік төлем құжаттары; ～款

项 есепті сома; ～单位 есепті мекеме; 

车费凭车票～  жолақысына билетпен 

есеп беру; ②жарамсыздыққа көшіріп 

жазу. ③жою, құрту, жұту, айпап-жайпау. 

【报晓】 bàoxiǎo 【 ет. 】～的钟声 

оятуға арналған қоңырау; 晨 鸡 ～ 

таңертеңмен қораз ән салды. 

【报效】 bàoxiào【 ет.】 алғыс айту, 

қызмет ету, қызмет қылу. 

【报信】bào∥xìn【 ет.】хабар беру, 

хабарлау, мәлімет беру. 

【报修】bàoxiū【ет.】жамау, жөндеу, 

толтыру, көбейту. 

【报眼】bàoyǎn ①【зат】көзбен жауап 

беру,; ②газеттегі тақырыпша. 

【报业】bàoyè【зат】баспа кәсібі：～

集团 баспа кәсібі корпорация. 

【报应】 bào·yìnɡ【 ет.】 есесін алу, 

жаза, құн, сазай; 得到应得的～ сазайын 

тарту; 做坏事的～ күнәсі үшін жазасын 

тарту. 

【报怨】bào∥yuàn【ет.】наразылық 

білдіру, шағым беру, шағымдану, арыз 

беру; 以 德 ～  жамандыққа 

жақсылықпен жауап қайтару. 

【报站】 bào ∥ zhàn 【 ет. 】 Келесі 

аялдаманы хабарлау; 及时～，方便乘

客  жолаушыларға қолайлы болу үшін 

келесі аялдаманы хабарлап отыру. 

【报章】bàozhânɡ【зат】газета, баспа; 

(总称)：～杂志 газкты и журналы. 

【报账】 bào∥ zhànɡ【 ет.】шығын 

туралы есеп беру, шығынға жазу; 

【 报 纸 】 bàozhǐ 【 зат 】 ① газета, 

баспасөз; ～编辑部 газет редакциясы; 

办好～ газет шығару; 选剪～ газеттен 

қиындылар жасау; 替～写文章 газетке 

жазу; 今天的～  бүгінгі күнгі (бүгін 

келген) газет; ②газет қағазы; 八裁～ 

сегіз тілкем газет қағазы. 

【 报 子 】 bào·zi 【 зат 】 ① афиша, 

жарқағаз, хабарландыру, құлақтандыру; 

②жаршы, хабаршы, хабар әкелуші; ③

报单  хабарлама, мәлімдеме; ：贴～ 

жарқағаз жабыстыру немесе 

хабарландыру жапсыру. 

【刨】 (鉋、鑤 ) bào【зат】①жонғы, 

сүргі, үстірік, жонғыш (станок) ：牛

头～  көлденең жонғыш сүргі; 平～ 

сүргілеуіш станок; 槽～  сүргінің бір 

түрі;  

【 ет.】②  жонғыштау, жоңқалау, жону, 

сүргілеп алу, сүргілеу; ～木板 тақтайды 

жону; 

【刨冰】bàobīnɡ【 зат】ұнтақталған, 

ұсақталған мұз (ішуге арналған); 橘

子 ～  ұнтақталған мұз қосылған 

мандарин шырыны. 

【刨床】bàochuánɡ【зат】①жонғыш; 

龙门～ бойлық жонғыш; ②жонғыштың 

ағаштан жасалған бөлігі. 

【刨刀】bào dāo【зат】①жонғыштың 

орнына қолдануға болатын ағаш кесуге 

арналған құрал; ②ағаш шебері (ұста) 

қолданатын механикалық құрал; ③
жонғыштың орнына қолдануға болатын 

қыруға арналған орман құралдарының 

бір бөлігі, 刨刃儿 (bào rèn er) деп те 

атауға болады. 

【刨工】bàoɡōnɡ【зат】①сүргілегіш, 

сүргілеуші;

②  қырпу, сүргізу, сүргілену, сүргілесу, 

сүргілету, сүргілеу; 

【刨花】bào huā【зат】жаңқа, жоңқа;  

【 刨 花 板 】 bàohuābǎn 【 зат 】
жоңқаланған кішкене төртбұрышты 

ағаш зат (ДСП); 

【刨刃儿】 bàorènr【 зат】刨刀 -ға 

қараңыз.. 

【刨子】 bào·zi 【 зат 】 қол құралы 

арқылы ағашты калибрін өлшеу;  

抱 -1 bào①【 ет.】 қолында құшақтап 

ұстау：母亲～着孩子  анасы баласын 

қолында құшақтап ұстады. ②【 ет.】
алғаш рет балалы немесе немерелі 

болғанда ： 听 说 你 ～ 孙 子 了  сен 

немерелі болды деп естідім. ③【ет.】

бала асырап алғанда：这孩子是～的，

不是她生的  бұл бала асыранды бала, 

туған баласы емес. ④【ет.】бір жерге 

жиналу：大家～成团，就会有力量 

/көпшілік бірлесіп ұжым құрса, сонда 

ғана күш болады. ⑤ 【 ет. 】 іште 

сақтау(ойы және  көзқарасы)：青年人

都 ～ 着 远 大 的 理 想  /Жастардың 

барлығы үлкен армандарын ішіне 

сақтайды; 对他的这种决定，许多人～

有看法 /Оның мұндай шешімі туралы, 

көптеген адамдардың көзқарасы бар. ⑥

【мөл.】бір құшақ：一～草 бір құшақ 

шөп; 两 ～ 粗 的 大 树  екі құшақ 

жуандықтағы ағаш. 

抱-2(菢) bào【ет.】жұмыртқа басу：～

小鸡儿 балапан басып шығару; ～窝 ұя 

басу. 

【抱病】 bàobìnɡ【 ет.】 ауыру, ауру 

болу, денсаулығында бір аурудың 

болуы ： ～ 工 作  ауру бола тұрып, 

жұмысқа шығу.  

【 抱 不 平 】 bàobùpínɡ жәбірленген 

адамға жақтасу (жан тарту), дұрыс 

жақты қолдап сөйлеу, әділетсіздікке 

қарсы шығу; 

【抱残守缺】bàocánshǒuquē 【сын】
көнеден қалған сынық көзді сақтау; 

【抱持】bàochí【ет.】қолында ұстау, 

қолында болу, бірдеңеден ұстану, бір 

позицияда тұру: ～ 着 远 大 的 理 想 

жоғары идеалды ұстап тұру.  

【 抱 粗 腿 】 bàocūtuǐ байлық пен 

биліктен жабысып қалмау. 

【抱佛脚】 bàofójiǎo қателерін кеш 

түсіну, будданың аяғына жығылу 

(басына қайғы түскенде).  

【抱负】 bàofù【 зат】 терең ойлар, 

үлкен талпыныстар: ～ 不 凡 / үлкен 

талпыныстарымен көзге түсу, 

болашағы зор, көп уәде беретін, көп 

үміт күтерлік, көп үміт күттіретін. 

【抱憾】bàohàn【ет.】опық жеу, өкіну, 

ренжу, өкініш білдіру, аяу, күйіну, 

опыну：～终生 өмір бойы өкіну. 

【 抱 恨 】 bàohèn 【 ет. 】 кегін іште 

сақтау, ашу-ызасын көрсетпеу：～终天

(含恨一辈子 ) өмірінің соңына дейін 

өкіну, үнемі өкінумен жүру. 

【 抱 愧 】 bàokuì 【 сын 】 арсыну, 

намыстану, ұялу; 我很～ маған өте ұят. 

【抱歉】  bàoqiàn【 сын】өзін кінәлі 

сезіну, өкіну, кешірім сұрау; 非常～ Өте 

өкінішті! Кешірім өтінемін!  

【抱屈】 bàoqū【 ет.】 әділетсіздікке 

ренжу, өзін ренішті сезіну, ренішті болу, 

ішінде реніш ұстау. 

【抱拳】bào∥quán【ет.】бір қолының 

алақанымен екінші қолының 

жұдырығын ұстау (қолдарын сол 

күйінде төсінің деңгейінде ұстап 

амандасу, шағын тағзым). 

【抱厦】 bàoshà【 зат】 қонақжайдың 

айналасындағы жабық галерея; тұрғын 

үйге көше жақтан жалғай (жанама) 

салынған бөлме.  

【抱身儿】 bàoshēnr〈方〉【 сын】
денемен дене боп жабысып тұру (киім). 

【抱头鼠窜】bàotóushǔcuàn【сын】 
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алды-артына қарамай, жан ұшыра 

(қашу). 

【抱团儿】bào∥tuánr【ет.】бір ұжым 

болу；серіктестік құру：咱们只能～，

不能散伙儿 біз тек қана бір ұжым 

боламыз, шашырап кетуімізге 

болмайды; 几个人死死地抱成团儿 

бірнеше адам өзара тығыз байланысып 

ұжым құрды. 

【抱委屈】bàowěi·qu抱屈. 

【抱窝】bào∥wō【ет.】жұмыртқада 

отырып, балапан басу: 母鸡～  тауық 

балапан басуда. 

【抱薪救火】 bàoxīnjiùhuǒ îòòû á³ð 

құøàқ øөïïåí өø³ðó (апатты ұлғайту, отқа 

май шашу). 

【 抱 养 】 bàoyǎnɡ 【 ет. 】 өсіру, 

тәрбиелеу, күту, тәрбиелеуге алу, 

асырап алу. 

【抱冤】 bàoyuān【 ет.】өзін жәбірлі 

сезіну, ренжу, ренішті сезіну. 

【 抱 怨 】 bào·yuàn 【 ет. 】 біреуге 

наразылық білдіру, ренжу, кегін ішке 

сақтау, зарлану, қайғыру, мұңаю, 

назалану; ～命运 тағдырға назалану. 

【 抱 柱 对 儿 】 bàozhùduìr 【 зат 】
бағанада (тіреу) қосарланып жазылған 

жазу. 

【豹】bào【зат】①қабылан, барыс; ～

裘 қабылан терісінен жасалған шекпен; 

 ②(Bào) бір фамилияға қолданылады. 

(фамилияға қолданылады.сы) 

【 豹 猫 】 bàomāo 【 зат 】 мысық 

қабылан (Басында қара жолақтары бар, 

кеудесінде қарақошқыл дақтары бар, 

құйрығында жолақтары бар үй 

мысығына ұқсайтын хайуан. Оны 山猫

(shānmāo)、狸猫(límāo) деп те атайды ). 

【豹子】 bào·zi 【 зат 】豹 -мен бір 

мағына. 

【鲍】 (鮑 ) bào【 зат】① қақталған 

(кептірілген) ащы балық, сасық балық; 

тағы да 鳆 (fù) ，俗称鲍鱼 (súchēng 

bàoyú)、鳆鱼(fù yú) деп те атайды. ②

(Bào)фамилияға қолданылады.(姓). 

【鲍鱼】① bàoyú〈书〉【 зат】 ұлу 

(жұмсақ денелі омыртқасыз сауытты 

жәндік). 

【鲍鱼】②  bàoyú【 зат】 тұздалған 

балық,  тұзды балық; ～之肆 тұздалған 

балық сататын қатар. 

【暴】 -1 bào ① долы, қатты, өткір, 

қарқынды, тасқынды, толқынды, 

толқыны қатты; ～至 дер кезінде келу, 

келіп үлгеру, уақытында жету; ～遇 

кенеттен жолығып қалу, байқаусызда 

кезігіп қалу, тосыннан ұшырасып қалу.

② зұлымдық, қаталдық, 

қайырымсыздық, қатыгездік, 

мейірімсіздік; 残～不仁/ қатыгез, қара 

жүрек,   ③ашушаң, күйгелек, шамшыл, 

ашуланшақ, кейігіш, сабырсыз, 

ұстанымсыз; 他的性情很～  /оның 

мінезі өте шамшыл (ашушаң);④(Bào) 

фамилияға қолданылады. 

【暴】 -2 bào【ет.】жоғары көтерілу, 

ісу, ісіну; 青筋～出 тамырдың ісінуі. 

【暴】 -3 bào 〈书〉 бұзу, бүлдіру, 

жарамсыз етіп тастау, жою, құрту, зиян 

келтіру, зиянкестік істеу; ～ 天 物 

табиғаттың талабына салғырт қарау; 

自～自弃 өзіне зиянкестік әрекет істеу, 

【暴病】bàobìnɡ【 зат】қатты ауыру, 

аяқ астынан қатты ауырып қалу. 

【暴跌】bàodiē【ет.】кенеттен құлау 

(түсу), аяқ астынан төмендеу; 股指～ 

қор индексінің кенеттен құлауы; 价格～ 

бағаның төмендеуі. 

【 暴 动 】 bàodònɡ 【 ет. 】 көтерілу, 

көтеріліс шығару, қарсы болу, 

қарсылық қылу, бүлік шығару; 武装～ 

/қарулы көтеріліс; 镇压～  /көтерілісті 

басу;②бүлік, көтеріліс, бүлікшілік, лаң; 

反革命～ /контрреволюциялық бүлік. 

【暴发】bàofā【ет.】①жарылу, туылу, 

жүз беру, көтерілу, партылау, лап ету, 

тұтану, бұрқ ету; 怨恨～了 / ренішім 

бұрқ ете түсті; 欧洲～战争了 Еуропада 

соғыс бұрқ етті; ②аяқ астынан байып 

кету, кенеттен баю;  

【暴风】 bàofēnɡ【 зат】① аял-дүлей 

қатты жел, дауыл, боран, құйын; 刮起

了～ дауыл көтерілді; ②қатты дауыл, 

теңіз дауылы; 起～雨  қатты дауыл 

соғып тұр;  ～雨天气 қатты дауылды 

ауа райы. 

【暴风雪】 bàofēnɡxuě【 зат】 боран, 

бұрқасын, қарлы боран, сырма боран, 

ұйтқыған қарлы боран; 起了～  боран 

көтерілді; 遇到～ боранға тап болу; ～

停止了 боран тоқтады.  

【暴风雨】bàofēnɡyǔ【зат】найзағай, 

нөсермен соққан дауыл, жаңбырлы жел; 

жауын аралас ұйтқыма жел, теңіз 

дауылы; ～伴随着我们的海船   біздің 

кемеміздің соңына дауыл түсіп 

алды; ～过去了 дауыл өте шықты. 

【暴风骤雨】bàofēnɡzhòuyǔ 暴风雨 -

мен мағынасы бір; 势 如 ～  дауыл 

сияқты, дауылға ұқсайтын. 

【暴富】bàofù【ет.】кенеттен байып 

кету, аяқ астынан үлкен байлыққа ие 

болу. 

【 暴 光 】 bào ∥ ɡuānɡ экспозиция, 

шығарманың басы, қойылым, көрмеге 

қойып көрсету; 轻微～ жарық қылу;  

【暴虎冯河】bàohǔpínɡhé екпінді ағын 

(судың), қарқынды тасқын, тасқынды 

сел.  

【暴君】bàojūn【зат】деспот, тиран, 

жауыз, зұлым. 

【暴库】bàokù【ет.】қойманың толып 

кетуі, бос орын болмау：销路不畅，产

品严重～  сатылымның төмендігінен 

заттар қоймаға лық толды. 

【 暴 雷 】 bàoléi 【 зат 】 найзағай, 

кенеттен найзағай ұру. 

【 暴 力 】 bàolì 【 зат 】 ① зорлық-

зомбылық, жәбір, күштеу, озбырлық; ～

革 命  зорлықпен (күшпен) жасалған 

төңкеріс; ～ 措 施  зорлық-зомбылық 

шараларын қолданы; 使用～  қатты 

күштеу (озбырлықты) қолдану;  ②
қиян-кескі, қызу, қырғын, ашулы, 

қаһарлы. ③балағаттасу, ұрсысу, балағат 

сөздер айту,  

【暴利】bàolì【зат】аңызға айналған 

әйелдер, шексіз пайда (кіріс, түсім), 

үстеме пайда, үстеме табыс, жеңіл 

табыс, оңай олжа; 追 求 ～  үстеме 

пайданың соңынан қуу (соңына түсу). 

【 暴 戾 】 bàolì 〈 书 〉【 сын 】
адамгершіліксіз, жауыз, сұрапыл, 

қайырымсыз, қатал, қатты, 

мейірімсіз; ～统治 тирандық режим, 性

情～ қатал мінез. 

【暴戾恣睢】bàolìzìsuī【сын】кісінің 

айтқанына көнбейтін қатыгез болу, 

адамгершіліксіз болу, өз дегенімен 

жүретін қатыгез. 

【暴烈】 bàoliè 【 сын 】① ашушаң, 

күйгелек, шамшыл, қатал, қаһарлы, 

ызғарлы, жауыз, сұрапыл, мейірімсіз, 

қайырымсыз, қатыгез;  

【暴露】bàolù【ет.】①біліну, көріну, 

байқалу, аңғарылу, ашылу, ашық, 

жалаңаштану; ～ 疗法 ашық емдеу әдісі, 

ауамен емдеу (аэротерапия); ② ашу, 

әшкерелеу:～秘密 құпияны ашу; ～目

标  ашық нысана; 自 我 ～  өзін-өзі 

әшкерелеу; ③ ашылу, көріну: 雪地里埋

不住死人，总有一天会～ қарда өлікті 

тыға алмайсың, бәрібір бір күні 

табылар (мағынасы: құпияның бәрі 

айқындалады); 工作中的一些缺点～出

来 了  жұмыстағы кейбір 

жетіспеушіліктер анықталды (ашылды). 

【暴露文学】 bàolùwénxué әйгілеуші 

(әшкерелеуші) әдебиет. 

【 暴 乱 】 bàoluàn 【 зат 】 бүлік, 

бүлікшілік, көтеріліс, бассыздық, 

тәртіпсіздік; 发生～ бүлікшілік шығып 

қалды. 

【暴民】bàomín【зат】бау кеспе, қан 

кеспе, қанды балақ (ұры), ойраншы, 

апатшы, апаттаушы, бүлдіруші, 

қырғыншы, қырып-жоюшы, 

ойрандаушы, талқандаушы, бейбастақ, 

бұзақы, сотқар, тентек;  

【 暴 怒 】 bàonù 【 ет. 】 ашулану, 

зығырлану, қаһарлану, ашуланып қалу, 

шамданып қалу, күйгелектеу, жындану, 

жынданту, зығырданын қайнату, қатты 

кейіту, құтырту. 

【暴虐】bàonüè①【сын】азап көрсету, 

азаптау, қинау, езу, қысу, жаншу, 

зәбірлеу, зорлық қылу, күштеу; ～统治/ 

тирандық басқару; ～ 无 道 / 
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зорлықшылдық (тиранство). 

【暴晒】 bàoshài【 ет. 】 күнге күю, 

күнге өртену, күн көзімен сәулелендіру, 

күнге сәулесіне түсіру; 

【 暴 尸 】 bàoshī 【 ет. 】 өліктердің 

көмілмей далада жатуы ： ～ 街 头 

өліктердің көше бойында жатуы. 

【暴死】bàosǐ【ет.】аяқ астынан өліп 

қалу, кенеттен өлу, кенет өлім, лезде 

мерт болу, мезетте қайтыс болу, 

кенеттен қайтыс  болу. 

【暴殄天物】bàotiǎntiānwù табиғаттың 

сыйына немқұрайлы қарау (сырап ету, 

шашу, ысырап ету). 

【 暴 跳 】 bàotiào 【 ет. 】 ашу қысу, 

долдану, дуылдап шулау; 

【暴跳如雷】bàotiàorúléi найзағайды 

ойнатып күн күркірету, долданып 

сергелдең болу, өз-өзінен шығу, ашудан 

жындану, ызадан құтыру, зығырданы 

қайнаған, қатты кейіген, құтырынған, 

жынданған 

【暴突】 bàotū【 ет.】 жарып шығу, 

жарылу,  жоғарылау, көтерілу, биіктеу, 

ғажап, өткір, таңқалдыратын：青筋～ 

көктамыр (вена) жарылу; 气得两眼～ 

ызадан екі көзі тесіп кетті. 

【 暴 徒 】 bàotú 【 зат. 】 

гангстер (қорқытып алумен, 

бопсалаумен, кісі өлтірумен, 

адамдарды ұрлаумен, т.б. айналысатын 

ұйымдасқан қылмескерлер тобына 

қатысушы), бұзақы, сотқар, аламан, 

баукеспе, жортуылшы, қарақшы, 

тонаушы, бүлікші, бүлік салушы, 

жауыз, зұлым, қанқұмар, қатал, тас 

жүрек, баскесер, дұшпан, залым, 

қаскүнем, сұм. 

【 暴 泻 】 bàoxiè 【 зат 】 ① Қытай 

медицинасындағы қатты диарея. ②
бағаның, валюталық бағамның аз 

уақыттың ішінде тез үлкен көлемде 

түсуі. 

【暴行】 bàoxínɡ【 зат】 бұзақылық, 

бұзықтық, жүгенсіздік, сойқандық, 

зорлық-зомбылық, жәбір, күштеу, 

озбырлық, зұлымдық, қаталдық, 

қатыгездік, қайырымсыздық, 

мейірімсіздік, еліргендік, құтырғандық, 

сотқарлық, айуандық, жауыздық, 

қаталдық, рақымсыздық. 

【暴饮暴食】bàoyǐnbàoshí артық жеп 

қою, артық жеу, артық ішіп қою, асыра 

жеу, көп жеп қою, әбден тойғанша жеп, 

қарны тойғанша жеу, қарны тою, тойып 

отыру; 

【暴雨】bàoyǔ【зат】①жауын, нөсер, 

сел; 下了一阵～ нөсер құйып кетті; ②
қатты жаңбыр; 

【 暴 躁 】 bàozào 【 сын 】 ашушаң, 

күйгелек, шамшыл (ашыланшықтық, 

шамшылдық, ашулық, қызбалық, 

шамданғыштық); ауыздықсыз, 

сабырсыз, ұстамсыз (сабырсыздық, 

ұстамсыздық); 脾气～ ашушаң мінез. 

【暴增】 bàozēnɡ 【 ет. 】 кенет өсу 

(көбею), көтерілу, жоғарылау, арту (баға 

және өлім-жетім жөнінде);  

【 暴 涨 】 bàozhǎnɡ 【 ет. 】 ① ( 水

位)кенеттен көтерілу (су жөнінде); 河

水 ～  өзеннің суының кенеттен 

көтерілуі (сағасынан шығуы);  ②(物价

等 )кенет көтерілу, шұғыл өсу, тез 

көтерілу (баға және т.б. жөнінде); 物

价～了  баға кенеттен көтеріліп кетті. 

【 暴 涨 潮 】  bàozhǎnɡcháo 【 зат 】
көтерілу толқыны, теңіздің соқпа 

толқыны. 

【暴政】 bàozhènɡ【 зат】 зомбылық, 

зорлық, зұлымдық, қаталдық, езгі, 

деспотия, деспотизм; 殖民主义对人民

的～ халыққа отаршылдық езгі жасау. 

【暴卒】bàozúаяқ астынан өліп қалу, 

кенеттен өлу, кенет өлім, лезде мерт 

болу, мезетте қайтыс болу, кенеттен 

қайтыс  болу. 

虣 bào〈书〉同“暴(凶暴)”. 

瀑 Bào 瀑河，水【зат】，在河北.(судың 

аты) 

曝 bào (旧读 pù)［曝光］(bào∥ ɡuānɡ)

【ет.】күнде кептіру, қақтау; 农～麦，

女～衣  диқаншылар астық кептіріп 

жатыр, ал әйелдері киімдерін кептіріп 

жатыр; ～凉 кептіру және желдету. 

爆 bào【ет.】①жарылу, жарықшақтану, 

жарық пайда болу, шытынау, жаңқалану, 

төгілу, түсіп қалу, шашылып қалу; 车

胎～了 дөңгелек жарылды; 脸晒的都～

了皮了 беттің терісі жарылғанша күйді; 

他 ～ 出 了 大 笑  ол қатты күлкіден 

жарылды.②қуыру (майда); 酱～牛肉 

соя тұздығындағы қуырылған сиыр еті. 

【爆炒】 bàochǎo【 ет.】① белсенді 

жарнамалау, барынша жариялау, 

мейлінше тарқату; ② қыздырылған 

майда қуыру;  

【爆肚儿】bàodǔr【зат】қойдың ішек-

қарнынан жасалған қуырдақ.  

【 爆 发 】 bàofā 【 ет. 】 ① жарылу 

(жарылыс), атылу (атылыс),  

детонациялау; ② ақтарылу, атылу 

(жанартауға айтады), болу, шығу (жер 

сілкінісіне айтады); 火 山 ～ 

жанартаудың атылуы; ③ болып кету, 

жайылып кету, тарап кету, шығып кету, 

лап ету, тұтану, бұрқ ету (соғыс 

жөнінде); 战争～ соғыс болды;    

【爆发变星】bàofābiànxīnɡ құбылмалы 

жұлдыздың жарқылы;  

【爆发力】 bàofālì【 зат】жарылғыш 

(жарғыш) күш, қопарғыш күш 

(қопарып тастайтын).   

【爆发音】 bàofāyīn【 зат】 үзілмелі 

дыбыс, шұғыл дыбыс. 

【爆冷】 bàolěnɡ【 ет.】 жарып өту, 

бұзып өту, оқиғадағы күтпеген 

бұрылыс; 

【 爆 冷 门 】 bàolěnɡmén кенеттен 

күтпеген нәтиже;   

【爆料】 bào∥ liào〈方〉【 ет.】①
бастыру, бастырып шығару, жариялау, 

құлақтандыру, таң қаларлық 

(сенсациялық) жаңалықтар мен 

мәліметтерді жариялау;  ② сенсация 

(таң қаларлық оқиға, дүрлігетіндей 

оқиға, құлақ түретіндей оқиға). 

【爆裂】bàoliè【ет.】жыртылып қалу 

(жыртылу), жарылып қалу (жарылу), 

сыну, қирау, үзілу, күйреу, біту, таусылу, 

шатынау, сынып қалу, ажырау; 豆角成

熟了就会～ бұршақ қабықтары піскен 

кезде жарылады;  

【爆满】bàomǎn【 ет.】 толтырылған, 

толы, толық, лық толы, интенсивті 

қимыл, қарқынды қозғалыс, толық 

аншлаг, барлық орындар толтырылған, 

зал толық. 

【爆棚】 bàopénɡ〈方〉【 ет.】 лық 

толған, толы, толған; 

【爆破】 bàopò 【 ет. 】 бұзу, бұзып 

тастау, жару, қопарып тастау, қопару, 

сындыру, талқандау, жою, бұзғыш, 

бүлдіретін, жарғыш, қопарғыш, 

қопарылыс; ～岩层  тау жынысының 

қопарылысы; ～工作 жару жұмыстары; 

【爆破筒】bàopòtǒnɡ【зат】қопарғыш 

шашка;  

【爆胎】 bào∥ tāi【 ет.】желі кеткен 

дөңгелек, дөңгелектің жарылуы, желі 

шығу; 

【爆笑】 bàoxiào【 ет.】 күлкі, қатты 

күлу, қарқ-қарқ күлу, күлкіден жарылу. 

【爆炸】 bàozhà【 ет.】①бұзу, жару, 

қопару, сындыру, талқандау, 

детонациялау, атылыс, үзіліс, жарылу, 

дүмпу, қопарылу, эксплозив; ～桥梁 

көпірді жару; 炸弹～ бомба жару; ～的

气浪  жарылу толқыны; ② қопарылу, 

жыртылу, жыртылып қалу; 炸弹～了 

бомба атылды (жарылды). 

【爆炸性】bàozhàxìnɡ【зат】жарылыс 

қауіп-қатері. 

【爆仗】bào·zhɑnɡ【зат.】 тарсылдақ, 

торсылдық：放～/ тарсылдақ ату.. 

【爆竹】 bàozhú【 зат.】  шартылдақ, 

ракета, петарда (ескі уақыттағы 

жарылғыш снарядтың бір түрі).  

 

 

bēi 

 

陂 bēi〈书〉①байлама, бөгет, тоған, 

әуіт (бассейн), су алабы：～塘 кішкене 

су қоймасы; ～池  бассейн, кішкентай 

бөгет; ② жаға, жиек, жағалау. ③ тау 

бөктері, таудың баурайы, еңіс, қиябет, 

құлама. 

杯(盃) bēi ①【зат】айшанақ, тостаған, 

шынаяқ, рөмке ： 茶 ～  шәй ішетін 

шынаяқ; ～盘狼藉 бәрін тазартып жеп 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/
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тастаған (жуылмаған ыдыс-аяқ 

ыбырсуы); 举～痛饮 бір жұтым алып 

қояйық. ②кубок：银～  күміс кубок; 

奖～  олжа (соғыс олжалары); 捧～ 

жеңімпаз; 夺～ кубок жеңіп алу. ③(Bēi)

【зат】姓 (тек). 

【杯葛】 bçiɡì〈方〉【 ет.】  бойкот, 

елеп-ескермеу, жуымау, шетқақпайлау, 

бойкот жасау, шетқақпайлау. 

【 杯 弓 蛇 影 】 bēiɡōnɡshéyǐnɡ өз 

қиялынан жаратылғаннан қорқу 

(тарихта бір күлкілі оқиға бар: «бір кісі 

стаканына түсіп тұрған қабырғада 

ілініп тұрған пияздың бейнесін жылан 

деп ойлап, қорыққанынан ауырып 

қалыпты»), қорқыныштың көзі 

ауқымды.  

【 杯 盘 狼 藉 】 bēipánlánɡjí тамақты 

түгін қалдырмай жеу, тамақтың бәрі 

тап-таза боп желініп қойылған ( тіке: 

астан-кестең бос бокалдар мен 

тәрелкелер). 

【杯赛】 bēisài【 зат】жарыс, сайыс 

(әлем чемпионаты сияқты споттық 

жарыс атаулырының бір түрі). 

【杯水车薪】bēishuǐchēxīn бір тостаған 

сумен өртеніп жатқан бір арба шөпті 

өшіре алмайсың (болмашы көмек, 

жарамсыз әдіспен әрекет жасау);  

【杯中物】bēizhōnɡwù【 зат】шарап, 

ішкілік：酷好～  шарап ішуді қатты 

ұнату. 

【 杯 子 】  bēi·zi 【 зат 】 айшанақ, 

тостаған, шынаяқ, кішкене аяқ, чарка, 

рөмке. 

卑 bēi①〈书〉аласа, тапал, төмен, кем, 

аз, тар; (位置)：地势～湿 төменгі бедер; 

② ( 地位 ) ：～贱  төменгі сатыдан 

(тектен) шыққан; 自～  өзін кемсіту 

(қорлау); ～ 不 足 道  түкке алғысыз 

нәрсені айтудың да қажеті жоқ. ③(品

质)төменгі сапалы, сапасы төмен：～

鄙 опасыз, ұждансыз; ～劣 жаман, арам. 

④〈书〉әдепті, ибалы, кішіпейіл：～

辞 сыпайы сөздер; ～恭 сыпайы және 

тіл алғыш. 

【卑鄙】bēibǐ【сын】①арам, арамза, 

аяр, жауыз,жүзіқаралық, жымысқы, 

зұлым,зымиян, қаяр, найсап, нәкес, 

оңбаған, пиғылды, сұм, сұмқай, 

сұмырай, ішмерез, опасыз, ұждансыз, 

жексұрын, пасық (мінез, жеке тұлға 

жөнінде); ② болмашы, өте шамалы, 

тым аз, бишара, нашар, маңызсыз, 

шамалы (алып отырған жағдайына 

байланысты айтылады). 

【卑不足道】bēibùzúdào түкке алғысыз 

нәрсені айтудың да қажеті жоқ. 

【卑词】bēicí同“卑辞” сыпайылық сөз. 

【卑辞】bēicí【зат】сыпайылық сөз, 

бойсұну сөзі, бой сұнушылық 

риторикасы. 

【卑躬屈节】bēiɡōnɡqūjié①құл болу, 

бас ию, құлдық ұру, алдиярлау, 

жағымпаздану, жарамсақтану, жорғалау, 

мәймөңкелеу; ～ 的 人  бас ұрушы, 

жағымпаз, жарамсақ, қошаметші;  ②
кем, төмен, тексіз, қарапайым, 

кемсінген, қорланған, қорлық көрген, 

қорлыққа түскен; ～的请求  кемсіткен 

өтініш; ～ 的 地 步  қорланған күй 

(жағдай). 

【卑躬屈膝】bēiɡōnɡqūxī①құл болу, 

бас ию, құлдық ұру, алдиярлау, 

жағымпаздану, жарамсақтану, жорғалау, 

мәймөңкелеу; ～ 的 人  бас ұрушы, 

жағымпаз, жарамсақ, қошаметші;  ②
кем, төмен, тексіз, қарапайым, 

кемсінген, қорланған, қорлық көрген, 

қорлыққа түскен; ～的请求  кемсіткен 

өтініш; ～ 的 地 步  қорланған күй 

(жағдай). 

【卑贱】bēijiàn【сын】①төменгі тап, 

тексіз жерден шығу; ② арам, арамза, 

аяр, жауыз,жүзіқаралық, жымысқы, 

зұлым,зымиян, қаяр, найсап, нәкес, 

оңбаған, пиғылды, сұм, сұмқай, 

сұмырай, ішмерез, опасыз, ұждансыз, 

жексұрын, пасық. 

【卑劣】bēiliè【сын】①ақымақ, арсыз, 

ұятсыз, дөрекі, тұрпайы, өрескел, арам, 

арамза, аяр, жауыз, жүзіқаралық, 

жымысқы,  зұлым, зымиян, қаяр, 

найсап, нәкес, оңбаған, пиғылды, сұм, 

сұмқай, сұмырай, ішмерез, опасыз, 

ұждансыз, жексұрын, пасық. ②арам ой, 

жаман пікір, аласалық, опасыздық, 

пәстік, ұждансыздық,  

【卑怯】 bēiqiè【 сын】 жүрексіздік, 

қорқақтық, қорқыныштық, үрейлік, 

безегең, бүгежек, бүгежең, жүрексіз, 

қорқақ, нәмәрт. 

【卑俗】bēisú【сын】бұқаралық, жай 

халықтық, қарапайым халыққа тән, 

қарапайым халықтық, плебей, плебейге 

тән, бейпіл, дөрекі, өрескел, ұят, жалған, 

тұрпайы. 

【 卑 微 】 bēiwēi 【 сын 】 бишара 

(бишаралық), мардымсыз 

(мардымсыздық), опасыз (опасыздық), 

аянышты. 

【卑污】 bēiwū ①【 сын】жиреніш, 

жексұрын, жиіркенішті, оңбаған, арам; 

② 【 ет. 】 кір келтіру, қаралау, 

масқаралау, абыройын төгу, қарабет 

қылу, масқара ету, ұятқа қалдыру; 

【 卑 下 】 bēixià 【 сын 】 ① опасыз 

(опасыздық), ұждансыз, ұждансыздық; 

人 品 ～  опасыз мінез (мінездегі 

опасыздық); 文 体 ～  сапасы төмен 

стиль. 

【 卑 职 】 bēizhí 【 зат 】 ① 〈 书 〉

кішігірім шенеунік. ② сізге бас иген 

құлыңыз (хат аяғына бұрын осылай деп 

жазылатын); 

背(揹) bēi ①【ет.】алып жүру (арқада), 

ұстап жүру: ～ 着 篓 子  кәрзеңкені 

(бамбуктен өрілген) арқасында алып 

жүру;  ②【ет.】өз міндетіне алу：这个

责任我还～得起 бұл міндетті мен өзіме 

алам. ③〈方〉【мөл.】(есептік сөз)：

一～麦子 бір арқалап апаратын бидай;

一～柴火 бір арқалайтындай отын. 

【背榜】 bēi∥ bǎnɡ【 ет.】① соңғы 

орында болу, артта қалу, төменгі 

нәтиже көрсету;  

② тізім бойынша соңғы болу 

(емтиханда). 

【背包】bèibāo【 зат】① киім-кешек 

салатын қап, арқаға асынатын сөмке, 

әскери арқа сөмкесі, оқушылардың 

сөмкесі, арқа қоржын, жолдорба, 

жолқапшық (арқаға салатын қоржын); 

打 ～  дорбаны нығырлау, жолға 

қамадану; ②жорық жабдығы. 

【 背 包 袱 】 bēibāo·fu ауыптпалық 

көтеру, ауыртпалық салу, бір нәрсеге 

қатты уайымдау, зәрде болу, уайым-

қайғы шегу. 

【背带】bēidài【зат】①аспа, иық бау 

(шалбардың аспа бауы); ～童裤  иық 

бауы бар балалардың шалбары; ②иін; 

飞行员座椅～  ұшқыш отырғышының 

иіні. 

【 背 篼 】 bèidōu 〈 方 〉【 зат. 】 

строп (жүк асып қоятын арқан) 

【背负】 bēifù【 ет.】① алып жүру, 

көтеріп жүру(арқасында, иығында). ②
жақсылық істегенді білмейтін; рақметі 

жоқ, еңбекке арзымайтын; жақсы атақ 

әпермейтін; жақсылыққа жеткізбейтін 

【背黑锅】 bēihēiɡuō〈口〉 әділетсіз 

азап шегу, біреудің қателігі үшін опық 

жеу, қасқырдың аузы жесе де қан, 

жемесе де қан. 

【背饥荒】bèijī·huɑnɡ〈方〉қарызға 

кіру, несиеге бату, борышты болу. 

【 背 筐 】 bèikuānɡ 【 зат 】 арқаға 

салатын кәрзеңке (себет). 

【 背 篓 】 bèilǒu 〈 方 〉【 зат 】
арқалайтын, иыққа салатын себет 

(кәрзеңке). 

【背头】bēitóu【зат】ерлер шаш үлгісі, 

шашты алдыдан артқа тараған түрі; 

梳～ шашты артқа қарай тарау. 

【背债】 bēi∥ zhài【 ет.】 борышты 

болу, қарыздану, қарызға кіру, қарыздар 

болу; 

【背子】bèi·zi〈方〉【 зат】①арқаға 

салатын кәрзеңке; ②сырт жағы; 纸～ 

қағаздың сырт жағы; ③желетке, жилет, 

көкірекше, жеңі жоқ кеудеше, жеңі 

шолақ киім. 

椑 bēi［椑柿］(bēishì)〈方〉【зат】①
құрма (техниканың түрлі салаларында 

қолданатын оңтүстікте өсетін ағаш)

② құрма (жеміс). 

悲 bēi 【 ет.】① қапалану, уайымдау, 

қайғыру, қамығу, аза тұту, азалау, күйіну, 

аяу, опыну, өкіну, жоқтау; ～其死 өлімді 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%82%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0/
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жоқтау; 于～之  аяймын оны; ～故乡 

туған дерді сағынып қапалану; 【сын】

② азалы, қайғылы, мұңлы; 我不喜欢看

这～样儿  маған мына қайғылы түрге 

қараған ұнамайды; 【 зат 】③  азап, 

бейнет, зар, қайғы, мұң, күйзеліс, 

қасірет; 含～忍沮 қайғысын жасырып, 

көз жасын тыю. 

【悲哀】bēi’āi【сын】азалы, қайғылы, 

қасіретті, мұңлы, аянышты, азап 

шегуші, күйінішті. 

【 悲 惨 】 bēicǎn 【 сын 】 күйінішті, 

қайғылы, аянышты, трагедиялық, жан 

түршігерлік; ～事件 трагедиялық оқиға; 

【悲愁】 bēichóu【 сын】 қайғылану, 

қайғыру, жоқтау, зарығу, қамығу, 

қапалану, құса болу, мұңаю, сағыну, 

күйіну, қайғы басу, уайымдау. 

【 悲 楚 】 bēichǔ 〈 书 〉【 сын. 】 

аза, дерт, жамығу, жарықшақ, жүдеулік,

 зарлық, кебеп, күйіні, қайғы, 

қапа, қапалық, қасірет, қаяу, құса, мұң, 

өкініш, реніш, уайым, уайым-қайғы, 

шер. 

【悲怆】 bēichuànɡ 〈书〉【 сын 】
қайғылану, қайғыру, жоқтау, зарығу, 

қамығу, қапалану, құса болу, мұңаю, 

сағыну, күйіну, қайғы басу, уайымдау. 

【悲悼】bēidào【ет.】қамығу, қан жұту, 

қайғы-зар кернеу, қатты қайғыру, 

жоқтау, аза тұту, азалау, қайғыру, 

қайғырту, күйіну, қайғылану, тұлдану. 

【 悲 愤 】 bēifèn 【 сын 】 мұңайып 

ашулану, қайғыдан ызалану, 

күйінгеннен зығырданы қайнау, 

қасіреттен ашу кернеу. 

【 悲 歌 】 bēiɡē ①【 ет. 】 зарлы ән 

шырқау, қайғылы өлең айту; ②【зат.】 

элегия (мұңды лирикалық өлең мұңды 

музыкалық шығарма).【悲观】bēiɡuān

【 сын 】 күйректік, күйікшілік, 

торығушылық, түңулі, түңілушілік, 

торыққан, түңілген, барлық нәрсені 

қара түсте көру, қапас көзқараста қарау. 

【悲号】 bēiháo【 ет.】 мұң шақыру, 

күйініштен айқайлау. 

【悲欢离合】bēihuānlíhé қуаныш пен 

қайғы, кездесу мен қоштасу, 

ажырасудың қасіреті мен кездесудің 

қуанышы, тағдырдың құбылмалылығы. 

【悲剧】 bēijù【 зат】① трагедия ②
драма 

【悲苦】bēikǔ【сын】уайым, қайғы, 

қасірет, өкініш, қайғылы, қасіретті. 

【悲凉】bēiliánɡ【 сын】①бос, құр, 

қараусыз қалған, күтімсіз қалған, иесіз 

қалған, тасталған, адыра қалған. ②
қайғыдан қатып қалу, уайымға бой 

алдыру. 

【 悲 悯 】 bēimǐn 【 ет. 】 қайғысына 

ортақтасып көңіл айту, азасына 

ортақтасып тілек білдіру. 

【 悲 鸣 】 bēimínɡ 【 ет. 】 күйіктен 

бақыру, зар еңіреу, зар жылау, өксіп  

жылау, өксіп-өксіп жылау, мұңлы дауыс. 

【悲凄】bēiqī【сын】ғамкүн, дертті, 

жүдеңкі, жүдеу, жүзі сынық, зарлы, 

күйінішті, қайғылы, қападар, қапа 

көңілді, қапалы, қасіретті, мұңды, 

налалы, өксікті, уайымды, шерлі. 

【 悲 戚 】 bēiqī 【 сын 】 күйінішті, 

қайғылы, қайғы басқан (悲悲戚戚 деп 

те айтады). 

【悲泣】bēiqì【ет.】қайғыдан жылау. 

【悲切】bēiqiē【сын】аянышты, аза 

тұтушы, беті қаралы, күйінуші, 

қайғырушы, азалы, қайғы-қасіретті, 

қайғылы, мұңлы; 十分～的样子  өте 

мұңлы келбет. 

【悲情】bēiqínɡ①【зат】қайғы, мұң, 

нала, уайым.  

【 悲 伤 】 bēishānɡ 【 сын 】 күйіну, 

қайғыру, қайғы басу, қапалану, 

уайымдау. 

【悲声】bēishēnɡ〈书〉【зат】қайғы, 

мұң. 

【悲酸】 bēisuān 【 сын 】 күйінішті, 

қайғылы; қауырт, қызу, науқанды; 

жанды ауыртатын. 

【悲【од.】】bēitàn【ет.】қатты күрсіну, 

қайғылану, қайғыру, мұңаю.  

【悲天悯人】bēitiānmǐnrén «аспанның 

қайғысы мен халықтың уайымын 

шақыру», мағынасы: аянышты, 

наразылықты, шағым, халық үшін 

жаны күю, жалпыға бірдей есіркеуге 

тұрарлық. 

【悲恸】bēitònɡ【сын】қатты қайғыру, 

өте қатты мұңаю, зар жылау, 

зарлау：～欲绝  шектен тыс қатты 

қайғыру.  

【悲痛】bēitònɡ【сын】қамығу, қатты 

қайғыру, азап шегу, жапа көру, зар, 

қазап, қайғы-қасірет, қайғылы, 

қапаланған, қапалы, құсалы. 

【悲喜交集】 bēixǐjiāojí қуаныш пен 

қайғысы араласу, қуаныш пен қайғы 

өзара шырмалу, қуаныш пен қайғы 

сезімдері қатарынан бой алу (бойлау). 

【悲喜剧】bēixǐjù【зат】трагикомедия 

【悲辛】 bēixīn【 сын】 ащы қайғы, 

қайғының қасіреті, күйінішті ыза. 

【悲咽】bēiyè【ет.】қайғыдан күрсіну, 

ызадан жүрегі өрекпу, ыза қысып 

өрекпіп қалу, қайғыдан булығып қалу：

说到伤心处，她不禁～起来  мұңын 

айтқанда ол булықпай қоя алмады. 

【悲壮】bēizhuànɡ【 сын】батыл, ер 

жүрек, қайратты, қайсар, табанды, 

тайсалмайтын, тайынбайтын, көтеріңкі, 

масаттанған. 

碑 bēi 【 зат 】 монумент, ескерткіш 

тақта, қабыр үстіндегі ескерткіш; 立～ 

ескерткіш қою. 

【碑额】 bēi’é 【 зат 】 ескерткіштің 

үшкіл бұрышты маңдайы. 

【碑记】bēijì【зат】эпитафия,  

 

құлпытастағы жазу, ескерткішке ойып 

жазылған жазу. 

【碑碣】 bēijié〈书〉【 зат】 тастан 

жасалған тақта. 

【 碑 刻 】 bēikè 【 зат 】 ескерткіш 

тақтасындағы сурет немесе жазу. 

【碑林】 bēilín 【 зат.】  «ескерткіш 

тақта орманы», мағынасы: тастан 

жасалған тақталар мен ескерткіштер 

жиынтығы. Сонымен қатар, Сиань 

қаласындағы саябақ-мұражайдың атауы.  

【 碑 铭 】 bēimínɡ 【 зат. 】  тасқа 

жазылған ескерткіш жазу, эпитафия, 

эпиграф (шығарманың алдына оның 

қысқаша идеясын білдіру мақсатымен 

қойылған нақыл сөз). 

【 碑 首 】 bēishǒu 【 зат 】 碑 额 -ге 

қараңыз.. 

【 碑 拓 】 bēità 【 зат 】 тастағы, 

ескерткіштегі жазулардың көшірмесі. 

【碑帖】bēitiè【зат】жазба түр, жазу 

үлгісі, баспа-таңба, бедерлеме 

【碑文】bēiwén【 зат】 ескерткіштегі 

жазу, эпиграфикалық мәтін, бәдіз. 

【碑阴】 bēiyīn【 зат】 ескерткіштің 

немесе құлпытастың сыртқы беті. 

【 碑 座 】 bēizuò( ～ 儿 ) 【 зат 】
ескерткіштің төменгі жағындағы 

отыруға арналған орын. 

箄 bēi 〈 书 〉 балық аулағанда 

қолданатын бамбуктан жасалған 

кішкене себет. 

 

běi 

 

北-1běi ①【зат】солтүстік; 出～门  / 

солтүстік қақпадан шығу; ～ 去 

солтүстікке аттану; ～面 /солтүстік жақ; 

黄河以～ Хуанхэ өзенінің солтүстігінде; 

② жеңіліске, жығылысқа төзу; 介 战

皆～ /бірінен соң бір жеңіліске төзу; ③
(Běi)фамилияға қолданылады. 

【北半球】běibànqiú【зат】солтүстік 

жарты шар. 

【 北 边 】 běi·biɑn 【 зат 】 ① ( ～

儿)солтүстік , солтүстік жақ; 在山的～ 

таудың солтүстігінде. ② 〈 口 〉
солтүстік аудандар, солтүстікте.  

【北朝】 běi cháo【 зат】 Солтүстік 

династия дәуірі. 

【北辰】 běichén【 зат】 Темірқазық 

жұлдызы. 

【 北 斗 星 】 běidǒuxīnɡ 【 зат 】
Жетіқарақшы жұлдызы (шоқжұлдыз). 

【北豆腐】běidòu·fu【зат】солтүстік 

жақта жасалатын соя сүтінен 

қайнататын ірімшікті айтамыз. 

【北伐战争】Běifá Zhànzhēnɡ  1926-

1927 жж. Солтүстік жорығы (әскери). 

【北方】 běifānɡ【 зат】① солтүстік, 

солтүстік жақ, Қытайдың солтүстігі. 

【北方话】běifānɡhuà【зат】солтүстік 

диалекті. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B4%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%81%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84/
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【 北 非 】 Běi Fēi 【 зат 】 солтүстік 

Африка. 

【北瓜】běi·ɡuā〈方〉【зат】①жеуге 

жарамсыз ұсақ қарбыз; ②асқабақ. 

【北国】běiɡuó〈书〉【зат】Қытайдың 

солтүстік бөлігі, елдің солтүстігі. 

【北寒带】běihándài【зат】солтүстік 

суық белдік. 

【北回归线】běihuíɡuīxiàn【зат】Рак 

тропигі (солтүстік тропик). 

【北货】běihuò【зат】 

солтүстік провинциялардан келетін 

(гастрономиялық) тауарлар. 

【 北 极 】 běijí 【 зат 】 ① солтүстік 

полюс; ～地带 Арктика, арктикалық; ～

气象站  арктикалық метеостанция. ②
магниттік полюс. 

【北极光】běijíɡuānɡ【 зат】Терістік 

шұғыласы, терістік полярлық шұғыла. 

【北极圈】běijíquān【 зат】солтүстік 

поляр шеңбері. 

【北极星】běijíxīnɡ【зат】Темірқазық 

жұлдызы. 

【北极熊】běijíxiónɡ【зат】поляр аюы 

(ақ аю); 

【北京时间】 Běijīnɡ shíjiān Бейжің 

уақыты немесе Қытайдың стандартты 

уақыт белгісі. 

【北京猿人】Běijīnɡ yuánrén Бейжің 

адамы, синантроп (ежелгі тас дәуірінде 

өмір сүрген адам). 

【北面】 běi·miàn ( ～儿 ) 【 зат 】
солтүстік, солтүстік жақ, солтүстікке 

бетімен бұрылып тұру. 

【 北 欧 】 BěiŌu 【 зат 】 Солтүстік 

Еуропа, Еуропаның солтүстік бөлігі. 

【北齐】Běi Qí【 зат】Ци солтүстік 

династиясы (550-577 гг.); солтүстік 

патшалық династиясы;  Негізін салушы 

Гао Ян (高洋). 

【北曲】 běiqǔ 【 зат 】① солтүстік 

музыкалық драма театр (Мин 

династиясы).  

【北山羊】běishānyánɡ【зат】арқар. 

【北上】 běishànɡ【 ет.】 солтүстікке 

аттану. 

【北宋】Běi Sònɡ【зат】солтүстік Сун 

династиясы (960—1127гг.). 

【北纬】běiwěi【зат】солтүстік ендік. 

【北魏】 Běi Wèi【зат】Солтүстік Вэй 

династиясы (386—534). 

【北温带】běiwēndài【зат】солтүстік 

жылы пояс. 

【 北 洋 】 Běiyánɡ 【 зат 】 солтүстік  

теңіз жағалауы. 

【北洋军阀】Běiyánɡ Jūnfá Солтүстік 

милитаристтер 

【北周】Běi Zhōu【 зат】Солтүстік 

Чжоу династиясы (557—58①.  

 

bèi 

贝 1( 貝 ) bèi ①【 зат 】 бақалшық, 

қабыршақ, жарғақ, қалқан; ② ерте 

замандағы ақша (тиын) жасаған 

бақалшық. ③ (Bèi)фамилияға 

қолданылады. 

【贝雕】 bèidiāo【 зат】 бақалшақтан 

жасайтын бұйым (өнім);  

【 贝 多 】 bèiduō 【 зат 】 пальма 

жапырағы, пальмир жапырағы (осы 

жапырақтарда Үндістанда буддизм 

жазбаларының мәтіндерін жазған). 

【贝壳】bèiké(～儿)【зат】бақалшық, 

қабыршақ (ұлу), жарғақ, қалқан. 

【贝勒】bèi·lè【зат】бақалшықтармен 

безендірілген жүген. 

【 贝 雷 帽 】 bèiléimào 【 зат 】
берет (дөңгелек жұмсақ бас киім). 

【贝母】 bèimǔ【 зат】 ежелден дәрі 

жасауға қолданып келе жатқан 

жапырағы конус тәрізді салбырап 

өсетін сары-жасыл өсімдік. 

【贝书】bèishū【зат】буддизм кітабы 

(жапырақта жазылған). 

【贝塔粒子】bèitǎlìzǐ бета-бөлшек. 

【 贝 塔 射 线 】 bèitǎshèxiàn бета 

сәулелері (сәуле шығару).  

【贝叶书】 bèiyèshū【 зат】贝书 -ға 

қараңыз. 

【贝叶棕】bèiyèzōnɡ【зат】биіктігі 20 

метрден асатын көпсабақты, бір рет 

гүлдеп тез өлетін сасық иісті ағаштың 

дөңгелек үлкен  жапырақтары. 贝叶(bèi 

yè)деп те атайды. Одан желпуіш 

жасауға да болады және де оны 

буддизм жазбасына жазу жазуға  қағаз 

ретінде қолданады.   

【贝子】 bèizǐ【 зат】① ұлу (жұмсақ 

денелі омыртқасыз сауытты жәндік); ②
бұрынғы кездегі бақыршақ ақша (тиын). 

孛 bèi құйрықты 

жұлдыз (жарқылдайтын туманды 

дақтан және құйрық тәрізді жарқылды 

аймыштардан құралған аспан заты). 

邶 Bèi ① Бэй (бұрынғы Хэнань 

провинциясы территориясындағы 

патшалықтың атауы). ② 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

狈(狽)bèi ертегідегі қасқырға ұқсайтын 

аң. 

 (梖)bèi［ 多］(bèiduō)同“贝

多”(bèiduō) сөзімен мағынасы ортақ. 

备(備、俻) bèi ①бар болу, болу, бар, ие 

болу, қожа болу, билігі болу, еркі болу; 

德 才 兼 ～  үлкен іскерлік және 

моральдық қасиеттерге ие болу; ②

【 ет.】 әзірлену, дайындалу, даярлану, 

әзір ету, дайындау, даярлау, оқыту, 

үйрету, дәлдеу, икемдеу, ыңғайлау; ～饭 

тамақ әзірлеу, ас даярлау; ～荒  дүлей 

апатқа дайындалу; ③ жабдықтау, 

жабдық, құрал-сайман, әбделдеу, 

әбзелдеу, жасақтау, саймандау; 军 ～ 

әскери жабдық;   ④күшті, өте жақсы, 

сондай ғажап, қамтамасыз етілген, 

ауқатты, әлді. ⑤〈书〉【үс.】 толық, 

түгел, бүтіндей; 农 事 ～ 收  егін 

жұмыстары толығымен аяқталды; ⑥

(Bèi)【зат】фамилияға қолданылады. 

【备案】bèi∥àn【ет.】жұмысқа кірісу, 

іс бастау, анықтама дайындау (жоғарғы 

тұрған орындарға); іске тіркеу, есептеу 

ісіне қалдыру, есепке тіркеу.  

【 备 办 】 bèibàn 【 ет. 】 әзірлеу, 

дайындау, даяр ету, даярлап қою, 

даярлау; 

【备不住】 bèi·buzhù〈方〉【 үс.】
мүмкін, бәлкім, ықтимал, абзалы, сірә, 

тегі; 她～已经去上海了  Ол бәлкім 

Шанхайға кетіп қалған болар. 

【 备 查 】 bèichá 【 ет. 】 анықтамаға 

әзірлеу, анықтамалық құрал ретінде 

сақтау, анықтау үшін.  

【 备 份 】 bèifèn ① 【 зат 】 нөмір 

құрастыру; ②【ет.】кейінге сақтау. 

【备耕】bèiɡēnɡ【ет.】егіс қарсаңында 

топырақ өңдеу. 

【备荒】bèi∥huānɡ【ет.】алдын-ала 

аштыққа қарсы әдістер қолдану. 

【备货】bèi∥huò【ет.】тауар әзірлігі, 

жүк дайындығы. 

【 备 件 】 bèijiàn 【 зат 】 қосалқы 

бөлшектер; 配 齐 康 拜 因 的 全 套 ～ 

комбайн құрастыру үшін қосалқы 

бөлшектер жиынтығы. 

【备考】bèikǎo①【ет.】тексеріс үшін 

дайындап қою. ②【 зат 】 анықтама, 

тексеру, талқылау, нұсқама, сілтеме, 

түсірме, аңғарту, ескертпе, ескерту, 

анықтауыш, мәлімет беруші. ③【ет.】
емтиханға дайындық. 

【备课】bèi∥kè【ет.】сабаққа немесе 

оқуға дайындалу. 

【备料】bèi∥liào【ет.】дайындайтын, 

дайындау; ～ 车间 дайындайтын цех. 

【备品】 bèipǐn 【 зат 】 басы артық 

нәрсе, қор (мысалы, құрал-бөлшектер). 

【备勤】 bèiqín 【 ет. 】 тапсырманы 

орындауға қай уақытта да дайын 

болу：实行 24小时～ 24 сағат бойына 

тапсырманы орындау. 

【备取】bèiqǔ【ет.】кандидат ретінде 

қабылдау; 考生中有三人是～ емтихан 

тапсырғандардан үшеуі кандидат 

ретінде қабылданды. 

【 备 述 】 bèishù 【 ет. 】 толығымен 

баяндау, түгелдей айтып беру, бүтіндей 

мазмұндау; 

【备忘录】bèiwànɡlù 

【 зат 】①  меморандум (халықаралық 

қатынаста қол қойылып, мөр 

басылмаған, дипломатиялық 

талқылауға жататын мәселелерді 

байымдаған хат). ② ескертпе, 

жадынама; ③қызметтік хат, хаттама. 

【 备 选 】 bèixuǎn 【 ет. 】
альтернатива, балама, баламалы таңдау, 

таңдау-балама; 多准备几个节目～ 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
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бірнеше баламалы (альтернативті) 

бағдарламалар дайындау. 

【备汛】bèixùn【 ет.】 су тасқынына 

дайындалу, селге (су басу) дайындалу; 

沿 江 各 地 积 极 ～  өзен айналасы 

жағалай су тасқынына дайындалуда. 

【 备 用 】 bèiyònɡ 【 ет. 】 дайындау, 

қосалқы, қосымша, резервтік, сақтық, 

басы артық нәрсе, қор：～件 қосалқы 

бөлшектер; ～ 物 资 қордық 

қамсыздандыру; 留 出 部 分 现 金 ～ 

қолма-қол ақшаның бір бөлігін алып 

қою. 

【 备 灾 】 bèizāi 【 ет. 】 әзірлік, 

дайындық, даярлық; ～ 物 资  дүлей 

апаттарға дайындық жабдықтары. 

【备战】 bèi ∥ zhàn 【 ет. 】 соғысқа 

дайындық; 扩军～ қаруланып соғысқа 

дайындалу.  

【 备 至 】 bèizhì 【 сын 】 толық 

өлшеммен басу, аса, тым, жоғарғы саты; 

关心～ ілтипат пен қамқорлық, 爱护～ 

барынша қамын ойлау. 

【 备 注 】 bèizhù 【 зат 】 ① аңғарту, 

ескерту, ескертпе; ②анықтау, түсіндіру; 

背 bèi【 зат】① арқа, арқалық, бел, 

арқалық бой; 椅 ～  орындықтың 

арқасы; ～痛  белдегі ауру; ② сырт, 

сыртқы жақ; 手～ қолдың сыртқы жағы 

(беті); ③ теріс айналу, қайрылу, сырт 

айналу, теріс бұрылу, теріс қарау; ～着

太阳 күнге арқасымен тұру; ～着窗坐

着  терезеге арқасын беріп отыру; ④
біреудің арқасынан (сыртынан), 

астыртын, жасырынып, ұрланып; 这

是～着我做的  бұл менің арқамнан 

(сыртымнан) істелінген нәрсе; ⑤бұзу, 

қайшы сөйлеу, қарсы болу, қарсы 

сөйлеу; ～约 келісім-шартты бұзу; 这是

有～定章的 маңызды ережелерге қарсы 

болу; ⑥жатқа оқу; ～诗 өлеңді жатқа 

оқу; ⑦шалғай, алыс түкпірдегі, меңреу 

жердегі, шеттегі; 这地方很～ мына жер 

өте шалғай; ⑧керең, саңырау, құлағы 

тосың еститін, құлағы мүкіс; 他右耳有

点儿～  оның оң құлағы мүкістеу; ⑨

(Bèi) 姓  (фамилияға қолданылады., 

фамилияға қолданылады.). 

【 背 不 住 】 bèi·buzhù 备 不 住 ” 

(bèibuzhù)- мен мағынасы бір. 

【背称】bèichēnɡ【зат】Лақап ат. 

【背城借一】 bèichénɡjièyī қалалық 

қабырғаға арқасымен тұрып, соңғы 

күреске шығу (мағынасы: соңғы 

шайқасқа шығу, аянбай қарсылық 

көрсету, жан қия қарсыласу). 

【背城一战】bèichénɡyīzhàn 背城借一 

(екеуі бір мағына). 

【 背 搭 子 】 bèidā·zi 【 зат 】
Қытайлардың асынып жүретін шүберек 

сөмкесі. 

【背道而驰】bèidàoérchíәр түрлі жаққа 

зымырау (мағынасы: тарау, тарқау, кеск 

көлденең жүру, қарсы келу, қайшы 

келу). 

【背地里】bèidì·li【зат】көзден тыс, 

арқасынан, астыртын, жасырын, 

үндемей, білдірмей, сездірмей, 

ақырындап, біртіндеп, ептеп-ептеп;  

【背对背】 bèiduìbèi жақындастыра, 

қисындастыра, өбістіре, сықап, тиістіре, 

тығыздап, арасынан қыл өтпейтін, 

жақын. 

【背风】 bèifēnɡ【 ет.】ық, ық жақ, 

ықтасын, таса; ～风岸 ық жағалау; 

【背旮旯儿】bèiɡālár〈方〉【зат】алыс 

түкпірдегі бір бұрыш, меңіреу жер. 

【背光】bèiɡuānɡ【ет.】көмескі жарық, 

қаракөлеңке (дисплейдің), саялы: 那

儿～，看书到亮的地方来  ана жер 

жарық, кітапты жарық жерге барып 

оқы. 

【背后】 bèihòu【 зат】① арт жағы, 

артынан, артында, соңында ： 山 ～ 

таудың артында; ② көзден тыс, 

арқасынан, астыртын, жасырын, 

үндемей, білдірмей, сездірмей, 

ақырындап, біртіндеп, ептеп-ептеп;：

有话当面说，不要～乱说  айтатын 

болсаң бетіме айт, сыртымнан сөз 

айтудың қажеті жоқ. 

【背晦】bèi·hui есеңгіреу, естен тану, 

ес-түстен айрылу, жындану, жынды 

болу, ақмақтану, ақылсыздану, ақылы 

кему, ақылынан алжасқан адамға 

айналу, алжу, кеудіреу, маразм; 老～晦 

ақылынан алжасқан қарт. 

【背货】bèihuò【 зат】сапасы нашар 

(көнерген) және сатылымы төмен 

болған тауарлар：处理～，让资金周转

起来 тауарды қайта өңдеп, айнылымға 

салу. 

【 背 脊 】 bèijǐ 【 зат 】 арқа, жон, 

омыртқа. 

【背剪】bèijiǎn【ет.】қолдарын бұрау, 

қолдарын қайыру, қолдарын арқасына 

байлау：他～双手，来回走着  ол 

қолдарын арқасына ұстап, ары-бері 

жүрді. 

【背井离乡】bèijǐnɡlíxiānɡ Отанынан 

кетіп қалу, туған жерін тастап кету 离乡

背 井  (líxiāngbèijǐng) деп те айтуға 

болады. 

【背景】bèijǐnɡ【зат】①фон; 以...为～ 

бірдеңенің фонында; 在 ... ～ 下 

бірдеңенің фонында; ② сахна көркі, 

театрдағы артқы декорация, ③ астар, 

теріс жағы, ішкі жағы; ④ басқа 

жерлерде өткен жұмыс тәжірибесі; ⑤
ресімдеу тақырыбы. 

【背景音乐】 bèijǐnɡyīnyuè фондық 

музыка, саундтрек. 

【背静】bèi·jinɡ【сын】(地方)тыныш, 

тым-тырыс (орын жөнінде): ～的小巷 

тыныш тар көше (тар өтпе). 

【背靠背】bèikàobèi ①жақындастыра, 

қисындастыра, өбістіре, сықап, тиістіре, 

тығыздап, арасынан қыл өтпейтін, 

жақын. ② көзден тыс, арқасынан, 

астыртын, жасырын, үндемей, 

білдірмей, сездірмей, ақырындап, 

біртіндеп, ептеп-ептеп; ③ вахтадағы 

кезекші алмастырушы (әсіресе, 

мұнайгаз орындарында);  

【背离】bèilí【ет.】①қалдырып кету, 

қалдыру, тастап кету, тастау：～故土，

流浪在外 отанды тастап, басқа жақта 

қаңғыру; ②кейін жылжу, шегіну, бұзу, 

ауып кету, бір жаққа бұрылып кету：不

能～基本原则 ұстанған қағидадан ауып 

кету. 

【 背 理 】 bèi ∥ lǐ 【 сын 】 дұрыс 

мағынадан ауытқу, аңдамай істеу, 

абайламай жасау：这件事他做得有点

儿 ～  бұл істі ол кішкене аңдамай 

жасады. 

【背面】bèimiàn【зат】①(～儿)артқы 

жақ (астыңғы жақ, сырт жақ), аверс 

(шақаның не медальдің сыртқы жағы); 

在单据的～签字 құжаттың артқы бетіне 

қойылған қол. ② арқа (кейбір 

жануарларға қатысты айтылады). 

【背谬】bèimiù адасу, алжасу, жаңылу, 

қателесу, лағу, теріс кету, жалған, өтірік, 

бояма, ақылға сыймайтын, жөнсіз, 

жетесіз. 

【背叛】bèipàn【ет.】背 қиянат еті, 

опасыздық ету, дұшпанға сату, 

дұшпанның қолына ұстап беру, бүлік 

шығару, бүліну, дүрбелең шығару, 

опасыздық, екіжүзділік, сатқын, 

сатқындық, ：～祖国 отанын сату;  

【背鳍】bèiqí【зат】арқа қанаты. 

【背气】bèi∥qì〈口〉【ет.】аурудан 

немесе басқа да бір белгілі себептерге 

байланысты дем жетпей қалу：婴儿～

了，赶快做人工呼吸  балаға дем 

жетпей қалды, тездетіп қолдан дем 

салыңыздар|气得他差点儿背过气去 ол 

сәл болмағанда есінен тана жаздады. 

【 背 弃 】 bèiqì 【 ет. 】 сатып кету, 

лақтыру, опасыздық жасау, тастау, 

қалдыру, безу, қайту, тану：～盟约 

өсиетті бұзу; ～ 马 克 思 列 宁 主 义 

марксизм мен ленинизмге опасыздық 

жасау; ～行为 опасыздық, сатқындық. 

【背人】bèi∥ rén【 ет.】① тығылып, 

ешкімге көрсетпей, білдіртпей; 

байқатпай, жасырын, жасырынып, 

құпия түрде, астыртын, білдірмей, 

үндемей, ұрланып：找个～的地方谈话 

сөйлесу үшін жасырын орын табу. 

【背时】bèishí〈方〉【сын】①артта 

қалған, кейін қалған, мешеу, ескірген, 

қолданудан шығып қалған ： ～ 货 

ескірген тауар; ② жолы қиын, 

қырсықты, салымсыз, сәтсіз; 

【背书】1 bèi∥shū【ет.】жатқа оқу. 
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【背书】 2 bèishū【 ет.】 табыстама 

жазба, индоссамент (вексельдің немесе 

атаулы бағалы қағаздың сыртқы 

бетіндегі табыстама жазу). 

【背水一战】 bèishuǐyīzhàn өлгенше 

шайқасу, жеңіс немесе өлім.  

【背水阵】bèishuǐzhèn【зат】тылдағы 

сумен тосқауылдау позициясы 

(мағынасы: соңғы мәреде жеңіс немесе 

өлім). 

【背诵】bèisònɡ【ет.】жатқа оқу (еске 

сақтап)：～课文 мәтінді жатқа оқу. 

【 背 投 电 视 】 bèitóudiànshì 

теледидардың артқы кескіні. 

【背心】bèixīn (～儿)【зат】желетке, 

көкірекше, кеудеше, шолақ жеңді киім.  

【背信弃义】 bèixìnqìyì арамзалық, 

залымдық, екі жүзділік, қиянатшылық, 

опасыздық, арамза, екі жүзді, залым, 

қиянатшыл, опасыз, серт бұзған. 

【 背 兴 】 bèixìnɡ 〈 方 〉【 сын 】
күйзеліске ұшырау, сәтсіздікке ұшырау, 

жолы болмау, сәтсіздік, қырсықтық, сор, 

ісі оңбау：真～，刚穿的新衣服拉(lá)了

个 口 子  Қандай қырсықтық, жап-

жаңадан киген киімімді жыртып  

алдым. 

【背眼】bèiyǎn (～儿)【сын】аулақ, 

оңаша, оқшау; ～的角落 оңаша бөлме. 

【背阴】 bèiyīn ( ～儿 ) ①【 ет. 】

көлеңкелеу, көлеңке болу：楼后～的地

方 还 有 积 雪  ғимараттың көлеңкелі 

жерінде әлі қар жатыр. ② 【 зат 】

көлеңке орын：找个～儿凉快凉快 

қоңыр салқын көлеңке іздеу. 

【背影】 bèiyǐnɡ (～儿 )【 зат】 арқа, 

бел：我看着他的～，目送着他走远了 

Ол алысқа ұзап кеткенше дейін мен 

оның арқасынан (артынан) қарап 

тұрдым. 

【 背 约 】 bèi ∥ yuē 【 ет. 】 келісім-

шартты бұзу, өз сөзінде тұрмау, 

келісімге қарамастан. 

【背运】 bèiyùn ①【 зат】 сәтсіздік, 

қырсықтық, сор,②【 сын】күйзеліске 

ұшырау, сәтсіздікке ұшырау, жолы 

болмау, ісі оңбау. 

【背字儿】bèizìr〈方〉【зат】бақытсыз 

тағдыр, сәтсіздік.：走～  бақытсыз 

кезеңге тап болу. 

钡 (鋇 ) bèi【 зат】барий (күміс түсті 

жұмсақ металл; хим.элемент). 

【钡餐】bèicān【зат】Ішкі құрылысты 

рентгенге түсіргенде ішетін барий 

қосылған сұйықтық. 

倍 bèi①【мөл.】рет, есе, соншалықты 

көлем (мөлшер), сонша, 100%：二的

五 ～ 是 十  екіні бес еселегенде он 

болады (екі жердегі бесім он). ②екі есе 

арттыру, екі есе көбейту, екі есе өсіру, 

екеу болу, екі есе өсірілу, екі есе 

үлкейтілу, екі есе, екі рет：善学者师逸

而功～ /жақсы оқушының нәтижесі екі 

есеге жоғары болады. ③(Bèi)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【倍道】bèidào〈书〉【ет.】екі есеге 

асып түсу, екі өткел жасау, жедел марш, 

қарқынды қимыл. 

【倍加】bèijiā【үс.】екеу болу, екі есе 

өсірілу, екі есе үлкейтілу, екі есе, екі 

рет：～爱惜 /екі есеге бағалау; 雨后的

空气～清新 /жаңбырдан кейінгі ауа екі 

есеге тазарып қалды (жаңарып). 

【倍率】 bèilǜ【 зат】 арттыру, арту, 

көбейту, көбею, ұлғаю, өсу, өсіру, 

ұлғайту, зораю, күшейту, күшею, нығаю, 

үлкейту еселігі (мысалы, 

микроскоппен). 

【倍儿】bèir〈方〉【үс.】аса, өте, ерен, 

тым, тіпті, бүтінімен, тұтасымен, түп-

түгел, бүтіндей ： ～ 新  өте таза, 

тұтасымен таза; ～亮 тым ашық; ～多 

аса көп, өте көп. 

【倍式】bèishì【зат.】 көптік формула. 

Егер бір интеграл екінші интегралмен 

бөлінетін болса, ол көптік интеграл. 

Мысалы: ɑ2－b2: ɑ＋b мен ɑ－b-ның 

көптік формуласы. 

【倍数】bèishù【 зат】①дүркінділік, 

еселік; 九是三的～ /тоғыз үштің еселігі. 

②бөлінгіш сан. 

【倍增】bèizēnɡ【ет.】екі есе арттыру, 

екі есе көбейту, екі есе өсіру, екі есе 

үлкейту, арттыру, кеңейту, көбейту, 

ұлғайту, үлкейту (бірнеше ретке, талай 

ретке)：产量～ / өнімділік көбейді; 信

心 ～  / сенім ұлғайды; 勇 气 ～  / 

батылдық екі есеге артты. 

悖 (誖 ) bèi ① кереғар, қарсы, қайшы, 

қарама-қарсы, қарама-қайшы ： 并 行

不～ бірге және тату қозғалу; ②әбес, 

жаңсақ, қате, қателік; адасу, әбестік, 

жаңылу, жаңылыс, қателесу, лағу, теріс 

кету; ③топас, парықсыз, ақылсыз. 

【 悖 晦 】 bèi·hui 〈 方 〉【 сын 】
парықсыз, берекесіз, мағынасыз, топас. 

背晦(bèi hui) деп те атайды. 

【悖理】bèilǐ “背理”- мен бір мағына. 

【悖论】bèilùn【зат】 

қарама-қайшы, оғаштық, парадокс, 

тосын пікір (дағдыға, әдетке қайшы 

келетін жаңа пікір; бүйректен сирақ 

шығару). 

【悖谬】bèimiù〈书〉【сын.】  

адасу, алжасу, жаңылу, қателесу, лағу, 

теріс кету; жалған, өтірік, бояма; 

ақылсыз, әулекі, жетесіз, ақылға 

сыймайтын, жөнсіз, қисынсыз. 

【悖逆】bèinì〈书〉【ет.】қарсы жүру, 

кесе көлденең өту, қайшы болу, қарсы 

сөйлеу, қарсы сөйлеу ：～之罪  сөз 

тыңдамау айыбы; ～天道  тынышсыз 

ауа-райы. 

【悖入悖出】 bèirùbèichū жалғанмен 

жиналған, жалғанмен құриды; күл боп 

кетеді; қалай жинаса, солай өтеді. 

【悖时】bèishí “背时”(bèi shí) – мен 

бірдей мағына. 

被 -1bèi【 зат 】 көрпе：棉～  мақта 

көрпе; 夹～ жаз көрпе (жаз мезгілінде 

жамылатын); 睡觉要盖好～ ұйықтарда 

көрпені дұрыстап жамылу қажет. 

被-2 bèi ①көрметпеу, пана болу, тығу; 

көлегейлету, көлегейлеу, күргейлеу, қал

қалау, қымқау, тасалау; бүркеу, жасыру, 

қымтау, тасалау: ～ 覆  бүркеулі, 

жабылған, төселген; 植～  өсімдіктен 

жасалған жамылғы (төсек жапқыш); ②
сынау, душар болу, тап болу, ұшырау, 

жолығу：～灾 жәбірленген; ～难 зиян 

шегу, күйзелу. 

被 3bèi  Тілдің барлық стилінде етістік 

түбірінің алдында ырықсыз етістікті 

тудыру үшін ықпал жасайтын сөз. 

Мысалы：打倒  құрту, жою – 被打倒 

құртылу, жойылу; 

【被褡子】bèidā·zi    шүберек қалта 

(дорба)“背搭子”(bèidā·zi) деп те атайды. 

【 被 袋 】 bèidài 【 зат. 】 

портплед (төсек-орын т. б. салып алуға 

арналған жол сөмкесі). 

【被单】 bèidān (～儿 )【 зат】① ақ 

жайма, жайма, төсек 

жайма,  сейсеп (көрпені кірлетпес үшін 

қапталып кигізілетін сейсеп). 被单子 

деп те атайды. ② төсек жапқыш 

(жабынды, жамылғы). 

【被动】 bèidònɡ【 сын】① тәуелді, 

бағынышты, бодан, байлаулы, 

байланысты, пассив: ～分化  тәуелді 

жіктеу; ～散步  пассивті көші-қон; ②

ырықсыз: ～形动词 / ырықсыз есімше. 

【被动式】bèidònɡshì【зат】ырықсыз 

айналым, пассивті құрылым. 

【被服】bèifú【зат】киім, киім-кешек, 

нысанды киім, формалы киім：～厂 

тігін шеберханасы. 

【 被 覆 】 bèifù ① 【 ет. 】 бүркеулі, 

жабылған, төселген：山上～着苍翠的

森林  төбенің басы қалың орманмен 

жабылған. ② 【 зат 】 жабын, 

жамылғы：植物～ өсімдік жамылғысы; 

③【ет.】бүркеу, жабу, қаптау, орау. 

【 被 告 】 bèiɡào 【 зат 】 айыпкер, 

айыпталушы, жауапкер, сотталушы. 

【 被 害 人 】 bèihàirén 【 зат 】
жәбірленген адам, жәбірленуші, зардап 

шегуші, қиянат көруші, қырсыққа 

ұшыраған.  

【 被 里 】 bèilǐ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

сейсеп (көрпені кірлетпес үшін 

қапталып кигізілетін сейсеп).【被面】

bèimiàn (～儿)【зат】көрпенің беттік 

жағы (жоғарғы жағы).  

【被难】bèinàn【ет.】①апатқа ұшырау, 

қиындыққа тап болу, өлтірілу, өлімге 

душар болу, құрбандық болу, өліп қалу, 

құрылу ：飞机失事，乘客全部～ 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D2%9B%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BF/
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авиаапат, барлық жолаушылар өлімге 

душар болды. ② аяқ астынан апатқа 

ұшырау; жәбірлену, зақысдану, зиян 

тарту, зиян шегу, күйзелу, қайғы-қасірет 

тарту, қасіретке түсі, қиянат көру 

(мысалы, аштықтан, су 

тасқынынан..,)：～的老百姓正在抢搭

帐篷  / қиындыққа тап болған жұрт 

шатырлар құруда. 

【被褥】bèirù【зат】төсек, төсек орын, 

жатын орын, төсек орын бұйымдары：

那些～该拆洗了  анау төсек орын 

бұйымдары сөгіліп (шешіліп) жуылған. 

【被套】 bèitào 【 зат 】① көрпенің 

сыртынан кірлемес үшін кигізетін 

төсек бұйымы. ②  портплед (төсек-

орын т. б. салып алуға арналған жол 

сөмкесі). 

【被头】 bèitóu 【 зат 】① көрпенің 

(сыртқы) аяқ жағы. ②〈方〉көрпе. 

【被窝儿】 bèiwōr【 зат】 көрпе қап, 

төсек қап, кереует：他躺在～里不愿起

来 ол төсек қапта жатып ап, тұрғысы 

келмейді (шыққысы келмейді). 

【被卧】běi·wo〈口〉【зат】көрпе：一

床～ бір көрпе. 

【被选举权】bèixuǎnjǔquán【зат】①
сайлауға түсуге құқылы болу. 

【 被 罩 】 bèizhào 【 зат 】 көрпенің 

сыртынан кірлемес үшін кигізетін 

төсек бұйымы. 

【被子】bèi·zi【зат】көрпе (мақтадан 

жасалған). 

【 被 子 植 物 】 bèizǐ-zhíwù жеміс 

шығаратын тұқымы бар гүлді 

өсімдіктер. 

辈(輩)bèi ①【зат】әулет, буын, нәсіл, 

ұрпақ, замандас ：长～  ақсақал, ел 

ағасы; 晚～ жасөспірім; 同～ замандас, 

құрдас; 老前～ ардагер, майталман; 小

一～  жас буындар. ②〈书〉 көрше 

түрді білдіру үшін қолданылады 

(адамдарға қатысты)：我～ біз;  无能

之～ топастар, түкке жарамайтын жұрт. 

③(～儿)өмір：后半～儿 өмірдің екінші 

жартысы. 

【辈出】bèichū【ет.】көріну, көрініп 

қалу, туу, шығу, шыға келу, пайда болу;  

英雄～ батырдың туылуы; 新人～ жаңа 

бір адамның пайда болуы. 

【辈分】 bèi·fen【 зат】 әулет, буын, 

нәсіл, ұрпақ; рудағы отағасылық 

тәртіп：论～，我是他叔叔  ұрпақ 

бойынша мен оның ағасыман; 他年纪比

我小，可～比我大  оның жасы менен 

кішкентай, бірақ отбасылық тәртіп 

жағынан ол менен үлкен (жасы 

кішкентай болса да, жолы үлкен). 

 

【辈行】 bèihánɡ 【 зат 】辈分 -мен 

мағынасы бірдей. 

【辈数儿】bèishùr【зат】әулет, буын, 

нәсіл, ұрпақ; рудағы отағасылық 

тәртіп：他虽然年纪轻，～小，但在村

里很有威信 /Ол жасының кішілігіне, 

буын бойынша кішілігіне қарамастан 

ауылдағы беделі жоғары. 

【 辈 子 】 bèi·zi 【 зат 】 өмір бойы, 

өмірінде, өмірінің барлық күнінде, 

бүкіл өмірінде：～一次  өмірінде бір 

рет; ～宿愿 өмір бойғы арманым. 

惫 ( 憊 )bèi( 旧 读 bài)арып-талу, 

болдырғандық, болдыру, жадаулық, 

қалжырағандық, шаршаулық, шаршау, 

қажу, әлсіреу, дымы құру, дәрменсіздік, 

қауқарсыздық ： 疲 ～  тамамдану, 

таусылу. 

焙 bèi【ет.】отқа кептіру, қақтап алу, 

қақтау, ыстап алу, дегдіту, кептіру, 

құрғату, сорғыту, қуыру, күйдіру：～一

点儿花椒 бұрышты кішкене қақтау. 

【焙粉】 bèifěn 【 зат 】 ашытқының 

орнына қолданатын сода, шарап 

қышқылы және крахмалдың аралас 

қоспасы. 发粉  деп те атайды，кейбір 

аймақтар起子 деп те айтады. 

【焙烧】bèishāo【ет.】күйдіру, өртеу. 

蓓 bèi［蓓蕾］ (bèilěi)【 зат】 аузын 

ашпаған гүл, атылмаған гүл, бітеугүл, 

гүлдің қауызы, гүлдің түйнегі, 

гүлшанақ：桃树～满枝 өрік ағашы гүл 

атуда; 

碚 bèi жердің атауы：北～  Чунцин 

（重庆）қаласындағы ауданның аты. 

鞁 bèi ①〈书〉ер тоқымның жалпы 

атауы.②жегу, ерттеп қою, ерттеу. 

骳 bèi қисық, теріс, түзу емес, дұрыс 

емес. 

褙 bèi【 ет.】матаны немесе қағазды 

бір-бір қабаттан біріктіріп жапсыру：

后面又～了一层布 бірінен соң бірі бір 

қабат матадан жапсырылды. 

【褙子】bèi·zi〈方〉【зат】көпқабатты 

ұлтан (көпқабатты матадан немесе 

қағаздан жасалған ұлтандау, төсеу). 

糒 bèi 〈书〉 қаттылап қайнатылған 

күріш. 

鞴 -1bèi 【 ет. 】 ер-тоқым, тізгін, т.б. 

алып, аттың үстіне кигізу：～马 ат жегі, 

жылқыны ерттеу. 

鞴-2bèi

【ет.】   мікбас,  поршень,  піспек (цил

индрдің ішіне буды, газды, суды не т. б. 

сұйық затты жұта тартып және оларды 

итеріп шығаратын сүмбі). 

鐾 bèi 【 ет. 】 жармалау, тарту, түю, 

ұсақтау. 

 

bei 

 

呗(唄)·bei【шыл.】①айтылған сөздің 

талассыздығы мен ұғымдылығын 

көрсетеді; сонымен қатар сөйлеудегі 

әзіл мен күлдіргіш және өкініш пен ыза 

екпіндерін көрсетеді：不懂，就好好

学～ түсінбейді екенсің, оқу керек! ②
еріксіз келісім мен жол беруді  (көну) 

көрсетеді：去就去～ кетсе кете берсін! 

臂 ·bei қол (иықтан білезікке дейінгі 

бөлігі) 

 

 

bēn 

 

奔 bēn ①тап беру, ұмтылу, шап ету, ：

直～大门 қақпаға тап беру. ②айналысу, 

әбігерлену, әрекет жасау, іздену, жүгіру 

(шаруалармен). ③(бір бағытқа қарай) –

ға, -ге, -қа, -ке, -на：～河边走去 өзен-

ге бару.  

④(Bēn)адамның аты. 

【 奔 波 】 bēnbō 【 ет. 】 айналысу, 

әбігерлену, машақат, әрекет жасау, 

іздену, жүгіру (шаруалармен).：～聒天 

машақатты күн. 

【奔驰】 bēnchí【 ет.】 зымырау, тез 

жүру, шабу, желдірту, зулау 

(мәшинемен, атпен, т.б. жүргенге 

қатысты айтылады)：骏马～ жүйрік ат 

шауып келеді; 列车在广阔的原野上～ 

пойыз кең даламен зымырап келеді. 

【奔窜】bēncuàn【ет.】қаша жөнелу, 

жалтақтап жүгіру：敌军被打得四处～ 

жау қысымынан төрт жаққа пытырап 

қашу. 

【 奔 放 】 bēnfànɡ 【 сын 】 жоғары 

екпінмен зулау; ерікке жіберу (мысалы, 

жылқыны); екпін соқпа, қатты қимыл 

(жел); жану, жұлқыну, жұлыну, кенет 

ұмтылыс, қарқын, қызулық (сезім) ; 

азат, еркін (мысалы, әдеби тілде)：热

情～ әуесқой, құмар, ынтық. 

【 奔 赴 】 bēnfù 【 ет. 】 жанталасып 

орындау (бұйрықты), тез әсер ету 

(уақиға), желел аттану (мысалы, әскери 

шабуыл аймағына), т.б. ： ～ 战 场 

шайқас алаңында жанталасып 

шайқасу; ～ 边 疆  шекара қызметін 

жанталасып атқару;  

【奔劳】 bēnláo【 ет.】 қайғы-қасірет 

кешіп жүру, қиындықтан көз ашпау：

日夜～  тәулік бойықиындықтан көз 

ашпау. 

【奔流】bēnliú【ет.】екпіндеп (ашулы, 

қызу); зымырау, зулау, сарқырау 

(ағу) ：江水～ өзеннің екпінді ағысы;  

【奔忙】 bēnmánɡ【 ет.】 әбігерлені, 

машақаттану, әбігерлік, машақат; 

жүгіру (сөйлеу тілі)：他为料理这件

事，～了好几天 ол осы шаруаны бітіру 

үшін қаншама күн жүгірді. 

【奔命】 bēnmìnɡ【 ет.】 абыл-сабыл 

жүріс, сергелдең, жүгіріс, машақат, 

әбігерлену. 

【奔跑】 bēnpǎo 【 ет. 】 тез жүгіру, 

қапылу, желдірту, асығу：往来～ анда-

мында жүгіру; ～如飞 зымырап жүгіру. 

【奔丧】 bēn ∥ sānɡ 【 ет. 】 жерлеу 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B4/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA/
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рәсіміне (өлімге) алыстан жол жүріп 

бару (асығып). 

【 奔 驶 】 bēnshǐ 【 ет. 】 екпіндеп 

зымырау. 

【奔逝】bénshì〈书〉【ет.】(уақыт, су 

ағыны, т.б.)зуылдап жүру ： 岁 月 ～ 

жылдар зуылдап өтуде;  ～的河水 

зуылдап аққан өзен суы. 

【奔逃】 bēntáo【 ет.】жүгіру, қашу 

(басқа жаққа), қашып құтылу：～他乡 

басқа жерге қашып кету; 四 散 ～ 

шашырап қашу. 

【奔腾】 bēnténɡ【 ет.】① (көп аса 

жылқыға айтады)секіру, шабу, зымырау, 

зулау：一马当先，万马～  үйірдің 

алдына шығу; ② асып-тасу, қайнау, 

жану, жандану, қызу; 思绪～  қаны 

қайнау (көңіл-күй); 

【奔突】bɑntū【ет.】①бұза-жара кіру, 

өрмелеп шығу, өрмелеу ： 四 下 ～ 

барлық жерге өрмелеп шығу; ②

зымырау, зулау, жүгіру; ～向前  алға 

қарай зулау. 

【奔袭】 bēnxí【 ет.】 кенет шабуыл, 

екпінді ырғу：命令部队，轻装～ 

әскери топқа жеңіл қарумен кенет 

шабуыл жасауды бұйырды. 

【奔泻】bēnxiè【 ет.】 төменге қарай 

ағатын екпінді ағыс ： 瀑布 ～而下 

сарқыраманың төменге қарай екпінмен 

құлауы; 

【奔涌】bēnyǒnɡ【ет.】толқын, екпін, 

атқылап шығу ：大江～  Ұлы өзен 

толқыны; 热泪～ көз жастың атқылап 

шығуы; 激情～ долы әуесқойдық. 

【奔逐】bēnzhú【ет.】айдау, асықтыру, 

қуалау, қуу, қуып жету, аңду, аңдысу, 

ізіне түсу：孩子们在田野里尽情地～嬉

闹 балалар далада барлық көңілдерімен 

қуыспақ ойнады. 

【 奔 走 】 bēnzǒu 【 ет. 】 ① асығу, 

жанығу：～相告 жаңалықты жеткізуге 

асығу, бірдеңені хабарлауға асығу. ②
әбігерлену, әрекет жасау, жүгіру, 

жүгіріп жүру：为某事～ бір шаруамен 

жүгіру; ～了一整天  бір күн бойы 

жүгірумен өту. 

【奔走呼号】bēnzǒu hūháo   жүгіріп 

бара жатып айқайлап шақыру (бір 

уақытта). 

贲 ( 賁 )bēn ① батыр жауынгер. ②
(Bēn)фамилияға қолданылады.. 

【贲门】bēnmén【зат】асқазан сағасы. 

锛(錛)bēn ①шапқы, кетпен, тесе, балта. 

② 【 ет. 】 шапқы немесе кетпенді 

пайдала отырып ағаш материалдарын 

жону, жонып тегістеу, шауып 

тегістеу：～木头  ағашты жону. ③

【 ет. 】 жүзі қайту, мұқалып қалу, 

өтпейтін болып қалу：刀使～了 пышақ 

өтпейтін болып қалды;  

【锛子】 bēn·zi【 зат】 ағаш кесуге, 

жонуға, ағашты жонып немесе шауып 

тегістеуге арналған құрал (шапқы, 

кетпен, тесе, балта.). 

 

 

běn 

 

本 -1běn ① өсімдіктің діңі немесе 

тамыры：草～  шөптің тамыры; 木～

ағаштың діңі; 水有源，木有～  судың 

қайнары (көзі) бар, ағаштың тамыры 

бар. ②〈书〉 гүлдер мен ағаштарға, 

өсімдіктерге арналған есептік сөз：牡

丹十～он тал сәлдегүл (таушымылдық, 

шұғынық). ③бір нәрсенің негізгі көзі, 

негізгісі, бастапқысы (соңына қатысты); 

事物的根本、根源(跟“末”相对)：忘～ 

негізін ұмыту; ～ 阵 地  негізгі 

позиция; ～ 行 星  негізгі ғаламшар 

(аспан денелері). ④(～儿)капитал：～

小利薄 азғантай капиталда пайызы да 

көп болмайды; ⑤басты-басты, негізгі, 

маңызды：～部  негізгі бөлім; ～科 

басты тарау. ⑥ әуелгі, алғашқы, 

бастапқы, негізгі：～意 бастапқы ойы 

(мақсаты); ～色 негізгі түсі, әуелгі түсі. 

⑦【үс.】本来：～想不去.⑧есімдіктің 

орнына қолданылады, тек қана 

меншіктілікті көрсету үшін ： ～ 厂 

біздің зауыт; ～校 біздің мектеп; ～国 

біздің ел. ⑨ есімдіктің орнына 

қолданылады, тек осы, тап осы, қазіргі, 

бұл деген мағынада ： ～ 年  осы 

жылы; ～月  осы ай. ⑩ негізге алу, 

сүйену, негіздену, тіректену, басын 

бастау：～着政策办事  саяси бағытқа 

сүйене отырып, әрекет жасау. 

本-2běn ①(～儿)【зат】дәптер, кітап：

书～ кітап, кітаби; 账～儿 кіріс-шығыс 

кітапшасы; ② басылым, баспа-таңба, 

баспа кітабы：抄～  қолжазба; 稿～ 

алғашқы нұсқа, алғашқы үлгі, нобай, 

эскиз. ③(～儿)көріністің, қойылымның 

түпнұсқалық данасы ：话～ кітаптың 

сөйлеу тіліндегі нұсқасы; 剧 ～ 

сценарий, көрініс, пьеса. ④феодалдық 

кезеңдегі баяндау хаты, баяндама 

(патшаға арналған)：奏～  баяндама 

беру; ⑤ (～儿 )есептік сөз; a)кітапқа 

арналған：五～书 бес кітап; 两～儿账 

екі тізімдеме; b)қойылым, көріністерге 

арналған：头～《西游记》  «Батысқа 

саяхат» романының бірінші кітабы. 

c)белгілі бір ұзақылыққа, 

созылыңқылыққа арналған：这部电影

是十四～ киноның мына бөлімі он төрт 

бөліктен тұрады. 

【本本】běnběn(～儿 )〈口〉【 зат】
кітап, жаттап алған білім, 

кітаптағыдай：你看，～上写得很清楚

嘛  /Қарашы, кітаптағыдай анық 

жазылған. 

【本本主义】běn·běn zhǔyì   жаттампаз,   

дүмшелік. 

【 本 币 】 běnbì 【 зат 】 жергілікті 

(ұлттық) валюта. 

【本部】běnbù【зат】(мекеме, ұжым, 

ұйым) Негізгі (маңызды) орталық 

бөлімдері ： 校 ～  кампус; 公 司 ～ 

компанияның бас кеңсесі. 

【本埠】běnbù【зат】белгілі бір орын, 

жер(үлкен қалаларға қатысты 

айтылады); нақты айлақ (кемежай, кеме 

тоқтайтын жер)：平信～邮资六角，外

埠八角 кәдімгі хатты белгіленген жерге 

жіберу алты цзяо (ҚХР ақша бірлігі, 10 

цзяо = 1 юань), ал басқа қалаларға 

жіберу сегіз цзяо. 

【本草】bēncǎo【зат】дәстүрлі қытай 

медицинасындағы жалпы термин; 

қытай медицинасындағы дәрілік 

шөптер сипаттамасы туралы жазылған 

кітап ：《～纲目》  «Дәрілік заттар 

компендиумы». Қытай медицинасы 

монографиясы, авторы Ли Шичжень 

(李时珍). 

【 本 初 子 午 线 】 běnchū-zǐwǔxiàn  

бастапқы (нөлдік) меридиан. 

【本岛】běndǎo【зат】негізгі (басты) 

арал. 

【 本 地 】 běndì 【 зат 】 автохтон, 

байырғы, жергілікті：～人  жергіліеті 

адам; ～ 口 音  жергіліеті акцент 

(сөйлеу); ～ 特 产  жергілікті өзгеше 

(айрықша, ерекше) өнім. 

【 本 分 】 běnfèn ① борыш, міндет, 

парыз, уәзипа; борышты, жауапты, 

міндетті：尽～ міндетін аяғына дейін 

орындау; ～的工作 жауапты жұмыс. ②
әдептілік, сыпайылық, өзін ұстай білу, 

өз орнын білу：～人 сыпайы адам; 这

个人很～ мына кісі өте әдепті. 

【本固枝荣】běn ɡùzhī rónɡ   ағаштың 

қатайып, бұтақтарының бүр жарып, 

өркендеуі. 

【本行】běnhánɡ【зат】①негізгі сабақ, 

мамандық, кәсіп：这不是我的～  бұл 

менің мамандығым емес;  

【本纪】 běnjì【 зат】 императордың 

патшалық құру туралы жылнамасы 

(шежіре). 

【本家】 běnjiā【 зат】 әке жағынан 

туыстар, бір тектен (рудан) 

шыққандар：～兄弟 рулас ағалы-інілер; 

他们俩住在一个村，是～ ол екеуі бір 

ауылда тұрады, рулас туыстар. 

【 本 家 儿 】 běnjiār 〈 方 〉【 зат 】
көрсетілген (айтылмыш) тұлға. 

【本金】běnjīn【зат】①капитал, қор; 

② капиталдың негізгі сомасы (өсімге 

қарама-қайшы). 

 

【 本 科 】 běnkē 【 зат 】 бакалавр 

(алғашқы ғылыми дәреже). 

【本来】běnlái ①【сын】ең басынан, 
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алдымен, әуелі, алғашқы рет：～面貌 

әуелгі түрі (кескіні); ～的颜色  әуелгі 

түсі. ②【 үс.】 алғашқы, бастапқыда, 

түпкі, нағыз：他～身体很瘦弱，现在

很结实了 алғашқыда оның денесі өте 

арық болды, қазір өте күшті (мықты); 

我～不知道，到了这里才听说有这么回

事  Мен бастапқыда білмедім, осы 

жерге келген соң естідім не болғанын. 

③ 【 үс. 】 шынын айтқанда, 

шындығында, шын мәнісінде, 

шынында, іс жүзінде：～就该这样办 

шын мәнісінде осылай жасау керек.. 

【本利】 běnlì【 зат】 капитал және 

түсім (кіріс, пайда). 

【 本 领 】 běnlǐnɡ 【 зат 】 ептілік, 

икемділік, іскерлік, икем, дағды, әдет, 

өнер：有～  икемді, қабілетті; ～高强 

үлкен ептілік. 

【本【 зат】】 běnmínɡ【 зат】① ең 

алғашқыдағы (ең әуелгідегі), 

бастапқыдағы аты(жалған аттан, лақап 

аттан ерекше айырмашылығы бар). ②
аталмыш бір адамға берілетін есім 

(нағыз аты, шын есімі)：有些外国人的

全【зат】分三部分，第一部分是～，

第二部分是父【 зат】，第三部分是

姓 .Кейбір шетелдіктердің аттары 

(есімдері) үш бөліктен тұрады, 

біріншісі - өзінің нағыз аты, екіншісі - 

әкесінің аты,  үшіншісі – тегі. 

【本命年】běnmìnɡnián【зат】мүшел 

жас, тағдыр жасы (адамның 12 жылдық 

циклдегі туған жылы; осы жылдың 

циклдік белгісімен және соған сәйкес 

жануармен адамның тағдыры 

белгіленіп отырды). 

【本末】 běnmò【 зат】① уақиғаның 

барлық ағымы, егжей-тегжейлілік, жай-

жапсары, рет-жөні ： 详 述 ～ егжей-

тегжейлі сипаттау; 纪 事 ～  тарихи 

монография. ② басты және екінші 

дәрежедегі (кезектегі)：不辨～  толық 

ажырата алмау; ～ 倒 置  бастан-аяқ 

тұрғызып қою. 

 

【本末倒置】běn mò dào zhì  бастан-

аяқ тұрғызып қою. 

【本能】 běnnénɡ ①【 зат】 түйсік, 

сезік, сезім;自卫的～  өзін-өзі сақтау 

түйсігі; ② 【 үс. 】 инстинкті, сезік, 

сезімді：他看见红光一闪，～地闭上了

眼睛 ол бір жарқ еткен жарықты көріп, 

сезікті түрде көздерін жұмып қалды. 

【 本 票 】 běnpiào 【 зат 】 борыш 

міндеттемесі (борышты болғандығына 

берілетін хат), вексель (алған қарыз 

ақшаны белгілі мерзімде төлеуге 

берілетін міндеттеме қағаз). 

【 本 钱 】 běnqián 【 зат 】 ① негізгі 

капитал (тауар өндіруге толық не көп 

қайтара қатысып, өзінің құнын жаңа 

өнімге бірқатар кезең бойына бөліктеп 

көшіретін өнімді капитал бөлігі); 

өзіндік құн; өзіне түскен бағасы (тауар 

өндіруге жұмсалған сома); ② машық, 

жетістік, табыс：没有任何骄傲自大的

本 钱 ～  жетістіктің қандай да бір 

лайықты абыройы жоқ. 

【本人】 běnrén  ① аталмыш адам, 

нағыз сол адам; ②мен, мен өзім, мен 

жеке басым ： 交 他 ～  жеке өзіне 

табыстау. 

【本嗓】běnsǎnɡ(～儿)【зат】табиғи 

дауыс. 

【本色】 běnsè【 зат】 шын келбет, 

нағыз кейіп：英雄～  батырдың шын 

келбеті; 勤俭是劳【 ет.】人民的～ 

еңбекші халықтың нағыз кейіпі. 

【本色】běnshǎi(～儿)【зат】бастапқы 

түсі, әуелгі түсі, табиғи түс：～布 сұр 

мата, күлгін. 

【本身】běnshēn өзі, өзімен-өзі, жеке 

өзі：企业～的积累 кәсіпорынның жеке 

жинақ қоры. 

【本事】 běnshì【 зат】 басты сюжет 

(мысалы, пьесаның) ： ～ 诗  ертегі-

дастан; 这些诗词的～，年久失考 мына 

дастанның басты сюжеті қаншама 

жылдардан бері табылмай келеді. 

【 本 事 】 běn·shi 【 зат 】 ептілік, 

икемділік：有～  ептілігі бар; 学～ 

оқуға епті; ～大 ептілігі үлкен. 

【本诉】běnsù【зат】айып, дау, қуыну, 

қуыным, талап, іздеу (азаматтың талас 

мәселе жөнінде сотқа берілген арыз). 

【本题】běntí【 зат】басты тақырып 

(әңгіме, шығарма), талқыланып жатқан 

зат：这一段文字跟～无关，应该删去 

мына үзінді мына мәселемен ешқандай 

да сәйкес келмейді, оны алып тастау 

керек. 

【本体】běntǐ【зат】①қоршаған орта, 

табиғат, болмыс; ② субстанция, түп 

негіз, өзіндік зат. ③метафора нысаны 

(объектісі). 

【本土】 běntǔ【 зат】① туған жер, 

туған өлке; ②  метрополия (басқа 

елдерді өздері басып алып, отарлап 

билеуші, қанаушы мемлекет).【本位】

běnwèi【зат】①стандарт：金～ алтын 

стандарт; 银～ күміс стандарт; ～货币 

негізгі валюта (валюталық бірлік). ②
өзіндік ұйымдық бірлік; жершілдік, 

тұйық оңашаланған (өзіндік ұйымдық 

бірлік бойынша) ： ～ 工 作  тұйық 

оңашаланған жұмыс; ③есептеу негізі, 

негізгі бірлік, ең басты. 

【本位货币】 běnwèi huòbì  негізгі 

валюта, валюталық өлшем. 

【本位主义】běnwèi zhǔyì   жерлестік, 

жершілдік, орыншылдық, текшілдік, 

ұрушылдық, жергілікті тұйықтық. 

【本文】 běnwén【 зат】① берілген 

мәтін, белгіленген мақала：～准备谈谈

经济问题  бұл мақала экономикалық 

мәселелер туралы айтады. ② нақты 

қолжазба, негізгі нұсқа, түпнұсқа, 

төлнұсқа. 

【本息】 běnxī【 зат】 капитал және 

пайыздар. 

【本戏】 běnxì【 зат】 көрініс, пьеса, 

спектакль：【жал.】台～  көп күндер 

бойы қоятын көп сериалды 

спектакльдер. 

【本乡本土】běn xiānɡ běn tǔ туған жер, 

тіған өлке ：菜都是～的，请尝尝 

тамақтың бәрі туған жерден, дәмін 

татып көр. 

【本相】běnxiànɡ【зат】әуелгі келбет, 

шынайы тұлға. 

【本心】 běnxīn 【 зат 】① шынайы 

мақсат, нағыз ой：出于～ ; ②ар-намыс, 

ар-ождан, ұят;  ③ ағаштың, шөттің 

тамырға тағалған жері, дің, діңгек, 

сабақ. 

【本性】 běnxìnɡ【 зат】мінез-құлық, 

болмыс, табиғат：江山易改，～难移 

қабылан өзінің дақтарын өзгертпейді. 

【本业】běnyè【 зат】①негізгі кәсіп 

(сабақ) ： 士 农 工 商 ， 各 安 ～
шаруалардың әрқайсысы негізгі кәсібін 

жасайды.②〈书〉егін шаруашылығы, 

ауыл шаруашылығы. 

【 本 义 】 běnyì 【 зат 】 ① негізгі 

мағынасы (мысалы, иероглифтің), 

бастапқы маңынасы; ②негізгі міндет, 

басты парыз, негізгі борыш. 

【本意】 běnyì【 зат】 басты мақсат 

немесе негізгі мағына. 

【 本 原 】 běnyuán 【 зат 】 түбір, 

дерекнама, көз, қайнар бұлақ. 

【本源】běnyuán【зат】түбір, қайнар 

көз,  дерекнама, көз, қайнар бұлақ：想

象力是创造力的～之一.Қиял дегеніміз 

шығармашылық күштің бір түрі. 

【本愿】běnyuàn【зат】баяғыдан бергі 

ойы (мақсат), шынайы ынтызар：学医

是我的～ медина саласында оқу менің 

баяғыдан бергі мақсатым. 

【本真】běnzhēn ①【зат】мінез-құлық, 

болмыс, табиғат, әуелгі келбет (кейіп), 

шынайы тұлға：恢复～ әуелгі кейіпін 

қалпына келтіру. ② 【 сын 】 адал, 

ақкөңіл, шын, ақжүрек, ақпейілді, 

ақиқатшыл, әділетшіл, шыншыл ：为

人～ адамдармен шыншыл (әділ). 

【本证】běnzhènɡ【 зат】нақты (дәл 

осы  құжат). 

【本职】běnzhí【зат】①негізгі қызмет 

(жұмыс)：做好～工作  өз жұмысын 

жасау. ② мен (бастық өзі  туралы), 

менің қызметім;  

【本旨】 běnzhǐ【 зат】 басты идея, 

негізгі мағына. 

【本质】běnzhì【зат】байып, мазмұн, 

маңыз, мән; 问 题 的 ～  мәселенің 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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мазмұны. 

【本主儿】 běnzhǔr【 зат】① белгілі 

тұлға, айтылмыш адам：～一会儿就

来，你问他得了  айтылмыш адам 

шамалыдан соң келеді, сен содан сұра. 

②билеуші, ие, қожа, жеке меншік иесі, 

меншік иесі, меншіктенуші, мүлік 

иесі：物归～ затты иесіне қайтару; 这

辆招领的自行车，～还没来取  мына 

жоғалған велосипедтің иесі әлі алып 

кетпеді. 

【本子】 běn·zi【 зат】 дәптер, кітап 

(басылым). 

【 本 字 】 běnzì 【 зат 】 иероглифтің 

негізгі жазылымы. 

苯 běn【зат.】  бензол (тас көмір мен 

мұнайдан алынатын түссіз, ұшпа сұйық 

зат). 

【 苯 并 芘 】 běnbìnɡbǐ 【 зат 】
бензопирен. 

【 苯 甲 基 】 běnjiǎjī 【 зат 】 бензил 

(қазіргі атауы苄基 biàn jī). 

畚 běn ①кәрзеңке, себет; күрекше, 

қалақ (қоқыс салуға арналған). ②〈方〉

【ет.】қалақпен жинау, күрекпен түсіру, 

күреу：～土  топырақ күреу; ～炉灰 

күлді қалақпен жинау. 

【畚斗】 běndòu〈方〉【 зат】 қоқыс 

жинайтын қалақ. 

 

 

bèn 

 

夯 bèn “笨”(bèn)- мен бір мағына. 

坋 bèn〈书〉қоқым, шаң-тозаң. 

坌 1bèn 〈 方 〉【 ет. 】 қазу, қопару 

(топырақты)：～地 жерді қазу. 

坌 2bèn 〈书〉① шаң-тозаң ：尘～ 

қоқым; 微～  ұсақ тозаң. ② жиналу, 

жинау：～集  жинақталу, жиналу. ③

жаман, нашар, құнарсыз, сапасыз. ④

ұнтақты бір нәрсенің үстіне себу. ⑤
ақылсыз, ақымақ, топас. 

奔(逩)bèn ①【ет.】желдірту, зымырау, 

дызылдап жүгіру：～来～去 анда-

мында жүгіру; ② бір жаққа 

бағытталу：～这边看 мына жаққа қара; 

渔轮～渔场开去 кеме балық аулайтын 

ауданға қарай бағытталды. ③【 ет.】

жақында толады (жас)：他是～六十的

人了 ол алпыс жасқа толады.④【ет.】
айналысу, әбігерлену, әрекет жасау. 

【奔命】 bèn ∥ mìnɡ 〈口〉【 ет. 】
бұйрықты орындауға асығу, бар күшін 

салып тырысу：疲 (罢 )于～  келген 

бұйрықты орындауға бар күшін салу. 

【奔头儿】 bèn·tour【 зат】 нысана, 

мақсат, мүдде, мұрат, келешек, болашақ, 

үміт ： 有 ～  келешегі бар; 没 ～ 

мақсатсыз, болашағы жоқ. 

倴 bèn倴城(Bènchénɡ) Бэньчэн - Хэбэй 

провинциясындағы жердің аты. 

笨 bèn 【 сын 】 ① ақылсыз, топас, 

ақмақ：脑筋很～ақмақ бас; 他很～ ол 

өте ақылсыз. ②ебедейсіз, епсіз, икемсіз, 

қолапайсыз, олақ：他是个～木匠  ол 

епсіз балташы (ағаш ұстасы). ③дөрекі, 

өрескел, тұрпайы, қолайсыз, епсіз, 

абажадай, арбиған, ауыр,  зор：这些～

家 具 搬 起 来 不 方 便  мына ауыр 

жиһаздарды қозғалту қолайсыз.  

【笨伯】bènbó〈书〉【 зат】 зердесіз 

адам, ақымақ, нақұрыс, есалаң, кеще, 

мақау, топас. 

【笨蛋】bèndàn【зат】ақымақ, есалаң, 

нақұрыс, кеще, мақау, топас, маубас, 

меңіреу, дөкір, сопақ. 

【笨活儿】bènhuór【зат】ауыр жұмыс 

(физикалық түрде). 

【笨口拙舌】bèn kǒu zhuō shé  олақ 

ауыз, орашолақ тіл (тілі мүкіс, айтыс-

таласта дәрменсіз болу). 

【笨鸟先飞】bèn niǎo xiān fēi  епсіз құс 

ерте ұшады (аз  мүмкіндіктеріне 

қарамастан, өз үлесін жібермес үшін 

алға ұмтылатын адамдар туралы 

айтады). 

【笨手笨脚】bèn shǒu bèn jiǎo【сын】
икемсіз қол мен епсіз аяқ (икемсіз, 

епсіз деген мағынада). 

【笨头笨脑】bèn tóu bèn nǎo 【сын】
ақмақ бас пен топас ми (ақмақ, топас 

деген мағынада). 

【笨重】bènzhònɡ【сын】①абажадай, 

арбиған, ауыр, зор, қолайсыз：～的柜

子  ауыр шкаф; ② ауыр, салмақты, 

күшті：ауыр қол күш еңбегінің орнына 

машинаны қолдану. 

【 笨 拙 】 bènzhuō 【 сын 】 топас, 

ақылсыз, епсіз, икемсіз, олақ, 

орашолақ：【ет.】作～ икемсіз қимыл; 

笔法～ олақ қолтаңба. 

【笨嘴拙舌】bèn zuǐ zhuō shé   тілі 

мүкіс болу, әдемі сөйлей білмеу. 

 

 

bēnɡ 

 

伻 bēnɡ〈书〉①қызметші, шабарман, 

елші,уәкіл. ②мүмкіншілік беру. 

祊 bēnɡ ① ата-баба ғибадатханасы 

қақпасының алдында құрбандық 

шалатын жер. ② ата-баба әруағына 

құрбандық шалу. 

崩 bēnɡ ① 【 ет. 】 құлау, опырылу, 

опырылып құлау, опырылып құлап түсу, 

қирау, қопарылып құлау：山～地裂 тау 

құлацының жарықтары. ② 【 ет. 】
жарылу, күйреу, қирау, сыну, 

жыртылу：气球～了 шар жарылды; 两

个人谈～了  екі кісінің келіссөздері 

ештеңеге әкелмеді. ③【ет.】шығынғы 

шығару. 

【 崩 溃 】 bēnɡkuì 【 ет. 】 күйреуге 

ұшырау, құлау, күйреу, әлек болу. 

【崩裂】bēnɡliè【ет.】шатынау, шырт 

ету, жарылу, шағылу：炸药轰隆一声，

山石～  жарылғыш зат тарс еткен бір 

дыбыс беріп, тастар жарылып кетті. 

【崩龙族】Bènɡlónɡzú【зат】Юньнань 

провинциясындағы «бэнлун» деген ұлт. 

【崩盘】bēnɡ∥pán【ет.】коллапс (қан 

тамыры мен жүрек жұмысының 

кенеттен төмендеуі, талықсу); бүлдіру, 

күйзелті, қирату. 

【崩塌】bēnɡtā【ет.】құлау, опырылу, 

опырылып құлау, опырылып құлап түсу, 

қирау, қопарылып құлау：墙已经～了 

қабырға құлап қалды. 

【崩坍】bēnɡtān【ет.】悬 қирау, құлау, 

қирап қалу, бұзылып қалу：山崖～ тау 

жарқабағының құлауы. 

绷  (綳、繃 )bēnɡ ①【ет.】керу, созу, 

тарту: 把绳子～直  арқанды тарту; ②

【 ет. 】 көктеп қусыру, көктеп тігу, 

тепшіп тігу, жапсыра тігу, жапсыру, 

тігіп қою：绷被里儿  көрпе тысты 

(сейсепті) көктеп тігу. 

【绷场面】 bēnɡ chǎnɡmiàn 〈方〉
сыртқы әдептілікті сақтау. 

【绷带】 bēnɡdài【 зат】 бинт, жара 

орауыш, жара таңғыш, байлағыш, 

таңғыш, бандаж (ішті тартып буатын 

ерекше белбеу): 石膏～ гипсті таңғыш; 

上（缠）～ таңғыш байлау. 

【绷弓子】bēnɡɡōnɡ·zi【зат】①есік 

серіппесі; ②〈方〉айырсадақ, зақпы, 

сақпан, тас атқыш (ортасында тас 

салатын қайысы бар; тартып ататын 

ескі құрал),  арбалет (ату құралының 

ескі садақ сияқты бір түрі). 

【绷簧 】 bēnɡhuánɡ 〈方〉【 зат 】
серіппе. 

【绷子】bēnɡ·zi【зат】кергіш, құрсау, 

шеңбер. 

嘣 bēnɡ  дауыс тықылына еліктеу; ～～ 

тоқ-тоқ, тық-тық; ～～音乐  бэнь-бэнь 

музыкасы. 

 

 

bénɡ 

 

甭 bénɡ〈方〉【үс.】керек емес, қажет 

емес：你既然都知道，我就～说了 сен 

бәрін білетіндіктен маған айтудың 

қажеті жоқ. 

 

 

běnɡ 

 

菶 běnɡ［菶菶］ (běnɡběnɡ)〈书〉су 

өсімдіктерінің түрлері; далыту; қалың 

арамшөп. 

绷 (綳、繃 )běnɡ〈口〉【ет.】ширығу, 

ширықтыру, ширату, жұмылдыру.  

【绷劲】běnɡ∥jìn(～儿)【ет.】ширығу, 

катаю, күш салу, зорлану, шыйрау ：绷

不住劲～ өзін-өзі қатайту，他一～就, 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82/
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把大石头举过了头顶  ол бар күшін 

салып қойтасты басына көтерді. 

【绷脸】 běnɡ ∥ liǎn 〈口〉【 ет. 】
бұртаңдау, бұртию, жабырқаңқы түр, 

қатал түр, қақшиған әлпет. 

琫 běnɡ〈书〉 қалпақша (қылыштың 

сабындағы); сақина (пышақтың 

жоғарғы шетіндегі нефриттен немесе 

алтыннан жасалған жері). 

 

 

bènɡ 

 

泵 bènɡ ①【зат】помпа,  сорғы (су, ауа 

тартып шығаратын аспап), насос; ②

【 ет. 】 сорғының көмегімен шығару 

немесе ағызып алу：～入 толтыру (ауа, 

су т. б. сорғы арқылы); ～ 油  май 

айдайтын насос. 

迸 bènɡ ①【ет.】бүрку, себу, шашырату, 

құйып кету, сау ете түсу: 打铁时火星儿

乱～ темір соғып жатқан кезде ұшқын 

шашырап кетті; 潮水冲来，礁石边上～

起乳白色的浪花  тасқын шайғанда су 

асты құзының бетінен ақ көбіктер 

бүркиді; 沉默了半天，他才～出一句话

来  көп уақыттан бері тынышталып 

қалған, жаңа ғана ол бір сөзді сау ете 

түсірді;②төгілу, түсіп қалу, шашылып 

қалу.：～裂  жарылу; ～碎  сынып, 

шашылып қалу. 

【迸发】 bèngfā 【 ет. 】 ату, шапшу, 

шашырау, жауу, құйылу, қысу (күлкі)：

一锤子打到岩石上，～了好些火星儿 

балғамен тасты ұрған кезде көп ұшқын 

шашырады◇笑声从四面八方～出来 

барлық жақтан күлкі қысты. 

【迸溅】bènɡjiàn【ет.】шалп, шалп-

шалп, шолп ： 火 花 ～  от шашу 

(фейерверк) шалп-шалп етті; 激流冲击

着岩石，～起无【 сан.】飞沫  тасты 

қатты екпінмен кеп ұрған кезде, сансыз 

бүркінді шалп-шалп етті. 

【迸裂】bènɡliè【ет.】жарылу, уатылу, 

шағылу, жан-жаққа ату (шапшу, 

шашырау), жыртылып қалу (екі 

бөлікке)：山石～жартастың жарылуы; 

脑浆～ мидың шашырауы. 

蚌 bènɡ 蚌埠(Bènɡbù)， Аньхуй (安徽) 

провинциясындағы жердің аты. 

绷 (綳、繃 )bènɡ ①【 ет.】шатынау, 

шырт ету, жарылып кету, сыну, үзілу：

西瓜～了一道缝儿  қарбыз жарылып 

кетті; ②〈口〉【үс.】 “硬 (yìng)、直 

(zhí) 、 亮  (liàng)”сын есімдерінің 

алдында келіп, оларға күшейтпелі 

мағына береді. 

【 绷 瓷 】 bènɡcí( ～ 儿 ) 【 зат 】
созылыңқы боп жасалған ұзын фарфор 

бұйымдары. 

甏 bènɡ〈方〉 керамикадан жасалған 

бөтелке, құмыра, көзе, күбі ： 酒 ～ 

шарап күбісі. 

【镚儿】 bènɡr〈口〉【 зат】 тиын, 

бақыр ақша, шақа. 

【镚子】 bènɡ·zi〈口〉【 зат】 тиын, 

бақыр ақша, шақа. 镚儿  (bènɡr) –мен 

бір мағына береді. 

【镚子儿】bènɡzǐr〈方〉【 зат】ұсақ 

ақшалар ： ～ 不 值  ұсақ ақшаға да 

тұрмайды; 一个～也不给 бір тиын ұсақ 

ақша да бермеймін. 

蹦 bènɡ【ет.】қарғу, қарғыту, секірту, 

секіру, шапшу, секіртіп өту, шабу, 

шауып өту, қарғып түсу, секеңдеу, ырғу, 

ырғып түсу：欢～乱跳  қуаныштан 

секіру; 皮球一拍～得老高  допты бір 

ұрып қатты биікке шапшытып түсірді; 

他蹲下身子，用力一～，就～了两米多

远  ол тізесін бүгіп отыпды да, 

денесіндегі бар күшін пайдаланып бір 

секірді де, бірнеше метр ұзындыққа 

қарғып түсті.◇他嘴里不时～出一些新

词 儿 来  оның аузынан кездейсоқ 

бірнеше жаңа сөздер қарғып түсті. 

【 蹦 蹦 儿 戏 】 bènɡbènɡrxì 【 зат 】
Пинцзюй (шығыс Хэбэй музыка 

драмасы). 

【 蹦 床 】 bènɡchuánɡ 【 зат 】

①  батут (секіруге жаттығу үшін 

көлденең керілген серіппелі тор). ②
батутта секіріп қимыл жасайтын 

спорттың бір түрі. 

【蹦跶】bènɡ·dɑ【ет.】қарғу, секіру, 

секеңдеу：秋后的蚂蚱，～不了几天了 

күзден кейін шегіртке көпке дейін 

секіре алмайды. 

【蹦迪】 bènɡdí 【 ет. 】 дискотекада 

билеу. 

【蹦高】bènɡɡāo(～儿 )【 ет.】қарғу, 

қарғыту, секірту, секіру, шапшу：乐得

直～儿 қуаныштан үнемі секірі. 

【 蹦 极 】 bènɡjí 【 зат 】 банджи-

джампинг; иілмелі  арқанның (кендір 

немесе сымнан есілген арқан) 

көмегімен секіру (көпірден, жартастан). 

【蹦极跳】 bènɡjítiào 【 зат 】蹦极 

(bènɡjí) –мен ортақ мағына. 

【蹦跳】bènɡtiào【ет.】қарғу, қарғыту, 

секірту, секіру, шапшу：他高兴得～起

来 ол қуанғаннан секірді. 

 

 

bī 

 

屄 bī【зат】әйел адамның жыныстық 

мүшесі (қынап). 

逼 ( 偪 )bī ①【 ет. 】 еріксіз көндіру, 

мәжбүр ету, соған дейін жеткізу ：

【сын】势～人 жағдайы мәжбүрлейді; 

为生活所～ өмір үшін бәріне да көну; 

②【 ет. 】 аңду, ізіне түсу, қоқақтау, 

қорқыту, күштеу：他们～我吓我 олар 

менің ізіме түсіп, қорқытып жүр; ～租 

күшпен жер жалдау; ③ жақын болу, 

қасында болу ： 置 阵 ～ 水  өзеннің 

қасына орналастыру (әскерді); ④

〈书〉енсіз, жіңішке, қысаң, тар：～仄 

тар бөлме (орын). 

【逼宫】bīɡōnɡ【 ет.】патшаны күш 

қолдана отырып тақтан бас тартуға 

мәжбүрлеу; ел басының демалысқа өз 

еркімен кетуіне көндіру. 

【逼供】 bīɡònɡ 【 ет. 】 мойындауға 

мәжтүрлеу：严刑～  ұзаққа созылған 

бейнет (азап). 

【逼和】bīhé【ет.】тең түсуді (ойын) 

жылдамдату. 

【 逼 婚 】 bīhūn 【 ет. 】 некелесуге 

мәжбүр ету. 

【 逼 近 】 bījìn 【 ет. 】 жақындату, 

жуықтату ： ～ 考 期  емтихандар 

жақындады. 

【 逼 良 为 娼 】 bī liánɡ wéi chānɡ  

тәртіпті қызды жезөкшелікпен 

айналысуға мәжбүрлеу, адамдарды 

жаман іс жасауға мәжбүрлеу.  

【逼命】bīmìnɡ【ет.】①шектен шығу; 

②лажсыз жағдайға қою：真～!这么重

的任务，三天内怎能完成! Шынымен 

лажсыз жағдайда қалдым! Қандай қиын 

тапсырма, үш күн болды әлі шеше алар 

емеспін. 

【 逼 平 】 bīpínɡ 【 ет. 】 спорттық 

ойындарда қарсыласты еріксіз тең 

түсуге мәжбүрлеу.  

【逼迫】 bīpò【 ет.】 еріксіз көндіру, 

мәжбүр ету. 

【逼抢】bīqiǎnɡ【 ет.】бірінші орын 

алу үшін сыққыштау, 

мәжбүрдеу(футбол, баскетбол, т.б. 

доппен ойнайтын спорт түрлерінде 

қолданады)：～凶狠  бірінші болуға 

қатаң мәжбүрлеу. 

【逼上梁山】 bī shànɡ Liánɡ Shān  

Ляншанға айдап жіберу (мағынасы, 

мұқтаждыққа баруға тура келу).  

【逼视】bīshì【ет.】дұрыстап зерттеу, 

жақсылап тексеру, жақыннан қарау, 

жақсылап қарау, бедірейіп қарау：光彩

夺目，不可～ ғажаптығына жақсылап 

қарамау мүмкін емес; 在众人的～下，

他显得局促不安了  жұрт бедірейіп 

қарағанда, ол ыңғайсызданып қалды. 

【逼问】bīwèn【ет.】тұс-тұстан жауап 

алып жатқанда сұрақ қою ：无论怎

么～，他就是不说 тұс-тұстан жауап 

алып жатқанда қалай сұрақ қойғанына 

қарамастан, ол сөйлемеді. 

【逼肖】bīxiào〈书〉【ет.】қатты ұксау, 

аумаған, құйып қойғандай, айнытпай, 

аудармай, бейне бір, дәл, дәлме-дәл：

虽是绢花，却与真花～  жібектегі гүл 

шынайы гүлге қатты ұқсайды. 

【 逼 仄 】 bīzè 〈 书 〉【 сын 】 тар, 

топтанып қалу, үсті-үстіне үю, 

үймелесу, үймелету：～小径 тар жол; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D1%80%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
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居室～ тар тұрғын жай. 

【逼债】bī∥zhài【ет.】несие төлеуге 

мәжбүрлеу, қарызын қағу. 

【逼真】bīzhēn【сын】①өте ұқсайды, 

қатты сәйкес келеді, шын сияқты, 

табиғи, шындық тұрғысындағы, 

шындыққа негізделген, шынға ұқсас, 

шындыққа сиятын：情节～шындыққа 

негізделген сюжет; 这个老虎画得十

分～  жолбарыстың суреті жүз пайыз 

шынға ұқсайды. ②жарқын, өте ашық, 

айқын, анық, белгілі, түсінікті：看得～ 

айқын көрінеді; 听得～ анық естіледі. 

( )bī〈书〉①шаш түйреуіш 

(шпилька); ②бамбуктан жасалған жиі 

тарақ.  

鲾(鰏)bī【зат】жағалау суларында өмір 

сүретін кішкентай аузы бар, жасыл-

қоңыр түсті сопақша келген жалпақ 

балық. 

 

 

bí 

 

荸 bí ［ 荸 荠 ］ (bí·qí) 【 зат 】 ①
Көпжылдық шөптік өсімдік, суармалы 

егістікте өсіріледі. Тамыры жалпақ, 

қабығы қоңыр қызыл, жемісі ақ, 

крахмалдан тұрады; ② осындай 

өсімдіктің тамыры; кейбір жерлерде地

栗 (dìlì) немесе马蹄 (mǎtí) деп айтады. 

鼻 bí ① 【 зат 】 мұрын ： ～

梁  кеңсірік (мұрынның екі көз 

аралығындағы қыры); ～音 мұрнымен 

мыңқылдап сөйлеу. ② 〈 书 〉 ашу, 

бастау, құру, салу：～祖 ата, ата-баба, 

ру басы, тек, түп. 

【鼻翅儿】bíchìr【зат】танау. 

【 鼻 窦 】 bídòu 【 зат 】 мұрынның 

жанындағы қуыс. 

【 鼻 化 元 音 】 bíhuà yuányīn  

назализациялық (дыбыстың мұрыннан 

шығарылуы) дауысты дыбыс. 

【鼻尖】bíjiān(～儿)【зат】мұрынның 

ұшы. 

【鼻疽】 bíjū【 зат】 маңқа(көбінесе 

жылқының және басқа бір тұяқты 

жануардың кеңсірігінде болатын 

жұқпалы; жазылмайтын қауіпті ауру). 

【鼻孔】bíkǒnɡ【зат】танау. 

【鼻梁】bíliánɡ(～儿)【зат】кеңсірік 

(мұрынның екі көз аралығындағы 

қыры). 

【鼻牛儿】bíniúr〈方〉【зат】кепкен 

мұрын былшырығы (мұрынбоқ). 

【鼻衄】bínǜ【ет.】мұрыннан қан кету. 

【鼻旁窦】 bípánɡdòu【 зат】 мұрын 

қуысының ортақ атауы. 

【鼻腔】bíqiānɡ【зат】мұрын қуысы. 

【 鼻 青 脸 肿 】 bí qīnɡ liǎn zhǒnɡ  

көгерген мұрын мен ісіп кеткен бет 

(таяқ жеген әлпет туралы).  

【鼻儿】bír【зат】①құлақша, тұтқа, 

шүмек (бір заттың) ： 门 ～  есіктің 

тұтқасы; ②〈方〉ысқырық (пойыздың, 

кеменің)：用苇子做了一个～ қамысты 

пайдаланып, бір ысқырық жасады. 

【鼻塞】bísè【ет.】мұрынның бітеліп 

қалуы. 

【 鼻 饲 】 bísì 【 ет. 】 мұрынымен 

тамақтану (мұрыннан асқазанға 

бағытталған арнайы түтік арқылы). 

【 鼻 酸 】 bísuān 【 сын 】 мұрын 

шамшуы. 

【鼻涕】 bítì【 зат】 сіңбірік, мұрын 

шырышы. 

【鼻涕虫】 bítìchónɡ【 зат】жалқық 

адам, өңез адам, шырышты адам, 

боқмұрын, маңқа (мұрнынан маңқасы 

тынылмаған). 

【鼻息】bíxī【 зат】дем алу, тыныс, 

пысылдау, пысыл：～如雷  қорылдау 

тынысы. 

【鼻烟】bíyān(～儿)【зат】иіскейтін 

темекі, мұрынға иіскейтін темекі, 

насыбай：～壶 темекі сауыт, шақша. 

【鼻烟壶】bíyānhú【зат】темекі сауыт, 

шақша. 

【鼻翼】bíyì【зат】鼻翅儿 (bíchìr)-мен 

бірдей мағынада. 

【 鼻 音 】 bíyīn 【 зат 】 мұрындық 

дыбыстар. 

【鼻韵母】bíyùnmǔ【зат】бітеу буын 

(фон.). 

【鼻中隔】 bízhōnɡɡé【 зат】 мұрын 

қалқасы. 

【鼻子】bí·zi【зат】мұрын. 

【鼻祖】bízǔ〈书〉【зат】ата, ата-баба, 

ру басы. 

 

 

bǐ 

 

匕 bǐ ①үлкен қасық, асауыш, бақыр, 

бақыраш, қауға, ожау, тебіңгі, шөміш.②

〈书〉қанжар, жебе：图穷～见 карта 

ашылып қалып, ішінен қанжар 

табылды. 

【匕首】 bǐshǒu【 зат】 кездік, қысқа 

қанжар(теңіз офицерлері тағатын қысқа 

қанжар), стилет. 

比 1bǐ ①【ет.】салыстыру, теңестіру, 

теңеу, өлшеу, безбендеу, жарысу, 

сынасу：～力气  күштерін салыстыру. 

②【 ет.】 салыстырып қарағанда (бір 

нәрсені екінші нәрсемен)：他～我高 ол 

маған қарағанда ұзын; ③ 【 ет. 】
бейнелеп айту, бейнелеп көрсету, 

суреттеу, түсіндіріп айту, ишаралау, қол 

былғап сөйлеу, ымдау：【жал.】说带～ 

қолымен көрсетіп тұрып сөйлеу; ④

〈方〉【ет.】қатардан қалмау, үлгі алу, 

еліктеу, ұқсауға тырысу, біреуге еліктеу, 

біреудің істерін істеу：别拿枪～着人，

小 心 走 火  біреуге еліктеймін деп 

тапанша ұстаудың қажеті жоқ, 

байқаусызда атылып кетер. ⑤

арақатынас, арасалмақ, байланыс: 我们

的队以二～一获胜 біздің топ екі де бір 

есебімен жеңді. 

比 2bǐ(旧读 bì)〈书〉①жанында, қатар, 

көршілес：～肩 иіш тіресе, іргесі тиіп 

тұру; 鳞次栉～ тізіліп қатарынан сапқа 

тұру; ② нану, сүйену, сену, келісімге 

келу：朋～为奸  арам келісімге келу; 

топты жаман іске шақыру; ③ соңғы 

уақытта, жақында, мана, бағана, 

әлгінде：～来 соңғы уақытта, жақында; 

④сол кезде, сол уақытта (-да; -де; -та; -

те; -ы; -і)：～及  қашан сонда; кейін; 

соң; ша; ше. 

【比比】bǐbǐ〈书〉【үс.】①әлденеше 

рет, дүркін-дүркін, бірнеше рет, қайта-

қайта, әрқашан, әрдайым, қашанда：～

失利 қайта-қайта жолы болмай қалу; ②
барлық жерде, қайда болса да, қайда 

болмасын, жер-жерде, әрқайда：～皆是

(到处都是)барлық жерде...;  

【 比 对 】 bǐduì 【 ет. 】 безбендеу, 

салыстырып қарау, салыстыру：～笔迹 

жазуын салытыру; 

【比方】bǐ·fɑnɡ ①【ет.】салыстыру, 

теңеу, метафора, аллегория; ②【зат】

мысал：打～  мысал келтіру, мысал 

үшін;③【ет.】мәселен, мысалы, мысал 

үшін：郊游的事情都安排好了，～谁带

队、谁开车，等等 .Қаланың сыртына 

серуендеуге бәрі дайын, мысалы, кім 

топты алып жүреді, кім мәшинені 

айдайды, т.б.; ④егер, егер де：他的隶

书真好，～我求他写一【үс.】对联

儿，他不会拒绝吧 ? Оның лишуы 

(ресми хат, жазу) өте жақсы, мен одан 

маған екі данасын жазып беруді 

сұрасам қарсы болмайды ма екен? 

【 比 分 】 bǐfēn 【 зат 】 ұпай есебі 

(спорттық жарыстарда)：他错过了触地

得分后的附加得分，现在的～是 16-

11.Ол соңғы ұпайды есептемеді, қазіргі 

есеп 16-11. 

【比附】bǐfù〈书〉【ет.】салыстыру, 

салыстырып қарау, аналогия құрастыру 

(заттардың, құбылыстардың, 

ұғымдардың өзара ұқсастығы). 

【比划】 bǐ·huɑ   бейнелеп көрсету, 

суреттеу,  қол былғап сөйлеу, ымдау. 

【比画】bǐ·huɑ【ет.】бейнелеп айту, 

бейнелеп көрсету, суреттеу, түсіндіріп 

айту, ишаралау, қол былғап сөйлеу, 

ымдау：他在一张纸上～着，教大家怎

样剪裁裤子.Ол шалбарды қалай  

 

қысқарту керек екенін қағазға салып 

көрсетуде. 

【比基尼】bǐjīní【 зат】бикини (суға 

шомылғанда киетін киім). 

【比及】bǐjí〈书〉қашан сонда; кейін; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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соң; ша; ше：～你收穷, 不如嫁了李大

户 .Сен осылай кедейліктен қиналып 

жүргенше, Ли деген байға күйеуге 

шыға салғаның дұрыс емес пе. 

【比价】bǐjià ①【ет.】салыстырмалы 

баға ： ～ 农 产 品 ～  өнімнің 

салыстырмалы бағасы. ②【 зат】баға 

арасалмағы. 

【比肩】bǐjiān〈书〉【ет.】①иін тіресе, 

іргесі тиіп тұр：～作战  иін тіресе 

шайқасу; ～而立  іргесі тиіп тұру. ②
әбден үйлесімді, бірдей болу, қалмау, 

бәсекелесі, бақталасу (мысалы, сәндену 

жағынан)：他虽然是票友，水平却可与

专业演员～ Ол әуесқой актер болса да, 

кәсіпқой актер деңгейімен бірдей 

ойнады. 

【比肩继踵】bǐ jiān jì zhǒnɡ  иін тіресе 

сүйеніп, өкшесімен жанасу (мағынасы: 

қалың жиылған жұрт, қатты сығылысу, 

ине шаншар жер болмау); 比肩接踵 

(bǐjiān jiēzhǒng) деп те айтады. 

【比肩接踵】bǐ jiān jiēzhǒnɡ 比肩继踵 

(bǐ jiān jì zhǒnɡ) – мен бір мағына. 

【比较】 bǐjiào ①【 ет.】 салыстыру, 

салыстырып қарау：这两块料子～起

来，颜色是这块好，质地是那块好 

Мына екі кесек матаны салыстырып 

қарасақ, мынаның түсі жақсы, ананың 

сапасы жақсы. ② қарағанда, 

салыстырғанда, салыстырмалы, 

салыстырмалы түрде ： 写 得 ～ 好

салыстырмалы түрде жақсы жазады; ③

【үс.】  біркелкі, біршама：～顺利地
біршама табысты;  

【 比 较 价 格 】 bǐjiào jiàɡé   

салыстырмалы баға. 

【 比 较 文 学 】 bǐjiào wénxué   

салыстырмалы әдебиеттану. 

【 比 况 】 bǐkuànɡ 〈 书 〉【 ет. 】
бірдеңемен салыстыру. 

【比来】 bǐlǎi 〈书〉【 зат 】 соңғы 

уақытта, жақында. 

【比例】  bǐlì【 зат】① пропорция, 

мөлшерлестілік, сәйкестік (математика): 

正～  тура пропорциялылық; 算术～ 

арифметикалық пропорция;②аналогия, 

салыстыру; ③меншікті салмақ：在所

销商品中，国货的～比较大  Барлық 

сатылатын тауарлардың ішінде 

Қытайдың тауарының меншікті 

салмағы үлкен. 

【比例尺】bǐlìchǐ【зат】①масштабты 

сызғыш; ②масштаб; ③ шкала (әртүрлі 

өлшеу аспаптарының бетіндегі 

салынған өлшем сызықтар). 

【比例税制】bǐlì-shuìzhì   үйлесімді 

салық салу. 

【比量】bǐ·liɑnɡ【ет.】①сызғыштың 

орнына таяқты немесе қолын қолданып, 

шамамен өлшемін шығару. ②жарысу, 

күштерін сынасу, бәсекелесу. 

【比邻】bǐlín ①〈书〉【зат】көрші, 

көршілестік：海内存知己，天涯若～ 

бір-бірін түсінетін достарды қашықтық  

тек жақындатады. ② 【 ет. 】 жақын 

орналасу, көрші болу：～星 соседняя 

(ближайшая к Солнцу) звезда (в 

созвездии Кентавра).  

【 比 率 】 bǐlǜ 【 зат 】 қатынас, 

салыстырмалы көрсеткіш, пропорция, 

коэффициент. 

【 比 美 】 bǐměi 【 ет. 】 бәсекелесу, 

қалыспау, тең болу (мысалы, әдемілік 

жағынан)：乡镇企业的一些产品，已经

可以跟大工厂的产品～  жергілікті 

кәсіпорынның өнімдерін ірі 

кәсіпорындардың өнімдерімен 

теңестіруге болады. 

【 比 目 鱼 】 bǐmùyú 【 зат 】
камбала (теңізде болатын бір жағында 

көзі бар жалпақ балық). 

【比拟】bǐnǐ ①【ет.】салыстыру：

无可～  болып көрмеген, теңдесі жоқ, 

ұқсассыз; 难以～ салыстыруға қиын, 

салыстыруға болмайтын. ②салыстыру, 

аналогиялық жору, параллель. 

【比年】bǐnián〈书〉①【зат】соңғы 

жылдары. ② 【 үс. 】 жыл сайын, әр 

жылы, жылдан-жылға. 

【比配】  bǐpèi【 сын】 сәйкес келу, 

сәйкестілік,  сәйкесу, жанаса келу, 

лайық болу, тура келу：这两件摆放在

一起很不～ мына екеуін бірге қойсақ 

түк сәйкеспейді. 

【比拼】bǐpīn【ет.】бар күшін салып 

жарысу, күшін аямай күресу：双方将在

半决赛中～，争夺决赛权  екі жақта 

жартылай финалда финалға шығу үшін 

бар күшін аямай күресетін болады. 

【比丘】bǐqiū【зат】бхикшу, барлық 

монархтық уәделерді толықтай 

қабылдаған будда монахы. 

【比丘尼】bǐqiūiní【зат】монах әйел 

(буддизм). 

【比热】bǐrè【 зат】жылу, жылулық, 

жылылық. 

【比热容】 bǐrèrónɡ【 зат】меншікті 

жылу сыйымдылығы. 

【比如】 bǐrú【 ет.】мысалы, мысал 

үшін：有些题已经作出决定，～招多少

学 生 ， 分 多 少 班 ， 等 等 ; Кейбір 

сұрақтар шешіліп қойды, мысалы үшін, 

қанша студен шақыру керек, неше 

топқа бөлу керек деген сияқты. 

【 比 萨 饼 】 bǐsàbǐnɡ 【 зат. 】 

пицца (бетіне әр түрлі тағамдар салып 

пісірілген наншелпек). 

【比赛】bǐsài ①【ет.】жарысу, сайысу, 

бәсекеге түсу：～篮球 баскетбол ойнап 

жарысу. ②【зат】жарыс, сайыс, бәсеке, 

байқау, бәйге：今晚有一场足球～ 

Бүгін кешкісін бір футбол жарысы бар. 

【比试】bǐ·shi【ет.】①бәйгеге түсу, 

бәсекелесу, жарысқа түсу, жарыстыру, 

жарысу, сайысу, сыйыстыру：咱们～一

下，看谁做得又快又好  біз кімнің 

мықты әрі жылдам екенін білу үшін 

жарысайық. ② жұлқынып сөйлеу, 

ишаралау, қол былғап сөйлеу, ымдау：

他把大枪一～，不在乎地说，叫他们来

吧 ол қолына мылтық алып жұлқына 

біз барайық деді. 

【比岁】bǐsuì①【зат】соңғы жылдары.

② 【 үс. 】 жыл сайын, әр жылы, 

жылдан-жылға. 

【比索】bǐsuǒ【 зат】①Испанияның 

көне валюта бірлігі атауы; ② песо 

(Латын Америкасы елдері, Филиппин 

сияқты бірқатар елдердің ақша бірлігі). 

【 比 特 】 bǐtè 【 мөл. 】 бит 

(информациялық өлшеу бірлігі). 

【比武】bǐ∥wǔ【ет.】әскери шеберлік 

жағынан жарысу, күш және 

шапшаңдық жағынан жарысу. 

【 比 翼 】 bǐyì 【 ет. 】 іргесі тиіп 

тұру：～齐飞 қанаттарын іргелестіріп 

ұшу (қоян-қолтық жүру, қол ұстасып 

жүру, иін тіресе жүру деген мағынада). 

【比翼鸟】 bǐyìniǎo【 зат】 ертегідегі 

тек өзі сияқты құстармен жұптасып 

ұшатын бір қанатты және бір көзді құс 

(мағынасы: айрылмас ерлі-зайыпты 

жұптар, ерлі-зайыптылар). 

【比翼齐飞】 bǐ yìqí fēi іргесі тиіп 

тұру：～齐飞 қанаттарын іргелестіріп 

ұшу (қоян-қолтық жүру, қол ұстасып 

жүру, иін тіресе жүру деген мағынада). 

【比喻】bǐyù ①【зат】бейнелі сөйлем, 

нақышты сөз, метафора. 

【比照】bǐizhào①бірдеңемен санасу, 

сәйкестену(формат, стандарт, әдіс); 

бойынша, лайықты, сәйкес. ②бірдеңені 

салыстырып қарау (салыстыру). 

【 比 值 】 bǐzhí 【 зат 】 қатынас, 

салыстырмалы көрсеткіш, пропорция, 

коэффициент. 

【比重】 bǐzhònɡ【 зат】① меншікті 

салмақ; ② маңыздылық, мәнділік, 

пайыз. 

芘 bǐ【зат】жабайы құлқайыр (өсімдік). 

吡 bǐ  бетке басу, бетіне басу, 

жақтырмау, көзіне шұқу, ұялту, 

кінәраттау, мінеп-шенеу. 

【 吡 啶 】 bǐdìnɡ 【 зат 】 пиридин 

(химиялық). 

【 吡 咯 】 bǐluò 【 зат 】 пиррол 

(химиялық). 

佊 bǐ 〈 书 〉 айлакер, әккі, жөгі, 

жылымшы, жымырысқы, қу, арам ойлы, 

аяр, жауыз, алдамшы. 

沘 Bǐ ①沘江  (Bǐ jiāng) Бицзяң өзені 

( нь провинциясында) ②沘河(Bǐ  

 

hé)  Бихэ (Аньхуй провинциясындағы 

өзен аты).  

妣 bǐ〈书〉марқұм ана, аналық тек：

考～ марқұм ата-ана. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0/
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彼 bǐ【ес.】①ана бір, анау, ол, сол, 

сонау：～时 сол уақыт; ～处  ана бір 

орын; ②ол; ③жау, қарсылас, дұшпан：

知己知～дұшпаныңды біл және өзіңді 

біл, сол кезде сен жеңімпаз боласың; ～

退我追 жау кейін шегінеді, біз ізіне 

түсеміз. 

【彼岸】bǐ’àn【зат】①〈书〉келесі 

жаға. ② арғы жақтағы өмір (буддизм 

«парамита»). ③облыс, аймақ. 

【彼此】bǐcǐ【ес.】①мынау және анау, 

екі жақ та, екеуі бірдей. ② бір-бірін, 

өзара, екі жақ бірдей, екі жақты, бір-

бірімен ：～不和 бір-бірімен келісе 

алмау; 

【彼一时，此一时】bǐyīshí，cǐyīshí ол 

сол кезде, мынау қазір; ол кезде басқа 

нәрсе болған, ал қазір басқа：～，不要

拿老眼光看新事物.Ол сол кезде, қазір 

басқа. Керек емес бұрынғыны еске 

алып, жаңа нәрсеге қарау керек. 

秕 ( 粃 )bǐ ① солғын астық ： ～

糠 мекен (су сеуіп малға берген мекен), 

топан; ②【 сын 】 түкке тұрмайтын, 

болмашы, түк те емес, ұсақ-түйек. ③

〈 书 〉 боқтық, ескі-құсқы, қоқыр-

соқыр, қалдықтар, қоқтық, қоқыр, 

қоқыс, тастанды. 

【秕谷】bǐɡǔ【зат】солғын астық. 

【秕糠】bǐkānɡ【зат】мекен (су сеуіп 

малға берген мекен), топан. 

【秕子】bǐ·zi【зат】солғын астық. 

笔 (筆 )bǐ ①【 зат】 жазуға арналған 

құрал ： 毛 ～ бояу жаққыш; 铅 ～

қарындаш; 钢～  қалам; 粉～ бор; 一

支～қаламұш; ② (写字、画画、作文

的 )жазу, қолтаңба ： 伏 ～ бау; 工 ～

дәстүрлі қытай жіңішке жазуы; 败～

өрескелдік;曲～ бұрмалау, бұрамалдау.

③ жазу：【 ес.】～ жазып алу; 直～

шындығын жазу; 亲 ～ өз жазуы. ④

қолмен жазу ： 遗 ～ өлген автордың 

қолжазбасы; 绝 ～ жазуды тоқтату. ⑤

сызықтар ： ～ 顺 иероглифтердің 

жазылу ережесі.⑥【мөл.】 a)ақшаның 

мөлшеріне арналған：一～钱  ақша; 

三 ～ 账  үш есепшот .b)иероглифке 

арналған, сызық：“大”字有三～үлкен 

сөзінде үш сызық бар.c) каллиография 

мен суретке арналған：写一～好字

жақсы бір сөз жазу; 他能画几～山水画 

ол бірнеше жақсы пейзаж сала алады.

⑦(Bǐ)фамилияға қолданылады.. 

【 笔 触 】 bǐchù 【 зат 】 жіңішке 

сызықтар, түр сызығы (уақ жіңішке 

сызықтар); бояу түсіру, жағу, жағынды, 

жағыс, сүртім. 

【笔答】 bǐdá【 ет.】жазбаша жауап 

беру. 

【 笔 底 生 花 】 bǐdǐshēnɡ huā  

қауырсынның (қаламұш) астынан гүл 

гүлдеп жатыр (көрнекі әдеби дарын 

туралы). 

【笔底下】bǐdǐ·xiɑ【зат】әдеби талант, 

жазушылық қабілет; 他的～很好  ол 

тума көркемсөзші. 

【笔调】bǐdiào【 зат】 стиль (әдеби), 

тәсіл (жазу)：～清新 жаңа стиль; 他用

文学～写了许多科普读物  Ол әдеби 

тәсілді қолдана отырып, көптеген 

көрнекі ғылыми кітаптар жазды. 

【笔端】bǐduān〈书〉【зат】қаламның 

ұшы (мағ. үшкір қалам, қалам қолдана 

білу, жаза білу).【笔伐】bǐfá【 ет.】
жазуды қолдана отырып талқыға салу 

(әшкерелеу) ：口诛～  сөзімен және 

қаламымен ойран салу. 

【笔法】bǐfǎ【зат】жазу өнері стилі 

(суретшінің, жазушының), орындау 

техникасы (каллиграфия). 

【 笔 锋 】 bǐfēnɡ 【 зат 】 ① бояу 

жаққыштың ұшы, қауырсынның ұшы; 

② каллиграфия стилі, жазу өнерінің 

өткірлігі. 

【 笔 杆 儿】 bǐɡǎnr 【 зат 】笔 杆 子 

(bǐɡǎn·zi)-мен бір мағына.  

【 笔 杆 子 】 bǐɡǎn·zi 【 зат 】 ①

қауырсынның сабы. ② бояу жаққыш, 

қауырсын (жазу)：耍～  қауырсынды 

қолданып трюктар көрсету; ③жазушы, 

қаламгер, жазушысымақ, жазғыш. 

【笔耕】bǐɡēnɡ【ет.】әдеби еңбекпен 

өмір сүру. 

【笔供】bǐɡònɡ【зат】жазбаша түсінік 

(соттағы жауап). 

【笔管条直】bǐ ɡuǎn tiáo zhí〈口〉

абсолютті тіке, тура, түп-түзу：这棵树

长得～ мына ағаштүп-түзу боп өсуде; 

大家～地站着等点【 зат.】  Барлығы 

тіке тұрып дауыстап түгендеді. 

【笔画】 (笔划 )bǐhuà【 зат】 қытай 

иероглифтеріндегі сызықтар. 

【笔会】 bǐhuì【 зат】① жазушылар 

форумы, жазушылар іс шарасы：文艺

评论～ әдеби сыншылар форумы. ②

жазушылар ұйымы. 【 笔 记 】 bǐjì ①

【ет.】жазу, жазып алу：老人口述，请

人～下来，整理成文 кәрі кісі өз 

айтқандарын жазып алып мақалаға 

қосуын сұрады. ② 【 зат 】 лекция, 

жазу：读书～оқитынлекциялар, 课堂～

сыныптағы лекциялар.③【зат】негізі 

қысқаша нобайлардан тұратын 

әдебиеттің түрі：～小说. 

【笔记本】 bǐjìbēn【 зат】① дәптер, 

қойын дәптер, блокнот, дәптерше. ②

ноутбук (笔记本电脑). 

【 笔 记 本 电 脑 】 bǐjìběn diànnǎo        

ноутбук 

【笔记本式计算机】bǐjìběnshì jìsuànjī 

ноутбук 

【笔迹】bǐjì【зат】қолтаңба; жазба：

这 可 不 像 他 的 ～ мынау оның 

қолтаңбасына ұқсамайды. 

【 笔 架 】 bǐjià( ～ 儿 ) 【 зат 】 бояу 

жаққыштың (кисть) астына қоятын 

сүйемел. 

【笔尖】 bǐjiān(～儿 )【 зат】① бояу 

жаққыштың жазатын ұшы. ②

қауырсынның ұшы: 换 个 ～  ұшын 

ауыстыру. 

【笔力】 bǐlì【 зат】жазудың дәлдік 

мәнерлілігі, бейнелілігі. 

【 笔 立 】 bǐlì 【 ет. 】 түзу, тура, 

вертикальды, тік：～的山峰 таудың тік 

шыңдары. 

【笔录】bǐlù ①【ет.】жазу, хаттама 

жазу, хаттамалау：您口述，由我给您～ 

сен айтып отыр, мен саған жазып 

отырам. ② 【 зат 】 жазба, жазу, 

хаттама：口供～ жауап хаттамасы (заң). 

【 笔 路 】 bǐlù 【 зат 】 ① орындау 

техникасы (каллиграфия). ②жазу өнері 

стилі (суретшінің, жазушының). 

【 笔 帽 】 bǐmào( ～

儿 )автоқаламның (сиясы өзінде 

болатын қалам) қақпақшасы; 

бояужаққыштың үшы. 

【笔【 зат 】】 bǐmínɡ 【 зат 】 әдеби 

бүркеме ат, лақап есім. 

【笔墨】bǐmò【зат】бояу жаққыш пен 

сия (мағ. шығарма, туынды, еңбек). 

【笔墨官司】bǐmò ɡuān·si   сия жарысы, 

баспа жарысы, жазу айқасы ：打～ 

жазу айқасын жүргізу. 

【 笔 润 】 bǐrùn 【 зат 】 гонорар, 

қаламақы, сыйақы, сыйлық (жазушыға, 

суретшіге). 

【笔势】 bǐshì 【 зат 】 жазу мәнері, 

әдеби стиль. 

【笔试】bǐshì【ет.】жазбаша емтихан. 

【 笔 受 】 bǐshòu 〈 书 〉【 ет. 】
диктовкамен (жатқа жазуға арнап оқу) 

жазу. 

【 笔 顺 】 bǐshùn 【 зат 】 иероглиф 

жазудағы тәптіп, иероглиф сызықтарын 

жүйелілікпен  жазу. 

【笔算】 bǐsuàn【 ет.】 санап шығу, 

есептеу, шығару, есептеп шығару, 

есебін алу. 

【笔淡】bǐtán ①【 ет.】 екі адамның 

қарама-қарсы, сөйлеудің орнына қағаз 

бетіне жазып отырып пікір алмасулары. 

②【 ет.】 сөйлемей, жазып жариялау; 

③【зат】негізі қысқаша нобайлардан 

тұратын әдебиеттің түрі. 

【笔套】 bǐtào(～儿 )【 зат】① ұш, 

ұштық, ұшына кигізетін зат (бояу 

жаққыштың, қауырсынның, 

қарындаштың); ② жібектен немесе 

басқа матадан жасалынатын қаптама,  

 

құты, қынап (қаламға немесе т.б. 

сыртынан кигізетін). 

【笔体】 bǐtǐ【 зат】 жазу, қол, қол 

жазуы, қол таңба ： 对 ～  қолын 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC/
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салыстыру; 我认得出他的～/ Мен оның 

қолын танимын. 

【笔挺】bǐtǐnɡ【сын】①тіке, түзу：～

地站着  түзу тұру;士兵站得～～的

сарбаздар тіп-тік боп тұр; ②сымбатты, 

жарасымды (киім)：穿着一身～的西服 

басынан аяғына дейін сымбатты 

еупопалық үлгіде киінген. 

【 笔 筒 】 bǐtǒnɡ 【 зат 】 жазу 

құралдарын (қалам, қарындаш, бояу 

жаққыш) салып қоятын стакан. 

【 笔 头 儿 】 bǐtóur 【 зат 】 бояу 

жаққыштың, қарындаштың, 

қауырсынның жазатын жері, ұшы. 笔头

子 (bǐtóu zi) деп те айтады. 

【笔误】 bǐwù ①【 ет.】 жаңылысу, 

қателесу, қате кету (жазғанда)：这篇文

章～的地方不少 мына мақаланың қате 

кеткен жері аз емес. ②【зат】жаңылыс, 

қате (жазылған сөз)：精神不集中，写

东西常有～ зейінсіз жазылған нәрседе 

жиі қате көп болады. 

【笔洗】 bǐxǐ 【 зат 】 бояғыш затқа 

арналған шайқағыш (шайындысын 

құятын кесе).  

 

 

【笔下】bǐxià【 зат】①әдебиетшінің 

дарыны; 他的～很好 ол тума талант; ②
жазушылық қабілет; 

【笔下生花】bǐ xià shēnɡ huā  әдемі 

жазу. 

【笔心】bǐxīn “笔芯”(bǐ xīn)-мен бірдей 

мағына. 

【笔芯】 bǐxīn【 зат】 қарындаштың 

немесе қаламсаптың өзегі.  笔心(bǐxīn) 

деп те атайды. 

【笔形】bǐxínɡ【зат】иероглиф кескіні

【笔削】bǐxuē【 ет.】жөндеу, түзету, 

редакциялау. 

【笔译】bǐyì【ет.】жазбаша аударма. 

【笔意】bǐyì【зат】жазу стилі, түпкі 

ой (туынды), жанр：～超逸  сондай 

ғажап жанр; ～清新 жаңа жазба стилі. 

【笔友】 bǐyǒu【 зат】 хат жазысып 

тұру арқылы дос болу.  

【笔札】 bǐzhá【 зат】 бояу жаққыш 

және тақтайша, жазу құралы. 

【 笔 债 】 bǐzhài 【 зат 】 жазушы, 

каллиограф, суретшінің комиссиялық 

сыйақысы. 

【笔战】bǐzhàn【ет.】әдеби пікірталас, 

айтыс. 

【 笔 者 】 bǐzhě 【 зат 】 берілген 

тармақтың авторы, осы тармақтарды 

жазушы, мен, біз (автор өзі жайында). 

【笔政】 bǐzhènɡ【 зат】 басылымда 

маңызды коментарийлер жазу. 

【笔直】bǐzhí【сын】төте, төтесінен, 

тура, турасынан, тұп-тура, ашықтан-

ашық, тіке, тікесінен. 

【笔致】bǐzhì【зат】стиль, көркемдік, 

нақыш, орындау тәсілі, тәсіл (жазба). 

【 笔 资 】 bǐzī 【 зат 】 көне кездегі 

қаламақы. 

【笔走龙蛇】bǐ zǒu lónɡ shé【сын】
шапшаң жазумен. 

俾 bǐ 〈 书 〉 үшін ： ～ 众 周 知 

жалпылама мәлімдеу;  

舭 bǐ【зат】бет сүйек, жақ сүйек. 

鄙 bǐ ①арам, жаман ниетті, қара ниетті, 

оңбаған, зұлым, сұмырай ： ～ 陋 

мәдениетсіз адам; 卑～ арамза; ②менің, 

меніңше, менікі：～人  қара халықтан 

шыққан адам; ～ 见  менің 

көзқарасымша; ③  〈 书 〉 жаны 

жақтырмау, жаратпау, жек көру, елемеу, 

менсінбеу ： ～ 弃  жек көру; ～ 薄 

менсінбеу;④〈书〉атырап, шет аймақ, 

алыс түкпір, меңіреу жер, ауыл：边～ 

шалғай жер. 

【 鄙 薄 】 bǐbò ① 【 ет. 】 жаны 

жақтырмау, жаратпау, жек көру, елемеу, 

менсінбеу;②〈书〉 бейхабар, надан, 

сауатсыз. 

 

【鄙称】bǐchēnɡ ①【ет.】кем қалыпты 

көрсету, атау：不劳而食者被～为寄生

虫  еңбектенбейтін және тамақсау 

адамды арамтамақ деп атайды; ②

【 зат 】 кем қалыпты көрсетілу, 

аталыну：奇生虫是对下劳而食者的～ 

арамтамақ дегеніміз еңбектенбейтін 

және тамақсау адам. 

【 鄙 见 】 bǐjiàn 【 зат 】 менің 

көзқарасымша, меніңше, менің ойымша. 

【鄙俚】 bǐlǐ〈书〉【 сын 】 дөрекі, 

дүние көрмеген, мәдениетсіз, 

қарапайым, ауылдық. 

【鄙吝】bǐlìn〈书〉【сын】①дөрекі, 

өрескел, ұят;②өте сараң, тым есепқой. 

【鄙陋】bǐlòu【сын】мәдениеті төмен, 

надан. 

【鄙弃】bǐqì【ет.】жаны жақтырмау, 

жаратпау, жек көру. 

【 鄙 人 】 bǐrén 【 зат 】 ① 〈 书 〉
қарапайым қара халықтан шыққан адам; 

②мен. 

【鄙视】bǐshì【ет.】жаны жақтырмау, 

жаратпау, жек көру, ұнатпау. 

【鄙俗】bǐsú【сын】дөрекі, өрескел, 

ұят. 

【 鄙 夷 】 bǐyí 〈 书 〉【 ет. 】 жаны 

жақтырмау, жаратпау, жек көру, елемеу, 

менсінбеу. 

【鄙意】 bǐyì【 зат】меніңше, менің 

ойымша. 

 

bì 

 

币 (幣 )bì  ақша, валюта：硬～металл 

ақша;银～күміс ақша; 纸～ қағаз ақша; 

人民～ Қытайдың ұлттық валютасы. 

【币市】bìshì【зат】①ақша нарығы; 

②нарықтық баға. 

【 币 值 】 bìzhí 【 зат 】 валюталық 

құндылықтар, ақша құны. 

【 币 制 】 bìzhì 【 зат 】 ақша 

жүйесі (ақша айналысын 

ұйымдастырудың әрбір елде тарихи 

түрде қалыптасқан және ұлттық 

заңнамамен тиянақталған нысаны). 

【币种】bìzhǒnɡ【зат】ақша дәрежесі. 

必 bì ①【үс.】міндетті түрде, сөзсіз, 

әлбетте：我明天三点钟～到 Мен ертең 

сағат үште міндетті түрде келем; ②

【 үс.】 керек, қажет ：不～多担心 

қатты уайымдаудың қажеті жоқ. 

【必备】bìbèi【ет.】солай болу керек, 

бар болу қажет, міндетті：～商品目录 

міндетті тауар сұрыпталымының тізімі; 

当季～ осы маусымда болу қажет.  

【必得】 bìděi【 үс.】міндетті түрде 

қажет. 

【必定】bìdìnɡ【үс.】міндетті түрде, 

сөзсіз, қалайда, дереу: ～会这样 сөзсіз 

солай болады; 

【必恭必敬】bì ɡōnɡ bì jìnɡ  шексіз 

сияпат көрсетушілік. 

【必然】 bìrán ①【 сын 】 міндетті 

түрде, сөзсіз, әлбетте; ② 【 зат 】
шарасыздық. 

【 必 然 王 围 】 bìrán wánɡɡuó  

философиядағы ділгерлік, зәрушілік, 

керектілік, қажеттілік, мәжбүрлік.  

【必然性】 bìránxìnɡ【 зат】 болмай 

қалушылық, шарасыздық, қажеттілік, 

мәжбүрлік. 

【 必 修 】 bìxiū 【 сын 】 борышты, 

міндетті. 

【必须】bìxū【үс.】①қажет, керек; ②
міндетті түрде, сөзсіз, әлбетте; 

【必需】bìxū【ет.】қажетті, керекті. 

【必要】bìyào【сын】қажетті, керекті, 

қажеттілік; ～时 қажет болғанда, қажет 

болса. 

【必要产品】bìyào chǎnpǐn  қажетті 

өнім. 

【必要劳动】bìyào láodònɡ    қажетті 

еңбек. 

【必由之路】 bì yóu zhī lù  жүруге 

тиісті жол.毕(畢)bì ①біту, бітіру, аяқтау; 

② 〈 书 〉 барлығы, бүтіндей, 

тұтасымен ：  ～ 生  өмір бойы; ③
жиырма сегіз зодиак жұлдыздарының 

бірі; ④ (Bì)фамилияға қолданылады. 

(фамилияға қолданылады.). 

【毕恭毕敬】(必恭必敬)bì ɡōnɡ bì jìnɡ  

өте инабатты болу. 

【毕竟】 bìjìnɡ【үс.】 ақыр аяғында, 

ақырында, қалай болғанда да, әйтсе 

де：孩子～小，不懂事 бала әйтсе де 

кішкентай, жағдайды түсінбейді. 

【毕露】bìlù【ет.】анықталу, ашылу, 

табылу：原【сын】～ алғашқа форма 

әйтсе де анықталды;【毕命】 bìmìnɡ
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〈书〉【ет.】жан тапсыру, қаза болу, 

мерт болу, өлу, өлтіру：饮弹～ өзін-өзі 

атып өлтіру. 

【 毕 生 】 bìshēnɡ 【 зат 】 әрдайым, 

әрқашан, өмір бойы, өмір бақи. 

【 毕 肖 】 bìxiào 【 ет. 】 өте ұқсас, 

аумаған, құйып қойғандай. 

【毕业】 bì∥  yè【 ет.】 оқу бітіру, 

тәмәмдау, оқуды аяқтау. 

闭(閉)bì ①【ет.】жабу, бекіту：～门 

есікті жабу; ②алдын бөгеу, бөгет жасау, 

кес-кестеу; ③аяқтау, тоқтату. 

【闭关】bǐɡuān【 ет.】①бекіліп алу, 

қатынас жасамау; ②буддизм дініндегі 

құлшылық етуге жиналуды 

(оңашалануды) айтады. 

【 闭 关 锁 国 】 bì ɡuān suǒ ɡuó    

Шекараны жабу, әлеммен байланысты 

үзу. 

【闭关自守】 bì ɡuān zì shǒuбасқа 

мемлекеттермен қарым-қатынас 

жасамау, шекараны жабу. 

【闭合】bìhé【ет.】жабу, жабық, бекіту, 

бекітулі：～电路 бекітулі шынжыр. 

【闭会】 bìhuì 【 ет. 】 аяқталу, біту, 

жабылу, жиналыстың аяқталуы. 

【闭架】 bìjià 【 ет. 】 кітапханадағы 

кітап алудың бір әдісі, оқырманға 

арналған кітап алу туралы жолды 

толтырып жазып, оқырманға сөреден 

кітапты алып беруі. 

【闭经】 bìjīnɡ 【 ет. 】 аменореямен 

ауыру (етек кірі тоқталу, етеккірсіздік). 

【 闭 卷 】 bìjuàn( ～ 儿 ) 【 ет. 】
Емтиханның бір әдісі. Емтиханға 

қатысушы адам жауап беру кезінде 

кітапқа, т.б. қарамауы. 

【闭口】 bìkǒu【 ет.】 ауызын жабу, 

үндемей қалу. 

【闭口韵】 bìkǒuyùn【 зат】 Еріннің 

ұштары айтқанда бір-біріне тиетін m 

мен b сияқты финаль дыбыстар. 

【闭路电视】 bìlù-diànshì кабельдік 

теледидар. 

【闭门羹】bìménɡɡēnɡ【зат】қонақты 

қарсы алмау, бос қайту, басы салбырап 

қайту. 

【闭门思过】bì mén sī ɡuò өзімен-өзі 

тұмаға тұйық болу, өзімен-өзі болу, 

өмір тәжірибесінен қол үзген. 

【闭门造车】bì mén zào chē шынайы 

өмірден алшақ болу. 

【闭目塞听】bì mù sè tīnɡ  көзді тарс 

жұмып,  

【闭幕】 bì∥mù【 ет.】① түсіру.②

(жиналыс, көрме т.б.)аяқталу, біту：～

词 соңғы сөз, 运【 ет. 】会胜利～ 

спорттық жарыс жеңіспен аяқталды. 

【闭气】 bì ∥ qì 【 ет. 】① талдыру, 

талу ： 跌 了 一 跤 ， 闭 住 气 了 бір 

раундтан соң құлап, талып қалды.②

демін ішке тарту：～凝神 бар назарын 

салып, демін ішке тарту, 护士放轻脚步

闭住气走到病人床前 мейірбике жүрісін 

баяулатып, демін ішіне тартып, 

науқастың жанына барды. 

【闭塞】bìsè①【 ет.】  қимылдатпай 

қою, бітеліп қалу ：鼻子～  мұрны 

бітеліп қалу. ② 【 сын. 】   алыс 

түкпірдегі, меңіреу жердегі：～地区 

алыс түкпір . ③ 【 сын. 】  шеттегі, 

жаңалық жете бермейтін：老人久不出

门，～得很 кәрі кісі көптен бері сыртқа 

шықпады, жаңалықтан шет қалды. 

【闭市】bì∥shì【ет.】  дүкен, базар 

бизнесін тоқтату. 

【闭锁】bìsuǒ【ет.】①блокадалау：计

算机～技术  компьютер техникалық 

блокадалауы; ② атрезия, бітеу өзек, 

бітеулік ：胆道～  өт атрезиясы; ③

сыртқы дүниемен байланыс жасамау：

心理～ психологиялық атрезия. 

【闭月羞花】 bì yuèxiū huā  «айды 

тұтылдырып, гүлді түсірген» сұлулық 

жөнінде айтылған.羞花闭月 (xiū huā bì 

yuè) деп те айтады. 

庇 bì  жабу, жасыру：包～ бүркеу, жабу, 

орау; ～护 қамқорлық ету, жақтау. 

【庇护】 bìhù【 ет.】 қамқорлық ету, 

жақтау, желеп-жебеу ： ～ 坏 人 

оңбағанды жақтау; ～ 权  баспана 

құқыған беру. 

【庇护权】 bìhùquán【 зат】 баспана 

құқыған беру. баспана құқыған ұсыну. 

【庇护所】 bìhùsuō【 зат】 баспана, 

қорғалайтын орын, пана, бассауға：流

浪【ет.】物～ панасыз жануарлар үйі 

(бассауға). 

【 庇 荫 】 bìyìn 〈 书 〉【 ет. 】 ①
қамқорлық ету, жақтау, желеп-жебеу, 

қорғау; ②күнді жабу, көлеңкелеу. 

【庇佑】bìyòu〈书〉【ет.】қамқорлық 

ету, жақтау, желеп-жебеу, қорғау. 

邲 Bì ① Чуньцю дәуіріндегі Хэнань 

провинциясы территориясындағы 

жердің атауы. 

(詖 )bì〈书〉① айтысу, тартысу, 

пікір таластыру; ② әділетсіз, жалған, 

өтірік ： ～ 辞 жалған сөздер, өтірік 

сөйлеу. 

苾 bì ①〈书〉жұпар иіс, хош иіс; ②
фамилияға қолданылады. (фамилияға 

қолданылады.). 

畀 bì〈书〉сыйға тарту, тапсыру, ұсыну, 

марапаттау ： ～ 以 重 任  үлкен 

жауапкершілікпен марапаттау; 

(閟)bì〈书〉①есікті жабу, бекіту; 

үйде бекітіліп алу; ②ұқыпты, сақ, абай. 

泌 bì ① 泌 阳 (Bìyánɡ); Хэнань 

провинциясындағы жердің атауы; ②
фамилияға қолданылады. (фамилияға 

қолданылады.). 

(駜)bì〈书〉етті, күйлі жылқының 

түр-кескіні. 

珌 ( )bì〈书〉 қанжар қынабының 

асыл тастан немесе қымбат металлдан 

жасалған ұшы. 

贲(賁)bì〈书〉әшәкейдің өте әдемі түрі. 

【荜拨】 bìbō【 зат】 дәрі жасайтын 

өсімдіктің түрі. 

【荜路蓝缕】bì lù lán lǚ “筚路蓝缕” 

(bìlù-lánlǚ)-мен бір мағына. 

柲 bì〈书〉 қарудың тұтқасы немесе 

сабы. 

毖 bì〈书〉абай, ұқыпты, сақ：惩前～

后 бұрынға қателіктерін ескере отырып, 

болашақта абай болу. 

哔 (嗶 )bì［哔叽］ (bìjī)【зат】шевиот 

(костюмдік жүн тоқыма). 

(饆 )bì［ ］ (bìluó)【 зат】
ертедегі ас азығының бір түрі. 

陛 bì 〈 书 〉 хан сарайының 

баспалдақтары (сатылары)：石～  тас 

баспалдақтар. 

【陛下】bìxià【зат】тақсыр, алдияр. 

 ( 韠 )bì   ежелдегі хан сарайы 

қабылдауына киетін мерекелік киімдегі 

алжапқыш. 

毙 (斃 )bì ①өлу：～命  зорлап өлтіру; 

击 ～  атып өлтіру; 牲 畜 倒 ～ 

айуандықпен өлтіру; ②〈口〉【ет.】ату, 

атып өлтіру, атып тастау：昨天～了一

个抢劫杀人犯 кеше қарақшы қанішерді 

атып өлтірді; ③ 〈 书 〉 етбетінен 

құлау：多行不义必自～ кім жауыздық 

жасаса, сол өзін қаза болуға 

итермелегені. 

【 毙 命 】 bìmìnɡ 【 ет. 】 зорлықпен 

өлтірілу. 

【 毙 伤 】 bìshānɡ 【 ет. 】 өлтіру, 

жарақаттау：～敌军五十余人  елу 

шақты қарсыластарды өлтіріп, 

жарақаттау. 

铋(鉍)bǐ【зат】металл элементі, нышан 

Bi(bismuthum). Висмут (химиялық 

элемент ақ түсті ауыр металл).  

秘 (祕 )bì ①秘鲁 (bìlǔ) дегендегі 秘 bì 

(оңтүстік Америкада орналасқан 

мемлекет). ② (Bì) фамилияға 

қолданылады. 

狴 bì［狴犴］ (bì’àn)〈书〉【зат】①
ежелгі кезде түрменің есігіне салып 

қоятын жауыз аңның суреті;  ②түрме, 

абақты. 

萆 bì    тығылу, жасырыну. 

【萆薢】bìxiè【 зат】диоскорея, ямс 

(тропикалық жақта өсетін өсімдік түрі). 

梐 bì［梐枑］ (bìhù)【 зат】 ежелгі 

кездегі шарбақ, қоршау, аула. 

庳 bì〈书〉аласа, тапал (сонымен қатар, 

жұпыны, көріксіз, ажарсыз, адам 
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қарағысыз деген мағына береді): ～车 

аласа арба. 

敝 bì ① 〈 书 〉 көне, ұсталынған, 

сынған, қираған, жыртылған ： ～ 衣 

жыртық киім; 舌～唇焦  тіл шаршап, 

ерін ісіп кетті (мағ. тамағы қарылғанша 

айтыса, таласы; өлгенше ерегісу); ②
біздің, менің (сыпайы түрде кем 

қалыпты көрсететін жұрнақ) ： ～ 姓 

менің тегім; ～ 处  біздің жерде 

(отанда); ～ 校  біздің мектепте; ③

〈书〉қаусату, қаусау, құлдырап кету, 

құлдырау, нашарлау, жүдеу ： 凋 ～ 

жүдеу; 经久不～  ұзақ уақыт бойына 

қирамау (қаусамау). 

【敝人】bìrén【зат】мен (өзін сыпайы 

атау). 

【敝屣】bìxǐ〈书〉【зат】киілген аяқ 

киім, керек емес зат. 

【敝帚千金】bì zhǒu qiān jīn   ескі 

сыпырғыш мың алтынға тең (мағ. 

өзінікінің бәрін ештеңеге да жарамаса 

өте жоғары бағалау). 

【敝帚自珍】bì zhǒu zì zhēn  敝帚千金 

(bì zhǒu qiān jīn) – мен бір мағына. 

婢 bì   қызметші әйел, малай әйел：

奴～ кәнизак, күң, малай әйел; 奴颜～

膝 жағымпаздану, жағыну, жалпақтау. 

【婢女】 bìnǚ【 зат】 қызметші әйел, 

малай әйел,кәнизак, күң. 

皕 bì〈书〉екі жүз. 

赑 ( 贔 )bì ［赑屃］ (bìxì) 〈书〉①

【 сын 】 әлеуетті, күшті, қуатты, 

құдіретті; ②【зат】биси (ертегідегі өте 

алып күшті тасбақа). 

筚(篳)bì〈书〉бамбуктан және басқа да 

шыбықтардан тоқып, өріп жасайтын 

шарбақ, дуал (немесе басқа да 

қоршауға арналған нәрселер). 

【筚篥】bìlì   бамбук жоңқасы. 

【 筚 路 蓝 缕 】 bì lùlán lǚ  тозған 

көйлекпен арбаға мініп, тың көтеруге 

шығу (қиын жағдайда шаруамен 

айналысу). 

湢 bì〈书〉ванна бөлмесі, монша. 

愊 bì［愊忆］ (bìyì)〈书〉【 сын】
ғамкүн, көңілі бұзылған, кейісті, 

қапалы, қарайтылған, құсалы, ренжіген, 

ренішті. 腷臆 (bìyì) деп те айтады. 

愎 bì 〈书〉 қыңыр, қиқар, көкірек, 

менсінбейтін, шадыр：刚～自用 өзіне-

өзі сенген, есерсоқтау. 

弼(弻)bì〈书〉көмектесу, көмек：辅～ 

көмектесу, көмекші. 

蓖 bì［蓖麻］ (bìmá)【 зат】майкене, 

үпілмәлік (тұқымынан майсана майын 

жасайтын өсімдік)大麻子 (dàmázǐ) деп 

те атайды. 

跸(蹕)bì〈书〉жолды бөгеу, патшаны 

шығарып салу салтанатты шеруі, 

патшаның сапардағы аялдамасы 

(уақытша резиденция).腷 bì［腷臆］

(bìyì) ғамкүн, көңілі бұзылған, кейісті, 

қапалы, қарайтылған, құсалы, ренжіген, 

ренішті. 

痹 (痺 )bì  ревматизм, сарп (буын мен 

бұлшық еттердің шаншып ауыруы)：

风～ ревматизм артриті; 寒～ артралгия, 

қатты ревматизм; 湿～ сулы артралгия. 

【痹症】bìzhènɡ【зат】ревматизм. 

煏 bì〈方〉【ет.】оттың үстінде кептіру. 

滗 ( 潷 )bì 【 ет. 】 төгу, қотару, құю 

(Бейжің диалектісі) ： ～ 汤 药  дәрі 

қайнатпасын құю; 把汤～出去 қайнаған 

суды төгу. 

裨 bì〈书〉пайда：～益 береке, олжа; 

无～于事 шаруаға жарамсыз (пайдасы 

жоқ іс). 

【裨益】bìyì〈书〉①【 зат】пайда, 

береке：学习先进经验，对于改进工

作，大有～ оқу жұмысты жақсы жасау 

үшін пайдасы өте мол тәжірибе; ②

【ет.】пайда табу：植树造林是～当

【 ес. 】、 造 福 子 孙 的 大 事  ағаш 

отырғызу қазіргі кезге пайда табудың, 

болашақ ұрпақтың қамын ойлаудың 

маңызды мәселесі. 

辟 -1bì〈书〉 монарх, патша：复～ 

монархияны реставрациялау; 

辟-2bì〈书〉①жабу, жою, тарату：～

邪 жын-шайтандарды жою, қуу; ②қашу, 

жасырылу. 

辟 -3 bì 〈 书 〉 монархтың немесе 

патшаның қызметтік парыздарын 

ұсыну үшін шақыруы：～举 қызметке 

тағайындауға ұсыну. 

【 辟 谷 】 bìɡǔ 【 ет. 】 тамаққа дән 

пайдаланудан бас тарту, қызмет орнына 

төселіп алу, мансабы жетілу. 

【 辟 邪 】 bì ∥ xié 【 ет. 】 жын-

шайтандарды жою, қуу; 

【辟易】bìyì〈书〉【ет.】жоғалу, бой 

тасалау, жасырыну. 

碧 bì①〈书〉көгілдір нефрит; ②жап-

жасыл, көк зеңгір：～草  жасыл шөп; 

澄～ зеңгір көкшіл. 

【 碧 波 】 bìbō 【 зат 】 көк 

толқындар：～荡漾 желден су бетінің 

толқындауы; ～万顷  он мың циндық 

көк толқындар. 

【碧空】bìkōnɡ【зат】көк аспан：～

如洗 көкпеңбек ашық аспан. 

【碧蓝】bìlán【сын】қара көк：～的

大海 қара көк теңіз; 天空～～的 қара 

көк аспан. 

【碧绿】bìlǜ【сын】жап-жасыл, көк 

зеңгір：～的荷叶 лотостың жап-жасыл 

жапырақтары; 

【 碧 螺 春 】 bìluóchūn 【 зат 】
"Билочунь" деген шәй сұрыпы. 

【碧落】bìluò〈书〉【зат】аспан. 

【碧血】 bìxuè【 зат】 әділдік үшін 

төгілген қан：～丹心  қан яшмасына 

айналған жалынды жүрек (Отаны үшін 

отқа түскен қаһармандарды айтады). 

【碧油油】bìyóuyóu【сын】көгілдір, 

ашық жасыл：～的麦苗 көгілдір астық 

көктеуі. 

【碧玉】 bìyù【 зат】 жасыл немесе 

қара жасыл нефрит. 

蔽 bì   жабу, көрсетпеу, тығу ：掩

көрсетпеу, тығу; 遮～ жабу, жасыру; 衣

不 ～ 体  киім дененің бәрін жаба 

бермейді (мағ.жартылай жалаңаш 

жүру);  

【蔽芾】bìfèi〈书〉【сын.】 азғантай, 

шамалы, мардымсыз, көп емес, болар-

болмас, болмашы. 

【蔽塞】 bèsé ①〈书〉【 ет.】жабу, 

бекіту, бөгеу;②【сын】алды бөгеулі, 

бітеліп тасталған. 

【蔽障】bìzhànɡ ①【ет.】жабу, алдын 

бөгеу; ②【зат】күзет, қарауыл. 

馝 bì［馝馞］(bìbó)〈书〉【сын】қатты, 

дәмді, татымды (иіс). 

箅 bi ［ 箅 子 ］ (bì·zi) 【 зат 】 буға 

пісіруге арналған елек;  

弊 bì ①қиянат етушілік; ②залал, зиян, 

кесір. 

【弊病】bìbìnɡ【зат】①қиянат：管理

混 乱 ， 恐 有 ～  тәптіпсіздікті 

бақылаймын деп, қиянат боп кете ма 

деп қорқасың; ② кемшілік, олқылық, 

айып, көргенсіздік. 

【弊端】bìduān【зат】қиянат：消除～ 

қиянатты жою. 

【弊害】bìhài【зат】қиянат, жамандық, 

жауыздық, қастық. 

【弊绝风清】bì jué fēnɡ qīnɡ【сын】
әлеуметтік ғұрыпты тазарту, қиянат пен 

көргенсіздікті жою. 风 清 弊 绝 

(fēngqīngbìjué) деп те айтады. 

【弊政】 bìzhènɡ〈书〉【 зат】 теріс 

саясат, сәтсіз шаралар：抨击～  теріс 

саясатты кінәраттау; 革 除 ～  сәтсіз 

шараларды болдырмау. 

髲 bì〈书〉 жасанды шаш, шиньон 

(басқа біреудің шашынан алып қосып 

шашын жасау). 

獘 bì〈书〉өлу, өлтіру;  “毙”(bì) – мен 

бір мағына. 

薜 bì ①［薜荔］ (bìlì)【 зат】 інжір, 

інжір ағашы; 觱 bì［觱篥］(bìlì)【зат】
бақташының кернейі (батыс қытай 

халықтарында). 

篦 bì【ет.】тарау：～头 шашын тарау. 

【 篦 子 】 bì·zi 【 зат 】 тістері жиі 

бамбуктен жасалған тарақ. 

壁 bì ①қабырға, аспа, қабырғаға іліп 

қоюға арналған ： ～ 报  қабырға 

газеті; ～ 灯  үй қабырғаларына 

орнатылған шам, аспалы шам; 家徒

四～  үйде тек төрт жалаңаш қабырға 

(мағ. қатты кедей болу)◇铜墙铁～ мыс 

қабырғалар, темір дуалдар (мағ. берік 

қамал); ②қабырға, жақтау, бүйір жағы, 
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қапталдық, сүбелік：井～  ұңғыманың 

қапталы; құдықтың, шахта ұңғысының 

тіреуі; 锅炉～  қазанның жақтауы; 细

胞～ жасуша жақтары; ③тік, тік жар, 

жарқабаттау, вертикальді：绝～ тік жар, 

құлама жар; 峭～ тау жарлары, жартас, 

құз; ④бекініс, қамал, қорған：坚～清

野  қамалды күшейтіп, даланы 

жинастыру (мағ. алдын-ала төңіректі 

босатып, берік қамалдың артында 

қорғану). ⑤ жиырма сегіз зодиак 

жұлдыздарының бірі. 

【壁报】bìbào【 зат】қабырға газеті,  

墙报 (qiángbào) деп те айтады. 

【 壁 布 】 bìbù 【 зат 】 қабырға 

жақтауышы (қаптама). 

【壁橱】bìchú【зат】қабырға шкаф 壁

柜 (bìguì) деп те атайды. 

【 壁 灯 】 bìdēnɡ 【 зат 】 үй 

қабырғаларына орнатылған шам, 

аспалы шам：一盏～ бір аспалы шам. 

【壁挂】bìɡuà【 зат】 қабырғаға іліп 

қоятын әшекей, нақыш, өрнектер：毛

织～  іліп қоятын жүннен тоқылған 

тоқыма бұйым; 印 染 ～ іліп қоятын 

матадағы айшықтау, өрнектер; 木雕～
іліп қоятын ағаштан ойылған ою. 

【壁柜】bìɡuì【зат】қабырға шкаф. 

【壁虎】 bìhǔ【 зат】 кесіртке, 蝎虎 

(héhǔ) деп те атайды. Көне атауы 守宫 

(shǒugōng). 

【壁画】bìhuà【зат】үй қабырғасына 

салынатын көркем сурет, фреска 

(кеппеген сылаққа салынған сурет)：敦

煌～ Дуньхуанның фрескалары. 

【壁垒】bìlěi【зат】①бекініс, қамал, 

қорған; ②барьер, бөгеу, тосқауыл：两

种观点～分明  екі түрлі көзқараста 

тосқауыл болатынан ақиқат; 唯物主义

和 唯 心 主 义 是 哲 学 中 的 两 大 ～ 

материализм және идеализм 

философиядағы екі үлкен барьер. 

【壁垒森严】 bìlěi sēnyán   қатты 

бекітілген, қатты күшейтілген. 

【 壁 立 】 bìlì 【 ет. 】 тік, тіп-тік, 

жарқабаттау：～千仞  құлама жарға 

көтерілу; ～的山峰  тау шыңдарына 

көтерілу. 

【壁炉】 bùlú【 зат】 алауошақ (тік 

мұржалы, алды ашық пеш), голландық 

пеш. 

【 壁 球 】 bìqiú 【 зат 】 ① сквош 

(ракеталық спорт түрі); ② сквош 

ойнағанда қолданатын доп (каучуктан 

жасалынады). 

【壁上观】 bìshànɡɡuān   бекіністен 

қадағалау (мағ. бейтарап болу). 

【壁虱】bìshī【зат】①蜱(pí) жеркене, 

кене, таскене; ②〈方〉қандала. 

【壁式网球】bìshì wǎnɡqiú    қабырғаға 

ұрып ойнайтын теннис ойыны. 

【壁饰】 bìshì 【 зат 】 қабырғадығы 

әшекей, безерлер. 

【壁毯】bìtàn【зат】қабырғаға ілетін 

кілем, түс кілем, суретті кілем; 挂毯 

(guàtǎn) деп те атайды. 

【壁厢】bìxiānɡ【зат】жақ, бет：这～ 

мына жақ; 那～ анау жақ. 

【壁障】bìzhànɡ【зат】барьер, бөгеу, 

кедергі, тосқауыл：消除双方之间的思

想～ екі жақ арасындағы идеологияны 

жоюға арналған барьер. 

【壁纸】bìzhǐ【 зат】 тұсқағаз (үйдің 

қабырғасына жарсыратын әшекейлі 

қағаз). 墙纸 (qiángzhǐ) деп те атайды. 

【 壁 钟 】 bìzhōnɡ 【 зат 】 жарсағат, 

қабырғаға ілетін сағат. 

避 bì 【 ет. 】① жоламау, қашқақтау, 

аулақ болу, бас тарту, жасырылу, 

бүркену：退～ кейін шегіну, қашқақтап 

тығылу; ～而不谈  қашу; ～一会儿雨  

жаңбырдан бүркену; ②болдырмау, жол 

бермеу, бетін қайтару ： ～ 孕 

контрацепция, бала көтертпеу, бала 

бітірмейтін; ～ 雷 针  жай тартқыш 

(найзағайдан сақ болу). 

【避风】 bì∥ fēnɡ【 ет.】① желден 

қорғану, желден тығылу：找个～的地

方休息休息  желден тығылатын жер 

(пана) тауып демалайық; ②
жамандықтан сақтану, қылмыстан әрі 

жүру, жақсылықпен тайып тұру, іс 

асқынбай тұрғанда кету; 避 风 头 

(bìfēngtóu) деп те атайды. 

【避风港】bìfēnɡɡǎnɡ【зат】баспана, 

бассауға, пана (қорғалатын жер, жан 

сақтайтын жер). 

【避风头】 bì fēnɡ·touжамандықтан 

сақтану, қылмыстан әрі жүру, 

жақсылықпен тайып тұру, іс асқынбай 

тұрғанда кету. 

【避讳】bì∥huì【 ет.】 табу, аттеріс 

(ерте феодалдық кезде сөз сөйлегенде 

немесе хат жазғанда монархтың атын 

тіке айтпаған). 

【 避 讳 】 bì·hui 【 ет. 】 ① жаман 

нәрседен қашу, тыңдамауға, айтпауға 

тырысу (ескі наным)：～谈死   өлім 

туралы әңгімеден қашу. 

【 避 忌 】 bìjì 【 ет. 】 атқа, есімге 

арналған тыйым сөз (алғашқы қоғам 

адамдарының сөзге, іске не затқа 

тыйым салу әдеті). 

【避坑落井】bì kēnɡ luò jǐnɡ    апанға 

түспей, құдыққа түсіп қалу (мағ. бір 

жамандықтан қашам деп басқа 

жамандыққа тап болу).  

【避雷器】bìléiqì【зат】электр тоғын 

ажыратып тұратын аспап, жай тартқыш. 

【 避 雷 针 】 bìléizhēn 【 зат 】 жай 

тартқыш. 

【 避 免 】 bìmiǎn 【 ет. 】 арылу, 

құтылу：～冲突 жанжалдан қашу. 

【避难】bì∥nàn【ет.】ауыртпалықтан 

қашу：～所 пана (қорғалатын дер). 

【避让】bìrànɡ【ет.】жол беру, шетке 

қағылу, шеттеу：～道旁 жол беру. 

【避世】bìshì【ет.】әлемнен қашып, 

бұлттармен қиялдау.  

【避暑】 bì∥ shǔ【 ет.】① ауа райы 

қатты ыстық кезде ыстықтан сақтану 

үшін салқындау жаққа барып демалуды 

айтады：～胜地 жазғы шипажай; 夏天

到 北 戴 河 ～  жазда Бэйдайхэға 

(пров.Хэбэй) барып демалыс өткізу. ②
күн өтіп кетуден, күн тиюден сақтану. 

【避税】bìshuì【ет.】салық төлеуден 

бас тарту. 

【避嫌】bì∥xián【ет.】өзін күдіктен 

қорғау. 

【避邪】 bìxié【 ет.】 зарарды құрту, 

жамандықтан қашу. 

【避孕】bì∥yùn【ет.】байлантпайтын, 

бала бітірмейтін, іш көтертпейтін.  

【避孕套】bìyùntào【 зат】мүшеқап, 

презерватив.安全套 (ānquántào) деп те 

атайды. 

【避重就轻】bì zhònɡ jiù qīnɡ  ауырдан 

қашып, жеңілді іздеу. 

嬖 bì〈书〉① елжіреп жақсы көру, 

мәпелеу, шексіз қадірлеу：～爱 жақсы 

көру, қамқорлық ету; ～昵 жақсы көру, 

жақын тарту. 

髀 bì〈书〉жамбас, жая, сан. 

【 髀 肉 复 生 】 bì ròufùshēnɡ   

әрекетсіздіктен ажарланып толысу. 

濞 bì 漾濞 (Yànɡbì) ， Юньнаньдағы 

жердің аты. 

臂 bì【 зат】 иықтан білекке дейінгі 

қолды айтады. 

【臂膀】bìbǎnɡ【зат】иықтан білекке 

дейінгі қолды айтады.  

【臂膊】 bìbó〈方〉【 зат】 иықтан 

білекке дейінгі қолды айтады. 

【臂力】bìlì【зат】қол күші. 

【臂章】bìzhǎnɡ【зат】жеңдегі белгі, 

жеңдегі байлам, шеврон. 

【臂助】 bìzhù〈书〉①【 ет.】 қол 

ұшын беру, көмектесу：屡承～，不胜

感激 қол ұшын бергеніне үлкен алғыс 

айтамын; ②【зат】көмекші. 

奰 bì〈书〉① ашулану, ызалану; ②
әлдену, беку, тыңаю. 

璧 bì   ежелдегі тесігі бар нефрит кесегі. 

【璧还】 bìhuán〈书〉【 ет.】 затты 

заңды иесіне қайтару, сыйлықтан 

сыпайы бас тарту. 

【璧谢】bìxiè〈书〉【ет.】алғыс айтып 

қайтару. 

襞 bì ①〈书〉бүктесін, бүрме：皱～ 

бүгіліс, бүгілген дер; ②әжім, тыртыс：

胃～ қарын тыртыстары. 

躃 bì    ақсаңдау. 

 

躄 bì〈书〉①етбетінен құлау; ②аяғы 

ақсаңдау. 
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bì［ 篥］(bìlì)  бамбук жоңқасы. 

 

 

biān 

 

边 ( 邊 )biān ① 【 зат 】 қабырға 

(математика): 角 之 ～  бұрыштың 

қабырғасы; ②(～儿)【зат】шек, шет, 

жақ：海～ теңіз бойындағы; 村～ ауыл 

жақтағы; 田～  дала жақ; ③шек, шет, 

шекара：～疆 шекара; ～防 шекаралық 

күзет; 戍～  шекараны қорғау; ④шек, 

шеңбер：～际 шама, шек; 一望无～ көз 

жеткісіз, ұшан-теңіз; ⑤ шектесі, 

шендесу, шекараласу：旁～маңында; 

身～ қасында, жанында; ⑥【зат】жақ, 

жөн, аспект, сала：双～会谈这～那～

都说好了  екі жақты келіссөздер ана-

мына аспекттің бәрімен келісті; ⑦бір 

уақыттағы іс-қимылды қайталанып 

жазылу арқылы көрсетеді：(一) ～走, 

(一) ～说 әрі жүріп, әрі сөйлеп келеді; 

边 (邊 )·biɑn(～儿 )жақ, бөлшек：前～ 

алдыңғы жақ; 里～  ішңі жақ; 东～ 

шығыс жақ; 左～ сол жақ. 

【边岸】biān’àn【зат】жағалау, судың 

жағалауы.【边鄙】biānbǐ〈书〉【зат】
шет, шалғай аудан, шекаралық аймақ. 

【边城】biānchénɡ【 зат】шекаралық 

аймақтағы қала. 

【边陲】 biānchuí【 зат】шекаралық 

аудандар, шет жақ：～重镇 шекаралық 

аудандағы ірі қыстақ. 

【边地】biāndì【зат】шекаралық жер, 

шекаралық территория. 

【边防】 biānfánɡ【 зат】шекаралық, 

шекаралық күзет：～部队  шекаралық 

әскери бөлім. 

【 边 锋 】 biānfēnɡ 【 зат 】 шеткі 

шабуылшы (спорт). 

【边幅】 biānfú【 зат】 әлбет, келбет, 

пішін：不修～ өзіне-өзі қарамау. 

【边关】biānɡuān【 зат】шекарадағы 

өтетін жер, өткел, өту. 

【 边 患 】 biānhuàn 〈 书 〉【 зат 】
шекаралық шиеленіс, шекарадағы 

келеңсіз жағдай. 

【边际】biānjì【зат】шек, шет, шекара. 

【边疆】 biānjiānɡ【 зат】шекаралық 

аудандар, шет аймақ, түкпір.  

【 边 角 料 】 biānjiǎoliào 【 зат 】
қалдықтар, қоқыс, ығынды. 

【 边 界 】 biānjiè 【 зат 】 шекара, 

шекаралық сызық. 

【 边 境 】 biānjìnɡ 【 зат 】 шекара, 

шекаралық аймақ. 

【 边 境 贸 易 】 biānjìnɡ màoyì   

шекаралық, шекаралық сауда. 

【 边 款 】 biānkuǎn 【 зат 】 мөрдің 

бүйіріндегі мезгілі мен ойған адамның 

аты жазылған жазу. 

【边框】biānkuànɡ(～儿)【зат】рама, 

жиектеме, ілдірік. 

【边贸】 biānmào【 зат】шекаралық 

сауда. 

【 边 门 】 biānmén 【 зат 】 есікше, 

кішкене қақпа. 

【边民】 biānmín【 зат】шекаралық 

аймақтың тұрғындары. 

【边卡】 biānqiǎ 【 зат 】 шекаралық 

сақшы жасағы. 

【 边 区 】 biānqū 【 зат 】 шекаралық 

аймақ. 

【边塞】 biānsài 【 зат 】 шекаралық 

бекініс. 

【边式】biān·shi〈方〉【сын】әдемі, 

көркем, көрікті (Пекин диалектісі). 

【边事】 biānshì 〈书〉①【 зат 】

шекаралық қызмет; ② шекарадағы 

әскери қимыл немесе тартыс. 

【边务】 biānwù 【 зат 】 шекаралық 

қызмет, шекаралық шаруа. 

【边线】biānxiàn【зат】спорт ойыны 

алаңдарындағы шекаралық сызықтар. 

【 边 沿 】 biānyán 【 зат 】 шек, 

шет：～地带 шеткі аймақ. 

【边音】 biānyīn 【 зат 】 латералдық 

дауыссыз дыбыс. 

【边缘】biānyuán ①【зат】шек, шет, 

шекара：～地区 шекаралық аудан; ②

【сын】жапсарлас, байланысты, жақын, 

шектес：～学科 ғылыми байлыныс. 

【 边 缘 化 】 biānyuánhuà 【 ет. 】
периферизация. 

【边缘科学】biānyuán kēxué  ғылыми 

байлыныс. 

【边远】biānyuǎn【сын】алыс, шалғай, 

қашық：～地区 шалғай аудандар;  

【边寨】 biānzhài【 зат】шекаралық 

белдеудегі мекен. 

砭 biān ① акупунктура (тас инемен 

шаншу). ② ежелгі кезде қолданатын 

тастан жасалған ине. 

【砭骨】biānɡǔ【ет.】сүйегіме дейін 

шаншу (мағ. сүйектен өтетін, ауру тию, 

суық тию). 

【砭石】 biānshí【 зат】 көне кездегі 

шаншуға арналған тастан жасалған ине. 

笾(籩)biān  бамбуктен жасалған құмыра. 

篇 biān［萹蓄］(biānxù)【зат】дәрілік 

өсімдіктің атауы. 

编 (編 )biān ①【ет.】тоқу, өру：～筐 

кәрзеңке тоқу; ～辫子 шаш өру; ～草帽 

сабаннан қалпақ тоқу. ②【ет.】жасау,  

қалыптастыру, құру, толымдау, іріктеп 

сайлау：～组 топтастыру; ～队 сап, сап 

түзеу; ～ 号  нөмірлеу. ③ 【 ет. 】

редакциялау, өңдеу, өңдету ： ～ 报 

газетті редакциялау; ～杂志 журналды 

редакциялау. ④【ет.】жазу, қиыстыру, 

шығару：～歌 ән жазу; ～话剧 драма 

жазу; ～了个曲儿  өлең шығарды. ⑤

【 ет.】 басынан шығару, қиыстыру：

瞎～ ойдан шығару; ～派 өсектеу; ～瞎

话  өтірік айту. ⑥ кітап, оқулық, 

басылым ：续～  кітаптың жалғасы, 

келесі томы; ⑦【 мөл.】 том, бөлім, 

тарау ： 上 ～  алғашқы том; 中 ～ 

ортаңғы том; 下～ соңғы том; 

【编程】biānchénɡ【 ет.】бағдарлама 

жасау, бағдарламалау (электронды-

есептеу машиналары шешу үшін 

мәселелер әзірлеу). 

【 编 创 】 biānchuànɡ 【 ет. 】

хореография：～人员 хореограф. 

【编次】biāncì ①【ет.】жинау, жөндеу, 

реттеу,дұрыстау; ②【 зат】 жөн, рет, 

тәртіп：打乱～ тәртіпті бұзу. 

【编导】 biāndǎo ①【 ет.】 сахналау 

(шығарманың сахнада қойылуына 

ыңғаулануы) және режиссерлік қызмет; 

②【зат】сценарист және режиссер. 

【编订】 biāndìnɡ 【 ет. 】 құрастыру 

және өңдеу, баспаға дайындау. 

【 编 队 】 biān ∥ duì 【 ет. 】 ①

қалыптастыру, құру;②сап, сапқа тұру, 

сап түзеу. 

【编发】 biānfā 【 ет. 】 шаш түйіні, 

шашты түйіндеп байлау, шиньон (басқа 

біреудің шашынан алып қосып шашын 

тарау). 

【编号】 biānhào ① (- ∥ -) 【 ет. 】

нөмірлеу; ②【зат】реттік нөмір. 

【编绘】biānhuì【ет.】компиляция. 

【 编 辑 】 biānjí ① 【 ет. 】

редакциялау：～部 редакция бөлімі; ②

【зат】редактор: 总～ бас редактор. 

【编校】 biānjiào 【 ет. 】 құрастыру, 

түзету, дұрыстау. 

【编结】biānjié【ет.】тоқу：～毛衣 

тоқыма (киім) тоқу; ～渔网 ау (балық 

аулайтын) тоқу. 

【编剧】biānjù ①(-∥-)【ет.】сценарий 

жазу;②【зат】сценарист. 

【编列】biānliè【ет.】①жөнге келтіру, 

жүйеге келтіру, реттеу; ② көшіру, 

тізімге енгізу. 

【编录】 biānlù【 ет.】 іріктеу жасап 

редакциялау. 

【编码】biānmǎ ①(-∥-)【ет.】кодпен 

жазу; ②【зат】код, шифр. 

【 编 目 】 biānmù ① (- ∥ -) 【 ет. 】
каталогқа кіргізу, каталог тізіміне жазу; 

②【зат】каталог, тізбе, тізімдеме. 

【 编 内 】 biānnèi 【 сын 】 штаттағы 

қызметкер. 

【编年】biānnián【ет.】хронологиялық, 

шежірелік немесе жылнамалық етіп 

жазу. 

【编年体】 biānniántǐ【 зат】 тарихи 

шығарманың хронологиялық жанры. 

【编排】biānpái【ет.】 ①жөнге келтіру, 

жүйеге келтіру, реттеу; ② құрастыру, 

монтаждау (мысалы, фильмді). 

【编派】biān·pɑi〈方〉【ет.】біреуге 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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айтпағанды айту, өсектеу. 

【编遣】biānqiǎn【ет.】жаңадан құру 

(әскери бөлімді), қайта құру (әскерді), 

ажырату, тарату.  

【 编 磐 】 biānqìnɡ 【 зат 】 ежелдегі 

соғып ойналатын аспап. 

【 编 审 】 biānshěn ① 【 ет. 】

редакциялау және тексеру; ②【 зат】
редактор. 

【 编 外 】 biànwài 【 сын 】 штатқа 

кіргізілмеген, штаттан тыс, штатта 

жоқ：～人员 штаттан тыс қызметкер. 

【编写】biānxiě【ет.】жазу, қиыстыру, 

шығару：～教科书 оқулық шығару; 

【编修】biānxiū〈书〉①【ет.】жазу, 

құрастыру, шығару; ②【 зат】 ежелгі 

атақ, шен (мемлекеттің ресми тарихын 

жазатын қызметші, мемлекеттік 

тарихнамашы). 

【编选】biānxuǎn【ет.】таңдау және 

редакциялау. 

【编演】 biānyǎn【 ет.】жазып және 

сахнада қою(мысалы: би, 

қойылымдарды). 

【 编 译 】 biānyì ① 【 ет. 】 аударма 

жинағын құрастыру, топтама және 

аударма; ②【 зат】 аударма жинағын 

құрастыратын адам. 

【编余】biānyú【 сын】штаттан тыс 

(жұмыстан шығарылатын), артық 

(адамға қатысты) ： ～ 人 员  артық 

қызметші. 

【编造】 biānzào【 ет.】① құрастыру 

(мыс. тізім, тізімдеме). ②жазу, шығару, 

қиыстыру (ертегі, ән, өлең). ③ ойдан 

шығару, өтірік айту (мысалы, өсек). 

【 编 者 】 biānzhě 【 зат 】 жазушы, 

құрастырушы, редактор. 

【编者按】(编者案)biānzhě’àn【зат】
редакциялық ескертпе, редакциялық 

ереже, нұсқау. 

【编织】biānzhī【ет.】өру, тоқу. 

【编制】biānzhì ①【ет.】өру, тоқу：用

柳 条 ～ 的 筐 子  тал шыбықтарын 

пайдаланып, кәрзеңке тоқу. ②【ет.】
құрастыру, дамыту, жетілдіру, өңдеу 

(мыс. жоспар) ： ～ 教 学 方 案  оқу 

бағдарламасын құрастыру; ③【 зат】
арнайы құрам, жеке құрам, дербес 

құрам, штат：扩大～ штатты кеңейту. 

【编钟】 biānzhōnɡ【 зат】 бяньчжун, 

көне музыкалық аспап (қоңыраулардан 

тұрады). 

【编著】biānzhù【ет.】жазу, қиыстыру, 

құрастыру：～历史教材  тарих оқу 

құралын жазу. 

【编撰】 biānzhuàn【 ет.】 құрастыру 

(мыс. сөздік, энциклопедия), 

кодификациялау (заңды), жазу (әдеби 

шығарма)：～书籍 әдебиет жазу. 

【编缀】biānzhuì【ет.】①құрастыру, 

жинау：～花环 шір (гүлден жасалған 

шеңбер) құрастыру; ② жинақ, жиын, 

коллекция. 

【编组】biān∥zǔ【ет.】қалыптастыру, 

топтастыру. 

【编纂】biānzuǎn【 ет.】жасау, жазу, 

құрастыру, шығару ：～词典  сөздік 

жасау; ～百科全书 энциклопедия жазу. 

煸 biān 【 ет. 】 қуыру (Пекин 

диалектісі)：～锅 табада қуыру. 

蝙 biān ［ 蝙 蝠 ］ (biānfú) 【 зат 】
жарқанат. 

箯 biān［箯舆］(biānyú)【зат】ертедегі 

бамбуктен жасалынған зембіл 

(полонкин). 

鳊(鯿、鯾)biān【зат】ақтабан, табан, 

тыран (балық). 

鞭 biān ① 【 зат 】 қамшы ： 扬 ～ 

қамшымен бұлғау; 快马加～ қамшымен 

желісті қуу; ②шоқпар (ежелгі соғыс 

қаруы)：钢～күрзі; 竹节～қол шоқпар; 

③【сын】жіңішке қамшыға ұқсайтын 

зат：教～  шыбық (балаларды оқыту 

үшін қорқытатын зат); 竹～  бамбук 

тамыры; ④ еркек малдың жеуге 

жарамды немесе дәріге қолданатын 

жыныстық мүшесі ：鹿～  бұғының 

жыныстық мүшесі; 牛 ～  өгіздің 

жыныстық мүшесі. ⑤【 зат】отшашу 

үшін қолданылатын лента тәрізді оқ-

дәрі заряды бар қағаз снаряд; ⑥〈书〉

қамшылау, сабалау, соғу：～马  атты 

қамшылау. 

【鞭策】 biāncè 【 ет. 】 дәрттендіру, 

итермелеу, шықпырту. 

【鞭长莫及】biān chánɡ mò jí   ұзын 

қамшымен ала алмау (мағ. қолы жетпеу, 

күші жетпеу).  

【鞭笞】biānchī〈书〉【ет.】қамшымен 

немесе шыбықпен соғып жазалау. 

【鞭打】biāndǎ【ет.】қамшымен соғу. 

【鞭打快牛】biāndǎ kuàiniú   сиырды 

қамшыласан тез жүреді (мағ. қатаң 

талаптан жақсы нәтиже болады). 

【 鞭 毛 】 biānmáo 【 зат 】 қыл 

аяқты (төмен сатыдағы ағзалардың қыл 

тәрізді аяқтары). 

【鞭炮】biānpào【зат】отшашу үшін 

қолданылатын лента тәрізді оқ-дәрі 

заряды бар қағаз снаряд. 

【鞭辟入里】biān pì rù lǐ【сын】қасқа 

емес, көзге тап болу; қатты мінеп-сынау, 

маңызды ескертулер жасау; 鞭辟近里 

(biān bì jìn lǐ) деп те айтады. 

【鞭挞】biāntà【 ет.】鞭打，比喻抨

击：这部作品对社会的丑恶现象进行了

无情的揭露和～. 

【鞭子】biān·zi【зат】қамшы, шыбық. 

 

 

biǎn 

 

贬(貶)biǎn【ет.】①бағасыздау, құнсыз 

ету, аласару, төмендету; ② кемсіту, 

қорлау. 

【贬称】biǎnchēnɡ ①【ет.】атау; ②

【зат】ат, аталым. 

【 贬 斥 】 biǎnchì 【 ет. 】〈 书 〉
лауазымынан түсіру, жұмыстан шығару, 

қызметінен босату. 

【贬黜】biǎnchù〈书〉 лауазымынан 

түсіру, жұмыстан шығару, қызметінен 

босату. 

【贬词】 biǎncí 【 зат 】 бетіне басу, 

жазғыру, кінәлау, ұялту, жағымсыз пікір. 

 

 

【贬低】biǎndī【ет.】кемсіту, қорлау, 

төмендету ： ～ 人 格  жеке басын 

төмендету. 

【贬官】biǎnɡuān ①【ет.】лауазымын 

төмендету; ② 【 зат 】 лауазымы 

төмендетілген шенеуніктер. 

【 贬 损 】 biǎnsǔn 【 ет. 】 ① кеміту, 

төмендету, түсіру; ②жақтырмау, қысым 

жасалу, қоплау, намысына тию, ұялту, 

көзіне шұқу. 

【贬义】biǎnyì【зат】болымсыз түр. 

【贬义词】biǎnyìcí【 зат】болымсыз 

реңк беретін сөздер. 

【贬抑】biǎnyì【ет.】кеміту, төмендету, 

түсіру. 

【贬责】biǎnzé【ет.】қатаң сөгіс. 

【贬谪】 biǎnzhé 【 ет. 】 лауазымын 

түсіру, жұмыстан шығару, қызметінен 

босату. 

【贬值】biǎnzhí【ет.】①құнсыздану, 

бағасыздану, құны кету, құны түсу; ②
девальвация (қағаз ақшаның ресми 

құнын өзінің тұрақты қалпына түсіру). 

【 贬 职 】 biǎnzhí 〈 书 〉【 ет. 】
лауазымын төмендету. 

窆 biǎn〈书〉жерлеу, көму. 

扁 biǎn ①【 сын】 жайпақ, жалпақ, 

жұқа, жіңішке：～盒子 жайпақ қорап. 

【 扁 柏 】 biǎnbǎi 【 зат 】 жасық 

жапырақты сауырағаш. 

【扁担】biǎn·dɑn【зат】таразы. 

【扁担星】biǎn·dɑnxīnɡ【зат】Таразы 

шоқ жұлдызы. 

【扁豆】(萹豆、稨豆、藊豆 )biǎndòu

【зат】①жасымық (бұршақ тұқымдас 

өсімдік); ② гиацинт бұршағы, сүмбіл 

бұршақ. 

【扁骨】biǎnɡǔ【зат】тегіс сүйек. 

【 扁 率 】 biǎnlǜ 【 зат 】 қысу 

коэффициенті. 

【扁平足】biǎnpínɡzú【 зат】жалпақ 

табан, табан аяқ, тегі табан, түйе табан; 

平足(píngzú) деп те атайды.  

【 扁 食 】 biǎn·shi 〈 方 〉【 зат 】
тұшпаралар. 

【扁桃】biǎntáo【зат】①бадам ағашы; 

②бадам (миндаль)  巴旦杏(bādànxìng) 

деп те атайды; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D2%9B/
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【扁桃体】biǎntáotǐ【зат】бадамша без, 

көмекей без. 

【扁桃腺】biǎntáoxiàn【зат】бадамша 

без, көмекей без. 

【 扁 【 сын 】【 ет. 】 物 】 biǎnxínɡ 

dònɡwù жалпақ құрттар. 

【扁圆】 biǎnyuán【 зат】①дөңгелек 

және жайпақ; ② жұмыр, жұмырлау, 

сопақ, сопақша. 

匾 biǎn【зат】①көлденең жазуы бар 

тақтайша (мысалы, ескерткіш тақтасы); 

② бамбуктен өрілген тайпақ табақ 

(тамақ салуға, тасуға арналған поднос). 

【匾额】biǎn’é【зат】жазуы бар ұзын 

тақтайша (мысалы, қақпаның 

басындағы). 

【匾文】 biǎnwén【 зат】 жазуы бар 

ұзын тақтайша тақырыбындағы жазу. 

萹 biǎn  тау жайлайтын құстар, қазхана.   

惼 biǎn〈书〉есептескіш, кәкір-шүкір, 

ұсақ-түйекшіл, ұсақшыл. 

碥 biǎn ①ағысты жер (өзеннің ағысы 

қатты жері); ②құз, тік жар. 

褊 biǎn〈书〉 мардымсыз, шектеулі, 

қысқа ақылды, ой өрісі тар, тайыз, 

шамалы. 

【 褊 急 】 biǎnjí 〈 书 〉【 сын 】
есептескіш, кәкір-шүкір, ұсақ-түйекшіл, 

ұсақшыл, күйгелек, ызақор, кейігіш, 

ашуланшақ.  

【褊狭】biǎnxiá〈书〉【сын】өлшеулі, 

шектеулі, тар, тығыз, мардымсыз：土

地～тар жер; 气【мөл.】～  шектеулі 

қабілеттілік. 

 

biàn 

卞 biàn ①〈书〉асығу, асығушылық, 

асығыстық, жанталасу, қарбалас：～急 

сабырсыз, шыдамсыз. ② (Biàn) 

фамилияға қолданылады. 

弁 biàn ① Көне Чжоу династиясы 

кезіндегі салтанатты бас киім. ②
бұрынғы кездегі ең төмен әскери шен: 

马～ең төменгі атты әскер офицері. ③
(Biàn)фамилияға қолданылады. 

【弁言】biànyán〈书〉【зат】алғысөз, 

кіріспе. 

抃 biàn〈书〉қол соғу, қол шапалақтау 

(қуанғанда, көңілді болғанда). 

苄 biàn［苄基］(biànjī)【зат】қоға (ши 

тоқуға арналған өсімдік); 

汴 Biàn ①  адамның есімі, аты. ②
фамилияға қолданылады.. 

忭 biàn қуанышты, бақытты, көңілді; 

қуану, шаттану, төбесі көкке жету: ～跃 

қуаныштан секіру. 

变(變)biàn ①өзгеріс, өзгеру：情况～了

жағдай өзгерді.  ②біреуге, бір нәрсеге  

айналу, ауысу ： 由 白 ～ 红  ақтан 

қызылға айналу.  ③ фамилияға 

қолданылады.. 

【 变 本 加 厉 】 biàn běn jiā lì 

жақсартылған, күшейтілген. 

【变产】 biànchǎn жылжымалы және 

жылжымайтын мүлік. 

【 变 蛋 】 biàndàn консервіленген 

жұмыртқа. 

【变电站】biàndiànzhàn трансформатор 

қосалқы бекеті, электр қосалқы бекеті. 

【变调】biàndiào① екпіннің өзгеруі. ②
модуляциялау. 

【变动】 biàndònɡ өзгеріс, алға басу, 

алмасу：社会大～  үлкен әллеуметтік 

өзгерістер;        人口～ халық санының 

алға басуы.  

【变法】 biànfǎ Ата Заңның (негізгі 

заңның )өзгеруі, реформа: ～ 革 新 

реформа жүргізу және жаңалықты 

енгізу 

【变法儿】biànfǎr барынша, мейлінше, 

әр алуан бейнелермен, барлық 

әдістермен: ～让顾客满意  тұтынушы 

разы болу үшін барынша тырысу. 

【变革】biànɡé   қайтадан жасау, қайта 

өзгеру, түбегейлі өзгеріс, төңкеріс: 科学

上 的 ～  ғылымдағы төңкеріс, 

ғылымдағы түбегейлі өзгеріс. 

【 变 更 】 biànɡēnɡ жаңадан жасау, 

өзгерту, түзету: ～国籍  азаматтықты 

өзгерту;  ～规则 ережелерді түзету. 

【变工】biànɡōnɡ  еңбекті өзара көмек 

(екі жақтан да бірдей жасалатын 

жәрдем). 

【变故】biànɡù кез, оқиға, жағдай. 

【 变 卦】 biànɡuà  шұғыл бұрылыс 

жасау, айтқанынан қайту, сөзінде 

тұрмау, уәдеден тану.  

【变化】biànhuà өзгеріс, өзгеру:   化

学～ химикалық реакция; ～多端|的人 

тұрақсыз адам, адамда тұрақтылық 

жоқ; ～得很快 өзгеруі өте тез. 

【变幻】 biànhuàn шексіз өзгеріс: 风

云～шапшаң түбегейлі өзгерістер.  

【变幻莫测】biànhuàn mò cè тұрақсыз, 

құбылмалы, аумалы-төкпелі. 

【 变 换 】 biànhuàn алмастыру, 

кезектестіру, өзгерту:～位置 орныққан 

орынды өзгерту;   ～手法  тактиканы 

(әдісті, жолды) өзгерту. 

【变价】biànjià① жаппай сату. ② баға 

өзгерісі. 

【 变 节 】 biànjié  ренагаттық, 

опасыздық, сатқындық: ～分子 жолдан 

тайған, жолдан жаңылған. 

【 变 局 】 biànjú бір қалыпты емес 

(тұрақсыз, құбылмалы, аумалы-төкпелі) 

жағдай: 采 取 紧 急 措 施 以 应 付 ～ 

құбылмалы жағдайды қалпына келтіру 

үшін, шұғыл шара қолдану. 

【变口】biànkǒu【ет.】北方曲艺表演

中称运用各地方言为～. 

【变脸】 biànliǎn ұрысып қалу, теріс 

айналып кету. 

【变量】biànliànɡ айнымалы шама. 

【 变 乱 】 biànluàn ①  ретсіздік, 

жөнсіздік, тәртіпсіздік, бассыздық: 发

生 ～ ретсіздік орын алды. ②  абыр-

сабыр, қарбаластық, әбігер, астан-

кестен болу. 

【变卖】biànmài  жаппай сату : ～家产 

үй мүлкін жаппай сату. 

【变盘】biànpánжарнаға деген бағаның 

күрт өзгеруі. 

【变频】biànpínжиіліктің өзгеруі: ～空

调 кондиционер инверторы. 

【 变 迁 】 biànqiān өзгеріс, 

құбылмалылық, тұрақсыздық: 人事～ 

тағдырдың тауқыметі. 

【 变 色 】 biànsè ① оңу, өзгеру, 

күңгірттену：～镜 айна; 风云～ ахуал 

лезде өзгерді.  ②  түрі өзгеру：他闻

訁～  осыны естіп, оның түрі өзгеріп 

кетті. 

【变色 镜】 biànsèjìnɡ фотохромдық 

линза; жарық сезгіш объектив 

(оптикалық құралдың бетіндегі әйнек). 

【变色龙】biànsèlónɡ① зоол. құбылғы 

(ыстық жақта болатын, түсін өзгерткіш 

кесіртке).  ② құбылмалы адам, 

тұрақсыз адам. 

【变生肘腋】biàn shēnɡ zhǒuyè 比喻事

变发生在极近的地方. ( Идиома) 

【 变 声 】 biànshēnɡ жарық, сызат, 

жарылу. 

【变数】biànshù айнымалы сан. 

【变速器】biànsùqìвариатор. 

【变速运动】biànsùyùndònɡ айнымалы 

қозғалыс. 

【变态】 biàntài ①  метаморфоз (түр 

өзгеріс). ② аномалия, ауытқушылық. 

【变态反应】biàntài fǎnyìnɡ аллергия 

(организмнін кейбір химиялық 

қосылыстарға (аллергендерге) 

қалыптан тыс, кінәратты реакциясы 

(бөртпе, қышыма және т.б.)). 

【 变 体】 biàntǐ түр өзгешелігі, түр 

бөлігі:    基因～ тек (тұқым қуалаудың 

бастапқы нышаны) өзгешелігі. 

【变天】biàntiān①ауа-райының өзгеруі 

(бұзылуы). ② мемлекеттік төңкеріс. 

【 变 通 】 biàntōnɡ жаңа жағдайға 

бейімделу: ～办理   жағдайға қарай 

әрекет ету. 

【变味】biànwèi(～儿) бүліну, бұзылу:  

昨天做的菜，今天～了 кеше әзірленген 

тағам бүгін бұзылып кетті; 变了味儿的

食品不能吃  бұзылған тағамды жеуге 

болмайды. 

【 变 温 动 物 】 biànwēn dònɡwù 

салқынқанды жануарлар (бақа, балық 

т.б). 

【 变 文 】 biànwén  “бяньвэнь” 

(жартылай әндік және жартылай 

әңгімелеу стиліндегі  ежелгіқытайлық 

аңыз, ертегі) 

【变戏法】biàn xìfǎ фокус көрсету:～



57 

 

的 人 көзбайлаушы (түрлі фокустар 

көрсететін сахна немесе эстрада әртісі). 

【变现】biànxiàn орындау, іске асыру, 

жүзеге асыру. 

【 变 相 】 biànxiànɡ өзгеру, жаңару, 

жаңғыру, басқа түрге ену: ～的贬值
жасырын құнсыздану. 

【变心】biànxīn өзгерту, қиянат жасау, 

ерлі-зайыптылық опасыздығы: 海枯石

烂 ， 永 不 ～  көл ешқашан кеуіп 

кетпейді,  тас шірімейді (өзгермейді 

деген мағынада). 

【变星】biànxīnɡ айнымалы жұлдыз. 

【变形】 biànxínɡ форма өзгеру, түр 

өзгеру, сыны бұзылу, бүліну (сыртқы 

күштің әсерінен қатты заттың 

көлемінің немесе түрінің өзгеруі): 这个

零件已经～ / бұл бөлшектің формасы 

өзгерген. 

【变型】biànxínɡ ауытқу, түрлендіру, 

нұсқа, түрленім.: 转轨～ өтпелі нұсқа. 

【变性】 biànxìnɡ① түбегейлі өзгеру, 

бүтіндей жаңару, қайта туу, 

азғындау: ～ 酒 精  денатурат (ішуге 

келмейтін қоспалы спирт). ②

жыныстың өзгеруі：～手术  жынысты 

өзгерту отасы. 

【变压器】biànyāqì трансформатор: 升

压～ көтеруші трансформатор. 

【变样】biànyànɡ өзгеріс, өзгеру:  人～

了 адам қатты өзгерді. 

【变异】 biànyì①  вариация, түр. ② 

құбылмалылық, айнымалылық ： 气

候～ ауа райының құбылмалылығы. 

【 变 易 】 biànyì өзгеріс, алға басу, 

алмасу:    ～服饰 киімнің өзгеруі. 

【变质】biànzhì①азу, азғындау: 蜕化～

дегенерация.  ② бұзылу, бүліну: 牛奶～

了 сүт ашып кетті. 

【变质岩】biànzhìyán метаморфикалық 

жартас, метаморфикалық тұқымдар. 

【变种】biànzhǒnɡ  түр өзгешелігі, түр 

бөлігі:  小 麦 的 ～  бидайдың түр 

өзгешелігі. 

【变奏】 biànzòu вариация, түр (бір 

нәрсенің түрінің өзгеруі). 

【 变 奏 曲 】 biànzòuqǔ вариация 

(музыкалық тақырыптың басқаша түрі). 

【变阻器】biànzǔqì варистор, реостат 

(тоқтың күшін немесе кернеуін 

реттейтін аспап). 

昪 biàn①жарық, жарқырап.  ② қуаныш, 

шаттық. 

便 1biàn ①  ыңғайлы, жайлы, 

қолайлы：轻～жеңіл; 近～ жақын; 旅

客称～  жолаушы лар ыңғайлы деп 

мақтады.②方便的时候或顺便的机

会：～中|得～ лайық|～车.③ бейресми, 

жай, әдеттегі：～饭 күнбе-күнгі ас, үй 

тағамы; ～条儿 жазбахат.④  дәрет：

大～ үлкен дәрет; 小～ кіші дәрет.  

便 2biàn ①  оңай, оңтайлы, қолайлы, 

ебдейлі, жеңіл, ыңғайлы, жайлы. ② 

әдеттегі,  қарапайым, жай: ～饭  жай 

тамақ. ③ реті келу, сәті түсу, оңынан 

келу, қол тию: ～中青来信  қолыңыз 

тигенде хат жазыңыз.  

【便步】biànbù ерікті қадам. 

【 便 餐 】 biàncānкүнбе-күнгі ас, үй 

тағамы, әдеттегі ас. 

【 便 车 】 biànchē автостоп (пойыз 

жүрісін автоматты түрде тоқтататын 

құрылғы): 搭 ～ 去 城 里  бағыттас 

көлікпен қалаға бару. 

【便当】 biàn·dɑnɡ ыңғайлы, жайлы, 

жабдықталған: 这 里 乘 车 很 ～  бұл 

көліктің іші өте ыңгайлы. 

【便道】biàndào① жаяу өтетін жалғыз 

аяқ жол. ② жаяужол：行人走～ жаяу 

жүруші жаяу жолмен жүрді. ③ 

уақытша айналма жол.  

【便饭】 biànfàn  үй тағамы, күнбе-

күнгі тағам. 

【便服】biànfú күндегі костюм;  жай, 

кәдімгі киім:  他没穿军服，穿着～ ол 

әскери киім киген жоқ, күндегі 

костюмды киді. 

【便函】biànhán қысқа бейресми хат, 

жазбахат. 

【便壶】biànhú әжет ыдысы. 

【便笺】biànjiān①қысқа жазбахат. ② 

естен кетпес жазбалар. 

【 便 捷 】 biànjié ① епті, икемді, 

оңтайлы : ～的人 епті кісі ; 行【ет.】～ 

оңтайлы іс-әрекет.          ② ыңғайлы, 

жайлы . 

【便览】biànlǎn анықтамалық. 

【便利】 biànlì ①  ыңғайлы, жайлы, 

қолайлы: 交通～  ыңғайлы қатынас.② 

жәрдем, көмек: ～ 群 众  бұқаралық 

жәрдем. 

【便利店】biànlìdiàn ыңғайлы дүкен. 

【便了】biànliǎo бар болғаны. 

【便帽】biànmào бөрік, малақай, тымақ, 

құлақшын, кепеш (бас киім). 

【便门】biànménбүйір есік, жасырын 

есік, жанама есік. 

【便秘】biànmì іш қату. 

【便民】biànmín【сын】属性词.便利

群众的：～措施|～商店. 

【便溺】biànniào ① шылау, сулау. ② 

дәрет:这种【ет.】物的～有种特殊的气

味  осы жануар дәретінің ерекше иісі 

бар. 

【便盆】biànpén астына қоятын әжет 

сауыты. 

【便桥】biànqiáo уақытша көпір. 

【便人】 biànrén бағыттас тапсырма 

беруге болатын адам: 托～给他带去一

本词典 оған сөздік ала бару жөнінде іс 

тапсыру. 

【便士】biànshì пенни, пенс. 

【便所】biànsuǒ әжетхана, дәретхана. 

【便条】biàntiáo(～儿) қысқа бейресми 

хат, жазбахат. 

【便桶】biàntǒnɡ дәрет ыдысы, түбек. 

【便携式】biànxiéshì шағын, ықшам, 

алып жүруге ыңғайлы, тасымалды: ～

计 算 机  тасымалды есептеуіш 

машинасы. 

【便鞋】biànxié шәрке (өкшесіз жеңіл 

аяқ киім). 

【便血】biànxiě іштен қан өту. 

【便宴】biànyàn бейресми қонақасы: 

设 ～ 招 待 招 待 сыйлы қонақтың 

құрметіне бейресми қонақасын 

ұйымдастыру. 

【便衣】biànyī①күндегі костюм;  жай, 

кәдімгі киім; үй киімі. ② агент, тыңшы, 

шпион. 

【 便 宜 】 biànyí арзан,  пайдалы, 

табысты, тиімді: 出入很～  тым арзан 

шығын. 

【 便 宜 行 事 】 biànyíxínɡ shì өз 

білгеніңше істеу. 

【便于】 biànyú қолайлы, жағдайлы, 

жайлы, орайлы: 为了～计算  санауға 

қолайлы болуы үшін. 

【便中】 biànzhōnɡыңғайлы уақытта, 

қолайлы жағдайда: 望～告知 ыңғайлы 

уақытта маған хабар беріңіздерші. 

【便装】 biànzhuānɡ күндегі костюм;  

жай, кәдімгі киім; үй киім: 身 着 ～
күндегі костюмды кию. 

遍(徧)biàn ① әмбебап, жан-жақты, әр 

жақты, барлық (толық): ～身 бүкіл дене;

走～各地 барлық жерде жүру.② рет: 问

了三～ үш рет сұрады;看过一～ бір рет 

көрді. 

【遍布】biànbù барлық жерде таралу: 

通信网～全国  барлық мемлекеттерде 

таралған қатынас жүйесі (торы). 

【 遍 地 】 biàndì ① барлық жерде, 

төңіректің бәрінде, жаппай: 黄 花 ～ 

сары гүл  барлық жерде; 牧场上～是牛

羊  жайылым төңірегінің бәрінде 

малдар. 

【遍地开花】biàn dì kāi huā барлық 

жерде шешек атады , бүкіл жер 

гүлденеді. 

【遍及】biànjí барлық жерде таралу: 影

响 ～ 了 жаңғырық барлық жерде 

таралды. 

【遍体鳞伤】biàn tǐlín shānɡбүкіл дене 

жаралы. 

【遍野】 biànyě  бүкіл жазық, бүкіл 

тегістік: 牛羊～ малдар бүкіл жазықта. 

缏(緶)biàn 

【缏子】biàn·zi  бұрым: 打～бұрым өру. 

艑 biànқайық. 

辨 biàn айырып білу, танып білу: ～明 

сырттай танып білу.  

【辨白】biànbái түсіндіру, ұғындыру, 

анықтықты енгізу. 
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【辨别】biànbié айыру, айыра тану: ～

真 假  ақиқат пен жалғанды айыра 

тану; ～方向 бағытты айыру. 

【 辨 明 】 biànmínɡ сырттай танып 

білу: ～ 是 非  дұрыс және бұрыс 

жақтарды сырттай танып білу. 

【辨认】biànrèn тану, танып айыру: ～

笔迹 өз жазуыңызды танып айырыңыз; 

无法～ танып айыру мүмкін емес. 

【 辨 识 】 biànshí анықтау, анықтап 

алу: ～足迹  ізді анықтау. 

【辨析】biànxī анықтау, анализ жасау, 

талдау, талдап жіктеу: 词义～  сөздің 

мағынасын талдау; ～ 写 错 的 字

【 сын.】   қате жазылған иероглифті 

анықтау. 

【 辨 正 】 biànzhènɡ қателіктерді 

көрсетіп, оларды түзетуге ұсыныс 

жасау. 

【辨证】biànzhènɡталаста дәлелдеу:～

论 治  басқару жөніндегі таласта 

дәлелдеу. 

【辨证论治】biàn zhènɡ lùn zhì саралап 

жіктелген режім. 

【辨症】biànzhènɡ“辨证”-ге ұқсас. 

辩(辯)biàn талқылау, пікір айтысу, пікір 

таластыру: 分～  қарсы болу, келіспеу. 

争～ пікір сайыстыру, пікір таластыру. 

【辩白】biànbái түсіндіру, ұғындыру, 

анықтықты енгізу: 不必～了，大家没

有责怪你的意思  қорғану керек емес, 

сенің ойыңша біз кінәлі емеспіз. 也作～  

сонымен қатар анықтықты енгізді. 

【 辩 驳 】 biànbó жалғандығын 

әшкерелеу:    他的话句句在理，我无

法 ～  оның ұсынысы дұрыс, мен 

жалғандығын әшкерелей алмаймын. 

【辩才】 biàncái ділмарлық: 在法庭

上，年轻的女律师表现出出众的～ 

сотта жас әйел заңгерлер тамаша 

ділмарлық танытты. 

【 辩 称 】 biànchēnɡ сендіру, 

нандыру: ～自己无罪  өзіңнің кінәсіз 

екендігіңе сендіру. 

【 辩 词 】 biàncí аргумент, дәлел 

(бірдеңені қуаттау не теріске шығару 

үшін келтірілетін дәлел, уәж). 

【辩辞】biàncí озат, тамаша сөйлеу. 

【辩护】biànhù① ақтау, айыпсыз деп 

тану: 不 要 替 错 误 行 为 ～
құқықбұзушылықты айыпсыз деп 

таныма; 我 们 要 为 真 理 ～  Біз 

шындықты ақтағымыз келеді. ② 

күдікті. 

 

【辩护权】biànhùquán қорғау құқығы. 

【 辩 护 人 】 biànhùrén адвокат, 

қорғаушы, сақтаушы, жақтаушы, 

қамқоршы. 

【 辩 护 士 】 biànhùshìқорғаушы, 

сақтаушы, жақтаушы, қамқоршы. 

【辩解】biànjiě ақталу, ақталып шығу: 

为自己多方～барынша ақталып шығу. 

【辩论】biànlùnжарыссөз, пікірталас, 

пікірсайыс, айтыс:～会 диспут (даулы 

жиналыс). 

【辩明】biànmínɡ танып білу: ～事理 

істің мәнін танып білу. 

【辩难】biànnàn жарыссөз, қарсылық:         

互相～өзара жарыссөз. 

【辩士】biànshì шешен,  ритор (ежелгі 

Грекия мен Римде шешендік 

сабағының мұғалімі), таласқыш, даукес, 

ерегіспе. 

【 辩 手 】 biànshǒuжақсы 

пікірталастырушы, дебатшы, диспутқа 

қатысушы. 

【辩题】biàntí талқыланатын тақырып, 

пікірталас тақырыбы. 

【 辩 诬 】 biànwū жалғандығын 

әшкерелеу, өсек-аяңды әшкерелеу, ақтау, 

айыпсыз деп тану. 

【辩学】biànxué① қисын.  ②  ділмәр. 

【 辩 正 】 biànzhènɡқателіктерді ашу 

және түзеу. 

【辩证】biànzhènɡ ① таласта дәлелдеу: 

反复～ бірнеше рет таласта дәлелдеу. 

② деалектика, деалектикалық: ～关系 

деалектикалық байланыс ; ～的统一
деалектикалық бірлік. 

【辩证法】 biànzhènɡfǎ① деалектика.        

② деалектикалық  әдіс. 

【 辩 证 逻 辑 】 biànzhènɡ luó·ji 

диалектикалық қисын. 

【辩证唯物主义】 biànzhènɡ wéiwù 

zhǔyì диалектикалық материализм.  

【辫(辮)】biàn ①(～儿) бұрым: 小～儿 

бұрымша. ② ширақ, ширатылған (мата, 

жіп, тал т.б. )：草帽～ есілген сабан. ③

өрме:  一～蒜 бір бас өрме сарымсақ. 

④ өру: ～辫子 бұрым өру. 

【辫子】biàn·zi①бұрым: 打～ бұрым 

өру.② өрілген бау (жіп). 

 

biāo 

 

杓 biāo қолсап, тұтқа. 

标(標)biāo ① бас жақ, ұш, бас, шың: 

杪～端 ағаш басының шеті. ② шартты 

белгі, марка, символ, таңба: 商～ сауда-

саттық маркасы; 路～  жол белгісі. ③ 

сауда-саттық, саудаласу: 招～  сауда-

саттық ұйымдастыру.④  жүлде, бәйге: 

锦～ марапат. ⑤ бағана, ұстын, діңгек.

⑥  нысана.⑦  ту, байрақ.⑧  көрінетін, 

үстіңгі, жоғарғы бөлік: 治～的手段 

паллиатив (ауруға уақытша жеңілдік 

беретін дәрі). ⑨ (Biāo) фамилияға 

қолданылады.. 

【标榜】biāobǎnɡ① құлақтандыру, паш 

ету, көпшілікке жария ету, мәшһүр ету, 

жариялау. ～ 自 由  тегін жариялау.                 

② мақтану, мақтау：自我～ өзін көтере 

сөйлеу; 互相～  бір-бірін мақтау. 

【 标 本 】 biāoběn ①  щың, бас. ② 

сыртқы түр, келбет, пішін. ③  үлгі, 

нұсқа, өнеге.       ④ препарат, сынама, 

үлгі. 

【标兵】biāobīnɡ① ұзындық. ② үлгі, 

мысал, авангард (негізгі әскери күштің 

қарсыласқа қарсы ілгерілегенде алда 

жүретін бөлімі, тобы) ： 树 立 ～ 

авангардты қою;服务～  қызмет ету 

үлгісі. 

【 标 尺 】 biāochǐ ①  төрткілдеш 

(қырланып жаңылған жіңішке тақтайша 

– құрылыста):  水 准 ～  қалыпты 

төрткілдеш.  ② нысана, мақсат. 

【标灯】biāodēnɡ маяк:船尾有一盏信

号～. 

【标底】biāodǐ базистік құн. 

【标的】biāodì①  нысана. ②  мақсат.         

③ шарттың мәні. 

【标点】biāodiǎnтыныс белгілері:   打

上～ тыныс белгілерін қою. 

【 标 点 符 号 】 biāodiǎnfúhào тыныс 

белгілері. 

【标定】 biāodìnɡ бекіту, орнықтыру, 

пысықтау: 点的～ пунктты бекіту. 

【标杆】biāoɡān① өлшеуіш, өлшем.② 

қима үлгі,  эталон, үлгі, өлшем：～底

样 қима үлгінің түпнұсқасы. 

【标高】biāoɡāo биіктік белгісі. 

【标格】biāoɡé стиль; сапа. 

【标号】 biāohào①  стандарт номері.          

② қадыр, дәреже: 高～дәрежесі биік. 

【标记】biāojì  белгі, таңба, ен：做～ 

таңба жасау. 

【 标 记 元 素 】 biāojìyuánsù белгі 

элементтері. 

【 标 价】 biāojià ①  баға қою.  ② 

орнатылған баға.  

【标金】-1biāojīn кепіл. 

【标金】-2biāojīn сом алтын (тайтұяқ, 

қойтұяқ). 

【标量】biāoliànɡ  скаляр, скалярлық. 

【标卖】biāomài① көрсетілген бағамен 

сату. ② сауда-саттық. 

【标明】biāomínɡ белгілеу, таңбалау; 

жазу, қондыру, қою: ～日期 күнін қою. 

【标牌】biāopái сауда белгісі. 

【 标 签 】 biāoqiān( ～ 儿 ) жарлық,  

жапсырма:行李～ багаж жарлығы. 

【 标 枪 】 biāoqiānɡ ① найза (жақын 

жерден лақтырып шаншатын қысқа 

сапты найза). ②сүңгі. 

【标石】biāoshíмеже бағандары, меже 

белгілері (бетондық, тастық немесе 

темірлік).  

【标示】biāoshì белгілеу, таңбалау: 他

用笔在地图上画了一道红线，～队伍可

从这里通过   ол қаламды қолданып 

картаға қызыл сызықтар салды, 

армияның осы жерден өтетінін 
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белгіледі. 

【 标 书 】 biāoshū тендер ( өтінім 

конкурсы). 

【标题】biāotí басы, аты,  тақырып: 

大 ～ үлкен тақырып;  【 үс. 】 ～ 

тақырыпша;  加上文章通栏～мақалаға 

ат қою.  

【标题新闻】 biāotíxīnwén жаңалық 

тақырыбы. 

【 标 题 音 乐 】
biāotíyīnyuèбағдарламалық ән. 

【标贴】biāotiē этикет (құлақша )қағаз 

жапсыру. 

【标图】biāotúкартаға ен салу. 

【标线】biāoxiànмарка, таңба, белгі, ен. 

【 标 新 立 异 】 biāoxīnlìyìжаңалықты 

ұсыну және түпнұсқаны анықтау. 

【标语】 biāoyǔ ұран, үндеу, плакат, 

транспарант (матаға немесе қағазға 

жазылып ілінген ұран): 五一节～ 1 

мамыр мерекесіне арналған ұран; 六米

长的～алты метрлік транспарант. 

【标志】 (标识 )biāozhì①  көрсеткіш, 

белгі, қада, өмблема: 地图上有各种

【 сын 】 式 的 ～  картада әртүрлі 

нысанды белгілер бар. ②  көрсету, 

білдіру, белгісі болу, аталу: 这本书～着

作者人生观的转变 бұл кітап автордың 

дүниеге деген көзқарастарының 

бетбұрыстарын (түбірлі өзгерістерін) 

көрсетті. 

【标致】biāo·zhì әдемі, әсем, сүйкімді, 

сұлу, көркем, үріп ауызға салғандай, 

адам сұқтанатындай. 

【标注】biāozhù①жабдықтау, қамдау; 

белгілеу, таңбалау.②ескерту, ескертпе. 

【标准】biāozhǔn①критерий, стандарт, 

норма, талап : 技术～ технорма; 他工作

高～жұмыста ол өзіне жоғары талап 

қойды. ②  дәстүрлі, қағидалы, 

нормативті, қалыпты, стандартты:～词

典 нормативті сөздік. 

【 标 准 大 气 压 】
biāozhǔndàqìyāқалыптыатмосфералық 

қысым. 

【 标 准 粉 】 biāozhǔnfěnстандартты 

ұнтақ. 

【标准化】 biāozhǔnhuà стандарттау, 

бір үлгіге салу, бірыңғайлау, жүйелеу, 

дұрыстау. 

【标准件】 biāozhǔnjiàn стандартты 

бөлшек, стандартты ұсақ-түйектер. 

【标准时】biāozhǔnshíресми уақыт. 

【标准时区】 biāozhǔnshíqūқалыпты 

сағаттық белдеу. 

【标准音】biāozhǔnyīn әдеби айтылым. 

【标准语】biāozhǔnyǔ әдеби тіл. 

飑(颮)biāo құйын, боран, ұйтқыма. 

骉(驫)biāo шоқырақ (текірек) ат. 

彪 biāo①сарымақ, шөнжік. ② бойшаң, 

ұзын бойлы, сұңғақ бойлы: ～【сын】

大汉  дәу, алып. ③ (Biāo) фамилияға 

қолданылады.. 

【彪炳】 biāobǐnɡжарқын, жайнаған, 

жалтыраған, таңдаулы, таңдамалы, 

сәнді, салтанатты, әдемі, 

жарқыраған:～青史 жарқын мұра; ～千

古 жарқыраған мәңгілік. 

【彪炳千古】 biāobǐnɡqiānɡǔ сиять в 

веках(ид) 

【彪悍】 biāohàn  батыл, батыр, ер, 

қайратты, ер жүреті, бой бермейтін асау, 

өршіген, іркілмес. 

猋 biāo① ұшқыр, шапшаң, жылдам, көз 

ілеспейтін, жүйрік. ②  құйын, боран, 

ұйтқыма, дауыл. 

摽 biāo ①  ыммен (ишарамен, дене 

қимылымен (қол сермеу, қол бұлғау, бас 

изеу, бас шайқау т.б.)) шақыру: ～使者 

өкілді дене қимылымен шақыру.  ② 

лақтырып тастау, лақтырып жіберу. 

【摽榜】biāobǎnɡ〈书〉【ет.】标榜. 

幖 biāo①ту, байрақ. ② ұран, баннер. 

滮 biāo ағу, ағып өту; ағынды, ағысты. 

骠(驃)biāoақ ат. 

膘(臕)biāo(～儿) семірту, қоңдандыру, 

май: 长～  салмақ қосу; 跌～  салмақ 

жоғалту. 

【膘情】biāoqínɡмал өсімі. 

熛 biāoөрт, жалын, алау, от. 

飙 (飆、飇、飈 )biāo құйын, боран：

狂～дауыл. 

【飙车】biāochē қатты жүріс;  көлікпен 

зымырау, зулау：酒后～，酿成惨祸 

ішімдік ішіп көлікпен зулау, 

қорқынышты жол апатына алып келеді. 

【飙风】biāofēnɡ құйын, боран, дауыл. 

【飙升】 biāoshēnɡ өсу, ұлғаю, арту, 

кеңею: 石油价格～  мұнай бағасының 

өсуі; 中档住宅的销【мөл.】一路～了 

пәтерлерді сату көлемінің орташа 

дәрежесі ұлғайды. 

【 飙 涨 】 biāozhǎnɡ құнсызданудың 

жылдам өсуі: 股价～  жарна бағасы 

құнсыздануының жылдам өсуі. 

镖(鏢)biāo түрен, тіс (соқаның): 飞～ 

найза.  

【镖局】biāojúкүзетфирмасы. 

【镖客】biāokèкүзетші. 

【镖师】biāoshīкежеуіл. 

瘭 biāo［瘭疽］(biāojū)күбіртке. 

藨 biāo［藨草］ (biāocǎo) үш қырлы 

қамыс. 

瀌 biāo［瀌瀌］ (biāobiāo)мол, ағыл-

тегіл; мол жау (қар мен жаңбырға 

қатысты). 

镳 -1( 鑣 )biāo салт (атты), көлікпен; 

ауыздық: 分 道 扬 ～  әртүрлі 

бағыттармен қозғалу.  

镳-2(鑣)biāo найза, қылыш. 

穮 ( )biāoотау, шөптеу, 

арамшөптердіжұлу. 

 

 

biǎo 

 

表 (⑩錶 )biāo①  сыртқы, тысқы: ～面

сыртқы түр; 地～  жер бетіндегі, жер 

үстіндегі, жердегі; 由 ～ 及  сыртқы 

жаққа қарай отыра, мәніне ену. ② 

немере (двоюродный)：～哥 немере 

аға-іні; 姑～姊妹 немере апа-қарындас. 

③ көрсету, білдіру: ～达 |～态 |～决心 

батылдық көрсету.④ қара терге түсу.⑤ 

үлгі, қима үлгі, мысал.⑥  сағат: 上～

сағатты бұрау; ～ 快 了 сағат алға 

кеткен; ～慢了 сағат артта қалған. ⑦

кесте, бланк, үлгі, ведомость: 乘法～

көбейту кестесі;            填～ бланк 

толтыру. ⑧  өлшеуіш құрал, 

есепші,санауыш, - метр: 煤气～  газ 

санауыш; 气压～ барометр. ⑨ (Biǎo) 

фамилияға қолданылады.. 

【 表 白 】 biǎobái ақталу, түсіндіру, 

ұғындыру: 自我～ өзін-өзі ақтау. 

【表册】biǎocèтізбе, тізім, ведомость. 

【表层】 biǎocénɡ үстіңгі, жоғарғы, 

сыртқы. 

【 表 尺 】 biǎochǐ нысана, мақсат; 

қарауылдық, нысаналық, көздейтін, 

көздеп ататын. 

【表达】biǎodá айту, білдіру:～自己的

思想 өз ойыңды білдіру. 

【表格】biǎoɡé ①  бланк, үлгі, кесте, 

ведомость: 划一张～ведомостьты жол-

жол етіп сызу; ～.构 кесте құрылымы.  

②тор, ау. 

【表功】 biǎoɡōnɡ өз жетістіктеріңді 

және сіңірген еңбегіңді көрсету: 丑～ 

өзін – өзі мақтау, мақтану. ②  еңбек 

құрметі. 

【 表 记 】 biāojì ①  нышан, бейне, 

символ;  эмблема; шартты белгі; таңба.  

②сувенир, кәдесый, жәдігерлік. 

【表决】 biǎojuéдауыс беру, дауысқа 

салу, даысқа қою: 进 行 ～ дауысқа 

салуға кірісу; 公开～ қол көтеріа дауыс 

беру. 

【表决权】biǎojuéquánшешуші дауыс, 

дауыс құқығы, шешуші дауыс құқығы. 

【表里】biǎolǐ① сыртқы жақ және ішкі 

жақ. 相为～  фаза ішкі және сыртқы 

жақты болады. ②  егжей-тегжейі, 

барлық құпиясы：～如一 ойнап айтса 

да, ойындағысын айту. 

【表里如一】biǎolǐrúyī①ашық, шын, 

адал. ② ойнап айтса да, ойындағысын 

айту. 

【表露】biǎolù көрсету, жайып салу, 

әйгілеу: ～真情 жан сырын ашып айту, 

ағынан жарылу. 

【表蒙子】biǎoménɡ·ziсағат әйнегі; қол, 

қалта сағатының әйнек қақпағы. 

【 表 面 】 biǎomiànүстіңгі, жоғарғы, 
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сыртқы қабат: ～ 密 度   сыртқы 

тығыздық; 平滑如镜的～тегіс, айналы 

сыртқы тығыздық. 

【 表 面 光 】 biǎomiànɡuānɡ жақсы 

сыртқы келбет. 

【表面化】biǎomiànhuà біліну, ашылу; 

анық, айқын болу. 

【表面积】biǎomiànjī жер үсті. 

【 表 面 文 章 】 biǎomiànwénzhānɡ 

сыртқы жылтыр, ресми жақ：不要做～
сыртқы жылтырдың соңына түспеу 

керек. 

【表面张力】 biǎomiànzhānɡlì үстіңгі 

керу. 

【 表 明 】 biǎomínɡ айту, білдіру, 

жариялау, мәлімдеу, көрсету: ～决心 

батылдық көрсету.  

【表盘】biǎopán циферблат (сағаттың 

цифрлы беті). 

【表皮】 biǎopí эпидерма (жануарлар 

терісінің сыртқы қабаты және кейбір 

өсімдіктердің қабығы). 

【表亲】biǎoqīn нағашы жұрт. 

【 表 情 】 biǎoqínɡ ①  мимика, ым, 

мәнерлілік, бейнелілік: ～达意  жан 

толғанысын білдіру; ～朗读教 мәнерлі 

оқу; 忧郁的～көңілсіз бейнелілік.  ②
смайлик. 

【表示】biǎoshì① айту, білдіру, көрсету,  

сөйлеу, мәлімдеу, жариялау: ～意见 өз 

ойын (пікірін) айту; ～决心 батылдық 

көрсету;     ～同意 келісім білдіру.②

эмблема,нышан.  ③ куәландыру, куәлік 

беру. 

【表述】biǎoshù баяндау, айтып беру, 

қисынға келтіру: ～ 己 见  өз 

көзқарасыңды айту. 

【表率】 biǎoshuài үлгі, мысал:作～ 

үлгі болу. 

【 表 态 】 biǎotài өз көзқарасыңды 

айқындау.  

【表土】biǎotǔ жердің беткі қабаты. 

【表现】biǎoxiàn① көрсету, білдіру: ～

得很勇敢 батылдылық көрсету:～自己

的本性  өз болмысыңды көрсету. ② 

таныту:～很好  өзін жақсы жағынан 

таныту. ③ байқалған нәрсенің бір түрі, 

білінген көріністің бір үлгісі:这是故人

虚弱的～ бұл жау әлсіздігінің көрінісі. 

【 表 现 主 义 】 biǎoxiànzhǔyì. 

көрсетімпаз,  экспрессионизм. 

【表象】 biǎoxiànɡ ① кескін, келбет, 

кейіп, сурет.②елес, жаңғырық. 

【表演】 biǎoyǎn①  орындау, ойнау, 

көрсету, шығу: 本 色 ～  гримсіз 

ойнау; ～魔术 фокус көрсету; 舞台～ 

сахынаға шығу; ～舞蹈 би орындау. ② 

шығару, шығарып қою (мыс.көлік). 

【表演唱】 biǎoyǎnchànɡ вокалдық-

хореографиялықорындау. 

【表演赛】biǎoyǎnsài көрсеткіш ойын. 

【 表 扬 】 biǎoyánɡ ынталандыру, 

көтермелеу, мадақтау. 

【表意文字】biǎoyìwénzì идеография 

(идеограммалық жазу). 

【表音文字】 biǎoyīnwénzì фонограф 

(дыбысты жазып әрі оны қайта 

жаңғыртатын аспап). 

【 表 语 】 biǎoyǔ құрама етістіктің 

атаулы бөлігі. 

【表彰】biǎozhānɡмәңгі есте сақтау: ～

先进 аға буынды мәңгі есте сақтау. 

【表针】biǎozhēn сағат тілі. 

【 表 征 】 biǎozhēnɡ белгі, симптом, 

нышан, құбылыс, көрініс：时【 ес.】

的～ заман белгісі. 

【表侄】biǎozhíнемере жиен (ұл). 

【 表 侄 女 】 biǎozhí·nǚнемере жиен 

(қыз). 

【 表 字 】 biǎozìлақап ат, бүркеншік 

ат,жасырын ат. 

【婊 biǎo［婊子］】(biǎo·zi) жезөкше, 

жәлап, салдақы, ойнасқор (әйел). 

【裱 biǎo】①желімдеу, жапсыру:  ～一

张 划 儿 суретті (матаға, картонға) 

жапсыру. ② беткі жақ:  ～里 беткі және 

ішкі жақ. ③ әйел мойын орамалы. 

【裱画】 сурет жапсыру. 

【裱褙】 biǎobèi жабыстыру (кітап), 

жапсыру (сурет).  

【 裱 糊 】 biǎohúжелімдеу (қағазбен, 

тұсқағазбен). 

褾 biǎo① манжета (көйлектің түймелі, 

қабаттама жеңсесі).② киімнің шегі. 

 

 

biào 

 

俵 biào бөлу, үлестіру, тарату: ～养
тамақ үлестіру. 

摽-1 biào①бекіту, бұрау: 拿铁丝～住

сыммен бекіту.   ② : ～着胳膊走 қол 

ұстасып жүру. ③  : 老～在一块儿 

айырылмай бірге болу.④ туысқан. 

摽-2 biào〈书〉① құлау, төмендеу. ② 

ұру, соғу. 

【摽劲儿】biàojìnr  үн-түнсіз  ақтарылу. 

鳔(鰾)biào① бірігу, ұйымдасу, топтасу: 

咱四个要～在一起  біз төртеуіміз 

бірігуіміз керек. ② ағаш желімдейтің 

желім.    ③ балық көпіршігі. 

【 鳔 胶 】 biàojiāoағаш желімдейтің 

желім. 

 

 

biē 

 

【瘪(癟)】biē［瘪三］(biēsān) қаңғыма, 

қаңғыбас, кезбе; жатып ішер, 

арамтамақ. 

【憋】biē①  төзу, шыдау: ～着不讲 

шыдап, тіл қатпау. ②  қырықсыз, 

қапырық. 

【 憋 闷 】 biē·men көңілі қалған, 

түңілген. 

【憋气】biēqì①  ентікпе. ②  бұртию, 

тымыраю, разы болмау, өкпелеу. 

【憋屈】biē·qū разы болмау, ренжу. 

鳖(鱉、 )biēқиыр шығыстық тасбақа. 

【鳖边】biēbiānтасбақалық жиектеме. 

【 鳖 裙 】 biēqúnbiēbiānтасбақалық 

көмкерме. 

bié 

 

别-1 bié① айырылысу: 永～ мәңгілікке 

айырылысу. ② басқа, өзге, бөтен：～人 

бөтен адам; ～ 国 шетел. ③ (Bié) 

фамилияға қолданылады.. 

别-2 bié① айыру, айыра тану：～其真

伪 ақиқатты жалғаннан айыру. ② 

ерекшелік, айырмашылық: 新旧有～ 

жаңа мен ескінің арасында 

айырмашылық бар. ③ категория, топ：

性 ～ жеңсікқұмар категория; 职 ～ 

қызмет, лауазым; 派～ фракция;  级～ 

деңгей. 

别-3 bié① қадау, түйреу: 用别针～上: 

түйреуішпен қадау. ②  тығып қою, 

тығып жіберу: 把 枪 往 腰 里 一 ～ 

тапаншаны белдікке тығып қою. 

别 -4bié. (-ма, - ме, -па, -пе, -ба, -бе 

секілді болымсыз етіс тудыратын 

журнақ);  емес, жоқ, керегі жоқ, керек 

емес, қойыңызшы, ештеңе емес: ～客气 

қысылмаңыз;  ～开玩笑  қалжыңызды 

қойыңызшы.  

【别裁】biécáiтаңдаулы, өзіндік стиль, 

өзіндік құрылым: 唐 诗 ～ Тан әулеті 

кезіндегі поэзияның өзіндік құрылымы. 

【别称】biéchēnɡ өзге атау. 

【 别 出 心 裁 】 biéchūxīncái түпкі,  

өзіндік. 

【别处】biéchù бөтен жер, басқа жақ: 

在～住 бөтен жерде тұру; 往～看 жан-

жағына қарау. 

【 别 【 ет. 】 队 】 biédònɡduìерекше 

міндет жүктелген жасақ, диверсиялық 

жасақ. 

【 别 管 】 biéɡuǎn: ～ 是 谁  кім 

болмасын ， ～ 是 什 么 онда не 

болмасын, ～是他不是 бәрібір ол ма ол 

емес пе. 

【别号】biéhào(～儿)өзге есім, басқа ат: 

大家给他起了个～адамдар оған өзге 

есім берді. 

【别集】biéjíжеке жинақ. 

【别家】 biéjiā① жанұядан кету. ②
бөтен үй, өзге фирма, басқа орын. 

【别价】bié·jie керек емес.  

【 别 具 匠 心 】 biéjùjiànɡxīnөзіндік 

тапқырлық көрсету. 

【别具一格】biéjùyīɡéөзіне ғана тән, 

басқаларға ұқсамайтын. 

【别具只眼】biéjùzhīyǎnбірегей көз. 
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【 别 开 生 面 】 biékāishēnɡmiàn 

әдеттегіден тыс, өзгеше, ерекше. 

【别离】 biélíайырылысу: 度～生活
бөлек тұру. 

【别论】biélùn【зат】另外的对待或评

论：如果他确因有事，不能来，则当～. 

【别【зат】】biémínɡ(～儿 ) лақап ат, 

өзге есім, басқа атау. 

【别情】biéqínɡкүйініш, шер. 

【别人】biérén басқа, өзге, бөгде. 

【别人】bié·ren басқа, бөтен: ～的东西

бөтен заттар; 要多为～着想 басқалар 

жайлы көп ойлау керек. 

【别史】biéshǐбөлек тарихи шығарма, 

тарихи монография. 

【别树一帜】biéshùyīzhì ерекше болу, 

даралықты сақтау. 

【别墅】 biéshù саяжай, вилла (қала 

сыртына салынған салтанатты әдемі 

үй). 

【别说】biéshuō біреу, бір нәрсе жайлы 

айтпағанда: ～我 , 你也不知道  мен 

жайлы айтпағанда, тіпті сен де 

білмейсің. 

【别提】biétí и еще как, нечего даже 

говорить, как... 

【别无长物】biéwúchánɡwù нет ничего 

другого; не иметь ничего, кроме; хоть 

шаром покати. 

【别无二致】biéwúèrzhì байқалмайтын, 

көмескі, күңгірт, анық сезілмейтін：这

两个人的思想～  бұл екі адамның 

ойлары күңгірт. 

【别绪】biéxù күйініш, шер. 

【别样】biéyànɡөзгеше сортты, ерекше 

үлгіде, әдеттегіден тыс: ～ 风 情
әдеттегіден тыс желдік режім. 

【 别 有 洞 天 】 biéyǒudònɡtiānмүлде 

өзгеше әлем. 

【别有风味】biéyǒufēnɡwèi хош иіс. 

【 别 有 天 地 】 biéyǒutiāndì жаңа 

көріністердің ашылуы. 

【别有用心】biéyǒuyònɡxīn біржақты, 

әдейі істелген, бірбеткей, жорта, жори, 

қасақана, қастықпен. 

【别针】 biézhēn(～儿 )①  түйреуіш.            

② танамоншақ (киім жағасына тағатын 

әдемі, сәнді түйреуіш). 

【别致】biézhì  өзіндік, ерекше: 这座楼

房式样很～  бұл ғимараттың стилі 

ерекше. 

【 别 传 】 biézhuàn аңыз, ертегі; 

бейресми өмірбаян. 

【别子】biézǐ сын ұл, перзент. 

【别子】bié·zi① қарсы ілгек, түймелік.    

②  әшекей, салпыншақ (сағат бауына, 

білезікке тағылатын салпыншақ, 

әшекей). 

【 别 字 】 biézì ①  қате жазылған 

иероглиф ( бір ұғымды белгілейтін 

сурет белгісі, шытырман жазу).  ②
лақап ат. 

蹩 biéақсау, шойнаңдау, сылтып басу: 

走路不小心，～痛了脚   абайсыздық 

жүріс, аяқтың ақсауына алып келеді. 

【 蹩 脚 】 biéjiǎo жарамсыз, түкке 

тұрғысыз, түкке жарамайтын: ～ 货 

түкке тұрғысыз нәрсе. 

 

biě 

 

瘪 (癟 )biě батыңқы, қабысыңқы, ішке 

кіріп кеткен: 干～ құр сүйек;  ～谷 ішке 

кіріп кеткен аңғар . 

 

biè 

 

【别扭】biè·niu① көңілсіз, жағымсыз, 

ұнамсыз, мұңды, қыңыр, қырсық:  ～事

儿 жағымсыз іс; 脾气～қырсық мінез.

②  дұшпандық қылық, ұрыс – керіс:

找～ ұрыс – керіс іздеу. ③ еменді, ауыр 

салмақты. 

【别嘴】bièzuǐ жаңылтпаш. 

 

 

bīn 

 

邠 Bīn ① Биньсянь (Шэньси  

провинциясындағы уезд).   ② Бинь 

(Шэньси провинциясындағы князьдық). 

③ фамилияға қолданылады.. 

玢 bīn яшма (кварцтың бір түрі). 

宾(賓、賔)bīn① қонақ, мейман：外～ 

шетел қонақтары. ② (Bīn) фамилияға 

қолданылады.. 

【宾白】bīnbái театр диалог и монолог. 

【宾词】bīncí предикат, пайымдалатын 

зат туралы баяндауыш. 

【宾东】bīndōnɡ қожайын және қонақ; 

бастық және қызметкер; қожайын және 

қызметші. 

【宾服】bīnfúбағыну, бой сүну, бас ию, 

көну. 

【 宾 服 】 bīn·fuсыйлау, бас ию, 

құрметтеу, табыну. 

【宾馆】bīnɡuǎn қонақтарға арналған 

резиденция. 

【宾客】bīnkè қонақ, мейман. 

【 宾 朋 】 bīnpénɡ меймандар мен 

достар: ～满座 меймандар мен достар 

бәрі жиналды. 

【宾语】bīnyǔ толықтауыш, объект. 

【 宾 至 如 归 】 bīnzhìrúɡuīөзін 

үйіндегідей сезіну. 

【宾主】bīnzhǔ үй иесі мен мейман.  

彬 bīn①［彬彬］ (bīnbīn) жетілген, 

толық ： ～ 有礼  кішіпейіл, әдепті, 

сыпайы;    文质～ сырт пішіні жетілген. 

②(Bīn) фамилияға қолданылады..  

【傧 ( 儐 ) 】 bīn ［傧相］ (bīnxiànɡ) 

шафер (шіркеуде неке оқылғанда 

күйеудің немесе қалындықтың 

жанында болатын куә адам): 男～күйеу 

жолдас; 女～қыз жолдас. 

【斌】bīn“彬”-ге ұқсас. 

【滨(濱)】bīn①жаға, жиек, жағалау: ～

海 теңіз жағалауы. ② (Bīn) адамның 

есімі немесе тегі. 

缤(繽)bīn［缤纷］(bīnfēn) мол, ағыл – 

тегіл: 五彩～ түрлі – түсті; 落英(花)～ 

айнала гүл күлтелерімен ағыл – тегіл 

жабылды. 

槟(檳、梹)bīn［槟子］(bīn·zi)① арек 

пальмасы. ②  арек пальмасының 

жаңғағы. 

镔(鑌)bīn［镔铁］(bīntiě) болат. 

濒(瀕)bīn①жағалау: ～湖 көл жағалауы.

②қауіпті жағдайда болу：～危  ажал 

ауызында болу. 

【濒绝】bīnjué  ғайып болушылар. 

【 濒 临 】 bīnlín жақын болу, бір 

нәрсенің шегінде болу: ～于生死关头 

өлім мен өмірдің шегінде болу. 

【濒死】bīnsǐөлім халінде болу, өліп 

бара жатқан, өлтіретін. 

【濒危】bīnwēi өлім халінде болу: 病

人～емделуші өлім халінде; ～【ет.】

物 өлім халіндегі жануарлар. 

【濒于】bīnyúжақын болу, бір нәрсенің 

шегінде болу: ～ 危 境  қауіпсіздік 

шегінде болу; ～绝望 торығу шегінде 

болу; ～破产 банкроттық шегінде болу. 

豳 Bīn ① Бинь (Шэньси 

провинциясындағы князьдық).  ② Бинь 

фамилияға қолданылады.. 

 

 

bìn 

 

摈(擯)bìn қуып жіберу:  жерлестермен 

қуулу. 

【摈斥】bìnchì қуып жіберу, шығарып 

тастау: ～异己 жауды қуып жіберу. 

【摈除】bìnchú шығару, жою : ～陈规

陋习 кертартпа тәртіпті жою. 

【摈弃 】 bìnqìлақтырып тастау, бас 

тарту, қуу, жырту: ～ 旧 观 念  ескі 

ойлардан бас тарту. 

【殡 (殯 )】bìn табыт：出～  табытты 

шығару. 

【 殡 车 】 bìnchē катафалк (мәйіт 

салатын арба). 

【 殡 殓 】 bìnliànжерлеу, көму, жер 

қойнына тапсыру. 

【殡仪馆】bìnyíɡuǎnжерлеу бюросы. 

【殡葬】 bìnzànɡжерлеу, қою: ～工 

қызметкерлерді жерлеу. 

【膑(臏)】bìnтобық. 

【髌(髕)】bìn①тобық.② тобықты кесу, 

аяқты шабу (ежелгі жаза түрі). 

【髌骨】bìnɡǔтобық. 

【鬓(鬢、髩)】bìn бурыл, самай: 两～

斑白 қылау түскен бурыл. 

【 鬓 发 】 bìnfà кекіл (шекейдегі 
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шаш): ～苍白 ақ самай. 

【鬓角】 (鬓脚 )bìnjiǎo(～儿 ) бурыл, 

самай. 

 

bīnɡ 

 

冰(氷)bīnɡ① мұз: 结～ мұз боп қату; ～

融化 мұз еріді. ② үсіту, тоңдыру: 水～

手  су қолды тоңдырады. ③ мұздату, 

қатыру: 把汽水～上 лимонадты қатыру. 

④ мұз：～片 мұз сынығы; ～糖 мұзды 

қант; 干～құрғақ мұз.⑤(Bīnɡ) адамның 

есімі немесе тегі. 

【 冰 棒 】 bīnɡbànɡ таяқшадағы 

балмұздақ. 

【冰雹】bīnɡbáo бұршақ (мұз бұршақ). 

【冰茶】bīnɡcháмұз қосылған шәй. 

【冰碴儿】bīnɡchár жұқа мұз. 

【冰川】 bīnɡchuān глетчер (таудағы 

көшкін мұз). 

【冰川期】bīnɡchuānqī мұз дәуірі. 

【冰床】bīnɡchuánɡ шана. 

【冰镩】bīnɡcuān сүймен. 

【冰袋】bīnɡdài мұз арналған көпіршік. 

【 冰 刀 】 bīnɡdāo коньки (мұзда 

сырғанақ тебуге арналған темір табан). 

【冰灯】bīnɡdēnɡ мұзды фонарь. 

【冰点】bīnɡdiǎn қату нүктесі. 

【冰雕】bīnɡdiāo мұзды мүсін: ～展览 

мұзды мүсінді көрмеге қою. 

【 冰 冻 】 bīnɡdònɡ ①  қату. ②
тоңазытылған, мұздатылған, 

қатырылған. 

【 冰 冻 三 尺 ， 非 一 日 之 寒 】

bīnɡdònɡsānchǐ ， fēiyīrìzhīhán 

қалыңдығы үш метрлі мұз бір ғана 

аязды күн ішінде қалыптаспайды. 

【冰毒】bīnɡdú метамфетамин. 

【冰峰】bīnɡfēnɡ мұзды шың. 

【冰糕】bīnɡɡāo①  торт – балмұздақ. 

② таяқшадағы балмұздақ. 

【冰镐】bīnɡɡǎo мұзтескіш. 

【冰挂】bīnɡɡuàкүміс жылымық. 

【 冰 柜 】 bīnɡɡuìмұздатқыш, 

тоңазытқыш. 

【 冰 棍 儿 】 bīnɡɡùnr  таяқшадағы 

эскимо (балмұздақтың бір түрі). 

【冰壶】 bīnɡhú①  кёрлинг ойынына 

арналған тас. ②  сүңгі мұз. 

【冰花】bīnɡhuā①кристалл мұздары.

②  қырау. ③ызғар, қылау, мұздақ. 

【冰激凌】bīnɡjīlínɡ балмұздақ. 

【 冰 窖 】 bīnɡjiào суық жерқойма 

немесе мұз сақтайтын қойма. 

【冰晶】bīnɡjīnɡмұз кристаллдары. 

【 冰 冷 】 bīnɡlěnɡүскірік, мұздай, 

салқын. 

【冰凉】bīnɡliánɡмұзға айналу, мұз боп 

қату. 

【冰凌】bīnɡlínɡ анжыр. 

【冰溜】bīnɡliùсүңгі. 

【 冰 轮 】 bīnɡlún маңғал, Айдың 

шарасы, Айдың табағы. 

【冰排】bīnɡpáiқалқитын сең. 

【冰片】bīnɡpiàn камфол, барнеол. 

【冰品】bīnɡpǐn мұздатылған азық – 

түлік. 

【冰瓶】 bīnɡpínɡ  азық – түліктік 

термос. 

【冰期】bīnɡqī①мұзтану.② мұз дәуірі. 

【冰淇淋】bīnɡqílín балмұздақ. 

【冰橇】bīnɡqiāoшана. 

【冰清玉沽】bīnɡqīnɡyùjié кристалды 

таза, игі ниет, жоғары мораль. 

【冰球】bīnɡqiú① хоккей: ～运【ет.】

员 хоккейші; ～比赛 хоккей жарысы.② 

шайба. 

【冰人】bīnɡrénмұзды адам. 

【冰山】 bīnɡshān①  сең, сеңді мұз 

шоғыры. ② мұзтау. ③ соңғы таяныш. 

【冰山一角】 bīnɡshānyījiǎo  мұзтау 

шыңы. 

【冰上运动】bīnɡshànɡyùndònɡ коньки 

жарысы. 

【冰释】bīnɡshì еру, еріп кету, жоғалу, 

құрып кету: 涣然～ іс – түссіз жоғалу. 

【冰霜】bīnɡshuānɡ① жоғары мораль.       

② қатқыл, суық. 

【冰炭】bīnɡtàn мұз бен көмір (қарама 

– қарсы деген мағынада). 

【冰糖】bīnɡtánɡ мұз кәмпит. 

【 冰 糖 葫 芦 】 bīnɡtánɡhú·lu( ～ 儿 ) 

таяқшадағы қант салынған жемістер. 

【冰天雪地】bīnɡtiānxuědì айналаның 

барлығы қар мен мұз. 

【冰坨】bīnɡtuó мұзды үйінді.  

【冰箱】 bīnɡxiānɡ①  рефрижератор.          

②  тоңазытқыш:  电气～  электрлі 

тоңазытқыш. 

【冰消瓦解】bīnɡxiāowǎjiě іс – түссіз 

жоғалу. 

【冰鞋】bīnɡxié коньки. 

【冰镇】bīnɡzhèn мұздату, қатыру: ～

西瓜 мұздатылған қарбыз. 

【冰柱】bīnɡzhù сүңгі. 

【 冰 砖 】 bīnɡzhuān брикеттегі 

балмұздақ. 

【冰锥】bīnɡzhuī(～儿) қызылсу мұзы. 

并 Bīnɡ фамилияға қолданылады.. 

兵 bīnɡ① қару, қару - жарақ：短～相接 

бетпе – бет шабысу; 秣马厉～  атты 

тамақтандыру және қаруды қайрау 

(соғысқа дайындалу мағынасында). ② 

армия, әскер, қол: 骑～ атты әскер. ③ 

сарбаз, жауынгер:  新～ жаңа сарбаз. ④ 

әскери：～法  әскери стратегия; ～书 

әскери кітап. ⑤  пешка, жай тас. ⑥
(Bīnɡ) фамилияға қолданылады.. 

【兵变】bīnɡbiàn әскери бүлік, әскери 

өзгеріс: 发【ет.】～ әскери бүлік болды. 

【兵不血刃】bīnɡbùxuèrèn қан төкпей 

– ақ, ұрыс салмай - ақ. 

【兵不厌诈】bīnɡbùyànzhà соғыста еш 

қулыққа жол берілмейді. 

【 兵 车 】 bīnɡchē ①  әскери вагон.                

② жауынгерлік екі аяқты күйме арба. 

【兵船】bīnɡchuán әскери кеме. 

【兵丁】bīnɡdīnɡ сарбаз, жауынгер. 

【兵法】bīnɡfǎ  әскери стратегия: 熟

谙～ әскери стратегияны жақсы білу. 

【兵符】bīnɡfú①  әскери бастықтың 

сенімді биркасы. ②  әскерлік тарих 

туралы кітаптар. 

【兵戈】 bīnɡɡē соғыс, әскери іс - 

әрекеттер：不【ет.】～ соғыссыз. 

【兵革】bīnɡɡé қару – жарақ, сауыт – 

сайман. 

【兵工】bīnɡɡōnɡ әскери техника. 

【兵工厂】bīnɡɡōnɡchǎnɡ қару – жарақ 

заводы. 

【兵贵神速】bīnɡɡuìshénsù соғыста ең 

бастысы – шапшаңдық. 

【兵荒马乱】 bīnɡhuānɡmǎluàn соғыс 

уақытындағы үрейлі жағдай. 

【 兵 火 】 bīnɡhuǒ соғыс өрті: ～

【жал.】天 соғыс өртінің ыңырсуы. 

【 兵 家 】 bīnɡjiā ①  стратегия мен 

тактикалар. ② әскери қызметші.  

【兵舰】bīnɡjiàn әскери кеме. 

【兵谏】bīnɡjiàn дұрыс жолға  салу 

үшін қару қолдану. 

【 兵 来 将 挡 ， 水 来 土 掩 】

bīnɡláijiànɡdǎnɡ ， shuǐláitǔyǎn нақты 

жағдайға байланысты шара қабылдау. 

【兵力】 bīnɡlì әскери күш, соғысқа 

қабілеттілік: ～雄厚 үлкен әскери күш; 

集中～ әскери күшті шоғырлау. 

【兵临城下】bīnɡlínchénɡxià  жаудың 

әскері шекараның қарсаңында. 

【兵乱】bīnɡluàn әскери  ұрыс - керіс: 

屡遭～ әскери ұрыс- керістен азап шегу. 

【兵马俑】 bīnɡmǎyǒnɡ терракоталы 

әскер. 

【兵痞】 bīnɡpǐ жалдамалы әскердің 

солдаты. 

【兵棋】bīnɡqí әскери ойындар. 

【兵器】bīnɡqì қару – жарақ. 

【 兵 强 马 壮 】 bínɡqiánɡmǎzhuànɡ 

мықты жауынгерлер және қуатты аттар 

(мықты әскер мағынасында). 

【兵权】bīnɡquán әскери билік. 

【兵戎】bīnɡrónɡ қару – жарақ ：～相

见 қруланған қақтығыс. 

【 兵 士 】 bīnɡshì сарбаз, қатардағы 

жауынгер. 

【兵书】bīnɡshū әскери кітап. 

【兵团】bīnɡtuán① құрама. ② қосын. 

【兵燹】bīnɡxiǎn соғыс апаты, соғыс 

жарақаты, соғыс ойраны. 

【兵饷】bīnɡxiǎnɡ әскер ұстау. 

【兵役】 bīnɡyì әскери борыш: 服～ 

әскери борышты өтеу. 

【 兵 役法 】 bīnɡyìfǎ әскери қызмет 
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туралы заң. 

【 兵 营 】 bīnɡyínɡ казарма, әскери 

қалашық. 

【 兵 勇 】 bīnɡyǒnɡ солдаттар мен 

милиция. 

【 兵 油 子 】 bīnɡyóu·zi алаяқ, сұм, 

жылпос, сумақай. 

【 兵 员 】 bīnɡyuán солдаттар мен 

жауынгерлер:  有 五 万 ～  құрамда  

50мың солдаттар мен жауынгерлер бар. 

【兵源】bīnɡyuán әскер қоры: ～充足 

жеткілікті әскер қоры. 

【兵灾】bīnɡzāi соғыстың зардаптары. 

【兵站】bīnɡzhàn әскери бекет. 

【兵种】 bīnɡzhǒnɡ әскер түрі, түрлі 

әскери бөлімдер. 

【兵卒】bīnɡzú①әскер, сарбаз, жасақ, 

шерік. ② пешка, жай тас. 

屏 bīnɡ［屏营］(bīnɡyínɡ) қорқыныш 

күйінде болу. 

栟 bīnɡ［栟榈］(bīnɡlǘ) ағаш аты. 

槟 (檳、梹 )bīnɡ［槟榔］ (bīnɡ·lánɡ)① 

катеху пальмасы. ② арека. 

 

 

bǐnɡ 

 

丙 bǐnɡ① ондық таңбаның үшіншісі, 

қазақ жазуында  «С» әрпімен 

таңбаланады.           ②(Bǐnɡ) фамилияға 

қолданылады.. 

【丙部】bǐnɡbù қытай классиктерінің 

төрт таксономиясының бірі. 

【丙丁】bǐnɡdīnɡ жылу：付～  жылу 

төлемі. 

【丙纶】bǐnɡlún полипропилен. 

邴 Bǐnɡ фамилияға қолданылады.. 

秉 bǐnɡ① ұстау, алу：～笔 қалам ұстау.     

②  басқару, жүргізу, меңгеру, игеру, 

билеу：～政  билік жүргізу. ③ (Bǐnɡ) 

фамилияға қолданылады.. 

【秉承】(禀承)bǐnɡchénɡ сай, бойынша, 

негізінде, меңзес. 

【秉持】bǐnɡchí  ұстау, ұстану. 

【秉公】bǐnɡɡōnɡ әділ, әділдік, тура, 

туралық. 

【秉国】bǐnɡɡuó мемлекеттік билікті 

ұстау. 

【秉性】bǐnɡxìnɡ табиғи дарын. 

【 秉 正 】 bǐnɡzhènɡ  елді басқару, 

өкімет басында тұру: ～无私  риясыз 

елді басқару. 

【秉政】bǐnɡzhènɡ билік ұстау, билік 

басында тұру. 

【秉烛】bǐnɡzhú шырағдан ұстау. 

柄 bǐnɡ① сап, тұтқа: 刀～ пышақ сабы.      

②  сабақ: 花～  гүл сабағы. ③  билеу, 

ұстау, тұтқа болу：～国 ел билеу; ～政 

билік жүргізу.④ билік, тізгін：国～ ел 

билігі. 

昺(昞)bǐnɡ ашық, жалтыр, жарық; анық, 

айқын. 

饼(餅)bǐnɡ шелпек, қарма, қалаш. 

【饼铛】bǐnɡchēnɡ таба. 

【饼肥】bǐnɡféi күнжара тыңайтқыш. 

【饼干】bǐnɡɡān пірәндік. 

【饼子】bǐnɡ·zi қарма, қатырма нан. 

炳 bǐnɡ①ашық, жалтыр, жарық; анық, 

айқын. ② (Bǐnɡ) фамилияға 

қолданылады.. 

屏 bǐnɡ ①  ішке тарту, ішінен алу, 

шығармау: ～着呼吸 демін ішке тарту. 

【屏除】 bǐnɡchú арылу, безу, тастау, 

қою: ～杂念 қай – қайдағы ойдан арылу. 

【屏迹】bǐnɡjì алыстау, аулақтау, ұзап 

кету; аулақтану, оңашалану; алыстатылу, 

кетірілу. 

【屏气】bǐnɡqì  демін ішіне тарту. 

【 屏 弃 】 bǐnɡqì тастау, безу, кешу, 

керексіз ету. 

【屏退】 bǐnɡtuì жөнелту, шығарып 

жіберу, жолға салу. 

【屏息】bǐnɡxī демін ішіне тарту, үнін 

шығармау. 

禀 ( 稟 )bǐnɡ ① баяндау: ～了大人了 

тақсырға баяндады. ②алу: ～令 бұйрық 

алу. 

【禀报】bǐnɡbào жеткізу, баяндау: ～上

级 бастыққа баяндау. 

【 禀 承 】 bǐnɡchénɡ сай, бойынша, 

негізінде, меңзес. 

【禀赋】 bǐnɡfù табиғи дарын, тума 

қабілеттілік. 

【禀告】bǐnɡɡào жеткізу, баяндау: ～上

级 бастыққа баяндау. 

【禀命】bǐnɡmìnɡ болашақ, келешек. 

【 禀 受 】 bǐnɡshòu ①  туа біткен 

қабілеттілік. ② марапат алу. 

【 禀 帖 】 bǐnɡtiě өтініш; визит 

карточкасы. 

【 禀 性 】 bǐnɡxìnɡ мінез – құлық, 

темперамент, өткір мінезділік. 

鞞 bǐnɡ. қын, қынап. 

 

bìnɡ 

 

并 (併 , 並、竝 )bìnɡ①  қосу, біріктіру, 

бірлестіру.  ② бірге, тең, қатар, қабат:

齐头～进 қатар алға басу. ③ сөйлемнің 

болымсыз түрінде келетін үстеу: 他～

没忘了  Ол сені ұмытқан жоқ.④  әрі, 

оның үстіне, және, т.б шылау:  我完全

同 意 ～ 拥 护 这 个 报 告  Мен бұл 

баяндаманы құптаймын және 

жақтаймын. 

【并案】bìnɡ∥àn【ет.】将若干起有关

联的案件合并(办理)：～侦查. 

【并存】bìnɡcún қатар өмір сүру, қатар 

жасау.  

【并蒂莲】bìnɡdìlián қосақты гүл, тату 

жұбайлар. 

【并发】bìnɡfā аурудың асқынуы. 

【并发症】 bìnɡfāzhèn қосалқы ауру, 

жамалма ауру.  

【并购】 bìnɡɡòu сіңіру, сорып алу, 

жұту. 

【并骨】bìnɡɡǔ бір қабірдегі жұп. 

【 并 轨 】 bìnɡɡuǐбірлескен, бірлікті, 

біріккен, біріктірілген. 

【并驾齐驱】bìnɡjiàqíqū тең алға басу,  

қатар ілгерлеу, қатар жүргізу, тең 

жүргізу, терезесі теңелу, үзеңгілес шығу. 

【并肩】bìnɡjiān бірігу, тізе қосу, ыйық 

сүйесу, бір жағадан бас, бір жеңнен қол 

шығару. 

【并进】bìnɡjìn①  қатар жүргізу, тең 

жүргізу, қатар ілгерлеу, қатарласа жүру.

② үйлестіру. 

【 并 举 】 bìnɡjǔтең жүргізу, қатар 

жүргізу, қатар істеу, қатар дамыту.  

【 并 力 】 bìnɡlì бірлескен 

күштермен: ～ 坚 守 бірлескен 

күштермен қайраттанып қорғау. 

【并立】bìnɡlì қатар тұру, қатар өмір 

сүру, қатар жасау. 

【 并 联 】 bìnɡlián қосақтар жалғау, 

қосақтау. 

【 并 列 】 bìnɡliè ①  қатар, тең.                         

② салалас:  ～句 салалас сөйлем; ～关

系 салаластық қатынас. 

【并拢】bìnɡlǒnɡ жылжыту, қозғалту. 

【并茂】bìnɡmào【сын】比喻密切相

关的两种事物都很优美：图文～ |声

情～. 

【并排】bìnɡpái қатарлану, қатарласу, 

қатар.  

【并且】bìnɡqiě① және, әрі.  ② оның 

үстіне, сонымен қатар, әуелі. 

【并吞】bìnɡtūn  жұту, жалмау; басып 

алу, қосып алу, біріктіріп алу. 

【并网】bìnɡwǎnɡ ау, тор; кесте. 

【并线】bìnɡxiàn иіру, ширату. 

【 并 行 】 bìnɡxínɡ ①  қатар жүру, 

қатарласа жүру. ② қатар жүргізу, қатар 

дамыту, қатар істеу. 

【并行不悖】bìnɡxínɡbùbèi бір – біріне 

бөгет болмау, бір -  біріне кедергі 

жасамау.  

【 并 用 】 bìnɡyònɡ бір мезгілде 

пайдалану, бір уақытта қолдану: 手脚～ 

қулықты бір уақытта қолдану. 

【并重】bìnɡzhònɡ тең мән беру, бірдей 

көру, тең көру, тең қарау. 

病 bìnɡ①  ауру, науқас, сырқат, індет, 

дерт – дербез; науқастану, ауру, 

сырқаттану, дертке шалдығу. ② қателік, 

ауыр, мін, кемістік, олқылық: 语 ～
сөздегі олқылық. 

【病案】bìnɡ’àn ауру тарихы, науқас 

тарихы. 

【病包儿】 bìnɡbāor құрт жайлаған,  

дерт жайлаған, ауру арылмаған; 

аурушаң. 

【病变】 bìnɡbiàn ауру өзгерісі, ауру 

құбылысы. 
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【病病歪歪】 bìnɡ·binɡwāiwāi(～的 ) 

сенделу, тәнтіректеу, буыны құру 

(науқас салдарынан). 

【病残】bìnɡcánауру, науқас, сырқат. 

【病程】bìnɡchénɡ ауру курсы. 

【 病 虫 害 】 bìnɡchónɡhài дерт пен 

жәндік зияны, дерт -  дербез және 

зиянды жәндіктер лаңы. 

【病床】bìnɡchuánɡ ауру төсегі, науқас 

төсегі, төсек. 

【病毒】bìnɡdú вирус (жұқпалы ауру 

қоздырғышы). 

【病笃】bìnɡdǔ ауруы асқыну, сырқаты 

күшею.  

【病房】 bìnɡfánɡ науқастар бөлмесі, 

бөлме. 

【病夫】 bìnɡfū дерт жайлаған, ауру 

арылмаған, аурушаң, сырқатшаң, 

науқасшаң. 

【 病 根 】 bìnɡɡēn ① ескілікті ауру, 

ескілікті науқас, ескі сырқат. ② себеп, 

негіз, тамыр, қайнар; пәле басы, пәле. 

【病故】bìnɡɡù ауырып өлу, науқастан 

қайтыс болу, сырқаттанып дүние салу. 

【病害】bìnɡhài ауру, сырқат; мерез; 

ақау.  

【病号】bìnɡhào(～儿 ) ауру, науқас, 

сырқат (адам): 老～ аурушаң кісі. 

【 病 候 】 bìnɡhòuауру белгілері; 

аурудың белгісі; сырқаттың белгісі. 

【病患】bìnɡhuàn ауру, сырқат. 

【病家】bìnɡjiā емделуші, ауру, науқас, 

сырқат. 

【 病 假 】 bìnɡjià науқасқа берілген 

рұқсат, науқас себепті рұқсат алу; 

науқастық демалыс. 

【 病 句 】 bìnɡjù грамматикалық 

жағынан бұрыс сөйлем. 

【病菌】 bìnɡjūn науқас бактериясы, 

бактерия. 

【病况】bìnɡkuànɡ ауру халі, науқас 

күйі, сырқат жайы; науқас, сырқат. 

【病理】bìnɡlǐ патологиялық үдеріс. 

【病历】 bìnɡlì ауру тарихы, науқас 

тарихы. 

【 病 例 】 bìnɡlì науқастық мысал, 

науқас. 

【病魔】 bìnɡmóауру, науқас, сырқат, 

дерт: ～缠身 ауру арылмау. 

【病情】 bìnɡqínɡ: ауру халі, науқас 

күйі, сырқат жайы; науқас, сырқат. 

【病区】bìnɡqū эндемикалық аудан. 

【病人】 bìnɡrén  ауру адам, науқас 

адам, сырқат адам. 

【 病 容 】 bìnɡrónɡ науқас белгісі, 

сырқат ізі: 面 带 ～  жүзінен науқас 

белгісі білінеді. 

【病入膏肓】 bìnɡrùɡāohuānɡ жаны 

мұрнына келу, жаны тұмсығының 

ұшына тығылу, ауру меңдету, дерт жеңу. 

【 病 弱 】 bìnɡruò сырқаттан 

омсырайған:～的身体 омсырайған дене. 

【病史】bìnɡshǐ ауру тарихы, науқас 

тарихы. 

【 病 势 】 bìnɡshì науқас, сырқат, 

дерт: ～严重 науқасы салмақты. 

【病逝】bìnɡshì ауырып өлу, науқастан 

қайтыс болу, сырқаттанып дүние салу. 

【病榻】bìnɡtà науқас төсегі, төсек: 久

卧～ талайдан бері төсек тартып жатыр. 

【病态】bìnɡtài науқас, ауру, дерт. 

【病体】bìnɡtǐ науқастың халі; сырқат 

ағза; недужное тело: ～ 康 复 了 

науқастың халі тәуірленді. 

【病痛】bìnɡtònɡ ауру – сырқау, тымау 

– сымау, қыңқыл – сыңқыл. 

【病退】bìnɡtuì【ет.】因病退职、退学

或提前退休. 

【病危】bìnɡwēi әл үстінде жату, халі 

нашарлау, хал үстінде жату, нашар жату. 

【病象】bìnɡxiànɡ ауру белгісі, сырқат 

белгісі. 

【 病 休 】 bìnɡxiū науқасқа берілген 

рұқсат, науқас себепті рұқсат алу; 

науқастық демалыс. 

【病恹恹】bìnɡyānyān(～的 ) аурулы, 

науқасты, сырқатты. 

【病秧子】bìnɡyānɡ·zi аурушаң, дімкәс. 

【 病 疫 】 bìnɡyì эпидемия, тез 

таралатын індет, жылдам жайылатын 

жұқпалы ауру. 

【病因】 bìnɡyīn ауру себебі, науқас 

себебі, дерт себебі. 

【病友】bìnɡyǒu ауруханада дос болып 

кеткен адамдар. 

【 病 愈 】 bìnɡyù сауығу, жазылу, 

тәуірлену:   ～ 出 院  сауығып 

ауруханадан шығу. 

【病员】bìnɡyuánауру, науқас, сырқат. 

【病原】bìnɡyuán①ауру себебі, науқас 

себебі, дерт себебі.② қоздырғыштар. 

【 病 原 体 】 bìnɡyuántǐ ауыртқыш, 

қоздырғыш. 

【病源】bìnɡyuán①ауру себебі, науқас 

себебі, дерт себебі. ② қоздырғыштар. 

【病院】bìnɡyuàn аурухана. 

【病灶】bìnɡzào ауру ошағы, сырқат 

ұясы. 

【病征】bìnɡzhēnɡ науқас белгісі, дерт 

белгісі. 

【病症】 bìnɡzhènɡауру, науқас, серт, 

дерт:   肠虫～ ішек құрт ауруы. 

【病株】 bìnɡzhū дертті түп, дертті 

сабақ. 

【 病 状 】 bìnɡzhuànɡ ауру белгісі, 

сырқат белгісі. 

摒 bìnɡ 

【摒除】bìnɡchú жою, шығарып тастау, 

арылу: ～杂念 пайдасыз ойдан арылу. 

【 摒 挡 】 bìnɡdànɡ буып – түйіп, 

тәртіпке салу, жинау, жиыстыру, реттеу. 

【摒绝】bìnɡjué құтқарылу, құтқару: ～

妄念 бос ойдан құтқарылу. 

【 摒 弃 】 bìnɡqì сыпыру, сыпырып 

тастау; лақтыру, лақтырып тастау. 

 

 

bō 

 

拨 (撥 )bō①  дұрыстау, туралау, бұрау, 

айналдыру: ～钟 сағатты дұрыстау. ② 

шығару, көтеру: ～灯 шамның білтесін 

шығару. ③ көсеу, қағыстыру: ～火 от 

көсеу. ④  ажырату, босату, бөлу, 

беру: ～粮 астық босату. ⑤ топ, шоғыр, 

т.б. есептік анықтама: 一～儿人 бір топ 

кісі. 

【拨打】bōdǎ телефон соғу. 

【 拨 发 】 bōfāқаражат бөлу, 

қаражаттандыру, қаржы бөлу. 

【拨付】bōfù ажырату, босату, шығару, 

беру, алып беру. 

【拨号盘】bōhàopán нөмір табақшасы. 

【拨款】 bōkuǎn ажыратылған ақша, 

босатылған қаржы, берілген қаржы; 

ақша босату, қаржы босату, ақша беру. 

【拨拉】bō·lɑ① тебу, тарпу: 马走进草

垛 ,用脚～就吃开了  ат шөмеленің 

жанына барып, тарпып жей бастады.  

②  қағу, соғу, сыртылдату. 

【 拨 浪 鼓 】 bō·lɑnɡɡǔ( ～ 儿 ) 

погремушка-барабанчик (детская 

игрушка). 

【拨乱反正】bōluànfǎnzhènɡ жағдайды 

тұрақтандыру немесе жүйелеу. 

【拨弄】bō·nònɡ①  шерту, қағу, соғу.         

②  көсеу, қағыстыру. ③  шығару, 

тудыру: ～是非 жаңжал шығару. 

【拨冗】bōrǒnɡ уақыт үнемдеу. 

【 拨 云 见 日 】 bōyúnjiànrì рассеять 

облака и увидеть солнце (обр. в знач.: 

из мрака выбраться в царство света; 

рассеять заблуждения). 

【 拨 正 】 bōzhènɡ дұрыстау, түзеу, 

туралау. 

波 bō① толқын: 水～ су толқыны. ② 

оқиға, әңгіме, дүрбелең, пәле:一～未平, 

一～又起  бір оқиға басылмай жатып,  

тағы бір оқиға туу. ③(Bō) фамилияға 

қолданылады.. 

【波长】bōchánɡ①толқын ұзындығы. 

② толқын аралағы, толқын ортасы. 

【波荡】 bōdànɡ толқындану, толқу, 

шайқалу. 

【波导】bōdǎo толқын өткізгіш. 

【波导管】bōdǎoɡuǎn толқын өткізгіш 

түтік. 

【波动】 bōdònɡ①  толқу, күлтілдеу, 

қобалжу, орнықпау, тыншымау: 思想～ 

көңілі орнықпау. 

【波段】bōduàn толқын, толқынды. 

【波尔卡】bō’ěrkǎ полька биі. 

【 波 峰 】 bōfēnɡ толқын жотасы, 

толқын өркеші. 

【波幅】bōfú толқын аясы. 

【波谷】bōɡǔ①  толқын жырасы. ② 
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толқын тағаны. 

【波及】bōjí шарпу, қамту, жету. 

【波谲云诡】bōjuéyúnɡuǐ 见 1686 页

〖云谲波诡〗. 

【波澜】bōlán толқын, толқынды. 

【波澜壮阔】bōlánzhuànɡkuò құлашын 

кең жайған, айбынды да дабыралы, 

шарпыны кең. 

【波浪】bōlànɡ толқын. 

【 波 浪 鼓 】 bō·lɑnɡɡǔ сылдырмақ, 

шылдырмақ ( балалар ойыншығы). 

【波罗蜜】1bōluómì парамита. 

【波罗蜜】2bōluómì①астық ағаш.② 

ананас. 

【波谱】bōpǔ толқындық кесте. 

【波数】bōshùтолқындық сан. 

【波涛】bōtāo толқын, өркешті толқын, 

асау толқын.  

【波纹】bōwén① майда толқын, ұсақ 

толқын, шымырлаған толқын, бұйра 

толқын; бұйралану, шымырлау: ～发

бұйра шаш. ②таңдау. 

【 波 源 】 bōyuán толқын төркіні, 

толқын қайнары. 

【波折】bōzhé сәткіздік, ыңғайсыздық, 

бұраңдық; кідіріс, бөгет: ～射 толқын 

сынуы. 

【波磔】 bōzhé волнистая оң жаққа 

бағытталған толқынды қайырмалы 

сызық (қытай каллиграфиясында). 

【玻璃】bō·líәйнек,  шөлмек, шыны: ～

管  әйнек түтікше; ～ 器 皿  шыны 

ыдыс; ～板 әйнек тақта. 

【玻璃杯】bōlíbēiстақан. 

【玻璃布】bōlíbùәйнек кездеме, әйнек 

бұл. 

【 玻 璃 肥 料 】 bōlí féiliàoәйнек 

тыңайтқыш. 

【玻璃钢】bō·liɡānɡ болат әйнек. 

【玻璃棉】 bōlimián әйнек ұлпасы, 

әйнек мақта. 

【玻璃砂】bōlishā шынылық құм. 

【玻璃丝】 bō·lisī әйнек жіп, әйнек 

талшық.  

【玻璃体】bō·litǐ шыны дене, әйнек 

тәрізді денешік. 

【玻璃体膜】bō·litǐ mó  шыны қабық. 

【 玻 璃 纤 维 】 bō·lixiānwéi әйнек 

талшық, әйнек талшығы. 

【 玻 璃 纸 】 bō·lizhǐ әйнек қағаз, 

жылтыр қағаз. 

【玻璃砖】bō·lizhuān①  қалың әйнек. 

② әйнек кірпіш. 

【 玻 璃 状 体 】 bōlizhuàngtǐ шыны 

(тәрізді) дене. 

钵 (鉢、缽 )bō①шара, аяқ. ② патра 

(будда шайхыларының ерте замандағы 

ыдысы). 

【钵头】bōtóuшара, аяқ. 

【 钵 盂 】 bōyú патра (будда 

шайхыларының ерте замандағы ыдысы). 

【钵子】bō·zi  шара, аяқ. 

般 bō ［般若］ (bōrě)  ақылдылық, 

даналық, кемеңгерлік; айқындалу, көзі 

ашылу, көрегендік, қырағылық 

(көңілдің, ойдың айқындалуы). 

【剥夺】bōduó тартып алу, жұрдай ету, 

махрұм ету, айыру. 

【剥离】bōlí сетілу, сетінеу, сыдырылу, 

сойылу, түсу, ажырау. 

【 剥 落 】 bōluò сойылу, сыдырылу, 

түлеу. 

【 剥 皮 】 bōpí сылу, сылып тастау, 

сыдыру, сыпыру. 

【剥蚀】bōshí мұжғылау, жеміру, бұзу, 

бүлдіру. 

【剥土】bōtǔ тазалау, аршу. 

【剥削】bōxuē қанау, кіріптар ету. 

【剥削阶级】bōxuējiējí қанаушы тап, 

қанаушы таптар. 

【剥啄】bōzhuó тықыр, сыбдыр, сықыр, 

шыйқыл. 

菠 bō见下. 

【 菠 菜 】 bōcài саумалдық (асты 

дәмдендіру үшін жапырағын тамаққа 

салатын жасыл жапырақты өсімдік). 

【菠薐菜】bōlénɡcài саумалдық (асты 

дәмдендіру үшін жапырағын тамаққа 

салатын жасыл жапырақты өсімдік). 

【菠萝】bōluó【зат】ананас. 

【 菠 萝 蜜 】 bōluómì ①  парамита              

② ананас. 

( )bō【 зат】бохриум (металл 

элемент, таңбасы - Bh(ағыл.:bohrium). 

(鱍 )bō［ ］ (bōbō)〈书〉

【ел.】сылдыр-сылдыр, салдыр-күлдір. 

播 bō① шашу, себу, егу: ～种 тұқым 

себу; 条 ～  қатарлап егу. ② тарату, 

жеткізу, естірту, тыңдату:～新闻 хабар 

тыңдату. 

【播报】bōbào трансляциялау (радио, 

телеграф, телефон арқылы дыбысты 

алысқа жеткізу): ～新闻  жаңалықты 

трансляциялау. 

【播发】bōfā радио арқылы жеткізу: ～

新闻 жаңалықты радио арқылы жеткізу. 

【 播 放 】 bōfànɡ 【 ет. 】 ① беру, 

тарату：～录音讲话-үнжазбаны беру.②

қою, көрсету：～科教影片 / ғылым-

білімге қатысты фильм көрсету.  

【 播 讲 】 bōjiǎnɡ радио арқылы 

талдау:         ～评书 ауызша әңгімені 

радио арқылы талдау. 

【播弄】 bō·nònɡ①  қолжаулық ету, 

тәлкек қылу, билеп – төстеу. ② тудыру, 

шығару：～是非 пәле шығару. 

【播送】bōsònɡ тыңдату, беру: ～音乐 

ән тыңдату. 

【播音】 bōyīn тыңдату, беру: ～员 

диктор (радио). 

【 播 映 】 bōyìnɡ 【 ет. 】 беру, қою, 

тарату: ～权/ тарату құқығы|～故事影

片/ көркем фильм қою. 

【播种】bōzhǒnɡ тұқым себу, тұқым 

шашу, тұқым сіңіру:  ～ 机  тұқым 

сепкіш. 

【播种】bōzhònɡ  егу, салу: ～小麦 

бидай егу. 
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孛 bó①〈书〉“勃”ға қараңыз.②(Bó)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【伯伯】bó·bo ата, аға (әкесінің ағасы). 

【伯父】bófù①ата, аға (әкесінің ағасы).

②  атау, ағау (әкесімен тұрғылас әрі 

жасы үлкен адамдар). 

【伯公】bóɡōnɡ①  үлкен ата. ②  ата 

(күйеуінің әкесінің ағасы). 

【伯克】bókē бек, манап. 

【伯劳】 bóláo  суық торғай, жылан 

торғай, тағанақ. 

【 伯 母 】 bómǔүлкен апа (әкесінің 

ағасының әйелі). 

【伯婆】 bàpó①  әкесінің ағасы. ② 

күйеуінің ағасы. 

【伯祖】 bózǔ  ұлы ата (атасының 

атасы). 

【 伯 祖 母 】 bózǔmǔ әже (әкесінің 

ағасының әйелі). 

驳(駁、駮)bóтойтарыс беру, тойтарыс 

жасау, бетін қайтару, тойтару, сөгу, 

жерлеу: 真 理 是 ～ 不 倒 的  ақиқат 

беттетпейді; ～得体无完肤  жерден 

алып, жерден салу. 

【驳岸】bó’ànжаға қорғама. 

【驳斥】 bóchì ауызға ұру, тойтарыс 

беру, тойтару, сөгу, жазғыру. 

【驳船】bóchuán тіркеме кеме, тіркеме 

қайық. 

【驳倒】bódǎo тойтарып тастау, ауызға 

ұру, аузын ашырмау.  

【驳回】bóhuí тойтарып тастау, қағып 

тастау; алмау, қабылдамау, қабыл 

көрмеу. 

【驳价】bó∥jià(～儿) бағасына келісу; 

саудаласу. 

【驳壳枪】bókéqiānɡ маузер (автомат 

тапанша). 

【 驳 论 】 bólùnжалғандығын ашып 

тастау; жалғандығын әшкерелеу; жоққа 

шығару; теріске шығару. 

【 驳 面 子 】 bómiàn·zi портить 

репутацию, не делать одолжения, не 

оказать любезность. 

【 驳 难 】 bónàn аномалия; ауытқу; 

ауытқушылық; ауытқыма (әдеттегі 

нормадан ауытқушылық) ： ～ 攻 讦 

жауапкершіліктен ауытқу. 

【 驳 议 】 bóyì 【 зат 】 қарсы пікір, 

өзгеше уәж：有些人对这种看法提出～/  

 

кейбіреулер бұл туралы өзгеше уәж 

айтуда. 
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【 驳 运 】 bóyùn тасу, тасымалдау 

(кемеден жағаға қайықпен жүк тасу). 

【驳杂】bózáала; ала-құла; алабажақ; 

алажаулы; әлем-жәлем; тарғыл; шұбар. 

帛 bóжібек, торғын, торқа, торғын – 

торқа: 布～帛布 торғын жібек пен 

кенеп; 玉～玉帛 торғын – торқа асыл 

тас пен бұйымдар. 

【帛画】bóhuà торғындағы сурет. 

【帛书】bóshū торғындағы хат. 

泊 bó① тоқтату, тоқтау, тұру: ～船 кеме 

тоқтату. ②  алаңсыз, бейпіл, бейқұт, 

бүліксіз, елеңсіз, мұңсыз, тып-тыныш.     

③ (Bó) фамилияға қолданылады.. 

【泊车】bóchēавтокөлікті тұраққа қою. 

【 泊 地 】 bódìбатпағы көп жер, 

батпақты жер, тартпалы жер. 

柏 bó 柏 林 (Bólín) Германияның 

астанасы Берлин қаласы. 

【勃勃】 bóbó①  жалынды, жігерлі, 

арынды, тебінді:  生气～  жалынды 

жігер.   ②  қаулау, тасу, асқыну, қағыну, 

арту, күшею:野心～ арам ойы күшеюі. 

【勃发】bófā〈书〉【ет.】①焕发；蓬

勃生发：英姿～|生机～.②突然发生：

战争～|～事件. 

【勃起】bóqǐ【ет.】通常指男子和某些

雄性哺乳【ет.】物的阴茎从绵软下垂状

态转为坚挺，有时也用于阴蒂或乳头：

男性～功能障碍. 

【勃然大怒】bórándànù күйіп – пісу, от 

алып қопаға түсу, бұлқан – талқан болу, 

жатып кеп тулау. 

【 勃 豀 】 bóxīайтысып-тартысу; 

араздасу; арылдасып-шарылдасу; егесу; 

жанжалдасу; жауаптасу; жұлқысу; 

иттесу; тістесу; ұрсысу. 

【 勃 谿 】 bóxīайтысып-тартысу; 

араздасу; арылдасып-шарылдасу; егесу; 

жанжалдасу; жауаптасу; жұлқысу; 

иттесу; тістесу; ұрсысу. 

【 勃 兴 】 bóxīnɡ высоко подняться; 

разгореться; высокий (бурный) подъём; 

бурно развиваться. 

钹(鈸)bó мыс дабыл (музыка аспабы). 

铂 (鉑 )bó【 зат】 Платинум (метелл-

элемент, таңбасы: Pt(ағыл.: platinum). 

舶 bó  кеме, қайық: 船～флот (теңіздегі 

соғыс не сауда кемелерінің жиынтығы); 

巨～ үлкен кеме;  海～ теңіз кемесі. 

【舶来品】bóláipǐn шетел бұйымдары, 

шетел дүниесі. 

脖 bó(～儿) мойын. 

 

【脖梗儿】bóɡěnɡr  желке, қыр желке. 

【脖颈儿】bóɡěnɡr желке, қыр желке. 

【脖领儿】bólǐnɡr  жаға. 

【脖子】bó·zi мойын. 

博 bó① мол, көп, қыршар, шүлен, ұшан 

–теңіз: 地大物～  жері  кең, байлығы 

мол.       ② (Bó) фамилияға 

қолданылады.. 

【 博 爱 】 bó’ài мейірімділік, 

қайырымдылық, бауырмалдық. 

【 博 采 众 长 】 bócǎizhònɡchánɡ 

перенимать на себя достоинства других. 

【博彩】bócǎi казино; ойынхана (түрлі 

ойын-сауығы бар мейрамхана). 

【博大】bódà мол, көп, ұшан – теңіз; 

кең, кең – байтақ. 

【 博 大 精 深 】 bódàjīnɡshēn  терең 

(мыс.білім), көпқырлы, жан – жақты. 

【博导】bódǎo докторанттар жетекшісі. 

【博得】bódé ие болу, бөлену, алу, жету. 

【博古】bóɡǔ①【ет.】шежіре, абыз, 

білімпаз:～多识/ көп білетін кісі|～通今

арғы – бергіні жетік білетін. ②【зат】
ескі бұйым, мұразат.  

【博古通今】bóɡǔtōnɡjīn ертедегіге де, 

қазіргіге де қанық; арғы – бергіні жетік 

білетін. 

【博览】bólǎn ① оқымысты болу, кең 

ой – өрісті болу. ②ой – өрісіңді дамыту. 

【博览会】bólǎnhuì көрме. 

【博洽】bóqià білімді, көп оқыған, көп 

тоқыған, мағлұматты,  эрудициялы. 

【博取】bóqǔ ие болу, алу, бөлену. 

【博识】bóshíбілімді, көп оқыған, көп 

тоқыған, мағлұматты,  эрудициялы. 

【 博 士 】 bóshì 【 зат 】 ① ғылым 

докторы：文学～/ әдебиет докторы.②

маман：茶～/ шай маманы|酒～/шарап 

маманы.③ діндар, пірәдар. 

【博士后】bóshìhòu аға доктор.  

【博闻强记】bówénqiánɡjì алғыр, зерек, 

ұғымтал; көрген – білгені көкейінен 

кетпейтін, естіп – білгені есінен 

шықпайын. 

【博闻强识】bówénqiánɡzhìбілімді, көп 

оқыған, көп тоқыған, мағлұматты,  

эрудициялы. 

【博物】bówù мұразат, экспонат.  

【博物馆】bówùɡuǎn музей, мұражай. 

【博物院】 bówùyuàn музейхана: 故

宫～ Гугун музейханасы. 

【 博 学 】 bóxué білімді, оқымысты, 

терең: ～之士 білімді азамат. 

【 博 学 多 才 】 bóxuéduōcái білімді, 

білгір де қабілетті, білімді де өнерлі. 

【博雅】bóyǎ білімді, көп оқыған, көп 

тоқыған, мағлұматты,  эрудициялы：～

之士 білімді адам. 

【鹁鸽】 bóɡē үй кептері, асыранды 

кептер. 

【鹁鸪】bóɡū сақау кептер. 

渤 Bó (қысқ. 渤 海 bóhǎi) Бохай 

шығанағы. 

搏 bó① атылу, алысу, арпалысу, сайысу, 

тап беру, бас салу. ② соғу, бүлкілдеу：

脉～ тамыр соғу. 

【搏动】 bódònɡ соғу, қағу: 心脏～ 

жүрек соғу. 

【搏斗】bódòu алысу, сайысу; сайыс, 

алыс, арпалыс. 

【搏击】bójī шабуыл жасау; шабуылдау, 

соғу, ұру, найзамен ұрысу: ～ 风 浪 

найзамен ұрысу қауіпті жағдай. 

【搏战】bózhàn найзаласып ұрысу. 

鲌(鮊)bó【зат】 балықтың бір түрі.  

馎 (餺 )bó［馎饦］ (bótuō)【 зат】古

【ес.】一种面食. 

箔 bó① шыпта：苇～ қамыс шыпта. ② 

жапырақша, қырынды, кебек:  金～儿 

алтын жапырақшасы. ③ қақтама: 铜～ 

мыс қақтамасы. 

薄 bó ①  мардымсыз, болмашы, 

татымсыз, аз: ～利 татымсыз табыс. ② 

сүле – сапа қарау, немқұрайлы қарау, ат 

үсті қарау: 厚此～彼 біріне мән беріп, 

біріне немқұрайлы қарау. ③ жақындау, 

таяу, жууықтау.④(Bó) адамныңи тегі. 

【薄产】bóchǎn небогатое имущество, 

нехитрое хозяйство: 一份～. 

【薄地】bódì өнім бермейтін жер. 

【薄海】 bóhǎi 〈书〉【 зат 】 теңіз 

жағасы, теңізге жақын өңір. 

【 薄 厚 】 bóhòu ① қалыңдық, 

қалыңдығы. ②  жомарттық  және 

қараулық, бардамдық пен жоқшылық. 

【薄技】bójì【зат】өнерлі, шебер. 

【薄酒】 bójiǔ【 зат】 дәмді шарап, 

салқын шарап, жұмсақ шарап.  

【薄礼】bólǐ【зат】азын-аулақ сыйлық, 

болмашы базарлық.  

【薄利】bólì【зат】болымсыз табыс.  

【 薄 利 多 销 】 bólìduōxiāoжеңіл 

табыспен сату, бірақ жылдам тауар 

айналымымен. 

【薄面】 bómiàn【 зат】 бет, абырой, 

бет-жүз ：看在我的～上，原谅他这一

次  / менің бетім үшін оны бір жолға 

кешіре гөр.  

【薄命】bómìnɡ соры ашылмаған, бағы 

жанбаған, бағы ашылмаған, сорлы, 

соры қалың, сор маңдай. 

【薄暮】 bómù кешке таман, кешке 

жақын: ～时分 кешкі уақыт. 

【 薄 情 】 bóqínɡ қайырымсыздық, 

мейірімсіздік, қатыгездік, тасбашырлық. 

【 薄 弱 】 bóruò әлсіз, осал, нашар, 

дәрменсіз, қауқарсыз: ～环节 әлсіз жақ. 

【 薄 田 】 bótián жұтаң дала, астық 

шықпайтын жер. 

【薄物细故】bówùxìɡùболар – болмас 

іс, болмашы жұмыс; ұсақ – түйек. 

【 薄 幸 】 bóxìnɡбайғұс, бақытсыз, 

бейбақ, бейшара, ғаріп, сәтсіз, сорлы, 

талайсыз. 

【薄葬】 bózànɡ жерлеу; қою; өлікті 

шығару. 

 

bǒ 

 

bǒ ақсау, ақсаңдау. 

跛 bǒ ақсау, ақсаңдау, сылту:  他的～脚
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了 ол ақсап қалыпты. 

【跛鳖千里】bǒbiēqiānlǐ  еңбек, бәрін 

де жеңбек. 

【跛脚】bǒjiǎoаяғы ақсау, ақсап қалу, 

сылту; ақсақ, шойнақ, сылтық. 

【跛子】bǒ·zi ақсақ, шойнақ, сылтық. 

【 簸 荡 】 bǒdànɡ шайқалу, тербелу, 

теңселу, толқу. 

【簸动】bǒdònɡ гонг (соғып ойнайтын 

музыка аспабының бір түрі) соғу. 

【簸箩】bò·luo ине мен жіпке арналған 

себетше. 

【簸弄】bǒ·nònɡ① ағаш атқа мінгізу.         

②ермек ету, ойнау. 

 

 

bò 

柏 bò сауырағаш (қарағай тұқымдас 

әдемі ағаштың бір түрі). 

薄 bò［薄荷］ (bò·he)  жалбыз:～油 

жалбыз майы; ～醇  ментол, жалбыз 

спирті. 

檗(蘗)bò амур мақпалы (бархат). 

擘 bò амур пробка ағашы: 巨～ ірі амур 

пробка ағашы. 

【擘划】bòhuà бағыт - бағдар беру. 

【 擘 画 】 bòhuà белгілеу, дәйектеу, 

бағыт - бағдар беру; белгілеу, жоспар 

жасау, жоспарлау. 

【 擘 窠 书 】 bòkēshū ірі шытырман 

шрифті. 

簸 bò  суыру:  ～麦子 бидай суыру. 

【簸箕】bò·ji①елек, елеуіш, қалбыр. 

② себет; қалақ, күрекше. 

 

 

bū 

 

逋 bū〈书〉① қашу,：～逃 .② созу, 

созбақтау. 

【逋客】būkè① дуана,дүниеден безген, 

тақуа (діншіл сұпылардан шығатын 

тақуа). ② қашақ; қашқын. 

【逋留】būliú асықпау, аялдау, баяулату, 

кешеуілдету, кешіктіру, шабандау. 

【 逋 欠 】 būqiànборышты болу, 

қарыздану, қарыздар болу：～税粮 жер 

салығына қарыз болу. 

【逋峭】būqiào өркеш – өркеш, айқыш 

– ұйқыш,екіұшты. 

【逋逃】 būtáo ①  жасырыну, қашу.               

② қашақ; қашқын. 

【逋逃薮】būtáosǒu  ұрылар қордасы. 

峬 bū ［峬峭］ (būqiào) әдемі болу 

(мінез – құлықта, жазу үлгісінде). 

庯 bū［庯峭］(būqiào) өркеш – өркеш, 

айқыш – ұйқыш,екіұшты. 

晡 bū тал түстен кейін, шаңқай түстен 

кейін, кешке қарай, кешке таман 

(сағ.15:00 – 17:00 аралығы). 

bú 

醭 bú(旧读 pú)(～儿) көпіршік, көбік 

(сірке суының бетіне шығатын 

көпіршік). 

 

 

bǔ 

 

卜 bǔ① бал, құмалақ; бал ашу, құмалақ 

салу, балгерлік ету, кітап ашу, жауырын 

қарау, алақан қарау.  ② болжау, межелеу, 

шамалау, білу, жору. ③(Bǔ) фамилияға 

қолданылады.. 

【卜辞】bǔcí балнама. 

【卜居】 bǔjū құмалақ салу арқылы 

тұратын үй таңдау. 

【卜课】bǔkè сәуегейлік ету,  бал ашу, 

құмалақ салу, балгерлік ету. 

【卜筮】bǔshì  тасбақаның қабығында 

балгерлік ету. 

卟 bǔ дауысқа еліктеу (дыбыстаушы 

мүшенін табиғи бір заттың сөзімен 

мағналас дыбыс шығаруы). 

【卟吩】bǔfēn порфина . 

【卟啉】bǔlín порфирин. 

补 (補 )bǔ①  жамау, жамап – жасқау, 

жөндеу: ～袜子  байрақ жамау; ～路 

жолжөндеу. ②толықтау, толтыру, қосу, 

толықтыру: ～选  толықтырып сайлау. 

③ сеп, көмек, пайда: 无～于事 септігі 

тимеу.        ④ (Bǔ) фамилияға 

қолданылады.. 

【补白】bǔbái кемін толтыру, толтыру 

(газет – журнал туралы). 

【补办】bǔbànкейіннен орындау. 

【补报】 bǔbào ①  кейін хабарлау, 

соңынан мәлімдеу: 调查结果以后～ 

тексеру нәтижесін кейін мәлімдейміз. 

② өтеу, ақтау. 

【补仓】 bǔ ∥ cānɡ қордың бағалы 

қағазы:     ～交易所 қор биржасы 

(бағалы қағаздар бойынша мәміле 

жасалатын биржа). 

【 补 差 】 bǔchā қарымақы, орнына 

төлеу, өтем, өтемақы. 

【补偿】bǔchánɡ төлем, бодау, төлеу, 

төлеп беру, орнына салу, орнын 

толтыру. 

【 补 偿 贸 易 】 bǔchánɡmàoyì 

өтемақылық сауда; өтемдік сауда. 

【补充】bǔchōnɡ толықтау, толықтыру, 

қосу, қосымшалау, септеу, қосымша, 

қосалқы, көмекші: ～教材  қосымша 

оқулық. 

【补丁】 (补钉、补靪 )bǔ·dinɡ жамау, 

жамау – жасқау. 

【补过】 bǔɡuò қателерді дұрыстау;  

дұрыстау, жөндеу. 

【补发】 bǔfā толықтап беру, қосып 

беру. 

【补骨脂】bǔgǔzhī әлбұршақ. 

【补函数】bǔhánshù толықтырғыш сан. 

【补花】bǔhuā(～儿) гүл бастыру, гүл 

шегу, нақыш салу. 

【补给】bǔjǐ жабдықтау, қамдау: ～弹

药 оқ – дәрімен қамдау. 

【 补 给 舰 】 bǔjǐjiàn жабдықтау 

транспорты. 

【补给线】bǔjǐxiàn жабдықтау желісі, 

қамдау жолы. 

【 补 剂 】 bǔjì әлдендіргіш дәрі – 

дәрмектер. 

【补假】bǔ∥ jià①қосымша демалыс. 

② өткен күнмен демалыс алу. 

【补角】bǔjiǎo толықтырғыш бұрыш. 

【补救】 bǔjiù оңау, түзеу, жөндеу, 

оңалту. 

【补苴】 bǔjū жамап-жасқау, жамап 

қою, жамау,  жөндеу,  оңдау, түзеу ～罅

漏 сызатты жамап қою. 

【补苴罅漏】bùjūxiàlòu тапшылықты 

толықтыру. 

【补考】 bǔkǎo қайта емтихан беру, 

қайта емтихан алу, қайта сынау алу. 

【补课】 bǔkè ①  толықтырып оқу, 

толықтырып оқыту, сабақ толықтау. ②
қайта істеу, толықтап істеу. 

【补漏】 bǔlòu ①  жамау, бүтіндеу, 

бекіту, жөндеу：雨季临近，房屋～工

作应该抓紧 / жаңбырлы маусым таяп 

келеді, үйді бүтіндеу жұмысын қолға 

алу керек.②толықтыру, жетілдіру：～

纠偏/ қателік-кемшіліктерді толықтыру 

керек. 

【 补 苗 】 bǔmiáo майса толықтыру, 

толықтырып егу. 

【 补 偏 救 弊 】 bǔpiānjiùbì олпы – 

солпысын жөндеу, кем – кетігін 

толықтыру, ағаттықты түзеу. 

【补票】 bǔ∥ piào қайта белет алу, 

белет толықтау. 

【 补 品 】 bǔpǐn әлдендіргіш, 

құшаттандырғыш дәрі – дәрмектер. 

【补缺】 bǔ∥ quē орнын толықтыру, 

кем – кетігін толтыру, толықтыру, 

толықтау. 

【补色】bǔsè қосымша түс. 

【补射】bǔshè бос көлем. 

【补时】bǔshí қосымша уақыт: ～三分

钟 қосымша үш минут. 

【补台】bǔ∥ tái демеу, қолғабыс ету, 

қолдау, қуаттау, сүйеу. 

【补贴】 bǔtiē①  қосымша қаражат, 

қосалқы қаражат, қосымша. ② қосып 

беру, қосымшалап беру. 

【补习】bǔxí① білім толықтыру, білім 

арттыру. ②пысықтау, жаттығу: ～功课
сабақ пысықтау. 

【补休】bǔxiū қосымша демалыс. 

【补血】 bǔ∥ xuè қан толықтау, қан 

көбейту: ～药 қан көбейту дәрісі. 

【 补 养 】 bǔyǎnɡ күтіну, әлдену, 

қуаттану. 

 

【 补 药 】 bǔyàoәлдендіргішдәрі – 

дәрмектер. 

【 补 液 】 bǔyè сұйықтық беру, 
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сұйықтық жіберу, аспа өкіл қою. 

【补遗】 bǔyí толықтама, қосымша; 

толықтыру, қосымшалау, толықтау 

(мақала, шығарма туралы). 

【补益】bǔyìпайда, жақсылық, сеп: 大

有～ үлкен пайдасы бар. 

【 补 语 】 bǔyǔ қимыл – сын 

толықтауыш, жанама толықтауыш. 

【补正】bǔzhènɡ толықтау – түзету. 

【补【шыл.】】bǔzhù көмек, қосымша, 

көмек беру, қосымшалау, көмекші, 

қосалқы: ～费 көмек қаражаты; ～单位 

көмекші орын; ～ 条 件  көмекші 

шарт; ～样机 көмекші анот. 

【补妆】bǔ∥zhuānɡ макияж. 

【补缀】bǔzhuì жамап – жасқау, жамау, 

құрау, ілекерлеу, септеу. 

【 补 足 】 bǔ ∥ zú толықтыру, 

толықтау. ～ 缺 额  жетіспеушілікті 

толықтыру. 

捕 bǔ ① тұтқындау, ұстау, аулау, ұстап 

алу, қолға алу, тұтқынға алу: ～ 鱼 

балық аулау. ② (Bǔ) фамилияға 

қолданылады.. 

【捕房】bǔfánɡ сақшы мекемесі. 

【 捕 风 捉 影 】 bǔfēnɡzhuōyǐnɡ 

көрінгенді көлденең тарту, қай – 

қайдағыны сылтау ету, әр шөптің басын 

бір шалу. 

【捕获】bǔhuò қолға түсіру, ұстап алу, 

ұстау, тұтқындау. 

【捕捞】bǔlāo сүзіп алу, аулау, ұстау. 

【捕猎】bǔliè аңшылық; аулау; ау. 

【 捕 杀 】 bǔshā аулау және өлтіру 

(жануарларды). 

【捕食】 bǔshí қоректену, қорек ету, 

жем ету, ұстап жеу: 蜻蜓～蚊, 蝇等害虫 

инелік маса, шыбын сияқты зиянды 

жәндіктермен қоректенеді. 

【捕头】bǔtóu сақшы бастығы. 

【捕蝇草】bǔyíngcǎo шыбын жұты. 

【捕捉】bǔzhuō ұстау, тұтқындау, жою, 

құрту: ～ 害 虫  зиянды жәндіктерді 

құрту. 

哺 bǔему, емізу: ～乳 емшекпен емізу. 

【哺乳】bǔrǔ  ему, емізу, ауыздандыру. 

【 哺 乳 【 ет. 】 物 】 bǔrǔdònɡwù 

сүтқоректілер, сүт қоректі жануарлар. 

【哺乳类】bǔrǔlèiсүтқоректілер. 

【哺乳室】bǔrǔshì бала емізу бөлмесі. 

【哺养】bǔyǎnɡ бағып – қағу, асырап – 

сақтау, ақ сүтімен асырау. 

【哺育】bǔyù① бағу, асырау: ～婴儿

сәбиді бағу. ②  баулау, тәрбиелеу, 

әлпештеу 

(鵏)bǔ见 295页〖地 〗. 

堡 bǔ 堡子(多用于地【зат】)：吴～(在

陕西)|柴沟～(在河北). 

【堡子】bǔ·zi【зат】①围有土墙的城

镇或乡村.②泛指村庄. 

 

 

bù 

 

不 bù ① етістіктің болымсыз түрін 

жасауда қолданылады：我～去  мен 

бармаймын; 他～学习 ол оқымайды. ② 

емес, жоқ, жоға: ～多 көп емес; ～冷 

суық емес. ③  көмекші етістіктің 

болымсыз түрі ретінде келеді: 说～明白 

түсіндіре алмау. ④ “就 ” – мен бірге 

келетін талғаулықты жалғаулық: ～是东

风压倒西风，就是西风压倒东风 не 

шығыс желі батыс желін басып түседі, 

не батыс желі шығыс желін басып 

түседі. 

【 不 安 】 bù’ān қобалжу, алаңдау, 

тынышы кету: 忐忑～  мазасы кету.②

ыңғайсыздану, қысылу: 老来麻烦，真

是 ～  сізді көпәурелегеніме 

ыңғайсызданып жүрмін. 

【不白之冤】bùbáizhīyuān жазықсыз, 

бейкүнә, обалды болу: 蒙 受 ～ 

жазықсыз қайғыру. 

【 不 败 之 地 】 bùbàizhīdì жеңілмес, 

жеңілмейтін, жеңімпаз. 

【 不 比 】 bùbǐ ұқсамаушылық, 

өзгешелік, шығыс септігінің  - дан, - 

ден, -тан, -тен, -нан, -нен жалғаулары: 

他～你差 ол сенен қалыспайды. 

【不必】bùbì қажетсіз, керексіз, керегі 

жоқ, қажеті жоқ: ～着急  асығудың 

керегі жоқ. 

【不变价格】bùbiànjiàɡé тұрақты баға. 

【不便】bùbiàn① қолайсыз, ыңғайсыз, 

жайсыз, үйлесімсіз, үйлеспеу, жақпау. 

②  ақшадан қысылу, ақшасы болмау, 

қолында ақша болмау:  你如果一时手

头～，我可以先垫上 ақшаңыз болмаса, 

мен бере тұрайын. 

【不辨菽麦】bùbiànshūmài бидай мен 

бидайықты айыра алмау; күріш пен 

күрмекті айыра алмау; түк білмеу. 

【 不 … 不 … 】 bù…bù… ① екеуі 

мағналас екі сөздің алдында келіп, 

бүкілдей терістеуді білдіреді: ～干～净- 

кір-қожалақ|～明～白/ түсініксіз|～清～

楚- бұлдыр|～声～响/ үн-түнсіз|～理～

睬 / мүлде елемеу|～闻～问 / мүлде 

хабарсыз②екі антоним сөздің алдынан 

келіп, «анау да емес, мынау да емес» 

деген мағнаны білдіреді ：～多～少/ аз 

да емес, көп те емес|～大～小/ үлкен де 

емес, кіші де емес 

【 不 才 】 bùcái болымсыз, зейінсіз, 

қабілетсіз:弟子～зейінсіз оқушы; ～之

士 қабілетсіз адам.  

【不测】bùcè ойда жоқ оқиға, күтпеген 

жайт, кездейсоқ кесір. 

【 不 曾 】 bùcénɡ болмаған, болып 

көрмеген: ～ 下 雨  жаңбыр жауып 

көрмеген. 

【不差累黍】 bùchālěishǔ айнытпай, 

аудармай, бейне бір, дәл, дәлме-дәл. 

【不成】 bùchénɡ①  жоқ, болмайды, 

келіспейді, жарамайды, жөн емес. ② 

қайыр болмау, себі тимеу, жарамау; 

жөні келмеу, мәнісі келмеу, ыңғайы 

келмеу. ③ сөйлемнің соңында келетін 

сұраулық шылау, көбінесе ? “难道、莫

非” сөздерімен тіркесе келеді: 难道就这

样算了～? Осымен тындым етуге бола 

ма екен? 

【不成比例】bùchénɡbǐlì еш нәрсемен 

салыстыруға келмейтін. 

【 不 成 话 】 bùchénɡhuàөрескелдік, 

сорақылық, сөлекеттік, оңбағандық. 

【不成体统】 bùchénɡtǐtǒnɡ жүйесіз, 

қисынсыз, жөн – жосықсыз. 

【不成文题】bùchénɡwéntí сөз жоқ, дау 

жоқ. 

【不成文法】bùchénɡwénfǎ жазылусыз 

заң, бекімсіз заң. 

【不逞之徒】 bùchěnɡ zhītú  қаны 

қарайғандар, жанынан тойғандар, 

жанын шүберекке түйгендер, 

өлермендер. 

【不齿】bùchǐ көзіне қараудан ұялу. 

【 不 耻 下 问 】 bùchǐxiàwén 

төмендегілерден сұраудан арланбау, 

өзінен төмендегілерден үйренуден 

намыстанбау. 

【不出所料】 bùchū suǒ liào күткен 

жерден шығу, ойлаған жерден шығу, 

ойлағанындай болу, айтқаны келу. 

【不辞辛苦】 bùcíxīnkǔ шаршап – 

шалдықтым демеу, шаршап – 

шалдыққанына қарамау, ат арытып, тон 

тоздыру, жанын аямау. 

【不错】bùcuò ①  дұрыс, жөн, шын, 

рас, ақиқат ： 您 说 得 ～  сіз дұрыс 

айттыңыз;      

～, 我这样说过 рас, мен осылай айттым.      

② жаман емес: 写得～жазғаны жаман 

емес. 

【 不 打 自 招 】 bùdǎzìzhāo ұрмай – 

соқпай мойындау, өзі – ақ мойындау, 

сырын шашып алу. 

【 不 大 离 儿 】 bùdàlír көрім, тәуір, 

әжептәуір：两个孩子的身【мөл.】～ 

екі баланың бой әжептәуір. 

【不待】bùdài қажеті жоқ, қажетсіз.  

【不带音】bùdàiyīn дауыссыз дыбыс. 

【 不 单 】 bùdān бір ... ғана емес, 

жалғыз ... ғана емес, жеке ... ғана емес: 

超额完成任务的，～是这个生产队 

міндетті асыра орындаған жалғыз осы 

өндіріс дұйы ғана емес. 

【不但】bùdàn ①  ... ғана қоймай, ... 

ғана қаламастан: 我们 ～ 要敢于斗争，

而且要善于斗争  біз күреске батыл 

болып қана қоймай, шебер де 

болуымыз керек. ② ғана ... емес: 这～

是  我一个人的主张  бұл менің ғана 

пікірім емес. 

【不当】 bùdànɡ дұрыс емес, теріс, 
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бұрыс, қате: 处理～  бұрыс шешім, 

шығарғаны қате; 用 词 ～  сөзді 

қолданғаны дұрыс емес. 

【不倒翁】 bùdǎowēnɡ қоқақ, қоқаң 

(ойыншық). 

【 不 到 黄 河 心 不 死 】 bùdào 

HuánɡHéxīnbùsǐ тұмсығы тасқа 

тимейінше бетінен қайтпау, топырақ 

қаппайынша тоқтамау, дегеніне 

жетпейінше тынбау. 

【不得】 ·bu·de етістіктің болымсыз 

түрі        (-ма,-ме,-ба,-бе,-па,-пе):去～

баруға болмайды; 来～ келме. 

【不得劲】 bùdéjìn(～儿 ) ①  епсіз, 

қолайсыз：支笔使着～  мына қалам 

жазуға қолайсыз.   ② дел – сал болу, 

салдырау, әл – дәрмені біту：我今天感

冒了，浑身～ бүгін тұмауратып, дел – 

сал болып отырмын. 

【不得了】bùdéliǎo ①  жаман болды, 

қырсық шалды, пәле болды, сығыр.            

②  күшейткіш үстеу: 高兴得～  қатты 

қуанды. 

【不得已】bùdéyǐ лажсыз, ықтиярсыз, 

амалсыз, шарасыз, жөні келмеу, 

қисыны келмеу. 

【不等】bùděnɡ бірдей емес, біркелкі 

емес:大小～ ұзындығы бірдей емес;  水

平 高 低 ～  дәреженің жоғарлап 

төмендеуі біркелкі емес. 

【不等号】bùděnɡhào теңсіздік белгісі: 

(＞) үлкен теңсіздік белгісі, (＜) кіші 

теңсіздік белгісі, (≠) тең емес. 

【不等式】bùděnɡshì. Теңсіздік (мат.): 

5＞2，3ɑ＜8，7m＋1≠9m＋2. 

【不迭】bùdié【ет.】етістіктің соңына 

келіп, үлгіре алмау, жете алмау... деген 

мағналарды білдіреді ：跑～ /жүгіріп 

жете алмау|忙～ / қарбаласып үлгере 

алмау| 后 悔 ～ / өкініші бітпеу. ②

тоқтаусыз, үзіліссіз：称赞～/тоқтамай 

мақтау. 

【 不 定 】 bùdìnɡ бәлкім, екі талай, 

белгісіз, анықталмаған, екі ұшты, 

қосалқы: ～  二次  方程 анықталмаған 

шаршы теңдеу; ～式 белгісіздік; ～态动

词  болымсыз етістік; ～ 形 / 

анықталмаған форма; ～  芽  қомалқы 

бүршік; ～ 根 қосалқы тамыр. 

【 不 定 方 程 】 bùdìnɡfānɡchénɡ 

анықталмаған теңдеу. 

【不动产】bùdònɡchǎn тұрақты мүлік, 

жылдымайтын мүлік. 

【不动声色】bùdònɡshēnɡsè сездірмеу, 

желт білдірмеу, сер білдірмеу. 

【 不 冻 港 】 bùdònɡɡǎnɡ қатпайтын 

кемежай. 

【不独】 bùdú ... ғана емес, тек ... 

емес, ... ғана қоймай, ... ғана қоймастан: 

参加储蓄～有利于国家，而且有利于个

人  ақша аманат қою мемлекетке ғана 

пайдалы болып қоймай, жекелердің 

өзіне де пайдалы. 

【不端】 bùduān жаман, нашар, түзу 

емес, жақсы емес. 

【 不 断 】 bùduàn үздіксіз, толассыз, 

тоқтаусыз, тынбай, ұдайы. 

【不对】 bùduì ①  дұрыс емес, олай 

емес, қате, бұрыс, орысыз, әбес. ② 

басқаша, бұзылу: 神色～  бұзылу. ③ 

араз болу, араздасу, дүрдараз болу, 

жараса алмау, отаса алмау, кикілжің 

болу, жұлдызы қарсы：他们俩素来～ 

екеуі көптен араз. 

【不对茬儿】 bùduìchár оңды емес, 

жақсы емес. 

【不对劲】bùduìjìn(～儿 ) араз болу, 

араздасу, дүрдараз болу, жараса алмау, 

отаса алмау, кикілжің болу, жұлдызы 

қарсы. 

【 不 … 而 … 】 bù…ér…(күтпеген 

жағдайдың, ұмтылмаған дүниенің бола 

қалуына байланысты ойды 

айшықтайтын тұрақты үлгі) М.:～劳～

获 / тер төкпей жету～期～遇 /күтпеген 

кездесу| ～ 约 ～ 同 / келісілмеген 

сәйкестік. 

【不二法门】bùèrfǎmén ең жақсы әдіс, 

бірден – бір әдіс, табылмайтын әдіс. 

【不二价】bùèrjià ұқсас баға, кесімді 

баға, бір түрлі нарық. 

【 不 贰 过 】 bùèrɡuò бұрыңғы 

қателіктерді қайталамау. 

【不乏】 bùfá көр, қыруар, аз емес, 

толып жатыр: ～其人  ондай адам аз 

емес. 

【不法】 bùfǎ заңға қайшы, заңсыз, 

жүгенсіз, заңсыздық. 

【不凡】bùfán тегін емес, әдеттен тыс, 

жай емес, керемет: 自命～ өзін керемет 

санау. 

【不妨】bùfánɡ теріс болмайды, зияны 

жоқ. 

【不菲】 bùfěi мағыналы, маңызды, 

мәнді, төмен емес: 价格   төмен емес 

баға. 

【不费吹灰之力】 bùfèichuīhuīzhīlì 

титтей де күщ кетпеу, титтей де күш 

жұмсамау, титтей де жан қинамау; оп – 

оңай. 

【不忿】 bùfèn( ～儿 ) ①  жеңістік 

бермеу, мойынсал болмау, көнбеу, риза 

олмау, иланбау.  ②  теңсіздік, 

әділетсіздік:  旧社会  ～  的事儿很多 

ескі қоғамда көптеген теңсіздіктер 

болды. ③  наразылық, ыза, ашу, 

ашулану, наразы болу.  

【不服气】 bùfúqì жеңістік бермеу, 

мойынсал болмау, көнбеу, риза олмау, 

иланбау. 

【不服水土】bùfúshuǐtǔ  көндіге алмау, 

үйрене алмау, жерсінбеу. 

【 不 符 】 bùfú айырмашылық, 

айырылатын жер, тарау: 言行～ сөз бен 

істің бір жерден шығуы. 

【不甘】 bùɡān  ①  қалау райдың 

болымсыз түрі: ～落后 артта қалғысы 

келмеу.               ② мойынсал болмау, 

разы болмау: ～ 先 败  жеңілісіне 

мойынсал болмау. 

【 不 甘 寂 寞 】 bùɡānjìmò көлеңкеде 

қалуды қаламау, жалғыз болуды 

қаламау. 

【不尴不尬】 bùɡān-bùɡà бытысып 

кеткен, шатысып қалған, шиеленісіп 

кеткен, шырмалып қалған. 

【不敢当】 bùɡǎndānɡ атай көрмеңіз, 

олай демеңіз, ондай болу қайда. 

【 不 公 】 bùɡōnɡ әділ болмау, 

әділетсіздік. 

【不共戴天】bùɡònɡdàitiān ①  отаса 

алмайтын,  сыйыса алмайтын. ② қас, 

бітіспес, қаны қас, жұлдызы қарсы. 

【不苟】 bùɡòu салғырттық істемеу, 

үстірттік істемеу, немқұрайдылық 

істемеу: ～言笑 беталды жыртақтамау. 

【 不 够 】 bùɡòu жетпеу, толмау, 

айтарлықтай болмау, олқы болу, 

жеткіліксіз, олқы. 

【 不 顾 】 bùɡù қарамау, есептеспеу, 

санаспау, жұмысы болмау: ～ 危 险  

қауіп – қатерге қарамау ; 羞耻 ～ ар – 

ұяттан безу. 

【不管】bùɡuǎn мейлі ... , болсын; ... 

болсада. 

【不管不顾】bùɡuǎnbùɡù ①  қарамау, 

жұмысы болмау. ②  дөрекі, тұрпайы, 

оспадар. 

【 不 管 部 长 】 bùɡuǎn-bùzhǎnɡ 

портфельсіз министр. 

【不管三七二十一】bùɡuǎnsānqīèrshíyī 

не болса ол болсын, күйсін – тисін, әу – 

шәуге қарамау, балтай – шалтайға 

қарамау. 

【不光】bùɡuānɡ  ① ... ғана қоймай, ... 

ғана қаламастан: 我们 ～ 要敢于斗争，

而且要善于斗争  біз күреске батыл 

болып қана қоймай, шебер де 

болуымыз керек. ② ғана ... емес: 这～

是  我一个人的主张  бұл менің ғана 

пікірім емес. 

【不轨】bùɡuǐ бүлік, бүлікшілік,  лаң. 

【不过】bùɡuò ① алдына жан салмау, 

асқан, аса, керемет: 再好～  керемет 

жақсы. ② ғана, ... ақ: 他参军的时候～

十七岁  ол армияға қатынасқанда он 

жеті жаста ғана еді. ③  дегенмен, 

әйтседе. 

【不过意】bùɡuòyì қысылу, қымсыну, 

көңілі көншімеу, дәті шыдамау. 

【 不 寒 而 栗 】 bùhánérlì қарадай 

қалтырау, қалш – қалш ету, зәресі ұшу. 

【不好意思】bùhǎoyì·si ыңғайсыздану,  

қысылу,  ұялу,  беті шыдамау. 

【不合】 bùhé сай келмеу, үйлеспеу, 

жақпау. 

【不和】bùhé тату тұра алмау, шығыса 
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алмау, келісе алмау, сыйыспау, араздасу: 

朋友～  достардың бір келісімге келе 

алмауы. 

【 不 哼 不 哈 】 bùhēnɡbùhā дыбыс 

шығармау, тіл қатпау, үндемей қою, үн 

қатпау. 

【不遑】bùhuánɡ қол тимейді; уақыт 

жоқ. 

【 不 讳 】 bùhuì ①  ашықтан-ашық; 

қалтқысыз; турасы：直言～ шындықты 

ашық айту. ②  ажал, қаза,  өлім. 

【 不 活 】 bù huó жанынан кешу, 

жанынан тою, жанынан безу.  

【不羁】 bùjī айрықша, әдеттен тыс, 

бірегей, сирек кездесетін: ～ 之 才
әдеттен тыс қабілет; сирек кездесетін 

қабілет. 

【不及】 bùjí ①  жетпеу, шалымына 

келмеу: оқуда да, жазып – сызуда да 

оған жетпеймін: 读书写字，我都～他.                 

②  үлгере алмау, кеш қалу:  躲避～ 

жасырынып үлгере алмау.  

【不即不离】 bùjíbùlí көңіл қалмас, 

көйлек тозбас, жақын да келмеу, алыс 

та кетпеу. 

【不计】bùjì елемеу, назар аудармау, 

ілтипат көрсетпеу. 

【不计其数】bùjìqíshù сан жеткісіз, сан 

– санақсыз, есебі жоқ. 

【不济】 bùjì жарамсыз, нашар：眼

力～ көз қуаты нашар. 

【不假思索】bùjiǎsīsuǒ ойланбай – ақ, 

ойланып тұрмай – ақ, бас қатырмай – ақ. 

【不见】bùjiàn ①  көрмеу, кездеспеу, 

жолықпау. ②  көрінбей кету, жоғалу, 

көрінбеу. 

【 不 见 得 】 bùjiàn·dé екіталай, 

нағайбыл 

【 不 见 棺 材 不 落 泪 】
bùjiànɡuān·cɑibùluòlèi не проронит 

слезу, пока не увидит гроба 

(Жылағаңмен өлген кісі тірілмейді. 

Өлгеннің артынан өмек жоқ). 

【不见经传】bùjiànjīnɡzhuàn ①  кітап 

бетіне түспеген, аты аталмаған. ② 

негіссіз, дерексіз. 

【 不 解 之 缘 】 bùjiězhīyuán мықтап 

байлану, мықтап қосақталу; шешілмес 

түйін. 

【不禁】bùjīn еріксіз, ықтиярсыз:  ～ 

先笑 еріксіз күліп жіберу. 

【不仅】bùjǐn ① ... ғана ... емес: 这～

是 我 个 人 的 意 见  бұл менің ғана 

көзқарасым емес. ② ... ғана қоймай, ... 

ғана қаламастан: 我们 ～ 要敢于斗争，

而且要善于斗争  біз күреске батыл 

болып қана қоймай, шебер де 

болуымыз керек.  

【不尽然】bùjìnrán мүлдем олай емес. 

【 不 近 人 情 】 bùjìnrénqínɡ 

адамгершілікке жат, адамшылыққа 

сыймайтын, кісілікке жатпайтын. 

【不经一事，不长一智】bùjīnɡyīshì，
bùzhǎnɡyīzhì ер сүрінбей ел танымас, ат 

сүрінбей жер танымас; көре – көре 

көсем болар, сөйлей – сөйлей шешен 

болар. 

【不经意】bùjīnɡyì зер салмау, зейін 

қоймау, көңіл аудармау. 

【不经之谈】bùjīnɡzhītán мелжең, бос 

сөз, қисынсыз сөз. 

【不胫而走】bùjìnɡérzǒu тез жайылу, 

шапшаң таралу, жайылып кету, таралып 

кету. 

【不久】 bùjiǔ  ①  таяуда, жақында, 

жуырда, жуықта. ②  көп өтпеу, көп 

ұзамау, ұзақ өтпеу. 

【 不 咎 既 往 】 bùjiùjìwǎnɡ өткен – 

кеткенді құмзамау, арғы – бергіні 

ақтармау. 

【不拘】bùjū ①  шектелмеу, қарамау, 

жармасып алмау. ② ... болса да:  ～ 什

么任务， 我都愿意接爱 қандай міндет 

болса да қабыл аламын. 

【不拘小节】bùjūxiǎojié ұсақ – түйекке 

жармаспау, жоқтан өзгеге жабыспау. 

【不拘一格】 bùjūyīɡé бір қалыпқа 

түсіп алмау, бірсарандылыққа салынбау. 

【不绝如缕】bùjuérúlǚ ① қыл үстінде 

тұру, әупіріммен әрең тұру. ② 

талмаусырай естілу, талып естілу: 歌

声 ～ ән әуені талмаусырай естіліп тұр. 

【不刊之论】bùkānzhīlùnөлмейтін сөз, 

өшпейтін сөз; бұлжымас шындық, 

айнымас ақиқат. 

【不堪】bùkān ①  шыдай алмау, төзе 

алмау, көтере алмау, шықпау, қалмау. ② 

тұрмау, татымау, жарамау: ～ 入 耳 

тыңдауға тұрғысыз. ③ әбден, қатты: 疲

倦～ қатты шаршау. 

【不堪回首】 bùkānhuíshǒu аза бойы 

қаза болу, төбе шашы тік тұру. 

【不堪设想】 bùkānshèxiǎnɡ болжау 

қиын, ой жетпеу, көз жетпеу; түбі 

жаман болу, арты жаманға соғу.  

【不亢不卑】bùkànɡbùbēi өзін зор да, 

қор да санамау, қоразданбау да 

қорашсынбау. 

【不可】bùkě ① болмайды, жөн емес, 

жарамайды, келіспейді: ～偏废  ала – 

құла қарау келіспейді. ②  “非” – мен 

бірге келгенде іс – әрекеттің сөзсіздігін 

білдіреді ： 我 非 去 ～  мен бармай 

қоймаймын. 

【不可告人】 bùkǎɡàorén жасырын, 

құпия, астыртын; бөтен, жат. 

【不可更新资源】 bùkěɡēnɡxīnzīyuán 

жаңармайтын қор. 

【不可救药】bùkějiùyào ем қонбайтын, 

түзелмейтін, оңалмайтын, адам 

болмайтын. 

【不可开交】bùkěkāijiāo іс – әрекеттің 

шектен асқандығын білдіреді：忙得 ～ 

мұрнына су жетпеу;  闹得  ～  әлегін 

аспаннан келтіру; 吵得 ～ азан – қазан 

қылу. 

【不可抗力】 bùkěkànɡlì дүлей күш, 

меңіреу күш, долы күш. 

【不可理喻】bùkělǐyù тілге көнбеу, сөз 

алмау, ақыл алмау. 

【不可磨灭】bùkěmómiè өшпеу, сөнбеу, 

өшпес, өлмес. 

【 不 可 逆 反 应 】 bùkěnì-fǎnyìnɡ 

қайтымсыз барыс. 

【不可逆性】bùkěxìng қайтымсыздық. 

【不可思议】bùkěsīyì ой жетпеу, ақыл 

жетпеу, ми жетпеу, ой жеткісіз, ақыл 

жеткісіз. 

【不可同日而语】bùkětónɡrìéryǔ қатар 

қою мүмкін емес, теңестіру мүмкін 

емес, шендестіру мүмкін емес; мүлде 

басқаша, мүлде өзгеше. 

【不可向迩】 bùkěxiànɡěr жуытпау, 

маңайлатпау, бет қаратпау. 

【不可一世】 bùkěyīshì жер – көкке 

сыймау, жалғанды жалпағынан басу, 

дәурендеу. 

【 不 可 知 论 】 bùkězhīlùn білуге 

болмайды деушілік. 

【不可终日】 bùkězhōnɡrì күн бойы, 

кешке дейін; бір күні жылдай болу. 

【 不 克 】 bùkè шамасы жетпеу, әлі 

келмеу, күйі келмеу：～自拔 құтылып 

шығуға шамасы жетпеу. 

【 不 快 】 bùkuài ①  көңілсіз, 

жабырқаңқы, жабырқау, ренжу; бей – 

жай, дел – сал. ② өтпейтін, тесе.  ③ 

шабан, баяу, сылбыр. 

【不愧】bùkuì ① десе дегендей, айтса 

айтқандай, болса болғандай: ～ 为英雄

的称号 батыр десе дегендей. ② лайық, 

татымды, жарамды, қалаулы. 

【不赖】bùlài тәуір, көрім, әйбат. 

【 不 郎 不 秀 】 bùlánɡbùxiù жетесіз, 

зердесіз, жігерсіз, желтсіз. 

【不劳而获】bù láo ér huò әзір астың 

иесі болу, ас ішіп аяқ босату; жатып 

ішер, арамтамақ. 

【不力】bùlì әлсіз, дәрменсіз, тебінсіз; 

күш салмау, құлшынбау, ұмтылмау. 

【 不 利 】 bùlì тиімсіз, пайдасыз, 

қолайсыз, ыңғайсыз, ұтымсыз. 

【不良】bùliánɡ нашар, жаман, оңбаған, 

жарамсыз, келісіисіз: ～  风气  жаман 

әдет. 

【不良贷款】bùliánɡdàikuǎn неғайбыл 

борыш, үмітсіз борыш.  

【 不 了 】 bùliǎo іс – әрекеттің 

аяқталмағанын білдіреді: 他笑个～ол 

күле берді. 

【不了了之】 bùliǎoliǎozhī атсыз – 

аяқсыз қалдырау, сиыр құймышықтату, 

аяқсыз тастау. 

【不料】bùliào күтпеген жерден, ойда  
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【不吝】bùlìn аямау, ірікпеу: ～指教 

ақылыңызды аямағайсыз. 

【不露声色】 bùlùshēnɡsè сездірмеу, 

желт білдірмеу, сер білдірмеу. 

【不伦不类】bùlúnbùlè жібі түзу емес, 

сарайы түзу емес, бәлдір – батпақ. 

【不论】bùlùn мейлі, болса да. 

【不落窠臼】bùluòkējiù ескі сарынға 

баспау, әскі әуеннен аулақ болу. 

【不满】bùmǎn наразылық, реніш, өкпе; 

наразы болу, ренжу, риза болмау, көңлі 

көншімеу. 

【 不 蔓 不 枝 】 bùmànbùzhī еш 

артықшылығы жоқ. 

【不毛之地】bùmáozhīdì тазығыр жер, 

тақыр жер, қылтиған қылтаны жоқ жер. 

【不免】 bùmiǎn аулақ бола алмау, 

сақтана алмау, сөзсіз, даусыз. 

【不妙】bùmiào нашар, жаман, мүшкіл, 

киын. 

【不敏】 bùmǐn болымсыз, зейінсіз, 

қабілетсіз. 

【不名数】bùmínɡshù абстракты сан. 

【 不 名 一 文 】 bùmínɡyīwén соқыр 

тиыны жоқ, жалғыз жармағы жоқ, көк 

тиыны жоқ. 

【 不 名 誉 】 bùmínɡyù ұят, намыс; 

ыңғайсыз, жөнсіз. 

【不明真相】 bùmínɡ мән – жайды 

білмеу, жай – жапсарды ұқпау.  

【不摸头】bùmōtóu анық білмеу, қанық 

білмеу, бейхабар：我刚来，这些事

全 ～ мен жаңа ғана келдім, бұл істің 

барлығын анық білмеймін. 

【不谋而合】 bùmóuérhé бір жерден 

шығу, бір арадан табылу. 

【不宁唯是】bùnìngwéishì ол ол ма, 

бұл ғана емес. 

【不配】 bùpèi ①  үйлеспеу, лайық 

келмеу, лайық болмау,  үйлесімсіз. ② 

көңіл бөлуге тұрмайтын, лайық болмау, 

ақтамау, еңбек сіңірмеу: 我～当组长 

мен топ жетекшісі болуға лайық 

емеспін. 

【不偏不倚】 bùpiānbùyǐ ешкімге іш 

бұрмау, ешкімге бүйрегі бұрылмау, қара 

қылды қақ жару. 

【 不 平 】 bùpínɡ ①  теңсіздік, 

әділетсіздік:  旧社会  ～  的事儿很多 

ескі қоғамда көптеген теңсіздіктер 

болды. ②  наразылық, ыза, ашу, 

ашулану, наразы болу. ③  тегіс емес, 

жатық емес, жазық емес. 

【 不 平 等 条 约 】 bùpínɡděnɡtiáoyuē 

теңсіз шарт. 

【 不 平 则 鸣 】 bùpínɡzémínɡ 

әділетсіздікке қарғыс жаудыру, 

әділетсіздікті айыптау. 

【 不 期 而 遇 】 bùqīéryù кездейсоқ 

кездесу, кенет кездесу, аяқ астынан 

кездесу.  

【不期然而然】bùqīránérrán ойламаған 

жерден, күтпеген жерден, ойда жоқта, 

кездейсоқ. 

【不起眼儿】bùqǐyǎnr адам қарағысыз, 

ажарсыз, көріксіз, өңсіз：～的小人物 

көріксіз арам адам. 

【 不 情 之 请 】 bùqínɡzhīqǐnɡ 

ауыртпалықты немесе қиындық 

келтіретін тапсырма. 

【 不 求 甚 解 】 bùqiúshènjiě толық 

түсінуге ұмтылмау, жете ұғынуға 

талпынбау. 

【不屈】 bùqū бас имеу, тізе бүкпеу, 

берілмеу, бағынбау. 

【不然】 bùrán ①  олай емес, бұлай 

емес:    而事实却 ～ ал жұмыста мүлде 

бұлай емес.    ② жоқ, атамаңыз: ～，他

从没说过这样的话  жоқ, ол мұндай 

сөздерді ешқашан айтпаған.③ әйтпесе, 

өйтпегенде: 快跑，～就晚了  тезірек 

жүгір, әйтпесе кешігіп қаласың. 

【不人道】 bùréndào адамгершілікке 

жатпайтын, адамгершілікке жат. 

【 不 仁 】 bùrén ①  қайырымсыз, 

мейірімсіз, рақымсыз, шапағатсыз：为

富  ～  бай және рақымсыз.  ②  талу, 

салдырау, ұю：手足～ қол – аяғы ұю. 

【不忍】bùrěn төзе алмау, шыдай алмау; 

көзі қимау, іші қимау: 于 心 ～ беті 

шыдамау (қайғыдан жүрегі қысылу). 

【不日】bùrì бүгін – ертең, екі – үш 

ішінде, таяуда, жуықта, жуырда:～起程

екі – үш ішінде жолға шығу; 他～ 可到 

ол бүгін – ертең осында болады. 

【不容】 bùrónɡ жол бермеу, мұрса 

бермеу. 

【不容置喙】bùrónɡzhìhuì кесетіп айту, 

келтесінен қайыру. 

【 不 容 置 疑 】 bùrónɡzhìyí шексіз, 

шүбасыз, даусыз, шәксіз. 

【 不 如 】 bùrú жетпеу, шалымына 

келмеу, маңғарасын көре алмау, астар 

бола алмау; бетер,  ары, құрлы, тәуір, 

жөн. 

【不入虎穴，焉得虎子】bùrùhǔxué，
yāndéhǔzǐ жолбарыстың апанына 

кірмейінше күшігін ұстай алмайсың. 

【不三不四】 bùsānbùsì ①  қай – 

қайдағы, бейсауат, жаман – жәутік, 

жаман – жұтық, сөдегей – солпы. ② 

бәлдір – батпақ, оғаш, ағат. 

【不善】bùshàn ① үйлесімсіз, жөнсіз, 

лайықсыз, орынсыз: 来 意 ～ 

жақсылықпен келген жоқ. ②  олақ, 

орашолақ, епсіз: ～ 经营 іс жүргізуге 

епсіз. 

【 不 甚 了 了 】 bùshènliǎoliǎo онша 

түсінбеу. 

【不胜】 bùshènɡ  ①  көтере алмау, 

жетпеу, келмеу. ②  істей 

алмайтындықты немесе істеп бола 

істеп бола алмайтындықты білдіреді: 

防～防  сақтанамын деп те сақтана 

алмау. ③ көп, шынайы, қатты, төтенше, 

барынша: ～感谢 көп рахмет.  

【 不 胜 枚 举 】 bùshènɡméijǔ санап 

тауысқысыз, сан – санақсыз; ұшан теңіз, 

толып жатыр. 

【不失为】bùshīwéi есептеледі, жатады, 

саналады, болады: 这还～一个好办法 

осының өзі де жақсы бір әдіс болып 

есептеледі. 

【不时】bùshí ① әлсін – әлсін, ауық – 

ауық, дүркін – дүркін, оқтын – оқтын, 

еміс – еміс. ②  күтілмеген, тосын, 

тұтқиыл. 

【不识抬举】 bùshítái·ju сыйлағанды 

білмеу, қадірлегенді білмеу, сиыр 

сыйпағанды білмейді, жаман 

сыйлағанды білмейді. 

【不识闲儿】bùshíxiánr тыным таппау, 

әмір таппау, тыныш отыра алмау, бос 

отыра алмау. 

【 不 识 之 无 】 bùshízhīwú сауатсыз, 

әліпті таяқ деп білмеу. 

【不是】bù·shі ① емес:  ～ 我 мен емес. 

②  қате, қателік, ағаттық, білмегендік, 

жаңылыс, күнә, кінәлі: 是我的～  бұл 

менің қателігім; 担～  күнәні арқалау;  

怕担～жауапкершіліктен қорқу. 

【不是玩儿的】bùshìwánr·de жеңіл – 

желпі шаруа емес, оңай – оспақ жұмыс 

емес, ойнайтын іс емес, ойыншық емес. 

【不是味儿】bùshìwèir ① дәмсіз, дәмі 

жоқ：这个菜炒得～  бұл тағам дәмсіз 

қуырылған; 他唱得～ оның ән айтқаны 

нашар.                ② ) ұнамсыз, 

жаңымсыз.  

【 不 适 】 bùshì өзін әлсіз сезіну; 

дімкәстану, науқастану, сырқаттану. 

【不爽】-1 bùshuǎnɡ бей – жай болу, 

дел – сал болу, көңілсіздену.  

【 不 爽 】 -2 bùshuǎnɡ парықсыз, 

айырмасыз, қалыспау, кем соқпау: 丝

毫～дәлме-дәл. 

【不送气】bùsònɡqì лепсіз дыбыс. 

【不速之客】bùsùzhīkè шақырылмаған 

қонақ, өз аяғынан келген қонақ. 

【不随意肌】 bùsuíyìjī тегіс салалы 

бұлшық ет. 

【 不 遂 】 bùsuì көңілге жақпау, 

көңілдегідей болмау. 

【不特】bùtè ① ... ғана қоймай, ... ғана 

қаламастан: 我们 ～ 要敢于斗争，而且

要善于斗争  біз күреске батыл болып 

қана қоймай, шебер де болуымыз керек. 

② ғана ... емес: 这～是 我一个人的主张 

бұл менің ғана пікірім емес. 

【不祧之祖】bùtiāozhīzǔ тектiң мәңгi 

қадырмендi негiздеушiсi. 

【不同凡响】 bùtónɡfánxiǎnɡ ерекше, 

өзгеше, айтулы, өресі биік. 

【不图】bùtú күтпеген жерден, ойда  
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【不吐气】bùtǔqì лепсіз дыбыс. 

【不外】bùwài өзге емес, басқа емес, 

серт емес. 

【不为已甚】 bùwéiyǐshèn жазықсыз 

жазғырмау, қисынсыз кінәләмау; 

орынды болу, үйлесімді болу (кінә, мін 

туралы). 

【不惟】bùwéi ①  ... ғана қоймай, ... 

ғана қаламастан: 我们 ～ 要敢于斗争，

而且要善于斗争  біз күреске батыл 

болып қана қоймай, шебер де 

болуымыз керек. ② ғана ... емес: 这～

是  我一个人的主张  бұл менің ғана 

пікірім емес. 

【 不 韪 】 bùwěi жағымсыз, жайсыз, 

жанасымсыз, жарамсыз, жарастықсыз, 

жарасымсыз, келіссіз, қолайсыз, 

лайықсыз, үйлесімсіз; жарамайтын, 

жол бергісіз, жол беруге болмайтын, 

кешірілмейтін ： 冒 天 下 之 大 ～ 

көпшілік ой – пікірге қарамастан. 

【不谓】 bùwèi абайсызда, күтпеген 

жерден, қапысызда. 

【不闻不问】 bùwénbùwèn жұмысы 

болмау, шаруасы болмау, кәперіне кіріп 

– шықпау, естіп – біліп жатпау. 

【不稳定平衡】 bùwěndìnɡ-pínɡhénɡ 

орнықсыз тепе – теңдік. 

【不无】bùwú емес: ～小补 пайдасыз 

емес. 

【不惜】bùxī аянбау, аямау, тайынбау, 

тайлықпау: ～工本 қаражат аямау; ～一

切 ештеңеден тайынбау. 

【不暇】bùxiá мұрсасы келмеу, қолы 

тимеу, мойны босамау, мұрнына су 

жетпеу. 

【不下】bùxià жол бермеу; төмен емес. 

【不下于】bùxiàyú ①  қалыспау, кем 

түспеу, осал соқпау. ② кем емес, төмен 

емес, аз емес. 

【不相上下】bùxiānɡshànɡxià қарайлас, 

деңгейлес, шамалас, шерік аты қаралас. 

【不详】 bùxiánɡ белгісіз, мәлімсіз, 

нағайбыл, айқын емес, анық емес; 

егжей – тегжейлі емес, толық емес: 姓

【зат】～ аты – жөні белгісіз. 

【 不 祥 】 bùxiánɡ жамандық, 

сұмдық: ～之兆 жаман ырым, сұмдық 

нышана, жамандық белгісі. 

【不想】bùxiǎnɡ ① әлдеқалай болған, 

ойда болмаған; кенет, күтпегенде, 

қапылыста, қауырт. ② тілемеу, қаламау. 

【 不 像 话 】 bùxiànɡhuà өрескелдік, 

сорақылық, сөлекеттік, оңбағандық. 

【不消】 bùxiāo қажетсіз, орынсыз, 

ыңғайсыз：～说 орынсыз сөйлеу. 

【不孝】bùxiào ата – ананы сыйламау, 

әдепсіз болу, инабатсыз болу. 

【不肖】 bùxiào ауыздықсыз, бейбақ, 

бұзық, бұзылған, жөнсіз, жүгермек, 

қанқұйлы, салымсыз: ～子孙  бұзық 

балалар. 

【不屑】bùxiè ① татымау, тұрмау：～

一顾 көз қырын салуға да тұрмайды. ② 

жеккөрген, жексұрын, жеркенішті, 

кеміткен, менсінбеген ： ～ 的 眼 光 

менсінбеген көз тастау. 

【不懈】bùxiè әрдайым, ұдайы, үздіксіз; 

тыйым көрмей жұмыс істеу; күші 

әлсіремейтін: ～的努力  әлсіремейтін 

күш;   ～的斗争 үздіксіз күрес 

【不兴】 bùxīnɡ ①  қатардан қалу, 

дәурені өту, заманы өту, қалу, ескіру. ② 

болмас па еді, болмай ма, нетті: 就～小

声点儿吗? Ақырын сөйлеуге болмас па 

еді? 

【不行】 bùxínɡ ①  жоқ, болмайды, 

келіспейді, жарамайды, жөн емес. ② 

қайыр болмау, себі тимеу, жарамау; 

жөні келмеу, мәнісі келмеу, ыңғайы 

келмеу. ③ нашар, жарамсыз. ④ қатты, 

әбден, тым, аса. 

【不省人事】bùxǐnɡrénshì ес – түсін 

білмеу, есі ауып кету. 

【 不 幸 】 bùxìnɡ. бақытқа қарсы, 

бақытсыздық, бақытсыз, сорлы, суық, 

сұмдық：～的消息 суық хабар. 

【不休】 bùxiū дамылсыз, толассыз, 

үздіксіз: 说个～ үздіксіз сөйлесу. 

【不修边幅】bùxiūbiānfú ретті жүрмеу, 

бой түземеу, таранып – сыланбау. 

【不朽】 bùxiǔ өшпеу, өлмеу, өшпес, 

өлмес: ～功勋 өшпес еңбек.  

【不锈钢】 bùxiùɡānɡ таттанбайтын 

болат, тат баспайтын болат. 

【不许】 bùxǔ ①  рұқсат етпеу, жол 

бермеу: ～ 说 谎  өтірік айтуға 

болмайды;   ～去！барушы болмаңыз.    

②  болмас па еді, болмай ма, нетті：何

必非等我，你就～自己去吗 ? Мені 

тосып тұрмай – ақ өзің бара берсең 

болмас па еді? 

【不恤】bùxù елемеу, назар аудармау, 

ілтипат қоймау：～人言  өзгелер не 

істеп жатқанына назар аудармау. 

【 不 学 无 术 】 bùxuéwúshù надан, 

тоғышар, білімсіз, көр кеуде. 

【 不 逊 】 bùxùn әдепсіз, көргенсіз, 

ыйбасыз, тұрпайы, өр көкірек: 出言～ 

сөзі тұрпайы. 

【不言而喻】 bùyánéryù айтпаса да 

түсінікті, айтпаса да белгілі, бесенеден 

белгілі; іштей түсіну, іштей ұғыну. 

【不扬】 bùyánɡ көріксіз, сыйықсыз, 

келбетсіз, ұсқынсыз, өңсіз. 

【 不 要 】 bùyào ①  бұйрық райлы 

етістіктің болымсыз түрі: ～麻痹大意 

бейғамдыққа салынба. ②  алмау, 

керексінбеу, қажетсінбеу. 

【 不 要 紧 】 bùyàojǐn ештеңе етпеу, 

дәнеңе етпеу, түк етпеу; оқасы жоқ, 

ештеңе етпейді, түк етпейді. 

【不要脸】 bùyàoliǎn ұятсыз, арсыз, 

бетсіз, бетпақ, жүзі қара, сазбет. 

【不一】bùyī әрқилы, әралуан, әркелкі.  

【不一而足】 bùyīérzú толып жатыр, 

айтып тауысқысыз, сан жеткісіз. 

【不依】bùyī ① көнбеу, бағынбау, тіл 

алмау: 她没有～ол тіл алған жоқ. ② 

еркіне жібермеу, ырқына жібермеу. 

【不宜】bùyí үйлеспеу, лайық келмеу, 

лайық болмау, орынсыз,ыңғайсыз, 

үйлесімсіз, қолайсыз. 

【不遗余力】 bùyíyúlì күшін сарқа 

жұмсау, бар күшін салу, күшін аямау. 

【不已】 bùyǐ ұшы-қиырсыз, шексіз, 

дайым, тоқтаусыз, ұдайы, үсті-үстіне, 

ылғи:赞【од.】～ тоқтаусыз күрсіну. 

【不以为然】 bùyǐwéirán жақтырмау, 

ұнатпау, теріс көру, жөн көрмеу. 

【不以为意】bùyǐwéiyì 不把它放在心

上，表示不重视，不认真对待. 

【不义之财】bùyìzhīcái арам дәулет, 

арам мүлік. 

【不亦乐乎】 bùyìlèhū әлде бір істің 

шектен асып кеткендігін білдіреді: 忙

得～  қызыл танау болу; 高兴得～ 

қуанышы қойнына сыймау. 

【不易之论】bùyìzhīlùnөлмейтін сөз, 

өшпейтін сөз; бұлжымас шындық, 

айнымас ақиқат. 

【 不 意 】 bùyì ойламаған жерден, 

күтпеген жерден, ойда жоқтан. 

【不翼而飞】bùyìérfēi ①  зым – зия 

жоғалу, ұшты – күйді жоқ болу, із – 

тозсыз ғайып болу. ② лезде таралу, тез 

жайылу. 

【不用】bùyònɡ қажетсіз, қажеті жоқ, 

орынсыз, орны жоқ. 

不 由 得 】 bùyóu·de еріксізден, 

лажсыздан, ықтиярсыздан, амалсыздан, 

еріксіз, ықтиярсыз. 

【 不 由 自 主 】 bùyóuzìzhǔ еріксіз, 

ықтиярсыз; шыдай алмау. 

【不虞】bùyú ойламаған, күтілмеген, 

кездейсоқ, асатынан:～之誉  асатына 

келген даңқ. 

【不约而同】bùyuēértónɡ ауыздарына 

түкірісіп қойғандай, ақылдасып 

алғандай, уәделесіп қойғандай. 

【不在】bùzài【 ет.】①жоқ, болмау, 

жоқ болу：您找我哥哥呀，他～  мен 

ағамды іздедім, ол жоқ |他～办公室，

可能是联系工作去了  ол кенседе 

болмаған , мүмкін  жұмыстарымен 

кетіп қалды.② қайтыс болған; марқұм 

болған адам ：我奶奶去年就～了 менің 

әжем өткен жылы қайтыс болды. 

【不在乎】 bùzài·hu【 ет.】   көңіл 

бөлмеу; назар салмау：他自有主张，～

别 人 怎 么 说  ол бастық , басқа 

адамдардың айтқан сөздеріне көңіл 

бөлмейді|青年人身强力壮，多干点活

儿 ～  жастар еңбекке қабілетті , 

қаншалықты көп жұмыс екендігіне 

көңіл бөлмейді . 
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【不在话下】bùzàihuàxià бұл мәселе 

емес, бұл соншалықты маңызды емес , 

бұны талқылаудың керегі де жоқ：这点

小事对他来说～  бұл шаруа жайында 

оған айтудың керегі жоқ. 

【不赞一词】 bùzànyīcí. ауызына ие 

болу; өз ойыңды білдіруден бас тарту. 

【 不 择 手 段 】 bùzéshǒuduàn еш 

нәрседен жеркенбеу,  ештеңеден 

жиренбеу. 

【不怎么样】bùzěn·meyànɡ. онша емес; 

керемет емес; орташа; шамалы：这个

人～ бұл адам онша емес |这幅画儿的

构思还不错，就是着色～ бұл суреттің 

мағынасы жаман емес, бірақ бояуы  

онша емес. 

【不折不扣】bùzhébùkòu жүз пайыз; 

жүз пайыздық, 

қалдырмай; толық; түгел, еркіне 

жібермеу：～的伪君子  толығымен 

екіжүзді  адам |对会议精神要～地贯彻

执行  кездесудің рухын толық  жүзеге 

асыру керек. 

【不振】bùzhèn【 сын.】   қайғылы, 

әлсіреген ：精神～  әлсіреген рух|一

蹶～  алғашқы сәтсіздіктен бой түзете 

алмау|国势～ мемлекеттің тоқырауы. 

【不争】bùzhēnɡ【сын.】  маңызы жоқ; 

оқасы жоқ：～的事实   маңызы жоқ 

шындық. 

【不正当竞争】bùzhènɡdànɡjìnɡzhēnɡ 

тыйым салынған, нашар істелген; 

ниетсіз; өз ісіне ықылассыз. 

【不正之风】 bùzhènɡzhīfēnɡ кесірлі 

стиль, содырлы стиль, етек алған 

жағымсыз ырым ： 纠 正 行 业 ～ 

мамандықты өзгерту  жаман ырым. 

【不支】bùzhī【ет.】  шыдай алмау：

精力～  күші келмей қалды |身体～ 

денсаулығы шыдай алмады. 

【 不 知 不 觉 】 bùzhībùjué 

байқатпай; байқаусыз; білдірмей; 

білдірместен; елеусіз; көзге түспестен; 

сездірместен：玩得高兴，～已是中午

时分  ойынымыз өте қызықты болды,  

байқаусызда түскі уақытта болып 

қалды. 

【不知凡几】bùzhīfánjǐ  олардың қанша 

екені белгіссіз (өте көп, тым көп 

мағынасында) . 

【 不 知 进 退 】 bùzhījìntuì дәрменсіз 

болу ; олақ болып қалу. 

【不知死活】bùzhīsǐhuó істі абайламай 

істеу, андамай ірекет жасау. 

【不知所措】bùzhīsuǒcuò абыржу, не 

істерін білмеу , абдырасу. 

【不知所云】bùzhīsuǒyún өзі не айтып 

тұрғанын түсінбеу;  не атуды білмеу. 

【不知所终】bùzhīsuǒzhōnɡ істің немен 

бітетіні белгіссіз болу. 

 

【不知天高地厚】 bùzhītiānɡāodìhòu 

надан және шадыр адам болу. 

【不织布】bùzhíbù【зат.】   тоқуссыз 

мата, тоқылмаған мата. 

【不止】bùzhǐ【ет.】① тоқтай алмау：

大笑～ тоқтамай күлу|血流～ тоқтамай 

қан ағу.② аз болмау, кем емес：他恐

怕～六十岁了 ол алпыс жастан кем 

емес| 类似情况～一次发生  ұқсас 

құбылыстар бір реттен аз болмайды. 

【不只】bùzhǐ【жал.】  тек：～生产发

展了，生活也改善了  тек өнеркәсіб 

дамыған жоқ, өмір де өзгерді|河水～可

供灌溉，且可用来发电  өзен суы тек 

дақылдарды суландыруда ғана емес, 

электрқуатын өндіруде де 

пайдаланылады. 

【不至于】bùzhìyú【ет.】 соншалықты 

емес：他～连这一点道理也不明白 /ол 

осы бір қисынды да  түсінген жоқ|两人

有矛盾，但还～吵架  екі адамның 

арасында қарама қайшылықтар бар, 

бірақ соншалықты ұрысқан жоқ|要说他

是故意捣乱，我想还～  ол өзіне өзі  

әдейі мәселелерді тудырады деп 

соншалықты ойламаймын . 

【 不 治 】 bùzhì 【 ет. 】  болмай 

қоймайтын жағдай, қайтпас жағдай; 

емдеуге жарамайтын ауру：终因伤势过

重，～身亡 ауыр жарақаттардан кейін 

қайтыс болды |患者病情进一步恶化，

终致～  аурудың жағдайы нашарлап, 

қайтыс болды. 

【不治之症】 bùzhìzhīzhènɡ емдеуге 

жарамайтын ауру. 

【不致】 bùzhì【 ет.】   болмау, бір 

нәрсеге жете алмау：事前做好准备，

就～临时手忙脚乱了  істі ертерек 

дайындап, керек кезде әбігерлік 

болмайды. 

【不置】bùzhì〈书〉【ет.】   тоқтаусыз, 

ұшы қиырсыз, шексіз：赞【 од.】～ 

шексіз таңдану|懊丧～ шексіз қайғыру. 

【不置可否】bùzhìkěfǒu жауап беруден 

ауытқу. 

【 不 中 】 bùzhōnɡ 〈 方 〉【 сын. 】  

керексіз, қажетсіз ：这个法子～，还得

另打主意 бұл пайдасыз тәсіл, басқаға 

көңіл бөлу керек. 

【不周】bùzhōu【сын.】   мұқиятсыз, 

ұқыпсыз ： 考 虑 ～ ақымақтық; жете 

ойламаушылық | 招 待 ～  кешірініз, 

лайықты қарсап алмағаныма. 

【 不 周 延 】 bùzhōuyán  бөлінбеген 

(субьект) . 

【不着边际】bùzhuóbiānjì айналақтап; 

байыбына жетпей; мәнін түсінбей; 

теңіректеп. 

【 不 赀 】 bùzī 〈 书 〉【 ет. 】  

асқан; өте; өте-мөте ： 价 值 ～  өтте 

қымбатты. 

 

【不自量】 bùzìliànɡ аптық; асылық; 

көкіректілік; менмендік; 

менменсушілік; өз күшін тым артық 

бағалаушылық ： 如 此 狂 妄 ， 太 ～ 

сонымен менменшілдік , тым 

көкіректілік . 

【不自【мөл.】力】bùzìliànɡlì  өзіңнің 

жеке мүмкіншіліктеріңді білмеу, 

мүмкіндігін асыра бағала. 

【不足】bùzú①【сын.】   лайықсыз, 

тұрарлықсыз：估计～  лайықсыз баға.

②【ет.】  жеткіліксіз：～三千人 үш 

мың адамға жетпейді.③【ет.】  керек 

емес, қажет емес：～为奇 таңданудың 

қажеті жоқ| ～ 挂 齿  алғыс айтуға 

тұрмайды.④【ет.】  мүмкін емес：～

为训 үлгіге алуға тұрмайды |非团结～

图存. 

【 不 足 道 】 bùzúdào 【 ет. 】  

болмашы; жартымсыз; түкке 

тұрмайтын ： 微 ～ аз-

маз; болмашы; бітегене; емескі |个人的

得失是～的  әр адамның сәті мен 

сәтсіздігі аз . 

【不足挂齿】bùzúɡuàchǐ алғыс айтуға 

тұрмайды：区区小事，～ кішкентай іс , 

алғыс айтуға тұрмайды. 

【不足为奇】 bùzúwéiqí  таңдануға 

тұрмайды. 

【不足为训】bùzúwéixùn .лгіге алуға 

тұрмайды. 

【 不 作 为 】 bùzuòwéi 【 зат. 】  

қылмыстық әрекетсіздік. 

【 不 做 声 】 bùzuòshēnɡ ләм 

демеу; сөйлемеу; тіл қатпау; үндемеу. 

布-1bù①【зат.】   қағаз материясы：

棉 ～ мақта| 麻 ～ киім-кешек; көйлек-

көншек; іш киім |花～ сиса, шыт|粗～ 

қатты мата|～鞋 матадан жасалған аяқ 

киім|买一块～ бір кесек мата сатып алу.

②  көне замандағы  тиындар.③ (Bù)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

布-2(佈)bù① жариялау：发～ жіберу|

公 ～  жариялау| ～ 告
бюллетень (сайлаушылардың дауыс 

беруіне арналған қағаз) | 开 诚 ～

公  бұрмалаусыз; бүкпесіз. ② 【 ет. 】

кеңейту; өрістету; тарату ：阴 云密～

аспанда тұман таралды|铁路公路遍～全

国 автомобиль және темір жолдар бүкіл 

мемлекетке тарады.③【 ет.】   орны-

орнына қою：～局  макет, үлгі|～防
асақ сайлау; құралдандыру; құралдану; 

соғысқа әзірлену |～下天罗地网 шыға 

алмайтын тор. 

【布帛】 bùbó【 зат.】   мақта мата 

кездемесі. 

【布菜】bù∥cài【ет.】   қонақтарға 

тәрелкеге тамақ салу. 

【 布 道 】 bù ∥ dào 【 ет. 】   дінге 

үгіттеу; уағыздау. 

【布点】bù∥diǎn【ет.】对人员或事物

的分布地点进行布置安排：重要地段有

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83/
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公安人员～看守. 

【布丁】bùdīnɡ【зат.】  пудинг (тағам 

аты). 

【 布 尔 乔 亚 】 bù’ěrqiáoyà 【 зат. 】  

буржуазия . 

【布尔什维克】bù’ěrshíwéikè【зат.】  

большевик. 

【布防】 bù∥ fánɡ【 ет.】  қорғану, 

сақтану：沿江～ өзен бойымен қорғану. 

【 布 告 】 bùɡào ① 【 зат. 】  

хабарландырма ：出～ хабарландырма 

жариялау|张贴～ хабарландырманы ілу.

②【ет.】  жария ету：特此～ арнайы 

жарияланады| ～天下  бүкіл дүниеге 

жариялау. 

【布谷】bùɡǔ【зат.】  көкек. 

【布景】 bùjǐnɡ①【 зат】 декорация; 

сахна көркі (театрда көрсетілген 

әрекеттің болған жерін, көркемделіп 

жасалған архитектуралық бейнесімен 

сахнада көрсету).②【 ет.】   суретті 

үйлестіру тәсілі . 

【布警】 bù∥ jǐnɡ【 ет.】   тарату, 

таралу：快速～ тез тарап кету. 

【布局】bùjú【ет.】①  концепция.② 

жоспарлау：写文章要认真选材，慎

重 ～  мақаланы жазған кезде 

материалдарды жете таңдап және оны 

орналастырылуын жоспарлау  керек|工

业～ өнеркәсіпті жоспарлау. 

【布控】bùkònɡ【ет.】(对犯罪嫌疑人

等的行踪)布置人员予以监控. 

【布拉吉】bùlā·ji【зат.】  еуропалық 

стильдегі әйелдер көйлегі. 

【 布 朗 族 】 Bùlǎnɡzú 【 зат. 】 

Қытайдағы аз ұлттардың  бірі «булан». 

【布雷】 bù∥ léi【 ет.】  мина қою, 

миналау：～舰  мина бөгеуші |～区 

миналы дала. 

【布料】bùliào(～儿)【зат.】 материя, 

мата：这块～适合做裙子  бұл кесек 

мата белдемшеге қажет. 

【布匹】bùpǐ【зат】布(总称). 

【布设】bùshè【ет.】  мина қою：～地

雷 минаны схема бойынша орнату. 

【 布 施 】 bùshī 〈 书 〉【 ет. 】  

жанашырлық жәрдем ету; 

қайырымдылықпен сыйға тарту; 

құрбандық ету; садақа ету. 

【布头】bùtóu(～儿)【зат.】 матаның 

қалдығы.② кесінді, қиқым. 

【布网】bù∥wǎnɡ【ет.】 тор қою：～

守候，捉拿绑匪  аңдығаннан кейін 

ұрлықшыны ұстау. 

【 布 衣 】 bùyī 【 зат 】 ①  қағаздан 

жасалған киім. ② қарапайым халық; 

қарапайым халық өкілі; қара халықтан 

шыққан адам：～出身 қарапайым адам  

 

болып туған| ～之交  достық қарым 

қатынас. 

【布依族】Bùyīzú【зат.】 Қытайдағы 

аз ұлттардың бірі «буи». 

【 布 艺 】 bùyì 【 зат 】 тігімшілік, 

кестешілік.  

【布展】bùzhǎn【ет.】 таралу：精心～ 

жан жүрегін салу|油画展正在加紧～ 

маймен салынған суреттер  еселеп 

таралуда. 

【布阵】bù∥zhèn【ет.】 әскерді ұрыс 

позициясына қою ：排兵～  әскерді 

басқару. 

【布置】 bùzhì【 ет.】①жинап қою; 

орны-орнына қою：～会场 жиналысқа 

залды дайындау|～新房  жаңа пәтерді 

жабдықтау.② қою, беру：～学习 білім 

беру|～工作 жұыс беру. 

步 bù①【зат.】   адым, қадам：正～

саптық адым |跑～  жүгіру.②【зат.】 

қадам：初～ алғашқы қадам |事情一～

比 一 ～ 顺 利  іс әр қадам сайын 

жақсаруда.③【зат.】  жағдай：不幸落

到这一～ жаман жағдайға тап болу.④

【мөл.】   өлшем бірлігі 1 қадам 5 

фунтке тең .⑤ аяқпен қағу：～入会场 

жиналысқа аяқпен қағып кіру.⑥〈书〉  

еру：～人后尘 біреудің жолымен жүру.

⑦  (Bù) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

【步兵】bùbīnɡ【зат.】 жаяу әскер. 

【步步为营】bùbùwéiyínɡ позицияны 

нығайтып әр қадам сайын алға басу. 

【步道】bùdào【 зат.】  тротуар：加

宽～ тротуарды кеңейту. 

【 步 调 】 bùdiào 【 зат. 】 

қадам ,әрекет：统一～  күн жігерді 

біріктіру|～一致 келісімді қадам. 

【步伐】 bùfá 【 зат 】① адым; аяқ 

алыс; жүріс; қадам; ілгері басу：～整齐 

қадам басу.②  екпінді, жылдам：矫健

的 ～  екпінді жылдамдық. ③ 

жылдамдық：要加快经济建设的～ 

экономикалық құрылыстың екпінді 

жылдамдығы. 

【步法】 bùfǎ【 зат.】  адым, жүру 

мәнері; жүріс; жүріс-тұрыс. 

【 步 履 】 bùlǚ 〈 书 〉 ① 【 ет. 】 

жүру：～维艰(行走艰难) әзер жүру .②

【зат.】 жүріс：轻盈的～ баяу жүріс. 

【步枪】 bùqiānɡ【 зат.】  винтовка, 

мылтық. 

【步人后尘】 bùrénhòuchén біреудің 

жолын қуу. 

【步入】bùrù【ет.】ішке ену, кіру：～

会场  жиналысқа кіру◇～正轨  жолға 

қайта оралу|～网络时【ес.】 Интернет 

ғасырында. 

【 步 哨 】 bùshào 【 зат 】
барлау; барлаушы; шолғыншы. 

【步态】bùtài【зат.】 жүріс тұрыс：～

轻盈  жеңіл жүріс|稳重而沉着的～ 

бекем және байсалды жүріс. 

【步谈机】 bùtánjī【 зат.】   шағын 

қабылдау таратқышы. 

【步武】bùwǔ〈书〉①【зат.】 қадам, 

жарты қадам : 相去～жарты қадамға 

адасу.②【ет.】  біреуге еліктеу：～前

贤 көне абыздардың жолын қуу. 

【步行】bùxínɡ【ет.】  жаяу жүру：下

马～асығып жаяу жүру. 

【步行街】bùxínɡjiē【зат.】  барылдақ 

қоңыз; түнде ұшатын қоңыз; ызылдақ 

қоңыз. 

【步韵】 bù∥ yùn【 ет.】   біреудің 

ұйқасына өлең жазу. 

【步骤】bùzhòu【зат.】 ретті қадам：

有计划、有～地开展工作 жоспар бар, 

жүйелі қадамдар жұмысты дамытады. 

【 步 子 】 bù·zi 【 зат. 】  батылсыз 

қадам：放慢～ақырын батылсыз қадам 

|队伍的～走得很整齐. 

吥 bù唝吥(Gònɡbù)，柬埔寨地【зат】，

今作贡布. 

bù茶 (Chábù) қаланың аты. 

怖 bùқорқу：恐～ террор, қорқыныш|

阴森可～қатерлі; қаһарлы; түнерген. 

钚(鈈)bù【зат.】 Плутоний. 

【步弓】bùɡōnɡ【зат】弓-ға қараңыз. 

【步话机】bùhuàjī【зат】步谈机. 

【 子】bù·zi【зат】бөкпен, ботқа.  

部 bù①  бөлік：内～  аралық|上～ 

жоғарғы бөлік |胸～ қиын бөлік |局～ 

бөлімше.②【 зат.】  министрлік：外

交 ～  халықаралық қатынастар 

министрлігі |商务～ сауда министрлігі.

③  бөлім ：编辑～  редакция |门市～ 

жеке сауда бөлімі. ④  басқарма ：

【жал.】～  рота басқармасы |司令～ 

штаб.⑤【зат.】  әскер, жасақ：率～突

围 әскерімен жарып өтті.⑥〈书〉 үздік 

болу；所～  бағынышты әскер|～领 

басқару.⑦【мөл.】a) дана：两～字典 

екі дана сөздік |一～纪录片 бір деректі 

фильм |三～电视剧 үш пъеса.b) ：一～

机器 екі машина|两～汽车 екі автокөлік.

⑧ (Bù) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

【部队】bùduì【зат.】  әскери бөлім：

野战～  әскер бөлімі|驻京～  Пекин 

әскери бөлімшесі|武警～  полицияның 

қарулы күштері | 从～ 转业 到地方 

министрліктен әскери қызметінен 

босату. 

【 部 分 】 bù·fen 【 зат. 】   бөлім, 

сектор ： 检 验 机 器 各 ～ 的 性 能 

машинаның әр бөлігінің өндірістік 

тестілеуі|我校～师生参加了夏令营活动 

менің мектебімнің мұғалімдері жазғы 

лагерьдің мерекелеріне қатысты. 

 

【部件】bùjiàn【зат.】 машина бөлігі, 

машина элементі. 

【部类】bùlèi【зат.】 категория：这个

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81-%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
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百货商场的货物～齐全  бұл әмбебеп 

дүкеннің тауарлар категориясы толық. 

【部落】bùluò【зат.】  тайпа. 

【部门】 bùmén【 зат.】  сала, тарау, 

бөлім, ұйым：工业～ өндірістік сала|文

教 ～  мәдениет және білім беру 

ұйымы|～经济学(如工业经济学、农业

经济学) экономика саласы. 

【 部 首 】 bùshǒu 【 зат. 】   кілт, 

иероглифтің кілттік көрсеткіші. 

【部属】 bùshǔ【 зат.】  бағынушы, 

бағыныңқы. 

【部署】bùshǔ【ет.】  даярлау：～工

作  жұмысты даярлау| 战 略 ～ 

стратегиялық жоспар|～了一个团的兵

力 әскер  бөлімін басқа жерге ауыстыру. 

【部头】bùtóu(～儿)【зат.】  оқулық 

көлемі ： 大 ～ 著 作  үлкен кітап 

шығармалары. 

【部委】 bùwěi【 зат.】  министрлік 

аппараты. 

【 部 位 】 bùwèi 【 зат. 】   адам 

мүшелерінің орналасуы ： 发 音 ～ 

дыбыс шығару орны| 消 化 道 ～  ас 

қорыту орны. 

【部下】bùxià【 зат.】   бағынышты 

адамдар. 

埠 bù①  айлақ, тұрақ：船～  кеме 

тұрағы|本～ кемежай|外～ бөтен өлке, 

бөтен қала.② сауда порты：开～ сауда 

портын  ашу. 

【埠头】 bùtóu〈方〉【 зат.】  сауда 

порты. 

瓿 bù〈书〉  керамикалық бөтелке：

酱～ ваза, сауыт. 

蔀 bù①〈书〉 бұлтпен қапталған аспан.

② көне күнтізбе бойынша жетпіс алты 

жас циклі. 

篰 bù〈方〉【зат.】 бамбук қорабы. 

簿 bù ①  есептік журнал, есептік 

кітапша：账～  бугалтерлік кітап|练

习～  жаттығу дәптері |收文～  кіріс 

журналы|记事～  журнал, күнделік.②

(Bù)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【簿册】 bùcè【 зат.】  реестр, есеп 

кітапшасы. 

【簿籍】bùjí【зат.】 реестр, тізілім. 

【 簿 记 】 bùjì ① есеп 

жүргізушілік; есепшілік (бухгалтерлік 

іс, шоттарды жүргізу).② бугалтерия. 

【簿子】bù·zi【зат.】   жазу дәптері, 

еспе кітапшасы. 

 

C 

 

cā 

 

【拆】cā. Дәрет сындыру, түзге отыру. 

【 拆 烂 污 】 cālànwū 〈 方 〉 айдақ-

сайдақ; бейберекет; салақ; ұқыпсыз (тү

рде)：他做出这等～的事，气坏我了 

оның осы істі ұқыпсыз орындауы мені 

заландырды. 

【 擦 】 cā 【 ет. 】 ①  уқалау, 

ысқылау：～火柴  сіріңкені жағу｜摩

拳 ～ 掌  бір істі жасауға қатты 

ынталану｜手～破了皮  қол терісін 

сыдырып алу.②  тазалау：～汗  теріні 

сүрту｜～桌子 үстелді сүрті｜～玻璃 

шыныны сүрту.～亮眼睛  көзді сүрту.③ 

жағу：～油  май жағу｜～粉   опа 

жағу｜～红药水 қызыл шәрбат жағу.④ 

тигізу, тию ： ～ 黑 儿  ақшам, 

алагеуім｜～肩而过  біреудің қасынан 

өту｜燕子～着水面飞  қарлығаш су 

бетіне тиіп ұшты.⑤ ұсақтау：把萝卜～

成丝儿 тұрманың ұсақтау. 

【擦边球】cābiānqiú 【зат.】  қауіпке 

таянып әрекет жасау：按规矩办事，不

打政策～ . 

【擦拭】cāshì 【ет.】 тазалау：～武器 

мылтықты тазалау. 

【擦洗】 cāxǐ 【 ет.】  жуу：～餐桌 

үстелді жуу｜这个手表该～～了  бұл 

сағат жуылған. 

【擦音】 cāyīn 【 зат.】   сүзілмелі 

дыбыс; ызың дыбыс. 

【 嚓 】 cā 【 ел. 】

гуіл; зуыл; ызың; ысқыру; ысқырық ：

摩托车～的一声停住了  мотоцикл 

зуылының дыбысы тоқталды. 

【猜】cāi【ет.】①аңғару, түсіну：～

谜语 жұмбақтарды шешу｜你～谁来了?  

Сен кім келегенін шештің ба?｜他的心

思 我 ～ 不 透  оның жүрегін мен 

түсінбеймін.

②  күдікті; күмәнді; сезікті; шекті;шүбә

лы：～忌    күдіктену｜两小无～ 

шынайы балалық достық. 

 

cāi 

 

【猜测】cāicè 【ет.】 шешу, алдын ала 

табу：这件事复杂，又没有线索，叫人

很难～ бұл сұрақ өте қиын , адамдарға 

шешуге ауыр. 

【 猜 度 】 cāiduó 【 ет. 】  

болжау; ниеттену; ойлау; ұйғару：心里

暗自～，来人会是谁呢?  Оның жүрегі  

ойлайтын, келеген адам кім? 

【猜忌】 cāijì 【 ет.】  сенімсіздікпен 

қарау ： 互 相 ～  бір біріне 

сенімсіздікпен қарау. 

【 猜 料 】 cāiliào 【 ет. 】   аңғару, 

түсіну：事情的结果，现在还很难～ 

істің нәтижесін қазір түсіну қиын. 

【猜谜】cāimí 【ет.】① жұмбақ шешу.

②шешу ：你有什么话就说出来，别让

人 家 ～  сізде айтатын сөздер бар,  

басқалардың біліп қалуын 

болдырмаңыз. 

【猜摸】cāimo 【ет.】 табу, білу：他的

心思叫人～不透   оның ақыл ойын 

адамдарға табу қиын. 

【 猜 嫌 】 cāixián 〈 书 〉【 ет. 】 

күдіктену：两无～ аңқау күдіктену. 

【猜想】cāixiǎnɡ 【ет.】 ойлану：我～

他同这件事有关 мен оның осы іспен 

байланысты деп ойладым. 

【 猜 疑 】 cāiyí 【 ет. 】  күдіктену, 

сезіктену：根本没有这种事儿，你们不

要 胡 乱 ～  бұндай іс жоқ, сіздер 

күдіктенбеңіз. 

 

 

cái 

 

【才  】 -1cái ①【 зат. 】   қабілет, 

зеректік：德～兼备 жоғары моральдық 

және іскерлік қабілеттерге ие болу｜

多～多艺 талантты және шебер адам｜

这人很有～ бұл адам өте қабілетті.② 

қабілет：干～ талант｜奇～ дарынды 

талант.③(Cái) 【зат.】  адамның есімі. 

【才】-2 cái【үс.】① тек, ғана：你怎

么～来就要走 сен қалай ғана келдің ?② 

тым кеш мағынасында：他说星期三

【ет.】身，到星期五～走 ол сәрсенбі 

күні кететінін айтты, тек жұмы күні 

кетті｜大风到晚上～住了  жел тек 

кешке қарай басылды.③ ғана,тек：只

有依靠群众，～能把工作做好 тек қана 

көпшілікке жүгініп,  жақсы жұмыс 

жасауға болады. ④  жаға жағдайдың 

болғанын білдіреді：经他解释之后，

我～明白是怎么回事 ол түсіндіргеннен 

кейін, мен бұл не екекнін түсіндім.⑤ аз 

санды білдіреді：这个工厂开办时～几

十个工人 бұл зауытты ашқан уақытта 

тек он жұмысшы болды｜别人一天干

的活儿，他三天～干完  басқа адмдар 

бір күннің  істейтін жұмысын, ол  үш 

күнде орындады. ⑥ ғой,қой 

одағайлары ： 麦 子 长 得 ～ 好 呢 

астығымыз жақсы шығыпты ғой! ｜

我～不信呢 мен сене алмаймын ғой！ 

【才分】cáifèn【зат.】талант, қабілет. 

【才干】cáiɡàn 【зат.】  қабілет：增

长～ қабілетті дамыту｜他既年轻，又

有～ ол жас болғанымен таланты бар. 

【才刚】 cáiɡānɡ〈方〉【 зат.】жаңа 

ғана：他～还在这里，这会儿出去了 ол 

жаңа ғана осында болған, осы аралықта 

етіп қалды. 

【才高八斗】cáiɡāobādǒu өте қабілетті 

және дарынды адамдарға айтылатын 

сөз. 

【才华】cáihuá 【зат.】 дарындылық, 

дарығандылық ： ～ 横 溢  талантты 

адам｜～出众 дарынды , зерек. 

【才具】 cáijù〈书〉【 зат.】 талант, 

қабілет. 

【才力】cáilì【зат.】қабілеттілік：～

超群 көрнекті дарынды адам. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D1%83%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%83%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B1%D3%99%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B1%D3%99%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
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【 才 能 】 cáinénɡ 【 зат. 】   саяси 

білімділік, әскери талант ： 施 展 ～ 

қабілеттілікті арттыру. 

【才女】 cáinǚ【 зат.】 талантты қыз 

бала. 

【才气】 cáiqì 【 зат. 】 дарындылық, 

зейінділік：他是一位很有～的诗人 ол 

өте  дарынды жазушы. 

【才情】cáiqínɡ【зат.】дарындылық：

卖弄～ дарындылықты ортаға салу. 

【 才 识 】 cáishí 【 зат. 】 білім мен 

қабілет：～卓异 дарынды. 

【才疏学浅】cái shū xué qiǎn  білімі 

мен қабілетімен жарқылдай алмайтын 

адам. 

【才思】cáisī【 зат.】шығармашылық 

талант. 

【才学】 cáixué【 зат.】 білімдарлық, 

білімділік, оқымыстылық. 

【才艺】cáiyì【зат.】шығармашылық 

пен қабілеттілік ： ～ 超 绝  әйгілік 

дарынды адам. 

【 才 智 】 cáizhì 【 зат. 】   ақыл 

қабілеті：充分发挥每个人的聪明～ 

адамзаттың әр жасампаздығына 

еркіндік беріндер. 

【才子】cáizǐ【зат.】талантты адам. 

材 cái ① орман①：木～ ағаш｜钢～ 

болат｜药～  дәрі дәрмек ｜就地取～ 

жергілікті ресурстарды пайдалану. ②

【 зат. 】 материал ：寿 ～  табыт. ③ 

материал, құрал ： 教 ～  оқу 

материалдары ｜ 题 ～  сюжет, 

мазмұндама｜素～ нақты материал.④ 

талантты адам.⑤(Cái) 【зат.】адамның 

есімі. 

【材积】cáijī 【зат.】 кубатура. 

【材料】cáiliào 【зат.】①  материал,  

құрал ： 建 筑 ～  құрылыс 

материалдары｜做一套衣服，这点～不

够  бір киім жасау үшін бұл 

материалдар жеткіліксіз.②他打算写一

部小说，正在搜集～ ол роман жазуды 

жоспарлауда, материалдарды жинап 

жүр.③ дерек：人事～ дербес деректер.

④  белгілі заттарды жасауға болатын 

талант：我五音不全，不是唱歌的～ 

менің дауысы да, музыкалық бейімім де 

жоқ, өлеңнің таланты емеспін . 

【 材 树 】 cáishù 【 зат. 】 орман 

материалдары. 

【 材 质 】 cáizhì 【 зат. 】①  табиғи 

талант：楠木～细密.② материал：各

种～的浴缸 материалдардың ваннасы｜

大理石～的家具  мәрмәр үй жиһазаның 

материалы. 

 

【材种】cáizhǒnɡ【зат.】материалдың 

бір түрі. 

财(財)cái ① ақша, байлық：～产 дүние 

мүлік｜～物 дәулет, дүние мүлік｜理～ 

қаржыны басқару. ② (Cái) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【财宝】cáibǎo【зат.】асыл , қазына. 

【财帛】cáibó〈书〉【зат.】 ақша. 

【财产】cáichǎn【зат.】  дәулет, дүние 

мүлік：国家～ мемлекеттік мүлік｜私

人～ жеке мүлік. 

【财产权】 cáichǎnquán【 зат.】дүние 

мүліктің сақтандырылуы. 

【财产所有权】 cáichǎn suǒyǒuquán 

жеке меншік. 

【财大气粗】cái dà qì cū  байлықтан 

өзін өзі тәкаппар ұстау. 

【财东】 cáidōnɡ 【 зат. 】①  қожа, 

қожайын. ② ақшалы қалта; қалтасы 

қалың; қалың қалта; қалың қалталы. 

【财阀】 cáifá【 зат.】    қаржылық 

олигархия. 

【财富】cáifù【зат.】байлық：自然～ 

табиғи байлық｜物质～  материалдық 

байлық｜精神～ рухани игілік｜创造～ 

байлықты жасау. 

【 财 经 】 cáijīnɡ 【 зат. 】 қаржы 

экономика：～学院  қаржы экономика 

университеті. 

【财会】cáikuài【зат.】қаржы：～科 

қаржы пәні｜～人员 білікті есепші. 

【 财 礼 】 cáilǐ 【 зат. 】    үйлену 

сыйлықтары. 

【 财 力 】 cáilì 【 зат. 】 ақшалай 

қаражат：～不足  жеткіліксіз ақшалай 

қаражат. 

【财路】cáilù【зат.】ақша жолында：

广开～ байлық жолына түсу. 

【财贸】 cáimào【 зат.】 қаржы және 

сауда ： ～ 系 统  қаржы және сауда 

жүйесі. 

【财迷】cáimí【зат.】ақшақұмар. 

【财迷心窍】 cái mí xīnqiào  тек 

ақшаны ғана ойлайтын адам, 

ақшақұмар. 

【财气】 cáiqì (～儿 ) 【 зат.】бахыт, 

тағдыр. 

【财权】 cáiquán【 зат.】жылжымалы 

мүлік құқығы ：掌握～ жылжымалы 

мүлік құқығын басқару. 

【财神】cáishén【зат.】 ақша құдайы. 

【财势】cáishì【зат.】ақша билігі：依

仗～ ақшаға сүйіну. 

【 财 税 】 cáishuì 【 зат. 】 ақша 

билігі：～部门 салық салу. 

【财团】cáituán【зат.】   консорциум, 

бірлестік. 

【财务】cáiwù【зат.】   қаржы：～处 

қаржы секторы ｜～管理  қаржыны 

басқару қызметі. 

 

【财物】 cáiwù【 зат.】    қаржыны 

басқару әрекеті. 

【 财 险 】 cáixiǎn 【 зат. 】 мүлікті 

сақтандыру. 

【财政】cáizhènɡ【зат.】қаржы：～收

入  табыс ｜ ～ 赤 字  бюджет 

жетіспеушілігі. 

【财政赤字】cáizhènɡ chìzì  қаржылық 

жетіспеушілік. 

【财主】cáizhu【зат.】бай адам：土～ 

жергілікті бай жер иесі｜大～  үлкен 

ауқатты адам. 

【裁兵】cái ①【ет.】пішу, үлгілеу：～

纸 қағазды қию｜～衣服 киім пішу .②

【мөл.】 қағаз бөлігі：对～(整张的二

分之一) ½ формат қағазы ｜八～报纸 

қағаздың сегіз бөлігін алатын газет.③

【 ет. 】 жиыру, қысқарту ： ～ 军 

қарусыздандыру ｜ ～ 员  штатты 

қысқарту.④ мәмілеге келу：别出心～ 

жаңаны ойлап табу｜《唐诗别～》 таң 

дәуірі поэзиясының жаңашылдығы.⑤ 

формат ： 体 ～  стиль , жанр. ⑥ 

шешу：～判 сот үкімін шығару｜～决 

шешім. ⑦  бақылау, тексеру ： ～ 制 

санкция қолдану｜制～ санкция｜独～ 

жеке дара шешім қабылдау. 

【裁兵】cáibīnɡ 【ет.】  әскер санын 

қысқарту. 

【裁并】cáibìnɡ【ет.】біріктіру. 

【 裁 撤 】 cáichè 【 ет. 】   жабу, 

тарату：～关卡 бөгетті жою｜～重叠

的科室 бөлімшелерді тарату. 

【 裁 处 】 cáichǔ 【 ет. 】 әкімшілік 

шараларды қолдану：酌情～ әкімшілік 

шараларға сәйкес әрекет жасау. 

【裁定】 cáidìnɡ【 ет.】①  анықтау, 

тағайындау.② сот шешімі, қорытынды. 

【裁断】cáiduàn   【ет.】шешім：这件

事究竟怎样处理，还望领导～ осы істі 

сонымен қалай шешеміз, басшы шешім 

қабылдайды деп сенеміз. 

【 裁 夺 】 cáiduó 【 ет. 】 анықтау, 

белгілеу：此事如何处置，恳请～ істі 

анықтап, шешім қабылдауды сұраймын. 

【裁度】cáiduó〈书〉【ет.】анықтама 

шығару. 

【裁缝】cáifénɡ【ет.】тігінші. 

【 裁 减 】 cáijiǎn 【 ет. 】 жиыру, 

қысқарту ： ～军 备   қару жарақты 

қысқарту. 

【 裁 剪 】 cáijiǎn 【 ет. 】 пішу , 

үлгілеу：～技术  пішу техникасы｜这

套衣服～得很合身  бұл киімнің тігісі 

өте  жарасымды. 

【裁决】cáijué【ет.】шешу：如双方发

生争执，由当地主管部门～ екі жақты 

дау пайда болса, жергілікті билік 

органдары шешеді. 

【裁军】cáijūn 【ет.】 қарусыздандыру. 

【 裁 判 】 cáipàn ① 【 ет. 】 шешім 

шығару. ②【 ет. 】 соттау. ③【 зат. 】 

қазылық, төрелік ： 足 球 ～  футбол 

ойынының төрешілігі ｜ 国 际 ～ 

халықаралық төрелік. 

【 裁 汰 】 cáitài 〈 书 〉【 ет. 】  
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жұмысшылар санын қысқарту. 

【裁员】 cáiyuán【 ет.】   қысқарту, 

тарату. 

【裁酌】cáizhuó【ет.】   жан жақты 

таразылау. 

 

 

cǎi 

 

【采】 -1 (採 )cǎi ①【 ет. 】   алу, 

жинау：～茶 шәй жинау 到海底～珠子 

теңіздің астында меруерт тастарды 

жинау.②【ет.】   табу, өндіру：～煤 

көмір өндіру ｜ ～ 矿   пайдалы 

қазбаларды табу.③【ет.】  жинау：～

风   халық әндерінің жинағын 

жасау｜～矿样 миниралдарды жинау.④ 

алу ： ～ 购  дайындау ｜ ～ 取  алу, 

қабылдау. 

【采】 -2cǎi ①  рух：神～  рухтанған 

жүз｜兴高～烈 жайрандау, қуану.②(Cǎi)

【зат.】  адамның есімі. 

【采办】cǎibàn 【ет.】 дайындау：～

年货  жаңа жыл тауарларын дайындау. 

【采编】cǎibiān 【ет.】 репортер мен 

редактор ： 新 闻 ～  жаңалықтар 

репортеры｜电视台的～人员 теледидар 

репортеры. 

【采茶戏】cǎicháxì【 зат.】жергілікті 

опера. 

【采伐】cǎifá 【ет.】 кесу, шабу：～林

木 ағашты кесу. 

【采访】 cǎifǎnɡ 【 ет. 】  мағлұмат 

жинау, репортаж：～新闻   репортаж 

жасау｜加强图书～工作  репортаж 

кітабы жұмысын нығайту｜记者来～劳

【 ет. 】 模 范  репортерлар еңбек 

үлгісінің репортажын жасауға келді. 

【采风】cǎifēnɡ 【ет.】 халық әндерін 

жинау. 

【采购】cǎiɡòu ①【ет.】  дайындық 

жасау：～员 дайындаушы｜～建筑材

料  құрылыс материалдарын дайындау.

②【 зат.】   дайындаушы：他在食堂

当～  ол асханада дайындаушы болып 

қызмет істейді. 

【采光】cǎiɡuānɡ 【ет.】 жарқырау. 

【采集】cǎijí 【ет.】  жинау：～标本 

минералдарды жинау. 

【采景】cǎijǐnɡ 【ет.】 съемка орнын 

табу. 

【采掘】cǎijué 【ет.】 өндіру, табу：～

金矿  алтынды табу ｜加快～进度 

өндіріс қарқынын тездету. 

【 采 矿 】 cǎikuànɡ 【 ет. 】 

минералдарды өндіру. 

【采录】cǎilù 【ет.】①  жинау және 

жазу：～民歌  халық әндерін жинау 

және жазып алу.②  интервью：电视

台～了新年晚会节目  теледидардан 

жаңа жыл кеші бағдарламасы жазып 

алынды. 

【采买】 cǎimǎi 【 ет.】  тауарларды 

сатып алу. 

【采纳】cǎinà 【ет.】 қабылдау：～群

众 意  见  көпшіліктің көз қарасын 

қабылдау. 

【采暖】 cǎinuǎn 【 ет.】  жылумен 

қамтамасыз ету . 

【 采 取 】 cǎiqǔ 【 ет. 】 ①  алу, 

қабылдау ： ～ 守 势  қорғанысты 

қабылдау ｜ ～ 紧 急 措 施  кідіртуге 

болмайтын шараларды қабылдау. ② 

алу：～指纹 бармақтың таңбасын алу. 

【 采 认 】 cǎirèn 【 ет. 】  мойындау, 

мақұлдау：～学历 білімді мақұлдау. 

【采收】cǎishōu【ет.】   егін жинау. 

【 采 撷 】 cǎixié 〈 书 〉【 ет. 】 ① 

таңдау：～野果 жидекті таңдап жинау.

② коллекция жинау. 

【采写】cǎixiě 【ет.】  интервью алу, 

жазу：好人好事，要及时～，及时报道 

жақсы істер уақытымен жазылып және 

уақытымен жариялану керек. 

【采血】cǎi xiě 【ет.】 қанды анализға 

алу. 

【 采 信 】 cǎixìn 【 ет. 】  

дәлелдемелердің іске жататындығы：

被告的陈述证据不足，法庭不予～ 

соттаушыда дәледемелердің  болмауын 

сот қабылдмайды. 

【采样】cǎiyànɡ 【ет.】 байқап көру, 

тексеру ： 食 品 ～ 检 查   тағамды 

тексеруден өткізу. 

【采用】 cǎiyònɡ 【 ет.】   қолдану, 

еңгізу：～新工艺  жаңа технологияны 

еңгізу｜～举手表决方式 қолды көтеріп 

сайлау дауысын қолдану｜那篇稿子已

被编辑部～  бұл жазбаны редакция 

пайдаланды. 

【采油】cǎiyóu 【ет.】  мұнай өндіру. 

【采择】cǎizé【ет.】 таңдау：提出几

种方案，以供～  бірнеше варианттар 

ұсынылды содан таңдау керек. 

【采摘】 cǎizhāi 【 ет.】  жұлып алу, 

жинау：～葡萄 виноградты жинау｜～

棉花 мақта жинау. 

【采制】cǎizhì 【ет.】① жинау：～春

茶  көктем шәйін жинау.②  интервью 

жазу：～电视新闻 жаңалықтарды жазу. 

【采种】cǎizhǒnɡ 【ет.】 тұқымдарды 

жинау. 

【彩】 cǎi ①  түрлі түсті：五～  бес 

түрлі түс｜～云  түрлі түсті бұлт.② 

түрлі түсті жібек：剪～ церемониалды 

лентаны кесу｜张灯结～  жарықпен 

әдемілеу.③ ие болу, марапаттау：喝～ 

салтанатты айқай салу｜博得满堂～  

көпшілік алдында марапатқа ие болу.④ 

алуан түрлі：丰富多～  байлық пен 

молышлық. ⑤ 【 зат. 】   құмар 

ойындар ：得～  жүлде алу ｜中～ 

лотареяны жеңіп алу｜～票  лотерея 

билеті. ⑥  театрда, циркта 

қолданылатын магия ： 火 ～  от 

театры｜带～  безендіру.⑦  жарақатқа 

байланысты айтылады ： 挂 ～ 

жарақаттану｜～号  майданда жарақат 

алған адам.⑧ (Cǎi)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【彩车】cǎichē【зат.】әдемі жиналған 

автокөлік. 

【彩超】cǎichāo【зат.】  мед. цветовое 

допплеровское картирование. 

【彩绸】cǎichóu 【зат.】  жібек. 

【彩带】 cǎidài 【 зат.】  түрлі түсті 

жібек лента. 

【彩旦】 cǎidàn 【 зат. 】   әйелдер 

амплуасы; сайма-сай (әртістің өз мінез 

түріне; құлқына дөп келетін роль). 

【彩蛋】cǎidàn【зат.】Христиан және 

еврейлердің мерекесі кезінде тауық 

жұмыртқаларын түрлі түсті бояулармен 

бояу. 

【彩电】cǎidiàn【зат.】① түрлі түсті 

теледидар.②  ：一台～бір түрлі түсті 

теледидар. 

【彩管】cǎiɡuǎn 【зат.】  түрлі түсті 

кинескоп. 

【彩号】 cǎihào  ( ～儿 ) 【 зат. 】

майданда жарақат алған адам：慰劳～ 

майданда жарақаттанған адамға 

ризашылық білдіру. 

【彩虹】cǎihónɡ【зат.】кемпірқосақ. 

【彩鹮】 cǎihuán 【 зат.】  кесек нан, 

үлкен дөңгелек нан. 

【彩绘】cǎihuì ①【зат.】  әшекейлеу, 

көркем сурет：这次出土的陶器都有朴

素 的 ～  осы ретте жер астында 

табылған қыш құмыра бұйымдарының 

барлығында қарапайым көркем 

суреттер бар.②【ет.】 әшекейлеу：古

老建筑已～一新  бұл ескі құрылыс 

жаңадан әшекейленді. 

【彩轿】 cǎijiào【 зат.】қалындықтың 

паланкині. 

【彩卷】cǎijuǎn  (～儿) 【зат.】түрлі 

түсті фотопленка. 

【彩扩】 cǎikuò 【 ет.】  түрлі түсті 

пленканы өңдеу：电脑～ кобмютермен 

фотопленканы өңдеу｜本店代理～业务 

біздің агенттігіміз түрлі түсті 

фотопленканы өңдеу бизнесін жасайды. 

【彩礼】cǎilǐ【зат.】  үйлену тойының 

сыйлықтары. 

【 彩 迷 】 cǎimí 【 зат. 】 лотерея 

жанкүйері. 

【 彩 民 】 cǎimín 【 зат. 】 лотерея 

ойнайтын адам. 

【彩墨画】cǎimòhuà 【зат.】  тушьпен 

салынған сурет. 

【 彩 排 】 cǎipái 【 ет. 】 ①  ақтық 

репетиция.② репетиция. 

【彩牌楼】cǎipái·lou 【зат.】 мерекелі 

арка. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9/
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【 彩 棚 】 cǎipénɡ 【 зат. 】  

безен.Дірілген шатыр 

【彩票】cǎipiào【зат.】ұтыс билеті. 

【彩旗】cǎiqí【зат.】түрлі түсті ту. 

【彩券】cǎiquàn 【зат.】 ұтыс билеті. 

【彩色】 cǎisè【 зат.】 түс：～照片 

түрлі түсті сурет. 

【彩色电视】cǎisè diànshì түрлі түсті 

теледидар. 

【彩色片儿】cǎisèpiānr〈口〉【зат.】  

түрлі түсті фильм. 

【彩色片】cǎisèpiàn【зат.】түрлі түсті 

фильм. 

【彩声】cǎishēnɡ【 зат.】овация：一

阵～ қол соғу｜～四起 жан жақта қол 

соғу. 

【彩塑】cǎisù【зат.】  шығармашылық 

мүсіндеу. 

【 彩 陶 】 cǎitáo 【 зат. 】   боялған 

керамика. 

【彩头】 cǎitóu【 зат.】①  бақытты 

ырым：得了个好～ жақсы ырымға ие 

болу.②  жүлде. 

【彩霞】cǎixiá【зат.】түрлі түсті таң. 

【彩显】 cǎixiǎn【 зат.】 түрлі түсті 

экран. 

【 彩 信 】 cǎixìn 【 зат. 】 ММС, 

мультимедиялық смс. 

【彩页】 cǎiyè【 зат.】   түрлі түстң 

кітап беті. 

【彩印】cǎiyìn 【ет.】①  түрлі түсті 

мөр.② түсті сурет баспасы. 

【彩云】cǎiyún【зат.】түрлі түсті бұлт. 

【彩照】 cǎizhào【 зат.】 түрлі түсті 

сурет. 

【彩纸】cǎizhǐ【зат.】① түсті қағаз.② 

түрлі түсті принтер. 

【睬】cǎi 【ет.】 ескеру , зер салу：

理～  елеп ескеру｜不要～他  оны 

ескрмеуге болмайды｜人家对你说话，

你怎么能～也不～? Барлығы оған сөз 

айтты, сен қалай оны ескрмейсін? 

【踩】cǎi 【ет.】  таптау：当心～坏了

庄稼 абайла, егінді таптап кетпе.｜妹

妹～在凳子上贴窗花  / қарындасыим 

терезеге гүл басып шықты. 

【踩道】cǎidào  (～儿)【ет.】 барлау, 

аңғару. 

【踩点】cǎidiǎn  (～儿)【ет.】 барлау. 

【踩咕】cǎi·ɡu 〈方〉【ет.】  кеміту, 

төмендету：别～人  басқа адамдарды 

кемітпе. 

【踩水】cǎishuǐ 【ет.】  су қорғаулары. 

 

cài 

 

采 (cài [采地 ]( càidì) 【 зат.】   Чжоу 

династиясы кезінде жерден жиналатын 

салық. 

菜 cài ①【зат.】көкөніс, көктет：种～ 

/ көкөніс егу.②  өнідіру, алу：～油 

мұнай өндіру.③【 зат.】 тағам：川～ 

сычуань асханасы｜四～一汤   сорпа 

мен  төрт түрлі тағамнан. ④ (Cài)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【菜案】càiàn【зат.】жеміс жидек. 

【 菜 霸 】 càibà 【 зат. 】 базардағы 

монополия. 

【菜场】càichǎnɡ 【зат.】 базар. 

【菜单】càidān  (～儿) 【зат.】① тағам 

менюсы.② тағамдардың аттары. 

【菜刀】càidāo【зат.】ас үй пышағы. 

【菜点】càidiǎn【зат.】ыдыс：风味～ 

әдемі ыдыс｜宫廷～  императорлық 

ыдсы｜西式～ батыс стиліндегі ыдыс 

аяқ. 

【菜豆】 càidòu【 зат.】①  бадана.② 

түйебұршақ. 

【菜瓜】 càiɡuā 【 зат. 】①  жылан 

тәріздес қауын.② жеміс тұқымы. 

【菜馆】càiɡuǎn  (～儿)〈方〉【зат.】
ресторан, асхана. 

【菜花】càihuā  (～儿) 【зат.】① түрлі 

түсті орамжапырақ. ②  рапсқа тән 

гүлдер. 

【 菜 篮 子 】 càilán·zi 【 зат. 】 азық 

түлікке арналған ақша. 

【菜码儿】càimǎr〈方〉【зат.】жеміс 

дәмдеуіштері. 

【菜牛】càiniú【зат.】мал еті. 

【菜农】càinónɡ【зат.】бақшашы. 

【菜品】càipǐn【зат.】тағам：这家餐

厅节前推出几款新～ бұл асхана мереке 

алдында жаңа тағамдарды әзірледі. 

【菜圃】càipǔ【зат.】бақша. 

【菜谱】 càipǔ【 зат.】①  меню.② 

аспаздыққа үйрететін арнайы кітапша. 

【菜畦】càiqí【зат.】жеміс атызы. 

【菜青】 càiqīnɡ 【 сын. 】  күңгірт 

жасыл түс. 

【 菜 色 】 càisè 【 зат. 】 омсырайған 

ажар ： 面 带 ～  қарны ашқан 

омсырайған түр. 

【菜市】càishì【зат.】базар. 

【菜式】càishì【зат.】тағам. 

【菜蔬】 càishū【 зат.】①  жеміс.② 

ерекше рецептпен пісірілген тағам. 

【菜薹】 càitái【 зат.】①  гүлденгіш 

сабақ.② орамжапырақтың гүлденуі. 

【 菜 系 】 càixì 【 зат. 】 жергілікті 

асхананың ерекше рецептепн жасалған 

тағамдары. 

【菜羊】càiyánɡ【зат.】қой еті. 

【菜肴】 càiyáo【 зат.】 тағам, жеңіл 

тағам. 

【菜油】càiyóu【зат.】қышабас майы. 

【菜园】càiyuán【зат.】бақша. 

【菜子】càizǐ【зат.】① (～儿) жеміс 

тұқымдары.② рапстық тұқымдар. 

【菜子油】càizǐyóu【зат.】қышы майы. 

【 蔡 】 -1cài ①  Чжоу династиясы 

кезіндегі Цай князьдығы. ②【 зат. 】
адамның есімі. 

【蔡】-2cài〈书〉 улы өсімдіктер. 

 

cān 

 

【参】-1 cān ① кіру, ену, қатысу：～军 

әскер қатарына ену｜～赛  сайысқа 

қатысу. ②  салыстыру жасау ： ～ 看 

салыстыру ｜ ～ 阅  бір нәрсемен 

салыстырғанда.... 

【参】 -2 cān ①  барып шығу, келіп 

шығу ： ～ 谒  сапарға бару ｜ ～ 拜 

біреуге кіріп шығу. ② 【 ет. 】   

феодалдық кезеңде сенімсіздікті 

білдірді：～他一本 (“本 ”指奏章 ) ол 

ғана сенбейді. 

【参】-3 (cān білу және түсіну：～破 

терең түсінушілік｜～透 соңына дейін 

түсіну. 

【参拜】cānbài 【ет.】   біреуге кіріп 

шығу ： 大 礼 ～  үлкен жиынға 

қатысу ｜ ～ 孔 庙  Конфуцийдің 

ғибадатханасына барып шығу . 

【参半】cānbàn 【ет.】 жартылай：疑

信～ тек жартылай сену. 

【 参 变 量 】 cānbiànliànɡ 【 зат. 】
параметр. 

【参禅】cānchán 【ет.】  будда дінін 

пайымдау：～悟道  ақиқатты түсіну 

жолы. 

【参订】 cāndìnɡ 【 ет.】   жөндеу, 

дұрыстау：这部书由张先生编次，王先

生～ бұл кітапты Чжан мырза жазған, 

Ван мырза оны редакциялайды. 

【 参 访 】 cānfǎnɡ 【 ет. 】  қатысу, 

экскурсия жасау：～团 экскурсанттар. 

【参股】cānɡǔ 【ет.】  бөлу：投资～ 

инвестицияны бөлу. 

【 参 观 】 cānɡuān 【 ет. 】   бару, 

қатысу：～团  экскурсанттар｜～游览 

таныстыру экскурсиясы ｜ ～ 工 厂 

завотқа бару｜谢绝～  қатысушыларға 

жабық. 

【参劾】 cānhé〈书〉【 ет.】  біреуді 

айыптау. 

【参加】cānjiā 【ет.】①  қатысу：～

工会 жұмысшылар одағына қатысу｜～

会 议 жиналысқа қатысу ｜ ～ 选 举 

сайлауға қатысу｜～绿化劳【 ет.】  

көгалдандыруға қатысу.② көз қарасты 

білдіру：这件事儿，请你也～点儿意见 

осы іс жайында сен өз ойыңды 

білдіруіңді сұраймын. 

【 参 见 】 -1cānjiàn 【 ет. 】  ресми 

сапармен барып шығу：～师父 ұстазға 

барып шығу. 

【 参 见 】 -2cānjiàn 【 ет. 】 қарау, 

пайдалану, көріп шығу. 

【参建】 cānjiàn 【 ет.】  құрылысқа 

қатысу：这项工程有十几个单位～ бұл 

машинажасауғаон жеті жұмысшы 

қатысты . 

【参校】cānjiào 【ет.】①  түзету жасау.
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② кітапты бірнеше рет қарап шығу. 

【参军】cān∥jūn 【ет.】әскерге бару, 

әскер қатарына өту.. 

【参看】cānkàn 【ет.】① салыстыру：

那篇报告写得很好，可以～  осы 

газеттің жазғаны өте жақсы, 

салысытырып көруіңе болады. ② 

салыстырма жасау. 

【参考】cānkǎo 【ет.】① салыстырып 

қарау：～书 анықтамалық｜作者写这

本书，～了几十种书刊  жазушы бұл 

кітапты жазғанда оннан астам кітаппен 

салыстырды.② материалдар жинау：仅

供～ мағлұмат жинау. 

【 参 考 书 】 cānkǎoshū 【 зат. 】
анықтамалық, анықтағыш. 

【参考系】cānkǎoxì【зат.】  қосымша 

жүйе, координат. 

【参量】cānliànɡ【зат.】параметр. 

【 参 谋 】 cānmóu ① 【 зат. 】 штаб 

камондирі.②【ет.】 кеңес беру：这事

该怎么办，你给～一下 осы істі қалай 

шешуге болады, сен кеңес берші. ③

【 зат. 】 кеңесші ：他给你当～  ол 

кеңесші қызметін атқарады. 

【参拍】 cānpāi 【 ет. 】① ( 物品 ) 

ауционға қатысу：一批在海外收藏多年

的油画近日回国～  шетелде бірнеше 

жыл бойы болған суреттер елге 

қайтарылып аукционға қойылды. ② 

суретке түсіруге қатысу：这部影片有

多 【 зат. 】 影 星 ～  бұл фильмнің 

съемкасына көптеген кино жұлдыздары 

қатысты. 

【参评】cānpínɡ 【ет.】 қатысу：～影

片 фильмге қатысу｜～人员将统一进行

外 语 考 试  адамдар шетел тілі 

емтиханына қатысуға рұқсатын берді. 

【参赛】 cānsài 【 ет. 】   сайысқа 

қатысу ：～作品  сайысқа қатысатын 

бұйымдар｜～选手 сайысқа қатысатын 

ойыншы｜取消～资格 сайысқа қатысу 

дәрежесін жою. 

【 参 审 】 cānshěn 【 ет. 】 ①  сот 

процесіне қатысу. ②  сот 

тармақтары：～项目 сот аптары. 

【参数】cānshù【зат.】① параметр.②
аппарат (белгілі бір жұмысты 

орындауға арналған аспап‚ құрылғы). 

【参天】 cāntiān 【 ет.】  жоғарылау, 

көтерілу：～大树   ағаштар аспанға 

дейін жоғарылайды. 

【参透】cān tòu 【ет.】 соңына дейін 

түсіну ：【 参 不 透 】  қатысуға 

қатыспауға екенін соңына дейін 

түсінбеу｜～禅理  буддизм теориясын 

соңына дейін түсіну｜～机关  билік 

органдарын түсіну. 

【参悟】 cānwù 【 ет.】  шешу, біліп 

алу ： ～ 佛 法  буддизм теориясын 

білу｜～人生 адам өмірін түсіну. 

【参详】cānxiánɡ 【ет.】 талқылау：～

了半天，忽有所悟 жарты күн талқылап, 

кішкене де болса түсіндік｜我先把拟订

的计划摆出来，请同志们～  мен 

алыдмен жоспарды ұсынайын, 

әріпкестерді оны талқылауды сұраймын. 

【 参 验 】 cānyàn 【 ет. 】  тексеру, 

салыстыру. 

【 参 谒 】 cānyè 【 ет. 】  құрметті 

адамдарғы кіріп шығу：～黄帝陵 Хуан 

ди патшасының мавзолейіне барып 

шығу. 

【 参 议 】 cānyì ① 〈 书 〉【 ет. 】 

жиналысқа қатысу ： ～ 国 事 

мемлекеттік жиналысқа қатысу. ②

【зат.】 сенат. 

【参议院】cānyìyuàn【зат.】жоғарғы 

палата сенат. 

【参与】cānyù 【ет.】  қатысу, кірісу, 

атсалысу：～他曾～这个规划的制订工

作 ол жоспарды құрастыру жұмысына 

қатысты. 

【参赞】cānzàn ①【зат.】кеңесші.②

〈 书 〉 【 ет. 】  жәрдемдесу, 

көмектесу ： ～军务  әскери істерде 

жәрдемдесу ｜ ～ 朝 政  саясатта 

жәрдемдесу. 

【参展】 cānzhǎn 【 ет.】  кскурсияға 

қатысу：～单位 көрмеге қатысу ｜～的

商品有一千余种 қатысқан тауарлардың 

бір мың түрі бар. 

【参战】 cānzhàn 【 ет. 】  соғысқа 

қатысу：～国 соғысушы мемлекет｜这

场比赛主力队员没有～  бұл сайысқа 

қатысушылар соғысқа қатыспаған 

【参照】cānzhào 【ет.】 еру ：～执行 

тапсырманы орындау. 

【参照物】cānzhàowù【зат.】бақылау, 

тексеру. 

【参政】 cān∥ zhènɡ 【 ет.】  саяси 

өмірге қатысу. 

【参酌】cānzhuó 【ет.】 ескеру：～处

理  дұрыстау｜～具体情况  барлық 

жағдайды ескеру. 

【餐】cān ①  тамақтану：聚～  азын 

аулақ той｜野～ пикник көкке шығу.② 

тамақ：午～  түстік｜西～  еуропа 

асханасы.③【мөл.】  есептік сөз：一

日三～ бір күнде үш рет тамақтану. 

【餐车】cānchē【зат.】вагон ресторан. 

【餐点】-1cāndiǎn【зат.】асхана：～

集中 асханада жиналу. 

【餐点】-2cāndiǎn【зат.】  десерт：西

式～  батыс стиліндегі десерт. 特色～ 

ерекше десерт. 

【餐馆】cānɡuǎn【зат.】ресторан. 

【餐巾】cānjīn【зат.】майлық, сулық. 

【餐巾纸】 cānjīnzhǐ 【 зат.】  қағаз 

майлық. 

【餐具】cānjù【зат.】ас ішетін сайман. 

【 餐 厅 】 cāntīnɡ 【 зат. 】 ресторан, 

асхана. 

【餐位】 cānwèi【 зат.】  асханадағы 

немесе ресторандағы орындар. 

【 餐 饮 】 cānyǐn 【 зат. 】  сусын, 

ішімдік：～业 қоғамдық азықтану｜～

市场 тағам базары. 

【餐纸】cānzhǐ 【зат.】қағаз майлық. 

【餐桌】cānzhuō  (～儿) 【зат.】 үстел. 

 

 

cán 

 

残 cán ①【 ет.】   кем, ақау, кетік, 

бүлшінген:～品  акаулы бұйым｜～废 

еңбекке жарамсыз｜身～志不～｜这部

书很好，可惜～了 бұл кітап өте жақсы, 

өкінішке орай кемістігі бар. ② 

остаток：～冬  қыстың соңы｜～敌 

шала жаншар жау｜风卷～云 із түссіз 

жоғалып кету.③  бұзу, бүлдіріп алу：

摧～  жайлау, жою｜～害  жарымжан 

қылу.④ арам ойлы：～忍 аяусыз｜～

酷 қатаң. 

【 残 败 】 cánbài 【 сын. 】 

қиратылған：～不堪 қиралған｜一片～

的景象 қиралған сурет. 

【 残 暴 】 cánbào 【 сын. 】  қатал, 

қаһарлы：～不仁 мейрімсіз адам｜～

成性  қатал мінез. 

【残杯冷炙】cán bēi lěnɡ zhì ішілмеген 

ішімдік және қалған тамақ. 

【残本】 cánběn 【 зат.】   әңгімелеу 

жанрындағы кітап. 

【残币】cánbì【зат.】 жыртылған ақша. 

【残兵】cánbīnɡ 【зат.】талқандалған 

әскер：～败将  бейшара талқандалған 

әскер. 

【残部】cánbù 【зат.】 қалдық. 

【残喘】 cánchuǎn 【 зат.】  арпалыс, 

жанталыс：苟延～ жанталысты тарту. 

【残次】 cáncì 【 сын. 】  ақаулы , 

бракты：～零件  бракқа шығарылған 

сайман｜～产品 ақаулы тауар. 

【残存】cáncún 【ет.】 қалу：～的封

建思想 феодализм ойларының қалуы｜

初冬，树上还～几片枯叶 қыс, ағаштың 

үстінде құрғап ұалған жапырақтар. 

【 残 毒 】 -1cándú 【 сын. 】 

қаһарлы：～的掠夺 қатал қарақшылық. 

【残毒】-2cándú 【зат.】улы заттар. 

【残匪】cánfěi 【зат.】 қарақшы мен 

тонаушы：剿灭～ қарақшыларды жою. 

【残废】 cánfèi ①【 ет.】  зақымдау, 

мерт қылу：他的腿是在一次车祸中～

的  оның аяғын тағы бір рет машина 

қағып мелтірдірді.②【зат.】  мүгедек. 

【 残 羹 剩 饭 】 cán ɡēnɡ shènɡ fàn 

тамақтан қалған қалдық. 

【残骸】cánhái 【зат.】 қалдық, сүйек, 

сынық：寻找失事飞机的～  ізделген 

қиралған ұшақтың қалдықтары. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/
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【残害】cánhài 【ет.】 зақымдау, бұзу, 

жою：～生命 өмірді бұзу. 

【 残 货 】 cánhuò 【 зат. 】  тауар 

қалдықтары. 

【残疾】 cán·jí 【 зат. 】  аномалия, 

ауытқу：～儿童 мүгедек бала｜腿没有

治好，落下～  аяғы жазылған жоқ, 

құлап ауытқыды. 

【 残 疾 车 】 cánjíchē 【 зат. 】  

мүгедектерге арнлаған жеңіл арба. 

【残迹】cánjì 【зат.】 қалдық, қираған 

үйінді：当日巍峨的宫殿，如今只剩下

一点儿～了  сол кезеңнің заңғарлы 

ғимараттан бүгінгі күні кішкене 

қалдықтары қалды. 

【 残 局 】 cánjú 【 зат. 】 ①
эндшпиль (шахмат ойынының ең соңғы 

қорытындысы шығарылып ойын тарқар 

кезі). ②  зардап, салдар ： 收 拾 ～ 

зардаптарды жою. 

【 残 酷 】 cánkù 【 сын. 】 

қатал,қаһарлы ： ～ 无 情 

мейрімсіздік｜～的压迫 езіп жаншу｜

手段十分～ тым қатал тәсіл. 

【残留 】 cánliú 【 ет. 】  жартылау 

қалу：面颊上还～着泪痕 бетінде әлі де 

көз жасы қалды｜他头脑中～着旧观念 

оның есінде әлі күнге дейін ескі ойлар 

қалды. 

【残年】 cánnián 【 зат.】①  өмірдің 

шегі：风烛～ өмір кез келген уақытта 

үзілуі мүмкін ｜ ～ 暮 景  қартаю. ② 

жылдың соңы. 

【 残 虐 】 cánnüè ① 【 сын. 】  

қайрымсыз, қатал：～的手段  қатал 

тәсіл.②【ет.】  жазалау, азаптау：～囚

犯 жазаланған тұтқын. 

【残品】 cánpǐn 【 зат.】  ақау тауар, 

жарамсыз тауар. 

【残破】cánpò 【сын.】 бүлінген：～

的古庙 сынған храм. 

【残棋】 cánqí 【 зат.】  шахматтағы 

үзіліс：一盘～ бір шахмат. 

【残缺】 cánquē 【 ет. 】  жекелену, 

даралану. 

【残忍】 cánrěn 【 сын.】  қаһарлы, 

қатың：手段凶狠～ содырлы қатаңдық. 

【残生】cánshēnɡ 【зат.】① жайпау.② 

жайрату. 

【残损】cánsǔn 【ет.】 залал келтіру：

这部线装书有一函～了  ортағасыр 

кітаптарының сыртына залал 

келтірілді｜由于商品包装不好，在运

输 途 中 ～ 较 多  тауарлар жаман 

оралғандықтан тасымал кезінде залал 

келтірілді. 

【残效】cánxiào【зат.】дәрі дәрмектен 

қалған әрекет：～期 төзімділік. 

【 残 雪 】 cánxuě 【 зат. 】  қардың 

қалдықтары. 

【残阳】cányánɡ 【зат.】 күннің батуы. 

【残余】 cányú【 ет.】① қалдық：～

соңғы қалған күш .②【зат.】 ескілік：

封建～ феодализм ескілігі. 

【残垣断壁】cán yuán duàn bì қираған 

үйінді. 

【残月】cányuè 【зат.】① айдың бітуі.

② айдың батуы. 

【残渣余孽】cán zhā yú niè азғындар. 

【残障】cánzhànɡ 【зат.】 физикалық 

немесе ақыл ой кемтарлығы：重度～ 

кемтарлықтың ауыр деңгейі｜老师手把

手 教 ～ 孩 子 画 画  ұстаз кемтар 

балаларды сурет салуға үйретеді. 

【残照】cánzhào【зат.】күннің батуы. 

蚕 cán 【зат.】жібек құрты. 

【蚕宝宝】cánbǎobǎo〈方〉【зат.】 өте 

қымбатты жібек құрты. 

【蚕箔】cánbó 【зат.】 жібек құртын 

өсіруге арналған арнайы себет. 

【 蚕 蔟 】 cáncù 【 зат. 】  жібек 

құртының жібекті тірегі. 

【蚕豆】cándòu 【зат.】① атбұршақ.

② атбұршақтар. 

【蚕蛾】cán’é 【зат.】 жібекқұртының 

көбелегі. 

【蚕茧】cánjiǎn 【зат.】 жібек құрты. 

【 蚕 眠 】 cánmián 【 ет. 】  жібек 

құртының ұзақ ұйқысы. 

【蚕农】cánnónɡ 【зат.】жібекші. 

【蚕沙】cánshā 【зат.】 жібек құртына 

жасалатын ғылыми тәжірибе. 

【 蚕 山 】 cánshān 〈 方 〉【 зат. 】 

коконник. 

【 蚕 食 】 cánshí 【 ет. 】  біреудің 

жерлерін тартып алу：～政策 жерлерді 

тартып алу саясаты. 

【蚕丝】cánsī 【зат.】жібек. 

【蚕蚁】 cányǐ 【 зат.】  жас жібек 

құрты. 

【蚕纸】cánzhǐ 【зат.】  жібек құрты 

ұрығына арналған алмалы қағаз. 

【蚕子】 cánzǐ (～儿 ) 【 зат.】жібек 

құртының ұрығы. 

【惭】cán  ұят：羞～ намыстану｜大

言不～ ұятсыз мақтану｜自～【сын.】

秽 өзіңнің мешеулігінен ұялу. 

【 惭 愧 】 cánkuì 【 сын. 】  арсыз, 

ұятсыз ： 深 感 ～  ұятты терең 

сезіну｜～万分 қатты ұялу. 

【惭色】cánsè〈书〉【зат.】 қызарған 

түр：面有～ беті қызарған. 

【惭颜】cányán〈书〉【зат.】 ұят. 

【惭怍】cánzuò〈书〉【сын.】 ұялшақ, 

тартыншақ. 

cǎn 

 

【 惨 】 cǎn ① 【 сын. 】  аянышты, 

қайғылы ： ～ 不 忍 睹  бетін бұруға 

мүмкін емес ｜ ～ 绝 人 寰  жан 

түршігерлік қастандық ｜ 死 得 好 ～ 

жамандықтан қаза болу. ②【 сын. 】 

қатаң, қаһарлы：～重  ауыр｜冻～了 

жаман тону｜敌人败得很～  жеңілген 

жау өте қайрымсыз. ③  жауыз, 

зұлым：～无人道 адамгершіліксіз. 

【惨案】 cǎnàn 【 зат. 】①  қанды 

оқиға：五卅～ «отызыншы мамырдың 

қанды оқиғасы».② апат：那里曾发生

一 起 列 车 相 撞 的 ～  анау жерде 

поездардың соқтығысып қалуынан апат 

болды. 

【惨白】 cǎnbái 【 сын.】状态词① 

ағарыңқы.②(面容) бозарған：脸色～ 

бозарған келбет. 

【惨败】cǎnbài 【ет.】 ұтылу, жеңілу：

敌军～  жаудың жеңілуі. 

【 惨 变 】 cǎnbiàn ① 【 зат. 】 

қорқынышты апат：家庭的～令人心碎 

отбасының қорқынышты апаттан 

жүректері жараланған. ② 【 ет. 】  

сұрлану, бозару ： 吓 得 脸 色 ～ 

қорыққаннан беті бозарып қалу. 

【惨不忍睹】cǎn bù rěn dǔ  мұндайды 

естігенде қорықасың. 

【 惨 怛 】 cǎndá 〈 书 〉【 сын. 】 

қайғырған：～于心 жүректік уайымы. 

【惨淡】 (惨澹 )cǎndàn 【 сын.】① 

алакөлеңке, күңгірт：天色～  күңгірт 

аспан｜～的灯光 алакөлеңкелі жарық.

②  қайғыға салыну ： 秋 风 ～ 

кедейліктен қайғыру ｜ 神 情 ～ 

жабығулы көңіл күй ｜ 生 意 ～ 

бизнестен қайғыру.③  қатал：～经营 

қатты еңбектену. 

【惨毒】cǎndú 【сын.】  қайрымсыз, 

рақымсыз：手段～ қайрымсыз тәсіл. 

【 惨 祸 】 cǎnhuò 【 зат. 】 сұмдық, 

бастығырылу. 

【惨景】 cǎnjǐnɡ 【 зат. 】  қайғылы 

бейне. 

【惨境】 cǎnjìnɡ 【 зат.】  аянышты 

жағдай：陷入～  қайғы қасіретке тап 

болу. 

【惨剧】cǎnjù 【зат.】 қайғы, трагедия. 

【 惨 绝 人 寰 】 cǎn jué rén huán  

адамгершіліксіз. 

【惨苦】cǎnkǔ 【сын.】 қиын, ауыр. 

【惨厉】 cǎnlì 【 сын.】  бақытсыз, 

қатты, ауыр, қиын：～的叫喊声 қатты 

айқай. 

【惨烈】cǎnliè【сын.】① мұңды：～

的景象  мұңды бейне.②  батырлық, 

ерлік：～牺牲 ерлікпен жанын құрбан 

ету.③  күшті, қуатты：为害～  қатты 

зақымдалу｜～的斗争 қатты күресу. 

【惨然】 cǎnrán 【 сын.】  қайғылы, 

мұңды：～落泪 қайғырып жылау. 

【惨杀】 cǎnshā 【 ет.】  қайрымсыз 

өлтіру ： ～ 无 辜  кінәсіз ｜ 横 遭 ～ 

кенеттен өлтірушілік. 

【惨死】 cǎnsǐ 【 ет.】  қайғылы қаза 

болу：～在侵略者的屠刀下. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
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【惨痛】 cǎntònɡ 【 сын.】  азапты, 

қайғылы：～的教训  қайғылы тарихи 

сабақ. 

【 惨 无 人 道 】 cǎn wú rén dào 

адамгершіліксіздік. 

【惨笑】cǎnxiào 【ет.】 жабыңқы күлу. 

【惨重】cǎnzhònɡ 【сын.】 ауыр：损

失～ауыр жаза｜～的失败 ауыр жеңіліс. 

【惨状】cǎnzhuànɡ 【зат.】  қайғылы 

келбет. 

【䅟】 cǎn 【 зат.】①  бұйырған.② 

қытай тарысы. 

【 黪 】 cǎn 〈 书 〉 ① 

күңгүрт,қарақоңыр：～发  қарақоңыр 

шаш.  

 

càn 

 

【 灿 】  (càn жарық ： ～ 然  жаңа 

көрініс｜～若云锦 жарық таң｜黄～～

的菜花 сары жарық гүлдер. 

【灿烂】cànlàn 【сын.】 жайнаған：星

光～ жұлдыздың жарқырауы｜～辉煌  

жалқырауық ～的笑容 жарқылдап күлу. 

【灿亮】cànliànɡ 【сын.】 жарық：明

光～ күннің жарығы. 

【灿然】cànrán 【сын.】  жарық：阳

光～  айдың жарығы｜～炫目  көз 

қарайтпайтын  жарық. 

【孱头】càntou〈方〉【зат.】 жігерсіз, 

ұстамсыз адам. 

【粲】càn〈书〉  жарқыраған：～然 

ашық, жарық. 

【粲然】 cànrán 〈书〉【 сын. 】① 

жарық：星光～ жарқыраған жұлдыздар.

②  күлкімен жайылу：～一笑  ашық 

күлімсіреу. 

 

 

cānɡ 

 

【仓】  (倉 )cānɡ ①【 зат.】  қамба, 

қойма：粮食满～ қойма бидайға толы.

② акция：补～ құнды қағаздар｜减～ 

қысқарту (акцияны).③ (Cānɡ)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【仓储】 cānɡchǔ 【ет.】  қор жинау, 

қаттап тастау：～超市  супермаркетте 

сақтау｜～物资 тауарларды сақтау. 

【仓促】cānɡcù 【сын.】 асығыс, тез：

时间～，来不及细说了  уақыт тым 

асғысы, өңдеуге уақыт жоқ. 

【仓房】cānɡfánɡ 【зат.】 қойма. 

【 仓 皇 】 cānɡhuánɡ 【 сын. 】 

абыржыған, сасқан ：～失措  қатты 

абыржу｜神色～ сасқалақтаған келбет. 

【 仓 库 】 cānɡkù 【 зат. 】 қойма, 

қамба：粮食～  бидай қоймасы｜军

火～ оқ дәрі қоймасы. 

【仓廪】cānɡlǐn〈书〉【зат.】  қамба, 

қойма. 

【仓容】cānɡrónɡ 【зат.】  қойманың 

көлемі ： ～ 有 限  қойманың көлемі 

шектеулі . 

【仓位】 cānɡwèi 【 зат.】①  акция 

көлемі.②эк. қоржын. 

【伧】cānɡ〈书〉 қатал：～父 қатал 

әке (粗野的人). 

【 伧 俗 】 cānɡsú 〈 书 〉【 сын. 】 

жергілікті：言语～ жергілікті тіл. 

【苍】cānɡ ① жасыл, көк түстер(包括

蓝和绿 )：～松翠柏  ақсүйектік.② 

ағарыңқы түс：～白 бозарған түс｜～

髯 ақ шаш пен қылау.③〈书〉 аспан：

上～ аспан.④ (Cānɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【苍白】cānɡbái 【сын.】①  ақшылт, 

ағарыңқы：脸色～ бозарған түр｜～的

须发  ақ шаш пен қылау.②  бейнесіз, 

өлік сияқты：作品中的人物【сын.】

象 ～ 无 力  шығармадағы адамдар 

бейнесіз. 

【苍苍】cānɡcānɡ 【сын.】①(头发) ақ 

шаш：白发～ ақ шаш｜两鬓～ самайы 

ағарған. ②  күңгірт жасыл ：松柏～ 

күңгірт жасыл түсті қарағай мен саыр 

ағаштар.③ ұшы қиырсыз, шексіз：海

山～ шексіз су астындағы тау｜夜幕初

落 ， 四 野 ～  күктемнің басындағы 

түндер өте ұзық. 

【苍翠】 cānɡcuì 【 сын.】 (草木等 ) 

күңгірт жасыл：林木～  жасылқалың  

орман｜～的山峦 жасыл тау беткейлері. 

【苍黄】cānɡhuánɡ ①【сын.】 күңгірт 

сары：病人面色～  ауырған адамның 

беті күңгірт сары түсті болып кетті.｜

时近深秋，竹林变得～了 қоңыр күзде 

баббук ағаштары күңгірт сары түске 

боялды.②〈书〉【зат.】  жібекті бояу 

кезінде пайдаланатын көк және сары 

түстер. 

【 苍 劲 】 cānɡjìnɡ  【 сын. 】 ①

қатты,берік мықты：～的古松  мықты 

қарағай ағашы.②(书法、绘画) күшті, 

мықты：他的字写得～有力   оның 

иероглифтарды жазуы өте күшті. 

【苍老】cānɡlǎo 【сын.】①(面貌、声

音等) қартайған, қаусаған：病了一场，

人比以前显得～多了 ауырып қалғанан 

кейін адам қартайған сияқты болып 

көрінеді.② күшті. 

【苍凉】cānɡliánɡ 【сын.】 елсіз, кісі 

тұрмайтын：月色～  ай жарығының 

түсі мұңайған. 

【苍茫】cānɡmánɡ 【сын.】 жағасыз, 

шексіз：～大地  шексіз дала｜暮色～ 

қалың ымырт ｜ 云 水 ～  жерлерді 

шарлап жүрген будда сопысы. 

【苍莽】 cānɡmǎnɡ 〈书〉【 сын. 】 

сыбайлас. 

【 苍 穹 】 cānɡqiónɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

көкжиек. 

【苍润】 cānɡrùn【 сын.】  дымқыл, 

зеңгір. 

【苍山】 cānɡshān【 зат.】  Юньнан 

провинциясындағы Цан таулары. 

【苍生】cānɡshēnɡ〈书〉【зат.】 халық, 

көпшілік. 

【 苍 天 】 cānɡtiān 【 зат. 】  көне 

дәуірлердегі аспан құдайларын 

осылайша атайтын. 

【苍鹰】cānɡyīnɡ 【зат.】 тұйғын. 

【苍蝇】cānɡ·yinɡ 【зат.】 маса. 

【苍郁】cānɡyù〈书〉【сын.】(草木) 

қалың, толық. 

【苍术】 cānɡzhú【 зат.】  жұмыртқа 

пішінді атрактилис. 

【沧】cānɡ  көк- жасыл түсті：～海 

көк -жасыл түстітеңіз. 

【沧海桑田】cānɡ hǎi sānɡ tián  бұрын 

үлкен теңіз болған жерде қазір тұт 

орманы . Оның мағынасы күнделікті 

тұрмыстағы толқын немесе өмірдегі 

үлкен өзгерістер. 

【沧海一粟】cānɡ hǎi yī sù тары дәні 

үлкен теңізде. Оның мағынасы дарияға 

тамған тамшыдай. 

【沧桑】cānɡsānɡ  【зат.】   өмірдегі 

үлкен өзгерістер ： 饱 经 ～  өмірдің 

көптеген қиыншылықтарын бастан 

кешу. 

【鸧】cānɡ【зат.】 [鸧鹒 ]( cānɡɡēnɡ) 

мысықторғай, сарыторғай. 

【 舱 】 cānɡ 【 зат. 】 трюм (кеменің 

машина тұратын және жүк қоятын 

астыңғы үйі)：货～ жүк трюмы｜客～ 

каюты (кемедегі жеке бөлме)｜前～ 

мұрын трюмы｜头等～  бірінші қатар 

каюта. 

【舱室】cānɡshì 【зат.】 каюта. 

【舱位】cānɡwèi 【зат.】  каютадағы 

орын. 

 

 

cánɡ 

 

【藏】cánɡ ①【ет.】 тығу, жасыру：

包～ бүркемелеу｜暗～ жасыру｜～龙

卧虎  жасырынып қалған айдаһар мен 

ұйықтап жатқан арыстан. Мағынасы 

«жасырулы талант»｜他～起来了  ол 

тығылып қалды. ② 【 ет. 】 

сақтау,ұстау ： 收 ～  ұстау ｜ 珍 ～ 

құнттап сақтау｜冷～  тоңазытқышта 

сақтау ｜ ～ 书  кітап коллекциясын 

жинау. ③ (Cánɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

【藏躲】cánɡduǒ 【ет.】 тығылу：无

处～ тығылатын жер жоқ. 

【 藏 锋 】 cánɡfēnɡ 【 ет. 】 ①
каллигр. цанфэн, «жасырынған бояу 

жаққыштың ұшы». ② 〈 书 〉 өз 

талантын көрсете білмеу. 

【藏富】cánɡfù 【ет.】  байлыққа ие 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BC/
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болу. 

【藏奸】 cánɡjiān 【 ет.】①  көмек 

көрсете алмау.②〈方〉  арам ойлы, 

зұлым：～耍滑 айлакер. 

【 藏 龙 卧 虎 】 cánɡ lónɡ wò hǔ 

жасырынып қалған айдаһар мен 

ұйықтап жатқан арыстан. Мағынасы 

«жасырулы талант». 

【藏猫儿】 cánɡmāor 〈口〉【 ет.】 

тығылу. 

【藏闷儿】 cánɡmēnr〈方〉【 ет.】 

жасырынбақ ойнау. 

【 藏 匿 】 cánɡnì 【 ет. 】  тығылу, 

жасыру ：在山洞里～了多天  тау 

үңгірлерінің ішінде бірнеше күн 

тығылыды. 

【藏品】 cánɡpǐn 【 зат.】  мұражай 

экспонаты：私人～ жеке коллекциялық 

үлгі. 

【藏身】cánɡshēn 【ет.】 жасырыну：

无 处 ～  ешқайда тығылып кете 

алмау｜～之所 баспана,пана. 

【藏书】 cánɡshū ①【 ет.】  кітаптар 

коллекциясын жинау ： ～ 家 

коллекционер｜这个图书馆～百万册 

бұл кітапхананың кітаптар колеекциясы 

миллиондаған. ② 【 зат. 】  кітапхана 

қоры：把～捐给学校  кітапхана қорын 

мектепке сыйлау. 

【 藏 书 票 】 cánɡshūpiào 【 зат. 】 

иетаңба. 

【藏头露尾】 cánɡ tóu lù wěi алғау, 

бүкпе, толық айтпау. 

【 藏 污 纳 垢 】 cánɡwūnàɡòu 

қылмыскерді жасыру. 

【藏掖】 cánɡyē ①【 ет.】  жасырын 

жер：～躲闪 жасырын жерде тығылу.

②【зат.】 көзге көрінбейтін ақау, ：他

办事完全公开，从来没有～  ол 

жұмысты ашық істейді, оның ешқашан 

ақауы болмайды . 

【 藏 拙 】 cánɡzhuō 【 ет. 】  әлсіз 

жақтарды жасыру. 

【 藏 踪 】 cánɡzōnɡ 【 ет. 】 

жасыру,тығылу. 

 

 

cāo 

 

操 cāo ①【 ет.】  алу, ұстау：～刀 

пышақты алу. ② 【 ет. 】  қолда 

ұстау ： ～ 纵  басқару ｜ 稳 ～ 胜 券 

қолдағы жеңіс｜～生杀大权  қолда 

адамның өмірін ұстау. ③ істеу, 

жасау：～作  еңбектену｜～劳  ауыр 

жұмыс істеу ｜ 重 ～ 旧 业  бұрынғы 

кәсіпке оралу.④【ет.】 сөйлеу：～英

语  ағылшын тілінде сөйлеу. ⑤  өту, 

көрсету：出～ саптық даярлықтан өту.

⑥【 зат.】  гимнастика：体～  дене 

жаттығулары ｜ 早 ～  таңертеңгі 

жаттығулар｜工间～ жұмыстағы үзіліс 

кезіндегі гимнастика｜健美～аэробика.

⑦  тәлім, тәртіп, жүріс тұрыс：～守 

адамгершілік қасиет｜～行  тәртіп.⑧

(Cāo) 【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 操 办 】 cāobàn 【 ет. 】 

ұйымдастыру：～婚事  үйлену тойы 

шараларын ұйымдастыру . 

【操场】cāochǎnɡ 【зат.】 спорт алаңы. 

【操持】 cāochí 【 ет.】①  басқару, 

істеу ： ～ 家 务  үй шаруашылығын 

жүргізу｜这件事由你～  бұл істі сен 

істейсін.② дайындау：村里正～着办粮

食 加 工 厂  ауылдар азық түлік 

өнеркәсібін даярлап жатыр. 

【 操 刀 】 cāodāo 【 ет. 】  қаруды 

пайдалана білу：这次试验由王总工程

师～  осы жолғы зерттеу Ван басты 

инженер қаруды пайдалана білуден 

өтті｜点球由九号队员～主罚  штраф 

соққысын тоғыз ойыншы өзіне алды. 

【操典】cāodiǎn 【зат.】 қуаң, қуқыл  

сарғылт. 

【 操 控 】 cāokònɡ 【 ет. 】  басқару, 

ткесеру：幕后～ жасырын тексеру. 

【操劳】cāoláo 【ет.】 еңбектену, ауыр 

жұмыс істеу ： 日 夜 ～  күні түні 

еңбектену｜～过度 көп еңбектену. 

【操练】 cāoliàn 【 ет. 】  үйрену , 

жаттығу：～人马 әскерді жаттықтыру. 

【操盘】cāopán 【ет.】 баға белгілеуде 

ойнау：～手 делдал,дилер. 

【操切】cāoqiè 【сын.】 асығыс：～从

事 асығыс шаруа｜这件事他办得太～

了 осы істі сен тым асығыс жасадың. 

【操琴】 cāoqín 【 ет.】  пионинада 

ойнау. 

【操神】cāoshén 【ет.】 еңбектену：～

受累 жұмыстан шаршау 他为这事可操

了不少神了 ол бұл істі көп қиындықсыз 

жасады. 

【操守】 cāoshǒu 【 зат.】  адалдық, 

ұждандылық：～清廉 адалдық. 

【操心】cāoxīn 【ет.】  мазасыздану, 

абыржу：为国事～  мемлекеттік іс 

жайында мазасыздану｜为儿女的事操

碎了心 балаларға абыржу. 

【操行】cāoxínɡ 【зат.】 тәртіп. 

【 操 演 】 cāoyǎn 【 ет. 】  көрсету, 

жаттығу：学生在操场里～  оқушылар 

спорт кешенінде жаттығады. 

【操之过急】cāo zhī ɡuò jí  асығыс. 

【 操 纵 】 cāozònɡ 【 ет. 】 ① 

басқару：～自如  бақылау｜远距离～ 

қашықтық басқару｜一个人～两台机床 

бір адам екі машинаны басқарады.② 

қосу,салу：～市场 нарықты басқару｜

幕后～ сахна артында басқару. 

【操作】 cāozuò 【 ет.】  еңбектену, 

басқару：～方法 басқару тәсілі｜～规

程 технология барысы. 

【 操 作 规 程 】 cāozuò ɡuīchénɡ 

технология барысы ： 技 术 ～ 

технология ｜ 安 全 ～  қауіпсіздік 

технологиясы. 

【 操 作 系 统 】 cāozuò xìtǒnɡ  

компьютерлік операциялық жүйе. 

【糙】 cāo 【 сын.】  тазартылмаған, 

бұдырмақты ： ～ 粮  тазартылмаған 

бидай｜～纸 бұдырмақтылау қағаз｜这

活儿做得很～  бұл жұмыс өте ұқыпсыз 

істелді. 

【 糙 粮 】 cāoliánɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

тазартылмаған бидай. 

【糙米】cāomǐ 【зат.】 тазартылмаған 

күріш. 

 

 

cáo 

 

【曹】 -1cáo ①〈书〉  ұрпақ：吾～ 

біз｜尔～  сіз.②  көне замандардағы 

мемлекеттік мекеме. 

【 曹 】 -2Cáo ① Шандунь 

провинциясындағы Цао патшалығы.②

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 蓸 白 鱼 】 cáobáiyú

【 зат. 】  сиг (солтүстік өзендерде 

болатын балық). 

【嘈】 cáo (声音 ) шуылдаған：～杂 

айқай ұйқай. 

【嘈杂】cáozá 【сын.】(声音) айқай 

ұйқай：人声～ адамдардың айқайы｜

声 音 ～ 刺 耳  дауысының айқайы 

құлақты түршіктіреді . 

漕 cáo  көшіру, тасу：～粮  бидайды 

тасу ｜ ～ 渠  бидай тасу үшін су 

жолы ｜～船 ( 运漕粮的船 ) бидай 

таситын кеме. 

【漕渡】cáodù 【ет.】  су каналынан 

өту. 

【 漕 河 】 cáohé 【 зат. 】  күріш 

тасымалдайтын канал. 

【 漕 粮 】 cáoliánɡ 【 зат. 】  бидай 

тасымалы. 

【漕运】cáoyùn 【ет.】  бидайды  су 

жолы арқылы тасу. 

【槽】 cáo ①【 зат.】  ақыр, астау：

猪～  шошқаға арналған астау｜马～ 

атқа арналған ақыр.②【зат.】 кеспек, 

күбі：酒～  шарап күбісі｜水～  су 

күбісі.③(～儿) арна, аңғар：河～ өзен 

арнасы.④〈方〉【мөл.】  есептік сөз：

今年他家喂了两～猪   биыл оның 

отбасысы екі шошқаны өсірді. 

【槽坊】 cáo·fɑnɡ 【 зат.】  спирттік 

ішімдік ашытатын орын. 

【槽糕】cáoɡāo〈方〉【зат.】 печенье. 

【槽头】cáotóu 【зат.】 ақыр,астау. 

【槽牙】cáoyá 【зат.】 азу тіс. 

【艚】cáo〈书〉 күріш кемесі. 

【艚子】cáo zi【зат.】 ағаш шаланда. 

 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D0%B3/
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【草】 cǎo ①【 зат.】  шөп：野～ 

арамшөп ｜青～  шөп ｜割～  орақ, 

шабыс.②【зат.】 қорма：稻～ күріш 

сабаны｜～绳 ширатылған баулық｜～

鞋 сабан сандалы.③ ：～贼 қарақшы, 

тонаушы｜～野 шалғай жер.④〈口〉 

ұрғашы：～驴  ұрғашы есек｜～鸡 

ұрғашы тауық. 

【草】2(cǎo ①【сын.】  еңбекті көп 

қажет ететін：潦～ солақ, ұқыпсыз｜

字 写 得 很 ～  оның иероглифтарды 

жазуы өте салақ.② текст.a) иероглифты 

жазудың бір тәсілі ：～书  «цаошу» 

шапшаң жазу｜～写  шапшаң жазу｜

真 ～ 隶 篆  «цаошу мен лишу» 

каллиграфияның бір түрі.b)  

фонетикалық алфавит ： 大 ～  шөп 

басқаг｜小～  шөп аз жер.③  сызба, 

жоба：～案  сызба｜～稿  нобай.④

〈书〉 жоба：～拟 жоба құрастыру. 

【草案】cǎo’àn 【зат.】 жоба：土地管

理 法 ～  жер ресурстарын басқару 

заңының жобасы｜交通管理条例～
/көлік- транспорт желісін басқару 

ережесінің жобасы. 

【草包】cǎobāo 【зат.】① cабан қап.② 

дарынсыз, топаз：这点儿事都办不了，

真是～一个 ! Осы істі ешкім істей 

алмады,әр біреуің дарынсыздарсыңдар. 

【草本】 -1 cǎoběn 【 сын. 】  шөп 

өсімдігі. 

【草本】-2 cǎoběn 【зат.】 нобай, ұзын 

ырға. 

【 草 本 植 物 】 cǎoběn zhíwù шөп 

өсімдіктері. 

【草编】cǎobiān 【зат.】① сабан тоқу 

өнері.② сабаннан жасалған заттар. 

【 草 标 儿 】 cǎobiāor 【 зат. 】 

сабан,салам. 

【草草】cǎocǎo 【үс.】 асығыс үсігіс, 

шала пұла：～了事 асығыс іс｜～地看

过一遍 асығыс бір рет қарау. 

【草测】cǎocè 【ет.】 көз мөлшерімен 

түсіру：新的铁路线已开始～  жаңа 

теміржолдарда алдын ала тексеру 

жұмыстары басталып қойды. 

【草场】 cǎochǎnɡ 【 зат.】   жайлау, 

жайлым. 

【草虫】cǎochónɡ 【зат.】① шөптегі 

құрт құмырсқалар.②  құрт құмырсқа  

және гүлдер (қытай сурет өнері 

жанрының бір түрі). 

【 草 创 】 cǎochuànɡ 【 ет. 】 

басы,алғашқы：～时期 алғашқы кезең. 

【草苁蓉】cǎocōnɡrónɡ 【зат.】 көкшіл 

сұңғыла. 

【 草 丛 】 cǎocónɡ 【 зат. 】  шөп 

өскіндері. 

【 草 底 儿 】 cǎodǐr 〈 口 〉【 зат. 】 

қолжазбалық жоба. 

【草地】cǎodì 【зат.】① жайылым.② 

дала,сахара. 

【草甸子】 cǎodiàn·zi 〈方〉【 зат.】  

суарма шабындық：前面是一大片～ 

алдымызда суырма шабындықтың 

суреті. 

【草垫子】 cǎodiàn·zi 【 зат.】  сабан 

төсеніш. 

【 草 稿 】 cǎoɡǎo ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

қолжазбаның алғашқы түрі. 

【草荒】cǎohuānɡ 【зат.】① арамшөп.

② арамшөптің өсіп кетуі. 

【草灰】cǎohuī 【сын.】 бозғыл сары 

түс：～的大衣 бозыл сары түсті киім. 

【草鸡】cǎojī ①【зат.】 тауық.②〈方〉

【зат.】 тауық.③〈方〉【сын.】 әлсіз, 

күшсіз. 

【草菅人命】cǎo jiān rén mìnɡ  адам 

өмірін көк тиын құрлы көрмеу. 

【草荐】cǎojiàn 【зат.】 сабан матрас. 

【草芥】cǎojiè〈书〉【зат.】  бейшара 

күй, бейшаралық：视富贵如～. 

【草寇】cǎokòu 【зат.】 қарақшылық 

топ. 

【草料】cǎoliào 【зат.】 жем шөп. 

【 草 履 虫 】 cǎolǚchónɡ 【 зат. 】 

парамеция, туфли. 

【草莽】 cǎomǎnɡ 【 зат.】①〈书〉 

көкшіл сұр түс.② қорғаныш түсі. 

【 草 帽 】 cǎomào ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

сабаннан жасалған бас киім. 

【草帽缏】cǎomàobiàn (～儿)【зат.】 

өрілген сабан. 

【草莓】cǎoméi 【зат.】① бүлдірген.

② қойбүлдірген. 

【草昧】cǎomèi〈书〉【сын.】 білімсіз, 

надан. 

【草棉】cǎomián 【зат.】  шөп мақта. 

【草民】cǎomín 【зат.】 азаматтар. 

【草木灰】cǎomùhuī 【зат.】 өсімдік 

күлі. 

【草木皆兵】cǎo mù jiē bīnɡ  шөп те , 

ағаш та жау сарбаздар сияқты көрінеді. 

Бұның мағынасы қорыққан қарға 

бұтадан да шошыйды. 

【草拟】 cǎonǐ 【 ет.】  жоба жасау, 

құрастыру ： ～ 文 件  документті 

құрастыру｜～本地区发展的远景规划 

аймақтық дамудың перспективалық 

жобасын құрастыру. 

【草皮】cǎopí 【зат.】 

 

қыртыс; шым (жердің бет қабаты, 

шымды қыртысы). 

【 草 坪 】 cǎopínɡ 【 зат. 】  көгал, 

жайылым. 

【 草 签 】 -1 cǎoqiān 【 зат. 】  

парафирлеу (шарттың мәтінін 

дайындауға қатысқан уәкілетті 

адамның шартқа алдын ала қол қоюы). 

【草签】-2 cǎoqiān 【ет.】 парафирлеу. 

【草珊瑚】cǎoshānhú 【зат.】  өсімдік. 

【 草 食 】 cǎoshí 【 сын. 】 

шөпқоректі：～【ет.】物  шөпқоректі 

жануар. 

【草书】cǎoshū 【зат.】 шапшаң жазу. 

【草率】 cǎoshuài  【 сын.】  салақ, 

ұқыпсыз：～从事 ұқыпсыз істеу｜～收

兵 отбой беруге асығу｜没经过认真讨

论，就做了决定，太～了  шындап 

талқыламай шешім қабылдады, бұл 

тым немқұрайлы . 

【草台班子】 cǎotái bān·zi  қажетті 

заттармен нашар жабдықталған 

актерлер тобы. 

【草滩】cǎotān 【зат.】 батпақ, саз. 

【草体】cǎotǐ【зат.】① шапшаң жазу.

② қолжазба жазуы. 

【 草 头 王 】 cǎotóuwánɡ 【 зат. 】   

қарақшылардың жетекшісі. 

【草图】cǎotú 【зат.】 эскиз. 

【草屋】cǎowū 【зат.】 лашық үй. 

【草鞋】 cǎoxié 【 зат. 】  сабаннан 

жасалған сандал. 

【草写】 cǎoxiě 【 зат.】 сүйкек жазу. 

шапшаң жазу. 

【草样】 cǎoyànɡ 【 зат.】   нобай, 

эскиз：先画个～，让大伙儿提提意见 

алғашқы суреттің эскизіне барлығы 

өздерінің ұсыныстарын ұсынсын . 

【草药】cǎoyào 【зат.】  дәрі дәрмек 

шөптері. 

【草野】cǎoyě 【 зат.】  шалғай жер, 

ауыл ： ～ 小 民  шалғай жердегі аз 

тұрғындар. 

【草鱼】cǎoyú 【зат.】 ақ амур балығы. 

【草原】cǎoyuán 【зат.】 дала, сахара. 

【 草 约 】 cǎoyuē 【 зат. 】 

келісімшарттың жобасы. 

【 草 泽 】 cǎozé 〈 书 〉【 зат. 】 ① 

шабындық батпақ. ②  қарапайым 

халық：～医生 қарапайым дәрігер. 

【草纸】cǎozhǐ 【зат.】 төмен сұрыпты 

қағаз. 

【草质茎】 cǎozhìjīnɡ 【 зат.】  шөп 

сабағы. 

【草字】cǎozì 【зат.】① шапшаң жазу 

иероглифы.② жалған ат, лақап ат. 

懆 cǎo[懆懆 ](cǎocǎo)〈书〉【 сын.】 

мазасыз, тынымсыз. 

 

 

 

 

cè 

 

册 (冊 )cè ①  тізім：【 зат.】～  атаулы 

тізім｜画～ суреттер｜纪念～ альбом.

②【 мөл. 】   кітапқа қолданылатын 

есептік сөз,том：这套书一共六～ бұл 

кітаптың жалпы алты томы бар. ③

〈书〉 императордың серілері：～封 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
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діредені көтеру. 

【册封】cèfēnɡ 【ет.】 дәрежені көтеру. 

【册立】 cèlì 【 ет.】  ресми түрде 

тағайындау. 

【册页】 cèyè  【 зат.】  кішкентай 

форматтағы сурет. 

【册子】cèzi 【зат.】 дәптер：相片～ 

сурет дәптері｜户口～ үй басы тізімі. 

【厕】 lcè  әжетхана：男～  ерлер 

әжетханасы ｜ 女 ～  әйелдер 

әжетханасы｜公～ қоғамдық әжетхана. 

【 厕 】 2cè 〈 书 〉  қатысу ： ～ 身 

қатысу｜杂～ түптелу. 

【 厕 身 】 cèshēn 〈 书 〉【 ет. 】 

қатысу ： ～ 士 林  зиялы қауымға 

кіру｜～教育界  білім беру әлеміне 

қатысу. 

【厕所】cèsuǒ 【зат.】 әжетхана. 

【厕足】cèzú〈书〉【ет.】 араласу. 

【侧】 cè ①【 зат.】  жақ：左～ сол 

жақ｜～面 алдыңғы жақ｜公路两～种

着杨树  жолдың екі жағында терек 

ағаштары өсіп тұр.②【 ет.】  қисаю, 

еңкею：～耳 зейін салып тыңдау. 

【侧扁】 cèbiǎn 【 сын.】  қысылған, 

сығылған. 

【侧耳】 cè’ěr 【 ет.】  зейін салып 

тыңдау：他探身窗外，～细听  ол 

жақсырақ тыңдау үшін терезенің ар 

жағына үңіліп қарады. 

【侧击】cèjī 【ет.】 бүйірден соғу. 

【 侧 近 】 cèjìn 【 зат. 】  жақын, 

көршілес：找～的人打听一下  жақын 

адамды тауып сұрау. 

【侧门】cèmén 【зат.】 қабырға есік. 

【侧面】cèmiàn 【зат.】 жақ：从～打

击敌人  жақын жақтан жауға шабуыл 

жасау｜小门在房子的～ кішкентай есік 

үйдің бүйір жағында 从 ～ 了 解 

жақынырақ түсіну үшін. 

【 侧 目 】 cèmù 〈 书 〉【 ет. 】 

шапыраштану ：～而视   қиығымен 

қарау. 

【 侧 身 】 lcèshēn 【 ет. 】  қисаю, 

еңкею ： 请 侧 一 侧 身  еңкеюіңізді 

сұраймын｜他一～躲到树后 ол еңкейіп 

ағаштың артына тығылды. 

【侧室】cèshì 【зат.】① еріксіз әйел, 

күң.② күңнің балалары. 

【侧线】cèxiàn 【зат.】 бүйір сызық. 

【侧翼】cèyì 【зат.】 фланг, қаптал. 

【 侧 影 】 cèyǐnɡ 【 зат. 】  силуэт, 

бейне：通过这部小说，可以看到当时

学生运【ет.】的一个～ роман арқылы 

студенттер қозғалысының бейнесін 

көре аласыңдар. 

【侧泳】cèyǒnɡ 【зат.】 бір жақта жүзу. 

【侧枝】cèzhī 【зат.】 тармақ,шыбық. 

【侧重】cèzhònɡ 【ет.】 ерекше көңіл 

аудару：～农业 ауыл шаруашылығына 

ерекше көңіл аудару. 

【侧足】 cèzú〈书〉【 ет.】  аяқты 

бүгу ： ～ 而 立  қоқыныш сезіміне 

бөлену. 

【测】cè ①【ет.】 өлшеу：～绘 сурет 

түсіру｜目～ көзбен өлшеу｜深不可～ 

тереңдікті өлшеу｜～一～水的温度 су 

температурасын өлшеу.② білу,аңғару：

变化莫～ өзгеріс. 

【 测 报 】 cèbào 【 ет. 】  бақылау, 

қарау：～虫情 жауды бақылау｜气象～. 

【测定】cèdìnɡ 【ет.】 анықтау：～方

向 бағытты анықтау｜～气温 ауа райын 

анықтау. 

【 测 度 】 cèduó 【 ет. 】  болжау, 

жорамалдау：她的想法难以～  оның 

ойын болжау қияын ｜根据风向～，今

天不会下雨 жел болжамына қарағанда 

бүгін жаңбыр болмайды. 

【测估】cèɡū【ет.】 бағалау：～产品

的市场占有率  тауардың нарықтың 

үлесін бағалау. 

【测候】cèhòu 〈书〉【ет.】 бақылау. 

【测绘】cèhuì 【ет.】 суретке түсіріп 

картаны жасау ： ～ 地 图  жердің 

картасын жасау. 

【 测 控 】 cèkònɡ 【 ет. 】 

бақылау,тексеру：卫星～中心  өлшеу 

тексеру орталығы. 

【测量】cèliánɡ 【ет.】 өлшеу：～水

温 су температурасын өлшеу. 

【测评】 cèpínɡ【 ет.】①  тексеріп 

бағалау：对职工进行技术～  жұмыс 

техникасын тексеріп бағалау. ②

алыпсатарлық істеу：股市～ фондтық 

нарықта алыпсатарлық істеу. 

【测试】cèshì 【ет.】① тест өткізу：

专 业 ～  мамандыққа байланысты 

тест ｜经～合格方可录用  жұмысқа 

орналасу кезде тесттан өтті.② сынақ：

每台电视机出厂前都要进行严格～ 

телевизор зауыты шығаратын алдында 

сынақ өткізуі тиіс . 

【 测 算 】 cèsuàn 【 ет. 】 

есептеу,өлшеу：用地震仪～地震震级 

сейсмографтарды пайдаланып жер 

сілкінісі магнитудасын өлшеу｜经过反

复～，这项工程年内可以完成  бірнеше 

реттік есептеулерден кейін бұл жоба 

жыл ішінде бітуі мүмкін. 

【测探】 cètàn 【 ет. 】①  зерттеу, 

бақылау ： ～她心 里的想 法  оның 

жүрегіндегі ойын зерттеу. ② 

зерттеу：～海底的矿藏  теңіз түбінің 

минералды ресурстарын зерттеу. 

【测验】 cèyàn 【 ет.】①  сынау.② 

тексеруүбінің минералды ресурстарын 

зерттеу жыл ішінде бітуі мүмкін算术～ 

тексеріс сынауы｜期中～ алдын сынау. 

【测字】 cèzì 【 ет.】   иероглифпен 

балгерлік ету. 

【 恻 】 cè  уайымдау ： 凄 ～ 

қайғыру｜～然 аямпаз. 

【恻然】cèrán〈书〉【сын.】 аямпаз. 

【恻隐】cèyǐn【сын.】 аянышты：～

之心 көңіл айту. 

【策】1cè ① жазуға арналған бамбук 

тақтайшалары. ②  тақырып пен 

сұрақтар.③【зат.】  қызметтен босату 

туралы үкім. ④  кеңес,жоба ： 上 ～ 

жақсы жоба｜献～ кеңес беру.⑤〈书〉 

жоспарлау ： ～ 反  көтеріліске 

итермелеу｜～应  әрекеттестік.⑥ (Cè)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 策 】 2cè ①  асатаяқ. ② 〈 书 〉 

шыбыртқы：鞭～  қамшы｜～马前进 

атты осып жіберу.③〈书〉 тірек. 

【策动】cèdònɡ 【ет.】 басқару：～政

变 мемлекеттік төңкерісті басқару. 

【策反】 cèfǎn 【 ет. 】  көтеріліске 

итермелеу. 

【策划】cèhuà 【ет.】 шағыстыру：幕

后～ құпиялы айла. 

【 策 励 】 cèlì 【 ет. 】 

асықтыру,қамшылау：时刻～自己  әр 

қашан өзін өзі қамшылау. 

【策略】cèlüè ①【зат.】  тактика：斗

争～  соғыс тактикасы. ② 【 сын. 】 

тактикалық. 

【策论】 cèlùn 【 зат.】  мемлекетті 

басқару принциптері туралы жауап 

шығарма. 

【策士】cèshì 【зат.】 саясаткер. 

【策应】cèyìnɡ 【ет.】 бірлесіп әрекет 

қылу. 

【策源地】 cèyuándì 【 зат.】  отан, 

өрбіген жер：北京是五四运【ет.】的～ 

Бейжің бес –төрт революциялық 

қозғалыстың отаны. 

【箣】 cè［箣竹］ (cèzhú) 【 зат.】 

бамбук. 

 

 

cēn 

 

【 参 差 】 cēncī ① 【 сын. 】  адыр 

бұдыр,тегіс емес：水平～不齐  олпы 

солпы деңгей.②〈书〉【 үс.】  дейін 

дерлік.③〈书〉【ет.】 өткізіп жіберу：

佳期～ бақытты күндерді өткізіп жіберу. 

【参错】 cēncuò〈书〉①【 сын.】 

мұқабалық,тыстық：阡陌纵横～ егістік 

жерлердегі соқпақтар өзара 

мұқабалатылған.②【ет.】 араласу. 

 

 

cén 

 

【岑】cén ①〈书〉 шың,құз.②〈书〉 

жарлы жаға.③ (Cén)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【岑寂】cénjì〈书〉【сын.】 тыныш. 

【涔】cén〈书〉①  ағынды сулар.②
жаңбыр. 
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【涔涔】 céncén 〈书〉【 сын. 】① 

төгілу,құйылу ： 汗 ～ 下  терлеу. ② 

бұлыңғыр.③ мұңая,сағына. 

 

 

cēnɡ 

 

【噌】cēnɡ 【ел.】 дыбыс：猫～的一

声蹿上墙头  мысық қатты дыбыстап 

қабырғаға өрмеледі. 

 

 

cénɡ 

 

【层】cénɡ ① қабат, текше, шың：～

峦叠嶂 қат-қабат беткейлері ;～出不穷 

өзбей,үздіксіз.②  қабат：外～  сыртқы 

қабат｜云～  бұлт қабаты.③【мөл.】

a)этаж ： 五 ～ 大 楼  бес қабатты 

ғимарат.b)：去了一～顾虑 абыржу 还

得 进 一 ～ 想  тереңірек түсіну.c) 

төменгі ： 一 ～ 薄 膜   төменгі 

мембрана｜擦掉一～灰  шаңды сілкіп 

тастау. ④ Cénɡ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【层报】cénɡbào 【ет.】 инстанциялар 

бойынша баяндау. 

【层出不穷】cénɡ chū bù qión үздіксіз 

пайда болу. 

【 层 次 】 cénɡcì 【 зат. 】 ① 

жүйелілік,реттіе ： ～ 清 楚  анық 

жүйелілік.②  инстанция：减少～，精

简人员  қызметкерлерді қысқарту. ③ 

көпжоспарлы, көпдеңгейлә：多～服务 

көпжоспарлы қызмет｜举行高～领导人

会 谈  жоғарғы басшылардың 

келіссөздерін өткізу. 

【层叠】cénɡdié 【ет.】 бір деңгейден 

екінші деңгейге：冈峦～ төмпешіктер 

реті. 

【层高】 cénɡɡāo 【 зат.】  қабаттың 

биіктігі. 

【层级】cénɡjí 【зат.】 деңгей：经过

充分准备，双方进行了较高～的会谈  

барлығы дайындалып , екі жақты 

жоғары деңгейде келісөздер өтті. 

【层林】cénɡlín 【зат.】 орман ：～叠

翠 көтерлу｜～环抱 қоршау. 

【 层 峦 】 cénɡluán 【 зат. 】  тау 

шыңдары ： ～ 叠 翠  тау шыңдары 

көтеріліп тұр. 

【层面】cénɡmiàn 【зат.】① деңгей：

设 法 增 加 服 务 ～  қызмет көрсету 

деңгейін көтеру жолдарын табу. ② 

аспект,көрініс ： 经 济 ～  экономика 

аспекті ｜ 谈 话 涉 及 的 ～ 很 广 

келіссөздер аспекті кеңейді. 

【层见叠出】cénɡ xiàn dié chū  әбден 

таныс болу. 

【 曾 】 cénɡ 【 үс. 】 

алдымен,әуелде,бұрын：几年前我～见

过她一面 бірнеше жыл бұрын мен оны 

көргенмін . 

【曾几何时】cénɡ jǐ hé shí сол кезден 

бері  қанша уақыт өтті. 

【曾经】 cénɡjīnɡ 【 үс.】  ілгеріде, 

бұрын：他～说过这件事 ол бұрын осы 

іс жайында айтты. 

【曾经沧海】cénɡ jīnɡ cānɡ hǎi көпті 

көрген, тәжірибелі. 

 

 

cènɡ 

 

【蹭】cènɡ 【ет.】① сүрту：手～破一

点儿皮 қолды сүрту.② былғап алу：留

神～油! абайлау｜墨还没干，当心别～

了 сия әлі кепкен жоқ, абайла.③〈方〉 

тегін：坐～车  жол ақысын төлемей 

жүру ｜ 看 ～ 戏  спектакльді тегін 

қарау｜～吃～喝 тегін ішу｜～了一顿

饭 тегін тамақтану.④ әурелену：磨～ 

әлектену. 

【蹭蹬】 cènɡdènɡ 〈书〉【 сын. 】 

сәтсіздікке ұшырау：仕途～  жұмыс 

қызметі сәтсіздікке ұшырау. 

 

chā 

 

【叉】chā ①(～儿)【зат.】 айыр,аша：

钢～ болат айыр｜鱼～ шанышқы｜吃

西餐用刀～  батыс тамағында пышақ 

пен шанышқыны пайдаланады. ②

【 ет. 】  шанышқы ： ～ 鱼  балық 

шанышқысы.③【зат.】(～儿) крест. 

【叉车】chāchē 【зат.】 айыр тиегіш. 

【叉烧】chāshāo 【ет.】 белдеме ет. 

【叉腰】 chāyāo 【 ет. 】  мықынын 

ұстау：两手～站在那里  екі қолын 

бүйіріне таяу. 

【臿】 chā①〈书〉同 “锸 ”.②〈方〉

【ет.】  жаншу：～米 күрішті түю. 

【差】 chā ①义同 “差 ”(chà)：～别 

айырмашылық ｜ ～ 异  өзгешелік. ②

【зат.】 айырым.③〈书〉【үс.】 азғана, 

аз：～可 артықтың керегі жоқ. 

【差别】chābié 【зат.】 өзгешелік：毫

无 ～  өзгешелігі болмау ｜ 缩 小 ～ 

айырмашылықты азайту. 

【差池】chāchí 【зат.】① кенеттік.② 

мүлт. 

【差错】chācuò 【зат.】① қателік.② 

кенеттік. 

【 差 额 】 chāé 【 зат. 】 

айырма,қалдық ： 贸 易 ～  сыртқы 

саудадағы сауда балансы. 

【 差 额 选 举 】 chāéxuǎnjǔ 

бәсеке,бәсекелестік. 

【差价】 chājià 【 зат. 】  бағадағы 

айырма. 

【 差 距 】 chājù 【 зат. 】 

ауытқу,айырмашылық：他俩在看法上

有 很 大 ～  олардың екеуінің көз 

қарасында үлкен айырмашылық бар. 

【 差 强 人 意 】 chā qiánɡ rén yì  

қанағаттанған,рақаттанған. 

【差失】chāshī 【зат.】 қателік. 

【差误】chāwù 【зат.】 қателік：工作

出了～ жұмыста қателік шықты. 

【 差 异 】 chāyì 【 зат. 】 

айырмашылық ： 南 北 气 候 ～ 很 大 

солтүстік оңтүстіктің ауа райысыда 

үлкен айырмашылық бар. 

【差之毫厘，谬以千里】chā zhī háo 

lí，miù yǐ qiān lǐ азғантай қателік үлкен 

зардаптарға әкеледі. 

【插】chā 【ет.】① сұғу,тығу：～秧 

көшет отырғызу｜双峰～云｜～翅难飞 

қанат болса да,ұша алмау.Мағынасы 

қалай істесеңде болмайды｜把插销～

上  электр тоғын қосу. ② 

қондыру,салу：～手 қатысу,араласу｜

安  жасау,жайғау～｜～花地 алабыр; 

аттамалылық; кірме жер (бір 

шаруашылыққа тән жердің екінші 

шаруашылыққа тән жермен араласып, 

аттамалы болуы)｜～一句话  сөз қосу. 

【插班】 chābān 【 ет. 】  мектепке 

түсу：～生 оқушы. 

【插播】 chābō 【 ет.】  екінші желі 

бойынша қоңырау：电视台准备随时～

奥运会比赛新闻 теледидар Олимпиада 

ойындары жаңалықтарын 

жарнамалауға дайын. 

【插册】chācè【зат.】 маркалы альбом. 

【插翅难飞】chā chì nán fēi  қанаты 

болса да,аман қала алмайды. Мағынасы 

«құтылуға мүмкіндік жоқ». 

【插床】chāchuánɡ 【зат.】 қашауыщ 

станок. 

【插戴】chādài 【зат.】 бас әшекейлері. 

【插定】 chādìnɡ 【 зат.】  атастыру 

кезінде сыйлайтын сыйлық. 

【插队】chāduì 【ет.】①кезексіз：请

排队顺序购票，不要～кезек бойынша 

тұруыңызды сұраймын, кезексіз 

болмайды. ② өнеркәсіп бригадасында 

тұрақтану ： ～ 落 户  өнеркәсіп 

бригадасына орналасу. 

【插杠子】chāɡànɡzi  диалект. 

【插关儿】 chā·ɡuɑnr〈方〉【 зат.】 

тиек,ысырма. 

【插花】 -1chāhuā 【 ет.】①  гүлмен 

әшекейлеу：～艺术 гүлмен әшекейлеу 

өнері.②〈方〉 жер салығын төлеу. 

【 插 花 】 -2chāhuā 【 үс. 】 

араласу,өрілу：玉米地里还～着种豆子 

жүгерінің егістік жері атбас бұршақпен 

өсіп кетті. 

【 插 画 】 chāhuà 【 зат. 】 

иллюстрация,сурет. 

【插话】chāhuà ①【ет.】 сөз қыстыру, 

сөзді қиып кету, сөзді үзіп кіру: 我们在

谈正事，你别～  біз жұмыс жайында 

әңгімелесіп отырмыз,сен сөзімізді 

бөлме｜插不上一句话  / сөзге кірісе 
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алмады.②【зат.】 қақпа сөз.③【зат.】 

интермедия. 

【插架】 chājià ①【 ет. 】  кітапты 

сөреге қою：～的地方志有五百部 

кітап сөресінндегі өлкетану әдебиетінің 

бес жүз бөлімі бар.②【зат.】   кітап 

сөресі. 

【插件】 chājiàn 【 зат.】①  алмалы 

салмалы модуль.② қосымша,үстеме. 

【插脚】chājiǎo 【ет.】① аяқ қою,аяқ 

басу：屋里坐得满满的，后来的人没

处 ～  бөлмеде отыратын орындар 

толы,келетін адамдарға аяқ басатын 

жер жоқ.② қатысу：这样的事你何必去

插 一 脚 ? Осындай іске сен қатыса 

ласың ба? 

【插犋】 chājù 【 ет.】  жұмыс көлігі 

және құрал жабдықпен өзара көмек 

көрсету. 

【 插 科 打 诨 】 chā kē dǎ hùn  

қуақылық,мазақылық. 

【插空】chākònɡ 【ет.】 бос уақытты 

пайдалану：参加会演的演员还～去工

厂演出 фестивальға қатысатын әртістер 

тағы зауытта да театрлық көрсетілім 

қояды. 

【插口】chākǒu 【зат.】 ұя,разетка：

扩音器上有两个～，一个插麦克风，一

个插电唱头  зауыс зорайтқыштың екі 

разеткасы бар, біреуіне микрофон қосу 

үшін, біреуі адаптерді қосу үшін. 

【插屏】chāpínɡ (～儿) үстелге қоятын 

шымылдық. 

【插瓶】chāpínɡ 【зат.】 ваза,сауыт. 

【插曲】chāqǔ 【зат.】① интермеццо.

② эпизод. 

【插入】chārù【ет.】 қондыру,салу. 

【 插 身 】 chāshēn 【 ет. 】 ① 

кептету,кептеу. ②  белгілі бір ортада 

болу：他不想～在这场纠纷中间  ол 

пікірталастың ортасында болғысы 

келмейді. 

【插手】 chāshǒu 【 ет.】①  көмек 

көрсету.②  араласу：那件事你千万不

能～ осы іске сен араласа алмайсың. 

【插穗】chāsuì 【ет.】 сырғану,сырғу. 

【插条】chātiáo 【ет.】  саптау. 

【插头】chātóu 【зат.】 штепсель. 

【 插 图 】 chātú 【 зат. 】 

иллюстрация,сурет. 

【插销】chāxiāo 【зат.】① сұқпатиек.

② штепсель. 

【插叙】chāxù 【зат.】 шегініс. 

【插秧】chāyānɡ 【ет.】 өсімдіктерді 

көшіру. 

【插页】chāyè 【зат.】 қосымша бет. 

【插足】 chāzú【 ет.】①  қатысу.② 

араласу,килігу. 

【插嘴】chāzuǐ 【ет.】 сөзге араласу：

你 别 ～ ， 先 听 我 说 完  сен сөзге 

араласпа,алдымен мен сөйлеп болайын. 

【插座】chāzuò 【зат.】 розетка. 

【喳喳】chāchā 【ел.】 қыбыр сыбыр 

әңгіме. 

【喳喳】chā·chɑ【ет.】  сыбырласу：

打～ күбірлесу｜他在老伴儿的耳边～

了 两 句  ол жұбайының құлағына 

сыбырлады . 

【馇】chā 【ет.】① қайнату,пісіру.②

〈方〉 ботқа пісіру. 

【锸】chā〈书〉 темір күрек. 

【艖】chā〈书〉小船 Қайық. 

【嚓】chā 【ел.】 тақылдау, тоқылдау. 

 

chá 

 

【叉】 chá〈方〉【 ет.】  қою,орын 

орнына қою. 

【茬】chá(～儿)①【зат.】 ақ сабақ：

麦～儿  орған жер.②【мөл.】  егіс：

换～  ауыспалы егіс｜二～韭菜  жуа 

егісі｜这块菜地一年能种四五～  бұл 

бақшада жылына төрт бес егіс 

отырғызуға болады.③【зат.】 әңгіме：

话～ әңгіме｜搭～ жауап беру｜接～ 

сөйлеген сөзді үзбеу.④〈方〉【 зат.】 

абырой ：那个～来得不善  бұның 

абыройы жаман емес. 

【茬口】 chákǒu 【 зат. 】①  ауыл 

шаруашылық мәдениеті. ②  өнім 

жиналғаннан кейінгі топырақ ：西红

柿～壮，种白菜很合适  қызанық 

отырғызылған топырақ қытай 

орамжапырағын отырғызуға өте 

қолайлы.②(～儿)〈方〉  мүмкіндік：

这事抓紧办，现在正是个～ бұл затқа 

көңілдеріңізді бөліңіз, қазіргі 

мүмкіндікті пайдаланыңыз. 

【茶】chá ①【 зат.】  шәй ағашы.②

【зат.】  шәй：喝～  шәй ішу｜品～ 

жайлап шәй ішу.③ жасау мүлкі：下～ 

(下聘礼) атастыру кезінде шәйді сыйлау.

④ қоңыр：～镜 қара көзілдірік｜～晶 

мұнарлы хрусталь.⑤ кисель,сүт：奶～ 

сүтпен шәй｜果～ жеміс шәйі.⑥ шәй 

ағашының майы. ⑦  жабайы өсетін 

шәй：～ жапондық шәйшөп. 

【茶吧】chábā 【зат.】 шәй ішу. 

【茶场】cháchǎnɡ 【зат.】  шәй өсіру 

плантациялары. 

【茶匙】 cháchí(～儿 )【 зат.】  шәй 

қасығы. 

【茶炊】cháchuī 【зат.】 самауыр. 

【 茶 点 】 chádiǎn 【 зат. 】  тәтті 

тоқашпен шәй. 

【茶饭】cháfàn 【зат.】 тамақ. 

【茶房】chá·fánɡ 【зат.】 даяшы. 

【茶缸子】 cháɡānɡ·zi 【 зат.】  шәй 

саптыаяғы. 

【茶 馆】 cháɡuǎn ( ～儿 ) 【 зат. 】 

шәйхана. 

【茶褐色】cháhèsè 【зат.】 қоңыр түс. 

【茶花】 cháhuā(～儿 )【 зат.】  шәй 

плантациялары. 

【茶话会】cháhuàhuì 【зат.】 бір кесе 

шәй. 

【茶会】cháhuì 【зат.】 шәйға шақыру. 

【茶几】 chájī(～儿 )【 зат. 】  шәй 

үстелшесі. 

【茶鸡蛋】chájīdàn 【зат.】 шәй ,тұз 

және дәмдеуіштермен пісірілген 

жұмыртқа. 

【茶晶】chájīnɡ 【зат.】 мұнарлы асыл 

тас. 

【 茶 镜 】 chájìnɡ 【 зат. 】  қара 

көзілдірік. 

【茶具】chájù 【зат.】 шәй ыдысы. 

【茶楼】chálóu【зат.】 шәйхана. 

【茶炉】chálú 【зат.】 шәй пеші. 

【茶卤儿】chálǔr【зат.】 қою шәйдің 

тұнбасы. 

【茶农】chánónɡ 【зат.】  шәй егуші 

шаруа. 

【茶盘】 chápán (～儿 )【 зат.】  шәй 

подносы. 

【茶钱】cháqián【зат.】① шәй ақысы.

② шайлық. 

【茶青】 cháqīnɡ 【 сын. 】  жасыл 

сарғылт түс. 

【茶色】chásè 【зат.】 қоңыр түс. 

【茶社】cháshè 【зат.】 шәйхана. 

【茶食】chá·shi 【зат.】 тәтті тоқаш. 

【茶水】 cháshuǐ 【 зат.】  қайнаған 

су,шәй：～站 шәй демдеу. 

【 茶 汤 】 chátānɡ 【 зат. 】 ① 

быламық,сұйық ботқа.②〈书〉шәй. 

【茶汤壶】chátānɡhú【зат.】 самауыр. 

【茶托】chátuō(～儿)【зат.】  стақан 

сауыты. 

【茶锈】cháxiù 【зат.】 шәй қаспағы. 

【茶叶】cháyè 【зат.】 шәй. 

【茶叶蛋】cháyèdàn 【зат.】 шәй сауыт. 

【茶艺】cháyì 【зат.】 шәй мәдениеті. 

【 茶 油 】 cháyóu 【 зат. 】  шәй 

ағашының майы. 

【茶余饭后】chá yú fàn hòu    қол бос 

кезде. 

【茶园】 cháyuán 【 зат. 】①  шәй 

плантациясы.② театр. 

【茶砖】cházhuān 【зат.】 тақта шәй. 

【茶资】cházī 【зат.】 шәй ақысы. 

【茶座】 cházuò( ～儿 ) 【 зат. 】① 

шәйхана.② шәйханадағы орындар. 

【查   】chá 【ет.】① тексеру：盘～ 

тергеу｜～收 алу｜～户口 үй кітабын 

тексеру｜～卫生 санитарлық тексеріс. 

②  зерттеу ：～访  тексеріс ｜～勘 

барлау｜问题还没有～清楚  мәселені 

жақсы зерттеу. ③  қарау ： ～ 词 典 

сөздікке қарау ｜ ～ 地 图  картаға 

қарау｜～资料 материалға қарау. 

【 查 办 】 chábàn 【 ет. 】 

жауапкершілікке тарту ： 撤 职 ～ 
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қызметтен босату｜严加～  тексеріс 

жүргізу. 

【查抄】cháchāo 【ет.】 тәркілеу：～

逆产 қылмыскердің мүлкін тәркілеу. 

【 查 处 】 cháchǔ 【 ет. 】  тексеріс 

жүргізу：严肃～ қатаң тексеріс｜对违

章车辆，管理部门已予～  қатал 

қателіктер жіберілген автотранспорт 

саласында тексеріс жүргізу. 

【查点】chádiǎn 【ет.】 тексеру：～人

【сан.】 адам санын тексеру. 

【查对】cháduì【ет.】 салыстыру：～

材料  материалды салыстыру｜～账目 

шотты салыстыру ｜ ～ 原 文 

түрнұсқамен салыстыру. 

【查房】 cháfánɡ 【 ет. 】  аурухана 

палаталарын тексеру. 

【查封】cháfēnɡ 【ет.】 сүргі салу：～

赃物 ұрланған заттарға сүргі салу. 

【 查 岗 】 cháɡǎnɡ 【 ет. 】 ① 

қызметкерлерді тексеру. ②  жауап 

алу,тергеу. 

【 查 核 】 cháhé 【 ет. 】 

зерттеу,тексеру：反复～，结算无误 

бірнеше рет зерттеп,қателіксіз санау. 

【 查 获 】 cháhuò 【 ет. 】  ашу, 

көрсету,табу：～毒品 есірткі табу. 

【查缉】chájī 【ет.】① тергеу：～走

私 物 品  контрабандалық тауарларты 

тексеру. ②  тұтқиылдан тексеру, 

рейд ： ～ 凶 手  қылмыскерді 

тұтқиылдан тексеру ｜ ～ 逃 犯 

қашқынды  тұтқиылдан тексеру. 

【 查 检 】 chájiǎn 【 ет. 】 ① 

инспекция,тексеру ： 这 部 书 立 类 得

法，～方便.② тексеру：行李须经～，

方可托运 жүкті тексергеннен кейін оны 

тіркеуге болады. 

【查缴】chájiǎo 【ет.】 тексеру：～非

法出版物 заңсыз баспаны тексеру. 

【查截】chájié 【ет.】  тергеу：～多

【 зат. 】偷渡人员  көптеген заңсыз 

жұмыскерлерді тергеу. 

【 查 禁 】 chájìn 【 ет. 】  рұқсат 

етпеу,тоқтату ： ～ 赌 博   құмар 

ойындарды тоқтату. 

【查究】chájiū 【ет.】 орнату：～责任 

жауапкершілікті орнату. 

【 查 勘 】 chákān 【 ет. 】 

тексеру,зерттеу ： ～ 矿 产 资 源 

минералды ресурстарды зерттеу. 

【 查 看 】 chákàn 【 ет. 】 

тексеру,тергеу ： ～ 灾 情  апат 

зардаптарын тексеру｜亲自到现场～ 

өзі апат жағдайын тексеру. 

【查考】 chákǎo 【 ет. 】  теусеруді 

орындап шығу,тексеруге шама келу：

作者的生卒年月已无从～  автордың 

туған және өлкен күнін  тексеруге 

мүмкін емес. 

【查控】chákònɡ 【ет.】 тексеріс：对

嫌犯可能藏身的场所进行严密～ 

күдіктілердің тығылып жатқан орнын 

құпиялы түрде тексеру. 

【 查 扣 】 chákòu 【 ет. 】  тексеріп 

ұстау ： ～ 假 货  жасанды бұйымды 

тексеріп ұстау. 

【查明】chámínɡ 【ет.】 анықтау：～

原因 себепті анықтау. 

【查铺】 chápù 【 ет.】 (干部 ) түнгі 

тексеріс. 

【 查 哨 】 cháshào 【 ет. 】  күзет 

орындарын тексеру. 

【查实】cháshí 【ет.】  әділдікке көз 

жеткізу：案情已～ болған жағдайға көз 

жеткізу. 

【查收】cháshōu 【ет.】 қабылдау：寄

去词典一部，请～ жіберілген сөздікті 

қабылдап алыңыз. 

【查私】chásī 【ет.】 контрабандалық 

заттарды іздеу. 

【查问】cháwèn 【ет.】① сұрау：～电

话号码  телефон номерін сұрау . ② 

сауалдама：～过往行人  жолаушылар 

сауалдамасы. 

【查寻】cháxún 【ет.】 қарау,іздеу：邮

局办理挂号邮件的～业务 пошта бөлімі 

тапсырысты корреспонденцияны іздеу 

жұмысымен айналасады｜～失散多年

的亲人 бірнеше жылдар бойы жоғалған 

туысқандарды іздеу. 

【查巡】cháxún 【ет.】 іздеу. 

【查询】 cháxún 【 ет.】  сауалнама 

жүргізу,сұрау. 

【查验】cháyàn 【ет.】 тексеру：～证

件 төлқұжатты тексеру. 

【查夜】cháyè 【ет.】 түнгі күзет. 

【查阅】cháyuè 【ет.】  танысу,шама 

келу ： ～ 档 案 材 料  құжатты 

деркетермен танысу. 

【查账】cházhànɡ 【ет.】 бұғалтерлік 

есепті тексеру ： 年 终 ～  жылдың 

соңындағы бұғалтерлік еспеті тексеру. 

【查找】cházhǎo 【ет.】 іздеу：～资料 

материалды іздеу｜～原因 себепті іздеу. 

【查照】cházhào 【ет.】 еске алу：即

希～ еске алуды сұраймыз｜希～办理 

еске және орындауға алуыңызды 

сұраймыз. 

【查证】 cházhènɡ 【 ет.】  тексеруді 

растау：～属实 тексеруді анық растау. 

【 搽 】 chá 【 ет. 】  жағу ： ～ 粉 

опалану｜～碘酒 иодты жағу｜～护手

霜 қолға крем жағу. 

【嵖】chá嵖岈(Cháyá)， «Чая» Хэнань 

провинциясындағы таудың аты. 

【猹】chá【зат.】 борсық. 

【楂】chá(～儿)①【зат.】 түксию,тік 

тұру. 

【碴】chá〈方〉【ет.】 жарақаттану：

手让玻璃～破了  шынымен қолды 

жарақаттанып алу. 

【碴儿】chár 【зат.】①жарықшақ：

冰～ сынғыш,осал｜玻璃～ шынымен 

жаралу.② ыдыстағы жарық,сызат：碰

到碗～上，拉 (lá)破了手  кенеттен 

кеседегі жарық қолды жаралады. ③ 

себеп,сылтау：找～  соқтығысу｜过去

他们俩有～，现在好了  бұрын оларда 

байбалам болатын, қазір олар жақсы. 

【 察 】 chá ①  бақылау ： 观 ～ 

байқағыш｜考～зерттеу｜～其言观其

行 сөзге елігу ， және адамның 

әрекеттерін бақылау. ② (Chá) 【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【察察为明】chá chá wéi mínɡ  ұсақ 

түйекке қазымыр. 

【 察 访 】 cháfǎnɡ 【 ет. 】 

анықтау,іздеу：～民情  адамды іздеу｜

暗中～ байқаусызда іздеу. 

【察觉】chájué 【ет.】 байқау,көру：

我～他的举【 ет.】有点儿异样  мен 

оның іс әрекетінде кішкене түсініксізді 

байқадым. 

【察看】chákàn 【ет.】 қарау：～风向 

жел бағытын қарау ｜ ～ 【 ет. 】 静 

қозғалысқа қарау. 

【察言观色】chá yán ɡuān sè адамның 

сөздері мен іс әрекетін бақылау. 

【 察 验 】 cháyàn 【 ет. 】 

тергеу,тексеру：～物品的成色  заттың 

сапасын тексеру. 

 

 

chǎ 

 

【 叉 】 chǎ 【 ет. 】 

ажырату,жылжыту：～着腿  аяқтарды 

алшайтып тұру. 

【蹅】chǎ〈口〉【ет.】 топтау：～了一

脚泥 аяқпен балшықты таптау. 

【镲】chǎ 【зат.】 тәрелке 

【叉】chǎ 【ет.】 ажырату, жылжыту, 

айқастыру ： ～ 着 腿  аяқтарды 

алшайтып тұру. 

【蹅】chǎ〈口〉【ет.】 таптау：～了一

脚泥 аяқпен балшықты таптау. 

【镲】chǎ 【зат.】 тәрелке 

 

 

 

 

chà 

 

【汊】 chà ағыс,мойын：河～  өзен 

ағысы｜湖～ көл ағысы. 

【汊港】 chàɡǎnɡ 【 зат.】  ағыстар 

желісі. 

【汊子】 chàzi【 зат.】  өзеннің екіге 

бөлінуі. 

【 杈  】 chà( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

тарам,тарау,аша：树～ ағаш ашасы. 

【 杈 子 】 chàzi 【 зат. 】 

айрық,аша,тарам ： 树 ～  ағаштың 
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ашасы. 

【岔】chà①【зат.】 тарам,тармақ：～

路  жол тарамы｜三～路口  айрық.②

【ет.】   таралану：车子～上了小道 

көлік жолынан кішкентай жол 

тараланды.③【 ет.】  бұрылу：打～ 

бөлу,үзу｜他用别的话～开了 ол сөзді 

бөліп жіберді.④【ет.】 уақыттың өтіп 

кету：要把这两个会的时间～开 бұл екі 

кездесудің уақыты шықты. ⑤ (～儿 )

【 зат.】  уақиға：出～儿  жайсыздық 

болды. ⑥ 〈 方 〉【 ет. 】 ( 噪 音 ) 

бұзушылық：她越说越伤心，嗓音都～

了  ол сөйлеген сайын уайымдап, 

дауысы бұзылды. 

【 岔 道 儿 】 chàdàor 【 зат. 】  жол 

айырығы. 

【岔换】 chàhuàn 〈方〉【 ет. 】① 

бөлшектеу.② алмастыру,ауыстыру. 

【 岔 口 】 chàkǒu 【 зат. 】 

айырық,аша,тарам. 

【 岔 流 】 chàliú 【 зат. 】  өзеннің 

тарамдануы. 

【 岔 路 】 chàlù 【 зат. 】  жолдың 

тармақтануы：～口 жолдың таралуы. 

【岔气】chàqì 【ет.】 болдыру,зорығу. 

【岔曲儿】chàqǔr 【зат.】 интерлюдия. 

【岔子】 chàzi 【 зат.】①  жолдың 

таралуы.② себеп,қателік：你放心吧，

出 不 了 ～  сен уайымдама,қателік 

шықпайды. 

【侘】chà[侘傺] chàchì〈书〉【сын.】 

таңдану,таңырқау. 

【刹】chà будда ғибадатханасы：古～ 

будда храмы. 

【刹那】 chànà 【 зат.】  замат,кірпік 

қағыс：一～ бір сәтте.  

【衩】chà【зат.】кесік：这件旗袍开

的～太大  бұл чипаудың кесігі тым 

үлкен. 

【诧】chà таңдану：～异 таңқалу｜～

然 таңдану. 

【诧愕】chà’è〈书〉【ет.】 таңқалу. 

【诧然】chàrán 【сын.】 таңданған. 

【诧异】chàyì【сын.】 таңданған：听

了这突如其来的消息，我们都十分～ 

бұл күтпеген жаңалықты естіген осң біз 

барлығымыз қатты таңдандық. 

【差】chà ①【сын.】 өзгеше：～得远 

оған дейін алыс.②【сын.】 қателесу：

说～了 қате айту.③【ет.】 жетпеу,кем 

болып шығу ： ～ 点 儿  кішкене 

жетпеу｜还～一个人  тағы бір адма 

жетпейді. ④ 【 сын. 】  жаман ： 质

【мөл.】～төменгі сапалы. 

【 差 不 多 】 chàbuduō ① 【 сын. 】 

айырмашылық үлкен емес：这两种颜

色～  осы түстердің айырмашылығы 

үлкен емес｜两个队的水平～  екі 

қатысушының деңгейлерінде 

айырмашылық үлкен емес.②【сын.】 

әрқайсысы,кез келген：～的农活他都

会干 кез келген істі ол істей алады.③ 

дейін дерлік：～等了两个小时  екі 

сағаттай күтіп қалдық. 

【差不离】 chàbulí(～儿 )【 сын.】 

айырмашылық үлкен емес. 

【差点儿】 chàdiǎnr ①【 сын.】 (质

【 мөл. 】 ) кішкене жаманырақ,одан 

жаман ：这种笔比那种笔～ бұл қалам 

анау қаламға қарағанда даманырақ.②

【 үс. 】  сияқты,тәрізді, солай болса 

керек. 

【 差 劲 】 chàjìn( ～ 儿 ) 【 сын. 】 

нараулау, әлсіздеу, жамандау ： 这

酒～，味儿不正 бұл шарап жамандау, 

дәмі . 

【差生 】 chàshēnɡ 【 зат. 】  екілік 

алатын оқушы：帮【шыл.】一些～补

习 功 课  екілік алатын оқушыға 

қосымша оқуға көмектесу. 

【 差 事 】 chàshì 〈 口 〉【 сын. 】 

жарамайтын, жарамсыз：这东西可太～

了 бұл зат ешқайда жарамайды. 

【姹奼】chà〈书〉 әдемі. 

【姹紫嫣红】chà zǐ yān hónɡ керемет 

гүлдер ： 花 园 里 ～ ， 十 分 绚 丽 

бақшаның ішінде керемет гүлдер бар, 

ұте әдемі. 

 

 

chāi 

 

【拆】chāi 【ет.】① ашу：～信 хатты 

ашу ｜ ～ 洗  сөгу. ② 

бөлшектеу,ыдырату：～墙  қабырғаны  

бөлшектеу｜把旧房子～了  ескі үйді 

бөлшектеу. 

拆白党】chāibáidǎnɡ〈方〉【зат.】  өз 

өзіне сенімді адам. 

【 拆 除 】 chāichú 【 ет. 】 

бұзып,құлату,демонтаж жасау：～脚手

架  орманды бұзу ｜ ～ 防 御 工 事 

қорғаныс құрылысын бұзу. 

【 拆 穿 】 chāichuān 【 ет. 】 

әшкерелеу：～阴谋  тіміскі әрекетті 

әшкерелеу ｜ ～ 骗 局  шантажды 

әшкерелеу. 

【拆东墙，补西墙】chāi dōnɡqiánɡ，
bǔ xīqiánɡ «шығыс қабырғадан 

кірпіштерді алу арқылы батыс 

қабырғаны жөндеу». 

【拆兑】chāiduì〈方〉【ет.】  қарызға 

алу ： 跟 您 ～ 点 儿 钱 买 辆 自 行 车 

велосипедті сатып алу үшін сенен 

қарызға кішкене ақша сұраймын. 

【拆分】 chāifēn 【 ет.】  бөлу,ұсату, 

бөлшектеу：这家著【зат.】大公司已

被～为两家公司  әйгілі компания екі 

компанияға бөлініп кетті. 

【拆毁】 chāihuǐ 【 ет. 】  ыдырату, 

бөлшектеу,сындыру：敌人逃跑前～了

这 座 大 桥  жау қашпас бұрын осы 

көпірді сындырды. 

【拆伙】 chāihuǒ 【 ет.】  бірлестікті 

тарату. 

【拆建】 chāijiàn 【 ет.】  бұзу және 

қайталан сол жерге салу：这片平房～

成 为 市 民 广 场  бұл үй «халық 

алаңында» салынды. 

【 拆 解 】 chāijiě 【 ет. 】 ① 

бөлшектеу,тарату. ②  талдап 

жіктеу,шешу：把魔术招【сан.】一一～ 

фокусты шешу . 

【拆借】chāijiè 【ет.】 қысқа мерзімді 

несиелеу：向银行～两千万元 банктен 

қысқа мерзімге екі мың юань несие алу. 

【拆卖】 chāimài 【 ет.】  бөлшектеп 

сату ： 这 套 家 具 不 ～  бұл жиһаз 

бөлшектеп сатылмайды. 

【拆迁】 chāiqiān 【 ет.】  жаңа үйге 

көшу：～户 жаңа үйдің есігі｜限期～ 

көшу мерзімін белгілеу. 

【拆墙脚】chāiqiánɡjiǎo қастық ойлау. 

【拆散】chāisǎn 【ет.】 бөлшектеу：这

套瓷器千万不要～了  бұл фарфор 

ыдысын міндетті түрде бөлшектеуге 

болмайды. 

【拆散】chāisàn 【ет.】 ажырасу：～

婚姻  отбасының ажырасуы｜～联盟 

одақтың бөлінуі. 

【拆台】chāitái 【ет.】 қастық ойлау. 

【拆息】chāixī 【зат.】 процент. 

【拆洗】chāixǐ 【ет.】 сөгу және жуу. 

【拆卸】chāixiè 【ет.】 бөлшеутеу. 

【拆账】chāi∥zhànɡ 【ет.】 табысты 

бөлу. 

【拆字】 chāizì 【 ет.】  иероглифпен 

бал ашу. 

【钗】 chāi  шаш түйреуіші：金～ 

алтын шаш түйреуіш. 

【差】chāi【ет.】① жіберу біреуді：～

遣 іссапарға жіберу｜鬼使神～ шайтан 

азғырды｜～人去  адамды жіберу.② 

қызмет：兼～ қосымша жұмыс істеу｜

出 ～  бизнес сапар. ③ 

шабар,шабарман：听～ қызметші｜解

(jiè)～ қарауылшы. 

【差旅】chāilǚ【ет.】 бизнес сапар. 

【差旅费】 chāilǚfèi 【 зат.】  іссапар 

шығындары. 

【差遣】 chāiqiǎn 【 ет.】  іссапарға 

жіберу：听候～ іссапарда болу. 

【 差 使 】 chāishǐ 【 ет. 】  сапарға 

жіберу：～人去送信  адамды хатты 

жеткізуге іссапарға жіберу . 

【差使】chāi·shi 【зат.】 қызмет. 

【差事】chāi·shi ①【зат.】 тапсырма.

②同“差使”(chāi·shi). 

【差役】chāiyì 【зат.】① шабарман.② 

сарау қызметшісі. 

 

chái 
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【侪】chái〈书〉 жолдас, жора：吾～ 

біз｜～辈  бір ғасырдың адамдары｜

同～ жолдас. 

【侪辈】cháibèi〈书〉【зат.】 жолдас. 

【柴】   chái ①【зат.】  отын：木～ 

отын｜～草 шыбық｜打～ отынға бару.

②〈方〉【сын.】 арық, жүдеу, азғын：

这芹菜显得～ бұл балдыркөк өте арық.

③〈方〉【сын.】 жаман сапалы：这支

笔刚用就坏，太～了  бұл қаламды 

пайдалану жаман, өте төмен сапалы｜

他棋下得特～  ол шахматты жаман 

ойнайды. ④ (Chái) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【柴草】cháicǎo 【зат.】 шыбық：小山

土薄，只长些～ кішкентай төмпешікте 

шыбық  өседі. 

【柴扉】cháifēi〈书〉【зат.】 ағаш есік. 

【 柴 胡 】 cháihú 【 зат. 】  қытай 

орамжапырағы тәріздес өсімдік . 

【柴火】cháihuo 【зат.】 отын , шыбық. 

【柴鸡】 cháijī〈方〉【 зат.】  қора 

маңындағы тауық. 

【柴门】cháimén 【зат.】 1.ағаш есік.2.  

кедей отбасы. 

【柴米】cháimǐ 【зат.】 жанармай мен 

күріш. 

【柴米油盐】chái mǐ yóu yán күнделікті 

тұрмыстағы заттар. 

【柴油】 cháiyóu 【 зат.】  дизельді 

жанармай. 

【柴油机】cháiyóujī 【зат.】 дизель. 

 

【 豺 】 chái 【 зат. 】   қорқау 

қасқыр,шақал. 

【豺狗】cháiɡǒu 【зат.】 қызыл бөрі. 

【豺狼】cháilánɡ 【зат.】 қасқыр：～

当道  «қасқыр мен шақалдар жолды 

басқаруда». Бұның мағынасы билік 

басында жаман адамдардың болуы｜～

成性 қасқыр жанды. 

 

 

chǎi 

 

【茝】chǎi  балдырған өсімдігі. 

 

 

chài 

 

【虿蠆】chài〈书〉 улы жәндік：蜂～ 

ара мен құршаян . 

【瘥】chài〈书〉 ауру：久病初～ көп 

уақытқа созылған ауру. 

 

 

chān 

 

【辿】chān  торуылдау,ізіне түсу：龙

王～  Ван айдаһарын торуылдау(在山

西). 

【 觇 覘 】 chān бақылау ： ～ 视 

бақылау ｜ ～ 望  қадағалау ｜ ～ 标 

жылжыма. 

【觇标】chānbiāo【зат.】 жылжыма. 

【梃】chān〈书〉асатаяқ,сойыл. 

【 掺 摻 】 chān 【 ет. 】  араластыру, 

былғау ： ～ 兑  араластыру ｜ ～ 和 

шатастыру｜～杂 араластыру｜饲料里

再～点水  жемге тағы кішкене суды 

араластыру. 

【掺兑】chānduì 【ет.】 араластыру：

把酒精跟水～起来  шарапты сумен 

араластыру. 

【 掺 和 】 chān·huo 【 ет. 】 ① 

араластыру：把黄土、石灰、沙土～起

来铺在小路上 сары топырақты әктасты 

құмды араластырып жол бетіне төсеу.

② біреудің ісіне араласу：这事你少～ 

осы іске сен аралас｜人家正忙着呢，

别在这里瞎～ барлығы  өте асығыс , 

осы іске араласпа. 

【 掺 假 】 chānjiǎ 【 ет. 】  алдау , 

бұрмалау. 

【掺杂】chānzá【ет.】 араластыру：别

把不同的种子～在一起  әр түрлі  

тұқымдарды бірге араластыру｜喝骂声

和哭叫声～在一起｜依法办事不能～私

人感情  заңға сәйкес жұмыс істегенде 

жеке тұлғаның сезімі араласпауы қажет. 

【 搀 】 chān 【 ет. 】 

көмектесу,көтеру：～着奶奶慢慢走 

әжеге ақырын келе жатқанда көмектесу. 

【 搀 扶 】 chānfú 【 ет. 】  көмек 

көрсету：同学们轮流～老师爬山 

оқушылар рет ретімен мұғалімге тауға 

көтерілуге көмектесті. 

【幨】chān〈书〉 балдахин. 

【 襜 】 chān [ 襜 褕 ](chānyú) 〈 书 〉

【зат.】 алжапқыш. 

 

chán 

 

【单】chán[单于]( chányú)【зат.】① 

хан.②( Chán-yú) адамның есімі. 

【谗】chán айтпағанды айту：～言 сөз 

қылу｜～害 жаман атқа қалдыру. 

【谗害】chánhài 【ет.】  жаман атқа 

қалдыру：～忠良  әділ адамға жала 

жабу. 

【 谗 佞 】 chánnìnɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

ғайбатшы, жалақор. 

【谗言】chányán 【зат.】 сөз қылу：

进～ қаралау. 

【婵娟】 chánjuān〈书〉①【 сын.】 

әдемі, сұлу.②【зат.】 ай жарығы：千

里共～ алыстағы ай жарығы. 

【婵媛】 -1chányuán〈书〉【 сын.】 

әдемі. 

【婵媛】 -2 chányuán〈书〉【 ет.】 

баурау, жұмылдыру. 

【馋】)chán ①【сын.】  тамақтануды 

жақсы көру: 嘴～ ашқарақ.②【сын.】 

сараң, қанағатсыз：眼～  қызғаншақ 

көз｜看见下棋他就～得慌  шахмат 

ойнағанын көріп ол қатты қызғанып 

кетті.③【 ет.】  тамақ жеу：～荔枝 

қытай личжиін жеу. 

【馋鬼】 chánɡuǐ 【 зат.】  тойымсыз, 

тажал. 

【 馋 猫 】 chánmāo 【 зат. 】 

жемпаз,ашқарақ. 

【馋涎欲滴】chán xián yù dī ауыздан 

сілекей ағып кету. 

【馋嘴】chánzuǐ ①【сын.】 ашқарақ.

②【зат.】 тойымсыз. 

禅(禪)chán ① пайымдау：坐～ сырттау 

қарауға шому. ②  буддалық ： ～ 林 

буддалық храм. 

【 禅 房 】 chánfánɡ 【 зат. 】  будда 

монастырі. 

【禅机】chánjī 【зат.】 ашу,ашып беру. 

【禅理】chánlǐ 【зат.】 будда ілімі. 

【禅林】chánlín 【зат.】 будда храмы. 

【禅门】chánmén 【зат.】 Чань мектебі. 

【 禅 趣 】 chánqù 【 зат. 】  тағдыр, 

пешене. 

【禅师】chánshī 【зат.】 будда монахы. 

【 禅 堂 】 chántánɡ 【 зат. 】  будда 

монастыріндегі бөлме. 

【禅悟】chánwù 【ет.】 будда іліміне 

үйрету. 

【禅学】chánxué 【зат.】 буддизм. 

【禅院 】 chányuàn 【 зат. 】  будда 

храмы. 

【禅杖】chánzhànɡ 【зат.】 қол қақпа, 

қол ағаш. 

【 禅 宗 】 chánzōnɡ 【 зат. 】  Чань 

мектебі. Дзэн буддизм. 

【孱】chán әлсіз：～羸 әлсіреген｜～

弱 арық, әлсіз. 

【孱弱】chánruò〈书〉【сын.】① арық.

② әлсіз.③ азыңқы,жадау. 

【缠】chán 【ет.】① орау：～线 жіпті 

орау｜用铁丝～了几道 темір сыммен 

біренеше жолды орау. ②  жабысу, 

байлану：琐事～身  ұсақ әурелермен 

байлану.③〈方〉 әрекеттену：这人真

难～，好说歹说都不行 бұл адам ауыр 

әрекеттенеді, оны көндіруге болмайды. 

【缠绵】chánmián 【сын.】① төсекке 

байланып жату：～病榻 төсек тартып 

жату｜情意～  терең нәзіктікпен.② 

жақсы көру, үйір болу：歌声柔和～ 

өлеңді жақсы көру. 

【缠绵悱恻】 chán mián fěi cè  жан 

толғандыратын, терең сезімтал. 

【缠磨】chánmo〈口〉【ет.】 жабысу, 

жармасу：孩子老～人，不肯睡觉 

балалар үлкен адамдарға жабысып 

жүреді, ұйықтауға мүмкіндік 

бермейді ｜许多事情～着他  оның 

күнделікті шаруалары оны қыспаққа 

алды. 

【缠绕】chánrào 【ет.】① орау：电磁
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铁的上面～着导线  электромагниттің 

жоғарғы жағы сыммен оралған. ② 

мазалау：烦恼～心头  уайым жүректі 

мазалауда｜这孩子～得我什么也干不

成   бұл балалардың мазасы маған да 

әсер етті. 

【缠绕茎】chánràojīnɡ 【зат.】 ирелең 

сабақ. 

【缠人】chánrén【сын.】 абыржығыш, 

тынышсыз：这孩子真～  бұл балалар 

өте тынышсыз. 

【缠身】chánshēn 【ет.】 шатылысу：

杂事～ шатасқан іс｜长年重病～ жыл 

бойы қатты ауру шатылыстырды. 

【缠手】chánshǒu 【сын.】①қиын：

孩子小，太～ балалар кішкентай,тым 

қиын.② жасауға ауыр, қиын ：｜这病

真～ бұл ауру өте қиын. 

【缠足】chánzú 【ет.】 аяқты бинттеу. 

【 蝉 】 chán 【 зат. 】  цикада (тек 

қанаттылар отрядына жататын шыбын-

шіркейдің бір түрі). 

【蝉联】 chánlián 【 ет. 】  жалғасу, 

қатарынан,жағалай ： ～ 世 界 冠 军 

қатарынан әлем чемпионы болу. 

【蝉蜕】chántuì ①【зат.】 цикаданың 

дернәсілі.②〈书〉【ет.】 түлеу. 

【蝉衣】 chányī 【 зат.】  цикаданың 

дернәсілі. 

【 僝 】 chán](chánzhòu) 〈 书 〉 ①

【 сын.】  қайғы.②【 ет.】  күйреу.③

【 ет. 】  айыптау. ④ 【 ет. 】 

алдану,бездіру. 

【廛】chán  жер үлесі. 

【 潺 潺 】 chánchán 【 ел. 】 

сылдырау：～流水 сылдырап су ағу. 

【潺湲】 chányuán 〈书〉【 сын. 】 

сылдырап ағу：溪水～ақырын  судың 

сылдырауы. 

【澶】 chán 澶 渊 (Chányuān) Хэбей 

провинциясындағы Чаньчжоу қаласы. 

【 镡 】 Chán 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【瀍】Chán7 Чаньшуй өзені 

【蟾】chán құрбақа,бақа. 

【蟾蜍】chánchú【зат.】① айлы бақа.

② қарапайым бақа. 

【蟾宫】chánɡōnɡ〈书〉【зат.】 айдың 

жарқырауы. 

【 蟾 宫 折 桂 】 chán ɡōnɡ zhé ɡuì  

ғылыми дәрежеге емтиханнан сүрінбей 

өту. 

【蟾光】 chánɡuānɡ 〈书〉【 зат. 】 

айдың жарығы. 

【蟾酥】chánsū 【зат.】 бақаның уы. 

巉 chán〈书〉 жартас,шың. 

【 巉 峻 】 chánjùn 〈 书 〉【 сын. 】 

құламалы және биік шың. 

【巉岩】chányán〈书〉【зат.】 жарлы 

жартас ： 峭 壁 ～  таудың биік 

жартастары мен жарлы бөктері. 

【躔】chán〈书〉①өту.② артынан еру. 

【镵】 chán①  кетпен , тіс ағаш.②

〈书〉тіреуіш. 

 

chǎn 

 

【产】chǎn ①【ет.】 туу, босану：～

妇 босанған әйел｜～科 акушерлік｜～

卵  жұмарытқа салу. ②  өндіру, 

жасау：～销 өндіру және өткізу｜增～ 

өндірісті дамыту｜转～ басқа өндіріске 

көшу.③【ет.】  өндіру,шығару：～棉 

мақта өндіру｜～煤  көмір өндіру.④ 

өнім,бұйым：土～  жергілікті өнім｜

特 ～  жергілікті жердің ерекше 

тауарлары｜水～ су кәсібі.⑤ мүлік：

家～  отбасылық мүлік｜财～  мүлікті 

сақтандыру.⑥(Chǎn)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【产程】chǎnchénɡ 【зат.】 босану. 

【产出】chǎnchū【ет.】 жасау,өндіру：

少投入，多～ аз қаржыландырып, көп 

өндіру. 

【产道】 chǎndào 【 зат. 】  босану 

каналы. 

【产地】chǎndì 【зат.】 өндірістік база, 

өндіріс орны：东北是中国酒类的主

要 ～ / солтүстік шығыс қытайдың 

жергілікті ішімдік өнеркәсібінің  

маңызды өндірістік  базасы. 

【产儿】chǎnér 【зат.】  жаңа туған, 

нәресте. 

【产房】 chǎnfánɡ 【 зат.】  әйелдер 

босанатын палата. 

【产妇】 chǎnfù 【 зат.】  босанатын 

әйел. 

【产假】 chǎnjià 【 зат. 】  декретті 

демалыс. 

【产科】chǎnkē 【зат.】 акушерлік. 

【产量】 chǎnliànɡ 【 зат.】  өндіріс, 

өнеркәсіп көлемі：粮食～大幅度提高 

бидай өнеркәсібі айтарлықтай өсті. 

【产品】chǎnpǐn 【зат.】 өнім,тауар：

农～  ауыл шаруашылық өнімі｜畜～ 

мал шаруашылығы өнімі｜～出厂都要

经 过 检 验  шығарылған өнімдердің 

барлығы тексерістен міндетті түрде 

өтуі керек. 

【产婆】chǎnpó 【зат.】 кіндік шеше. 

【产钳】chǎnqián 【зат.】  акушерлік 

қысқаш. 

【产权】 chǎnquán 【 зат. 】  мүлік 

құқығы. 

【产褥感染】chǎnrù ɡǎnrǎn  босанудан 

кейін болатын толғақ. 

【产褥期】chǎnrùqī 【зат.】 туғаннан 

кейінгі кезең. 

【产褥热】chǎnrùrè【зат.】 босанудан 

кейін болатын толғақ. 

【产生】 chǎnshēnɡ 【 ет. 】  пайда 

болу,шығу：同事之间关系处理不好就

会～矛盾  қызметкерлер арасындағы 

қарым қатынасты басқарғанда жаман 

қарама қайшылықтар пайда болады｜

在中华民族悠久的历史中，～了许许多

多 可 歌 可 泣 的 英 雄 人 物  қытай 

халқында көптеген жылдар бойы 

тарихында көптеген толғандыратын 

қаһармандар болды. 

【产物】chǎnwù 【зат.】 өнім,зат. 

【产销】chǎnxiāo 【зат.】 өндіріс пен 

өтім ： ～ 结 合  өндіріс пен өтімді 

қосу ｜ ～ 合 同 өндіріс пен өтімнің 

келісімшарты. 

【产业】 chǎnyè 【 зат.】①  мүлік.② 

өнеркәсіп ： 高 科 技 ～  жоғары 

техникалық өнеркәсіп ｜ 支 柱 ～ 

өнеркәсіп негізі.③ өнеркәсіп：～工人 

неркәсіп жұмысшылары ｜ ～ 部 门 

өнеркәсіп саласы｜～革命 өнеркәсіптік 

төңкеріс. 

【 产 业 革 命 】 chǎnyè ɡémìnɡ ① 

өнеркәсіптік төңкеріс.②  өнеркәсіптік 

революция. 

【产业工人】chǎnyè ɡōnɡrén  өнеркәсіп 

жұмысшылары. 

【产值】chǎnzhí【зат.】 босану үйі. 

【浐】Chǎn Чань өзені. 

【 谄 】 chǎn  жәдігөйлену, 

қызықтыру ： ～ 笑  жарамсақтық 

күлімсіреу. 

【谄媚】 chǎnmèi 【 ет. 】  бас ию, 

жағымпаздану：～上司  басшыға бас 

ию. 

【谄笑】chǎnxiào 【ет.】 жарамсақтық 

күлімсіреу：胁肩～ жалпақтау. 

【谄谀】 chǎnyú 【 ет.】  жалбақтау, 

жағымпаздану. 

【啴】chǎn〈书〉 асықпау,аялдау：～

缓 шырғалу. 

【铲】chǎn①(～儿)【зат.】  күрек：

煤～ көмір күрегі｜锅～ ас үй күрегі.②

【ет.】 қазу：～煤 көмір қазу｜～草 

шөп қазу. 

【铲车】chǎnchē 【зат.】 шөміш жүк 

көлігі. 

【铲除】 chǎnchú 【 ет. 】  қопарып 

шығару, тамырын шығару：～杂草 улы 

өсімдіктерді тамырынан қазып алу｜～

祸根  бәленің басын қопарып шығу. 

【 铲 土 机 】 chǎntǔjī 

【 зат. 】  скрепер (жер қазатын 

машинаның астауша ожауы). 

【铲运机】chǎnyùnjī【зат.】 скрепер. 

【铲子】chǎn·zi【зат.】 күрек. 

阐(闡)chǎn түсінддіру,ұғындыру：～明 

түсіндіру｜～述  баяндау. 

【阐发】chǎnfā 【ет.】 түсіндіру：～

无遗 толығымен түсіндіру. 

【阐明】chǎnmínɡ 【ет.】 түсіндіру：

历史唯物主义是～社会发展规律的科学 

тарихи материализм қоғамдық даму 

заңы ғылымын түсіндіретңн пән. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80/
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【阐释】chǎnshì 【ет.】 түсіндіру：道

理 ～ 得 很 清 楚  теорияны жақсы 

түсіндіру. 

【阐述】chǎnshù 【ет.】 баяндау：～

自己的见解  өзіңнің көз қарасынды 

түсіндіру. 

【阐说】chǎnshuō【ет.】 түсіндіру：～

真理 ақиқатты түсіндіру. 

【阐扬】chǎnyánɡ 【ет.】 насихаттау, 

үгіттеу：～真理 ақиқатты насихаттау . 

【蒇】〈书〉 аяқтау, бітіру：～事 істі 

аяқтау. 

 【燀】〈 chǎn 〈书〉①  ыстық. ② 

жалын,жарқын.③ жарқыраған. 

【 骣 】 chǎn жегілмеген ： ～ 骑 

жегілмеген ат. 

【 冁 】 chǎn 〈 书 〉  жымию, 

күлімдесу：～然而笑 күлімдеу. 

 

 

chàn 

 

【忏】chàn① өкіну.② дұға қылу：拜～ 

дұға оқу. 

【忏悔】 chànhuǐ 【 ет.】①  өкіну.② 

ғибадат ету. 

颤 ( 顫 )chàn 【 ет. 】  дірілдеу, 

селкілдеу：～抖 селкілдеу ｜声音发～ 

дірілдеген дауыспен. 

【颤动】 chàndònɡ 【 ет.】  дірілдеу, 

селкіну：汽车驶过，能感到桥身的～ 

машина көпірден өттіп, дірілдеген 

көпірдің дыбысын естуге мүмкін 

болды｜他激【ет.】得说不出话来，嘴

唇在微微～  ол не айтарын білмей 

еріндері сәл дірілдеп тұр. 

【 颤 抖 】 chàndǒu 【 ет. 】 

дірілдеу,шайқалу：树枝在寒风中～ 

ағаштың бұтағы суық желде сайқалуда. 

【颤巍巍】chànwēiwēi (～的)【сын.】 

дірілдеген, қалтыраған. 

【颤音】 chànyīn 【 зат. 】①  діріл 

дауыссыз.② дірілдеткіш. 

【颤悠】 chànyou 【 ет. 】  тербелу, 

шайқалу：他的脚步正合着那扁担～的

节 拍  оның жинақты  қадамы 

иінағаштың шайқалу ритміндей. 

羼 chàn араластыру：～杂  араласқан, 

қоспа. 

【羼杂】 chànzá 【 ет. 】  араласқан, 

қосылған. 

 

 

chānɡ 

 

【伥】chānɡ кезу, қыдыру：为虎作～ 

оңбаған адамға көмектесу. 

【伥鬼】 chānɡɡuǐ 【 зат.】  жегілген 

жолбарыстың рухы. 

【昌】chānɡ ① гүлдену, көркею：～盛 

гүлденген｜～明  өркендеу.②〈书〉 

керемет：～言 жылы сөздер.③(Chānɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【昌隆】chānɡlónɡ 【сын.】 көркею：

国运～ көркейген мемлекет тағдыры. 

【 昌 明 】 chānɡmínɡ ① 【 сын. 】 

өркендеу：科学～өркендеген ғылым.②

【ет.】 гүлденген：～文化 гұлденген 

мәдениет. 

【 昌 盛 】 chānɡshènɡ 【 сын. 】 

өскелең：文化～  өскелең мәдениет｜

把祖国建设成为一个繁荣～的国家 

Отанды құрастырып гүлденіп дамыған 

мемлекетке айналу. 

【昌言】 chānɡyán〈书〉①【 зат.】 

жылы сөз.②【ет.】 ашық сөйлеу. 

倡 chānɡ〈书〉① әртіс. 

【倡优】chānɡyōu 【зат.】① әншілер 

мен әртістер.②〈书〉жезөкше. 

【菖】chānɡ［菖蒲］(chānɡpú)【зат.】 

қамысты иіртамыр. 

【菖兰】chānɡlán【зат.】 орхидеялық 

иіртамыр. 

【猖】chānɡ  жүгенсіздік ：～獗 айқай 

шу ｜～狂 қаһарлы, өлермен. 

【猖獗】chānɡjué ①【сын.】 жүгенсіз, 

бейбастық ： 敌 人 的 ～  жаудың 

ауыздықсыздығы. ② 〈 书 〉【 ет. 】 

қаһарын тігу. 

【猖狂】chānɡkuánɡ 【сын.】 қаһарлы, 

сұрапыл：打退敌人的～进攻 шегінген 

жаудың қаһарлы  шабуылы. 

阊 (閶 )chānɡ[阊阖 ]( chānɡhé)【 зат.】 

батыс қақпа. 

娼 chānɡ арсыз, ұятсыз ： 暗 ～ 

тіркелмеген жезөкше ｜ 逼 良 为 ～ 

біреуге жаман істі жасауға  итермелеу. 

【娼妇】chānɡfù 【зат.】 жезөкше. 

【 娼 妓 】 chānɡjì 【 зат. 】  азғын, 

зинашы әйел. 

【 娼 门 】 chānɡmén 【 зат. 】 

жезөкшелер үйі. 

鲳(鯧)chānɡ 【зат.】 пампус балығы. 

 

chánɡ 

 

【 长 】 chánɡ ① 【 сын. 】  ұзын.a) 

кеңдік,кеңістік：这条路很～  бұл жол 

өте ұзын｜～～的柳条垂到地面 ұзын 

талды шыбық жер бетінде дейін 

жетеді.b) уақыт：～寿 ұзақ ғұмыр｜夏

季昼～夜短 жазғы күндер ұзақ түндері 

қысқа.②【зат.】 ұзындық：南京长江

大桥气势雄伟，铁路桥全～6772 米 

Нанжиннің Янцзы өзенінің үлкен 

көпірі күші ұлы теміржол көпірі жалпы 

ұзындығы 6772 м. ③  артықшылық, 

басымдылық：特～ мықты жақ｜取～

补短 тек жақсы жақтарды алу.④(对某

事 ) ерекше,мықты：他～于写作  ол 

жазуда мықты.⑤ (旧读 zhànɡ) артық, 

керексіз：～物  артық зат.⑥ (Chánɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【长安】 Chánɡ’ān 【 зат. 】  Сиань 

қаласының көне аты. 

【长臂猿】chánɡbìyuán 【зат.】 гиббон 

маймылы. 

【长编】 chánɡbiān 【 зат.】  толық 

метражды кітап. 

【长别】 chánɡbié 【 ет. 】①  ұзақ 

айырылу.② мәңгі ажырасу. 

【长波】chánɡbō 【зат.】 ұзын толқын. 

【 长 策 】 chánɡcè 【 зат. 】  жақсы 

жоспар,тактика：治国～  мемлекетті 

басқарудағы тактика. 

【长城】Chánɡchénɡ 【зат.】① Қытай 

қорғаны.② қорған：军队是保卫祖国的

钢铁～ / армия – ол  Отанымызды 

қорғайтын  қорған. 

【长程】chánɡchénɡ 【сын.】ұзақ жол, 

ұзақ сапар, ұзақ мерзім：～车票/ ұзақ 

жолға пойыз билеті◇～计划  / ұзақ 

мерзімді жоспар. ｜～目标   / ұзақ 

нысана. 

【长虫】 chánɡ·chonɡ〈口〉【 зат.】 

жылан. 

【 长 处 】 chánɡ·chu 【 зат. 】 

артықшылық: 要善于学习别人的～ 

оқуға қабілеттілі басқалардың 

артықшылығы. 

【长川】 chánɡchuān①【 зат.】  ұзын 

өзен.②同“常川”. 

【长辞】chánɡcí 【ет.】 ажырасу：～

人间 адамдар арасындағы ажырасу. 

【长此以往】chánɡ cǐ yǐ wǎnɡ  егер 

бұлай жалғасатын болса..... 

【长笛】chánɡdí 【зат.】 флейта. 

【长度】chánɡdù 【зат.】 ұзындық. 

【长短】chánɡduǎn ① (～儿 )【зат.】 

ұзындық：这件衣裳～儿正合适  бұл 

киімнің ұзындығы өте лайықты. ②

【зат.】 күтпеген бақытсыздық：他独

自出海，家人提心吊胆，唯恐有个～ 

ол жалғыз теңізге шықты, отбасысы 

қатты уайымдайды, бір жамандық 

болып қалады деп. ③【 зат. 】  өсек 

аяң：背地里说人～ өсек гулеп кетті. 

【长短句】chánɡduǎnjù【зат.】② «цы» 

классикалық поэзияның жанры. 

【 长 法 】 chánɡfǎ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

радикалды шара：头疼医头，脚疼医

脚，不是个～儿  бас ауруынан басты 

емдеу, аяқ ауруынан аяқты емдеу, бұл 

радикалды шаралар емес. 

【 长 方 体 】 chánɡfānɡtǐ 【 зат. 】 

тікбұрышты параллепипед. 

【 长 方 【 сын. 】  】 chánɡfānɡxínɡ

【зат.】 тікбұрыш. 

【 长 歌 当 哭 】 chánɡ ɡē dànɡ kū 

дастандық поэзияда шер тарқату. 

【长庚】 chánɡɡēnɡ 【 зат.】  Венера 

жұлдызы. 

【 长 工 】 chánɡɡōnɡ 【 зат. 】 

батырақтық. 
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【长骨】chánɡɡǔ【зат.】 ұзын сыйрақ. 

【长鼓】 chánɡɡǔ 【 зат.】  «чангу» 

сопақша келегн дағыра. 

【长号】chánɡhào 【зат.】 тромбон. 

【长河】 chánɡhé 【 зат. 】  Хуанхэ 

өзені：历史的～ тарихи Хуанхэ өзені. 

【 长 话 】 chánɡhuà 【 зат. 】 

малайшылық. 

【长话短说】chánɡ huà duǎn shuō бір 

сөзбен айтқанда. 

【 长 活 】 chánɡhuó 【 зат. 】 ① 

батырақшылық.②〈方〉 малайшылық. 

【 长 假 】 chánɡjià 【 зат. 】 ①  ұзақ 

мерзімді демалыс ：春节～  көктем 

мерекесіндегі демалыс. ②  жұмыстан 

кету. 

【长 江后 浪推 前浪 】 Chánɡ Jiānɡ 

hòulànɡ tuī qiánlànɡ  әр бір жаңа ұрпақ 

алдыңғысынан басып түседі. 

【长颈鹿】chánɡjǐnɡlù 【зат.】 керік. 

【长久】chánɡjiǔ【сын.】 ұзақ：～打

算 ұзақ жоспар｜这种混乱状况不会～

的  бұл астан кестен жағдайы ұзыққа 

созылмайды. 

【 长 卷 】 chánɡjuàn 【 зат. 】  ұзын 

бұрама қағаз：山水～ табиғаттың ұзын 

бұрама қағазы. 

【 长 考 】 chánɡkǎo 【 ет. 】  ұзақ 

ойлау：～半个小时后下出了一着妙棋 

ұзақ жарты сағат ойланған соң шахмат 

ойнады шешті. 

【长空】 chánɡkōnɡ 【 зат.】  аспан 

кеңістігі. 

【长款】 1chánɡkuǎn【 сын.】  ұзын 

киім ： ～ 羽 绒 服  ұзын мамықтан 

жасалған сырт киім. 

【长款 】 2chánɡkuǎn 【 ет. 】  ақша 

мөлшері. 

【长龙】chánɡlónɡ【зат.】 үлкен кезек. 

【 长 毛 绒 】 chánɡmáorónɡ 【 зат. 】  

ватин (мақтадан я жүннен сырып 

істелген жылы астар). 

【 长 眠 】 chánɡmián 【 ет. 】  мәңгі 

ұйқыға кету. 

【长明灯】 chánɡmínɡdēnɡ 【 зат. 】 

өшпейтін шам. 

【长命锁】chánɡmìnɡsuǒ【зат.】 ұзақ 

өмір сүрудің бойтұмары. 

【长年】 chánɡnián ①【 үс.】  жыл 

бойы：～在野外工作  жыл бойы егіс 

жұмысы.②〈方〉【 зат.】  жалшы.③

〈书〉【сын.】 ұзақ ғұмырлы. 

【 长 年 累 月 】 chánɡ nián lěi yuè  

жылдан жылға. 

【长袍儿】 chánɡpáor【 зат.】  қытай 

шапаны. 

【 长 跑 】 chánɡpǎo 【 зат. 】  ұзақ 

қашықтыққа жүгіру. 

【长篇】chánɡpiān①【сын.】 ұзақ：～

小说 ұзақ роман｜～演讲 ұзақ лекция 

оқу.②【зат.】 ұзақ шығарма：这部小

说是他创作的第一部～ бұл роман оның 

шығарған алғашқы ұзақ шығармасы. 

【长篇大论】chánɡ piān dà lùn  көп 

сө»леу, мылжыңдау. 

【长篇小说】chánɡpiān xiǎoshuō  роман. 

【 长 期 】 chánɡqī 【 зат. 】  ұзақ 

уақыт：～计划  ұзақ жоспар｜～贷款  

ұзақ несиелеу. 

【长枪】chánɡqiānɡ【зат.】①  найза, 

сұңгі.② күріш. 

【长驱】chánɡqū【ет.】 тез ырғақпен 

жүру ： ～ 南 下   оңтүстікке тез 

жүру｜～直入 екпіндеп алға басу. 

【长驱直入】chánɡ qū zhí rù  екпіндеп 

алға басу. 

【长日照植物】chánɡrìzhào zhíwù ұзақ 

күндік өсімдік. 

【长衫】 chánɡshān 【 зат. 】  қытай 

шапаны. 

【长舌】chánɡshé【зат.】 ұзын тіл：～

妇 өсекші. 

【 长 生 】 chánɡshēnɡ 【 ет. 】  ұзақ 

өмір：～不老 (多作颂词 ) мәңгілік 

жастық. 

【 长 生 果 】 chánɡshēnɡɡuǒ 〈 方 〉

【зат.】 арахис. 

【长石】chánɡshí 【зат.】 дала шпаты. 

【 长 逝 】 chánɡshì 【 ет. 】 

қайту,дүниеден өту：溘然～  кенеттен 

қайтыс болу. 

【 长 寿 】 chánɡshòu 【 сын. 】  ұзақ 

өмір ：～老人 өмірлік қария. 

【长【 од.】】 chánɡtàn【 ет.】  терең 

күрсіну. 

【长天】 chánɡtiān 【 зат. 】  өзгеше 

көкжиек. 

【长亭】 chánɡtínɡ【 зат.】  демалуға 

арналған павильон：～送别  демалу 

павильонына шығарып салу. 

【长途】 chánɡtú ①【 сын.】  ұзақ 

дол：～旅行 ұзақ жолды саяхат｜～汽

车 ұзақ жол｜～电话 ұзақ сөйлесу.②

【зат.】 ұзақ сапар. 

【 长 物 】 chánɡwù( 旧 读 zhànɡwù)

【зат.】 қалдық：身无～ кедейлік өмір 

кешу. 

【长线】chánɡxiàn【сын.】属性词.① 

ұзақ сызық：～产品  ұзақ өндіріс.② 

ұзақ уақыт ： ～ 投 资  ұзақ 

қаржыландыру. 

【长项】 chánɡxiànɡ【 зат.】  мықты 

жақ：每个人都有自己的～ әр адамның 

мықты жағы бар. 

【长啸】 chánɡxiào 【 ет. 】  уілдеу, 

ызылдау ： 仰 天 ～  аспанға қарап 

ызылдау. 

【长行】chánɡxínɡ〈书〉【ет.】  ұзақ 

саяхатқа аттану. 

【 长 袖 善 舞 】 chánɡ xiù shàn wǔ 

ақшамен барлық мақсаттарға жетуге 

болады. 

【长吁短【од.】】 chánɡ xū duǎn tàn 

қатты ойбайлау және күрсіну. 

【长夜】 chánɡyè ①【 зат. 】  ұзақ 

түн：～漫漫  ұзақ түн жып жылы.②

【үс.】 қаза , өлім. 

【长缨】chánɡyīnɡ〈书〉【зат.】 ұзын 

жіп. 

【长于】chánɡyú【ет.】 мықты болу：

他～音乐 ол музыкада білікті. 

【长圆】chánɡyuán【сын.】 сопақша. 

【长远】chánɡyuǎn 【сын.】 алыс：～

打算  алыс жоспар｜眼前利益应该服

从 ～ 利 益  көз алдындағы игілік 

алыстағы қызығушылықтарға бағынуы 

тиіс. 

【长斋】chánɡzhāi【зат.】 ұзақ ораза. 

【长征】 chánɡzhēnɡ ①【 ет.】  ұзақ 

сапарға шығу.②【зат.】 Ұлы жорық. 

【长治久安】 chánɡ zhì jiǔ ān ұзақ 

уақытқа тәртіп пен тұрақтылық. 

【 长 足 】 chánɡzú 【 сын. 】 

екпіндей,екпіндеп：～的进步 екпіндей 

прогресс. 

【场】chánɡ ①【зат.】 қырман, тоқ：

打～ тоқты қосу.②〈方〉【зат.】 базар, 

жәрмеңке.③【 мөл.】  есептік сөз：

一～透雨  жаңбыр жауды｜一～大战 

үлкен айқас . 

【场屋】 chánɡwū 【 зат.】  театрлық 

қойылымдар мен концерттердің үй. 

【场院】chánɡyuàn 【зат.】 қоршалған 

тоқ. 

【苌楚】 chánɡchǔ【 зат.】  қытайлық 

актинидия қсімдігі. 

【肠】chánɡ ①【зат.】  жан,жүрек：

愁～ жұбанышсыз қайғы｜衷～ сезім.

③(～儿)【зат.】 ішек：香～ шұжық｜

鱼～ балықтың ішегі｜腊～ сүрленген 

шұжық. 

【 肠 断 】 chánɡduàn 〈 书 〉【 ет. 】 

қайғыдан жүрек елжірейді ：此情此

景，令人～ бұндай сезім түрі жүректі 

елжіретеді . 

【肠管】chánɡɡuǎn 【зат.】 ішек жолы. 

【肠胃】chánɡwèi【зат.】 бүйін сүйек. 

【肠炎】 chánɡyán【 зат.】  энтерит 

ауруы. 

【肠液】chánɡyè【зат.】 ішек сөлі. 

【肠衣】chánɡyī 【зат.】 ішек. 

【肠子】chánɡ·zi【зат.】 ішек қарын. 

尝-l(嘗、嚐)chánɡ 【ет.】① ауыз тию, 

татып көру：～～咸淡 тағамның тұзын 

көру.②  сынау：艰苦备～  азаптарды 

бастан кешу｜～到了体育锻炼的甜头 

дене шынықтыруға қызығушылықты 

сынап көру. 

尝 2chánɡ ① 〈 书 〉【 үс. 】 

бұрын,ілгеріде：未～ ешқашан｜何～ 

қашан?.② (Chánɡ)【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【尝鼎一脔】chánɡ dǐnɡ yī luán ұсақ 

түйекте үлкенді көру. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD/
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【尝试】 chánɡshì 【 ет.】  талпыну, 

тырмысу, байғап көру：他们为了解决

这个问题，～过各种方法  олар осы 

мәселені шешу үшін барлық тәсілдерді 

байқап көрді. 

【尝鲜】chánɡxiān【ет.】 жаңа піскен 

тағамның дәмін көру. 

【尝新】chánɡxīn【ет.】 ауыз тию. 

【常】chánɡ① жай, қарапайым：～人 

қарапайым адам｜～识  сауат｜～态 

қарапайым күй. ②  айнымас, 

бірқалыпты：～【сан.】  константа｜

冬夏～青  мәңгі жасыл. ③【 үс. 】 

жиі ： ～ 来 ～ 往  тұрақты қарым 

қатынасты ұстау｜我们～见面 біз жиі 

көрінеміз.④  моральдың негізі：三纲

五～  үш моральдық қағида және бес 

мызғымайтын ереже.⑤(Chánɡ)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【 常 备 】 chánɡbèi 【 ет. 】  дайын 

болу：～车辆/ көлікті дайындау｜～药

物 /дәрі-дәрмек әзірлеу ｜ ～ 不 懈 

/қашанда  сақ болып жүру. 

【常备军】chánɡbèijūn【зат.】 тұрақты 

әскер. 

【常常】 chánɡchánɡ 【 үс. 】 үнемі, 

ылғи, жиі：他工作积极，～受到表扬 

ол белсенді жұмыс істейді, сондықтан 

жиі мадақтауға ие болады. 

【常川】chánɡchuān【үс.】  тұрақты, 

үздіксіз ： ～ 往 来  тұрақты қарым 

қатынасты ұстау ｜ ～ 供 给  үздіксіз 

қамтамасыз ету. 

【常服】 chánɡfú【 зат.】  күнделікті 

костюм. 

【常规】chánɡɡuī ①【зат.】  әдеттегі 

ереже：打破～  әдеттегі ережелерді 

жою.②【сын.】  қарапайым：～武器 

қарапайым қару.③【зат.】 қан анализі. 

【常规武器】chánɡɡuī wǔqì  қарапайым 

қару. 

【常规战争】chánɡɡuī zhànzhēnɡ соғыс 

жүргізудің қарапайым тәсілдері. 

【常轨】 chánɡɡuǐ 【 зат.】  дағдылы 

қалып：改变了生活～ өмірдің дағдылы 

қалпын өзгерту. 

【常衡】 chánɡhénɡ 【 зат.】  салмақ 

өлшемінің жалпы жүйесі. 

【常会】 chánɡhuì 【 зат. 】  кезекті 

мәжіліс. 

【常客】 chánɡkè 【 зат.】  тұрақты 

қонақ. 

【常理】chánɡlǐ(～儿)【зат.】  дұрыс 

мағына：按～我应该去看望他  дұрыс 

мағына маған міндетті түрде оған 

барып келу керектігін айтады. 

【常例】 chánɡlì【 зат.】  қарапайым 

тәртіп：沿用～  қарапайым тәртіпті 

қолдану｜情况特殊，不能按～行事 

жай жағдай емес, қарапайым тәртіптегі 

істі жасауға болмайды . 

【 常 量 】 chánɡliànɡ 【 зат. 】 

бірқалыптылық, дәйектілік. 

【常年】 chánɡnián ①【 үс.】  жыл 

бойы：山顶上～积雪 таудың беті жыл 

бойы қармен жамылған . ②【 зат.】 

әдеттегі, күнделікті：这儿小麦～亩产

五百斤  біздің жерлерде әдетте бидай 

бес жүз цинь түсім береді. 

【常情】 chánɡqínɡ【 зат.】  әдеттегі  

құбылыс,әрине：按照～，要他回来，

他 会 回 来 的   әдеттегі құбылысқа 

сәйкес , ол келу керек, ол келе алады. 

【常人】chánɡrén 【зат.】  қатардағы 

адам：他的性格与～不同 оның мінезі 

қарапайым адамдікіндей емес｜这种痛

苦，非～所能忍受  бұндай бейнетке 

қарапайым адам шыдай алмайды. 

【 常 任 】 chánɡrèn 【 сын. 】 

тұрақты：～理事 тұрақты мүше. 

【 常 设 】 chánɡshè 【 ет. 】 

тұрақты ,үздіксіз：学校应～招生咨询

点  оқу орындары тұрақты түрде 

студенттерді қабылдау үшін 

консультация өткізеді.  

【常识】 chánɡshí 【 зат.】 сауаттық 

білім, сауат, әліпбе: 政治～/ саясаттан 

сауат｜科学～ / ғылымнан сауат｜生

活～/ өмір әліпбесі. 

【常事】 chánɡshì【 зат.】  күнделікті 

шаруа, қарапайым жұмыс：看书看到深

夜，这对他来说是～ түннің біруағына 

дейін кітап оқу - ол үшін  дағдылы 

жұмыс. 

【常数】chánɡshù【зат.】 константа. 

【常态】 chánɡtài【 зат.】  қарапайым 

жағдайғ әдеттілік：一反～ әдеттілікке 

қарсы｜恢复～  қарапайым жағдайды 

орнату. 

【常套】chánɡtào【зат.】  қарапайым 

үлгі：摆脱才子佳人小说的～ талантты 

жас адамның романнан босауының 

қарапайым үлгісі. 

【常委】chánɡwěi 【зат.】① тұрақты 

комитет мүшесі.② тұрақты комитет. 

【常温】chánɡwēn 【 зат.】  қалыпты 

температура. 

【 常 务 】 chánɡwù 【 сын. 】 

әдеттегі,тұрақты ： ～ 委 员  тұрақты 

комитет мүшесі. 

【 常 行 军 】 chánɡxínɡjūn 【 зат. 】 

қарапайым марш. 

【 常 性 】 chánɡxìnɡ 【 зат. 】 ① 

дәйектілік.②〈书〉 шыдамдылық. 

【常言】chánɡyán 【зат.】 мақал мәтел. 

【 常 用 对 数 】 chánɡyònɡ-duìshù  

қарапайым логоритм.. 

【常住】chánɡzhù ①【ет.】  тұрақты 

тұру：～之地 тұрақты мекен｜～人口 

тұрақты тұрғындар.②【ет.】  тұрақты 

резиденцияда тұру. ③ 【 зат. 】 

монастырь. 

【偿】 chánɡ ①  жою, өтеу ：～还 

қарызды өтеу｜得不～失  пайданың 

шығындарды жаппауы.② сый беру：如

愿以～  арманның орындалуы. 

【偿付】 chánɡfù 【 ет.】  төлеу：如

期 ～  уақытында төлеу ｜ ～ 债 务 

қарызды төлеу. 

【偿还】 chánɡhuán 【 ет.】  қайтару, 

өтеу：～贷款 қарызыд өтеу. 

【偿命】 chánɡmìnɡ 【 ет.】  өмірмен 

өтеу. 

徜 chánɡ 倘佯)(chánɡyánɡ)〈书〉【ет.】 

серуендеу. 

裳 chánɡ белдемше. 

【 嫦 】 chánɡ[ 嫦 娥 ](Chánɡ’é) аспан 

тәңірі «Чанье» . 

 

 

chǎnɡ 

 

【 厂 】  chǎnɡ 【 зат. 】 ① 

фабрика,зауыт ： 钢 铁 ～  болат 

фабрикасы｜纺织～ тоқыма зауыты.② 

склад：煤～ көмір склады.③(Chǎnɡ) 

адамның есімі. 

【厂标】 chǎnɡbiāo 【 зат. 】  зауыт 

белгісі. 

【厂房】chǎnɡfánɡ 【зат.】  зауыттық 

корпус. 

【 厂 规 】 chǎnɡɡuī 【 зат. 】  зауыт 

ішіндегі ереже. 

【厂纪】chǎnɡjì【зат.】 зауыт ережесі. 

【厂家】chǎnɡjiā 【зат.】 зауыт. 

【厂价】 chǎnɡjià 【 зат.】  зауыттық 

баға：按～优惠销售  зауыттық баға 

жеңілдік. 

【厂矿】chǎnɡkuànɡ 【зат.】 зауыт пен 

кен. 

【厂礼拜】chǎnɡlǐbài 【зат.】 демалыс 

күні. 

【厂龄】chǎnɡlínɡ 【зат.】① өтілім.② 

зауытағы тәжірибе. 

【厂区】 chǎnɡqū 【 зат. 】  өндіріс 

алаңы：～禁止烟火 өндіріс алаңында 

темекі тартуға болмайды. 

【厂商】chǎnɡshānɡ 【зат.】 фабрика 

мен дүкендер ：承包～  жалданатын 

фабрикалар мен дүкендер. 

【厂休】chǎnɡxiū 【зат.】  зауыттағы 

демалыс күні. 

【 厂 子 】 chǎnɡ·zi 【 зат. 】 ① 

фабрика,зауыт.② склад,қойма. 

【 场 】 chǎnɡ ①  алаң,зал ： 会 ～ 

жиналыс залы｜操～  спорт алаңы｜

市～ қала алаңы｜剧～ опера алаңы.② 

сахна ：上～  сахнаға шығу ｜下～ 

сахнадан кету.③  қызмет аясы：官～ 

шенеунік ｜ 【 зат. 】 利 ～ 

даңққұмарлық ｜ 逢 ～ 作 戏  өзіңнің 

компанияңды қолдау. ④  істің болған 

жері：现 ～ орын｜当～ сол жерде｜

在～  орында болу.⑤ көрініс：开～ 
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көріністі бастау ｜ 终 ～  финал. ⑥

【мөл.】  құбылыс ,оқиға.⑦【мөл.】 

есептік сөз ：三～球赛  екі футбол 

жарысы.⑧【мөл.】 спектакль,ойындар 

мен кинолардың есептік сөзі.⑨【зат.】 

акт,сеанс. 

【场次】chǎnɡcì 【зат.】 фильмдердің 

саны. 

【场地】chǎnɡdì【зат.】 сахна,алаң. 

【场馆】chǎnɡɡuǎn 【зат.】 стадион：

比赛～ жарыс стадионы. 

【 场 合 】 chǎnɡhé 【 зат. 】 

жағдай,оқиға：在公共～，要遵守秩序 

ортақ  жағдайда тәртіпті сақтау керек. 

【场记】chǎnɡjì【 зат.】①  фильмнің 

монтажы.② жинақтаушы. 

【场景】chǎnɡjǐnɡ 【зат.】① сахна.② 

эпизод, бөлім. 

【场面】chǎnɡmiàn【зат.】① сахна.② 

оркестр.③  көрініс.④  декорум：摆～

(讲排场 ) үлгіні ұстау｜撑～ сыртқы 

әдептілікті сақтау. 

【 场 面 话 】 chǎnɡmiànhuà 【 зат. 】 

салтанатты сөз. 

【场面人】 chǎnɡmiànrén 【 зат.】① 

абыройлы адам.② беделді адам. 

【场面上】 chǎnɡmiàn·shɑnɡ 【 зат.】 

қоғамдық жағдай. 

【场所】chǎnɡsuǒ 【зат.】 алаң,дала：

公共～ қоғамдық орындар. 

【场子】chǎnɡ·zi 【зат.】 орын：大～ 

үлкен орын｜空～ бос орын. 

昶 chǎnɡ①〈书〉ұзақ күн.②〈书〉 

разы,риза.③(Chǎnɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

惝 chǎnɡ又 tǎnɡ[惝怳] көмескі, күңгірт

〈书〉【сын.】①  көңілсіз.② бұлдыр, 

бытықы шытықы. 

敞 chǎnɡ ① 【 сын. 】  кең ： 宽 ～ 

сыйымды｜这屋子太～ бұл пәтер өте 

үлкен.②【 ет.】  ашу：～胸露怀  өз 

сезіміңді ашу｜～着门 есікті ашу. 

【敞车】 chǎnɡchē 【 зат.】①  ашық 

экипаз.② тауар платформасы. 

【敞开】 chǎnɡkāi ①【 ет.】  ашып 

тастау：～衣襟 етекті ашып тастау｜大

门～着 есік кең ашық◇～思想 ойды 

кең ашу.②【үс.】 ашық：你有什么话

就～说吧  сенде айтатын сөз болса 

ашық айт. 

【敞快】chǎnɡ·kuài【сын.】 ашық：他

是个～人，说做就做 ол ашық адам, не 

айтса соны істейді. 

【敞亮】chǎnɡliànɡ 【сын.】 жарық. 

【敞篷车】chǎnɡpénɡchē 【зат.】 ашық 

машина, кабриолет. 

【氅】chǎnɡ сыртқы киім. 

 

chànɡ 

玚 ( 瑒 )chànɡ қылыш жасауда 

пайдаланатын әшекей тастардың бірі. 

【 怅 】 chànɡ  беті қайту, көңілі 

қайту：～惘 түңілу. 

【怅怅】 chànɡchànɡ〈书〉【 сын.】 

мұңайған, жабырқаған ： 心 中 ～ 

мұңайған жүрек｜～离去 мұңайғанды 

қою. 

【 怅 恨 】 chànɡhèn 【 ет. 】 

өкіну,ренжу：无限～ әрдайым ренжіп 

жүру. 

【 怅 然 】 chànɡrán 【 сын. 】 

күйінген：～而返 күйінгенмен..｜～若

失 беті қайтқан. 

【怅惋】chànɡwǎn【ет.】 түңілу. 

【怅惘】 chànɡwǎnɡ 【 сын.】  азап 

шекке,күйінген：神情～ рухы күйінген. 

畅 ( 暢 )chànɡ ①  бөгелмей, 

кедергісіз：～达  еркін｜～行无阻 

кедергісіз еркін жүру. ② 

жағымды,ұнамды ： ～ 谈  жағымды 

әңгіме｜～所欲言  еркін пікір айту.③

(Chànɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【畅达】chànɡdá 【сын.】 еркін,жеңіл, 

түсінікті：译文～ түсінікті аударма. 

【畅怀】chànɡhuái 【үс.】  байсалды, 

сабырлы,разы：～痛饮  еркін ішімдік 

ішу｜～大笑 разы күлкі. 

【 畅 快 】 chànɡkuài 【 сын. 】 

риза,разы：心情～ разы жүрек. 

【畅所欲言】chànɡ suǒ yù yán ойды 

еркін білдіру. 

【 畅 谈 】 chànɡtán 【 ет. 】  еркін 

сөйлеу：～理想 ойды еркін айта білу. 

【畅通】 chànɡtōnɡ 【 сын.】  еркін, 

кедергісіз ： 血 脉 ～  үздікссіз қан 

айналым｜道路很～ кедергісіз жол. 

【 畅 旺 】 chànɡwànɡ 【 сын. 】 ① 

гүлденген, жайнаған：销路～  жақсы 

өтім.②  өскелең, мол：精神～  жаны 

жайнаған. 

【畅想】 chànɡxiǎnɡ 【 ет. 】  еркін 

ойлау：～未来 болашақ туралы еркін 

ойлау. 

【畅销】 chànɡxiāo  【 ет.】  үлкен 

өтім：～өтіміді тауар｜～各地 барлық 

жерде сұраныс мол. 

【畅行】 chànɡxínɡ 【 ет. 】  ешбір 

кедергісіз жүру ： 车 辆 ～  машина 

кедергісіз өтті. 

【 畅 叙 】 chànɡxù 【 ет. 】  айтып 

беру：～别情 ашық іңгімелесу. 

【畅饮】chànɡyǐn 【ет.】 тойлау：开

怀～ көңілді тойлау. 

【畅游】chànɡyóu 【ет.】①  ұнамды 

серуендеу ： ～ 黄 山  Хуаньшанға 

серуендеу.②  көңілді серуен：～长江 

Яньцзы өзеніне серуен . 

【 倡 】 chànɡ ①  бастау ： ～ 导 

бастама｜～议 ынта көрсету.②〈书〉

同“唱”. 

【倡办】chànɡbàn 【ет.】 істі бастау：

联合～文化活【 ет.】中心  бірігіп 

мәдениет шарасын бастау｜～单位多达

十几家 істі бастап ортақ нәтижеге келу. 

【 倡 导 】 chànɡdǎo 【 ет. 】  ынта 

білдіру ：～新风尚  жаңа ағымның 

бастамашысы болу . 

【倡首】chànɡshǒu 【ет.】 бастамашы, 

бастаушы. 

【 倡 言 】 chànɡyán 【 ет. 】  пікір 

айту ：～革命  революция жайында 

пікір білдіру. 

【倡扬】chànɡyánɡ 【ет.】 тарату：～

文化事业 мәдение шараны тарату. 

【倡议】 chànɡyì ①【 ет. 】  ынта, 

бастама：～书  үндеумен бұрылу｜我

们～开展劳【 ет.】竞赛  біз еңбек 

бәсекелесін дамытуға ынта білдірдік.②

【зат.】 бастама：这个～得到了热烈的

响应  бұл бастама ыстық қолдауға ие 

болды. 

【 鬯 】 1chànɡ тары мен иісті 

өсімдіктерден жасалған шарап. 

【唱】chànɡ ①【ет.】 ән әйту：独～ 

жеке әйту｜合～  хормен айту｜演～ 

вокальдық ән айту｜～京戏  пекин 

операсын айту｜～一支歌  ән айту.②

【 ет.】  бүкіл дауыспен：～【 зат.】  

түгелдеу.③ (～儿 ) 【зат.】  ән：地方

小～  жергілікті ән.④ (Chànɡ)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【唱白脸】 chànɡ báiliǎn  ( ～儿 ) 

операда жауыздың рөлін ойнау. 

【唱本】 chànɡběn ( ～儿 )【 зат. 】 

либретто операсы. 

【唱标】chànɡbiāo【ет.】 ән айту. 

【唱酬】chànɡchóu〈书〉【ет.】 өлең 

айырбастау. 

【唱词】chànɡcí 【зат.】 либретто. 

【 唱 碟 】 chànɡdié 〈 方 〉【 зат. 】 

грамофон күйтабағы. 

【唱独角戏】chànɡ dújiǎoxì барлығын 

өзі тарту. 

【唱段】chànɡduàn【зат.】 ария. 

【唱对台戏】chànɡ duìtáixì  бақталасу, 

бәсекелесу. 

【唱反调】chànɡ fǎndiào  ерегесу. 

【唱付】chànɡfù 【ет.】 ақша ән айту. 

【唱高调】chànɡ ɡāodiào (～儿) әдемі 

сөздер айту. 

【唱功】 chànɡɡōnɡ (～儿 )【 зат.】 

вокальдық шеберлік. 

【唱工】chànɡɡōnɡ 同“唱功”. 

【唱和】 chànɡhè【 ет.】  өлеңдерді 

айырбастау：他们经常以诗词～  олар 

жиі өлең сөздерін айырбастау. 

【唱红脸】 chànɡ hónɡ liǎn  (～儿 ) 

жақсы адамды бейнелеу. 

【唱机】chànɡjī 【зат.】 патефон. 

【唱空城计】 chànɡ kōnɡchénɡjì ① 

ашық қала..② «Кун чэн цзи» театры. 
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【唱名】1chànɡmínɡ 【ет.】 түгелдеу, 

түгендеу. 

【 唱 名 】 2chànɡmínɡ 【 зат. 】 

дыбыстардың буындық атауы. 

【唱盘】 chànɡpán 【 зат.】  патефон 

пластинкасы. 

【唱片儿】 chànɡpiānr〈口〉【 зат.】 

патефон пластинкасы：激光～ компакт 

диск. 

【唱片】 chànɡpiàn 【 зат.】  патефон 

пластинкасы. 

【唱票】chànɡpiào 【ет.】  есімдерді 

атау. 

【唱腔】chànɡqiānɡ 【зат.】 мелодия, 

мотив. 

【唱喏】 chànɡrě〈方〉【 ет.】  иілу, 

сәлем беру. 

【唱诗】chànɡshī 【ет.】① шіркеулік 

хорда ән айту：～班 шіркеулік хор.②

〈书〉 өлең жазу. 

【唱戏】chànɡxì 【ет.】 операда ойнау. 

【唱主角】chànɡzhǔjué  операда басты 

рөлді ойнау. 

 

 

chāo 

 

【 抄 】 chāo 【 ет. 】 ①  жазғысып 

алу ： ～ 文 件  документтен жазып 

алу｜～稿子 жазбаны таза етіп көшіріп 

шығу.②   плагиат, жазып алу：～袭 

көшіріп алу｜这文章是～人家的  бұл 

барлығы көшіріп алған шығарма . 

【 抄 报】 chāobào 【 ет. 】  баспаға 

шығару. 

【抄本】chāoběn 【зат.】 көшірме. 

【抄查】 chāochá 【 ет.】  іздеу және 

кәмпескелеу：～毒品  есірткені іздеу 

және кәмпескелеу. 

【抄道】 chāodào (～儿 ) ①【 ет.】 

жолды қысқарту：～进山 таға жолды 

қысқарту.②【зат.】 жақын жол. 

【抄后路】chāohòulù  айналып өту. 

【抄获】chāohuò 【ет.】 табу：～赃物 

ұрланған заттарды ұрлау. 

【 抄 家 】 chāojiā 【 ет. 】  мүлікті 

кәмпескелеу. 

【抄件】chāojiàn 【зат.】 көшірме. 

【抄近儿】 chāojìnr 【 ет.】  жақын 

жолмен жүру. 

【抄录】chāolù 【ет.】 көшірме жасау. 

【 抄 没 】 chāomò 【 ет. 】 

кәнфескелеу：～家产  отбасы мүлігін 

кәмпескелеу. 

【抄身】chāoshēn 【ет.】 тінту жасау. 

【抄收】chāoshōu 【ет.】   (电报等 ) 

естіп жазып алу ： ～ 电 讯  радио 

жаңалығын жазып алу. 

【抄手】-1chāoshǒu【ет.】  екі қолды 

кеудеге айқастыру. 

【抄手】 -2chāoshǒu 〈方〉【 зат. 】 

тұшпара аты. 

【抄送】 chāosònɡ【 ет.】  көшірмені 

жіберу. 

【 抄 袭 】 -1chāoxí 【 ет. 】 ① 

шығармашылық ұрлық жасау. ② 

ойламастан артынан еру. 

【抄袭】-2chāoxí 【ет.】(军队) шабуыл 

жасау. 

【抄写】chāoxiě 【ет.】 қайтадан жазу, 

көшіріп жазу：～员 көшірмеші｜～课

文 көшірме сабақ. 

【抄用】 chāoyònɡ 【 ет.】  көшіріп 

алу：好经验应该学，但不能简单～ 

жақсы тәжірибені оқу керек, жай ғана 

көшіруге болмайды. 

【吵】 chāo[ 吵吵 ](chāo·chɑo)〈方〉

【ет.】 шулау：别瞎～了，听他把话说

完  шуламаңдар, оныың айтқанын 

соңына дейін тыңдандар. 

【怊】chāo〈书〉 қайғыру,мұңдану. 

【弨】 chāo〈书〉①  босата түсу.② 

садақ. 

【钞】chāo① қағаз ақша：现～ қазіргі 

қағаз ақша.②(Chāo)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【钞票】chāopiào【зат.】 қағаз ақша. 

【绰】chāo【ет.】  жұлып алу, ұстап 

алу：～起一根棍子 таяқты ұстап алу 

【超】chāo ①【ет.】 артық болу, асып 

түсу：～额  мөлшерден тыс,шамадан 

тыс ｜ ～ 龄  өсіп жетілу ｜ ～ 音 速 

дыбыстан да жүйрік шапшаңдық｜一

连～了两辆车 екі көлікті озып түсу.② 

асыра,тыс, әсіре：～级 асыра,тыс｜～

高 温  тым жоғары температура. ③ 

шектелмеген ： ～ 自 然  ғажайып, 

табиғаттан тыс ｜ ～ 现 实 主 义 

сюреализм ｜～阶级  таптан тыс. ④

〈书〉 кенет көтерілу, жоғарылау：挟

泰 山 以 ～ 北 海  Тайшань таулары 

Солтүстік теңізден асып кетті.⑤(Chāo)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 超 拔 】 chāobá ① 【 сын. 】

озық,үздік：才情～майталман талант.

②【 ет.】  озу, асу：～擢用  жоғары 

дәрежеге көтерілу.③【 ет.】  көтеру, 

құтқару. 

【超编】chāobiān 【ет.】 шамадан тыс. 

【超标】chāobiāo 【ет.】  әдеттегіден 

тыс：～收费 әдеттегіден тыс жалақы｜

废水排放【 мөл.】严重～  ағынды 

сулардың атмосфераға шығарылуы 

әдеттегіден де көп. 

【超产】 chāochǎn 【 ет.】  өнеркәсіп 

жоспарын артығымен орындау：～百

分之二十 өнеркәсіп жоспарын жиырма 

пайзға асырып орындау. 

【超常】chāochánɡ 【ет.】 әдеттегіден 

асыру, басым болу：～儿童  ғажайып 

бала｜竞技水平～发挥  ойындардың 

деңгейі жоғары. 

【超车】 chāochē 【 ет.】  көлікпен 

басып озу：切莫强行～ қатты көлікпен 

басып озуға болмайды. 

【超尘拔俗】chāo chén bá sú дандайсу, 

көкірегі өсу. 

【 超 出 】 chāochū 【 ет. 】  озу,асып 

түсу：～限度 мөлшерден асу｜～规定 

тигізе алмау, тимей кету. 

【 超 导 体 】 chāodǎotǐ 【 зат. 】 

асаөткізгіш. 

【 超 导 性 】 chāodǎoxìnɡ 【 зат. 】 

асаөткізгіштік, асқын өткізгіштік. 

【超等】chāoděnɡ 【сын.】 ең жоғарғы 

сұрып. 

【超低温】 chāodīwēn 【 зат. 】  ең 

төменгі температура. 

【超度】chāodù 【ет.】  ғибадат, дін 

жорасы. 

【 超 短 波 】 chāoduǎnbō 【 зат. 】 

ультрақысқа толқындар. 

【超短裙】chāoduǎnqún 【зат.】 қысқа 

юбка. 

【 超 额 】 chāoé 【 ет. 】  асырып 

орындау,асырылу：～完成任务  істі 

асырып орындау｜～百分之十  жүз 

пайзға асыру. 

【超凡】chāofán 【ет.】  көріну,көзге 

түсу：技艺～  көркем өнерден көзге 

түсу. 

【 超 凡 入 圣 】 chāo fán rù shènɡ  

жетілгендіктің ең жоғары дәрежесіне 

жету. 

【超负荷】 chāofùhè артық жүк：电

网～引起大面积停电  электрторының 

шамадан тыс жүгі үлкен жер алаңның 

электртоғының беруін тоқтатады. 

【超固态】chāoɡùtài 【зат.】 аса қатты 

дене. 

【超过】chāoɡuò 【зат.】① озу：他的

车从左边～了前面的卡车 оның көлігі 

оң жақтан алдыңдағы жүк машинасын 

озып кетті.② озу,асуасырылу：队员平

均 年 龄 ～ 23 岁  команда 

ойыншыларының орташа жасы жиырма 

үштен артып кетті ｜ ～ 原 定 计 划 

жоспардан асу. 

【超级】 chāojí 【 сын. 】  шамадан 

тыс ： ～ 显 微 镜  электрондық 

микроскоп ｜ ～ 豪 华 卧 车  өте 

салтанатты лимузин. 

【超级大国】 chāojí dàɡuó  астам 

держава. 

【 超 级 市 场 】 chāojí shìchǎnɡ  

супермаркет. 

 

【超巨星】chāojùxīnɡ 【зат.】  астам 

алып. 

【超绝】 chāojué【 сын.】  жетілегн, 

құнды：技艺～ жетілген өнер｜～的智

慧 жетілген ақыл ой. 

【超龄】chāolínɡ 【ет.】 жас мөлшері 

шегінен өту：～团员 жасы асып кеткен 

комсомол｜他已经～，不能参军了 
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оның жасы асып кетті, ол әскерге 

қатыса алмайды . 

【超期】 chāoqī 【 ет.】  мерзімнен 

асу：～服役  мерзімнен тыс уақыт 

әскери қызмет. 

【超迁】chāoqiān〈书〉【ет.】 кезектен 

тыс жоғарылау. 

【超前】chāoqián ①【сын.】 озық：～

消费  шамадан тыс тұтыну｜～意识 

мұқияттылық ｜ ～ 教 育  озық білім 

беру ｜ 思 想 ～  озық идеология. ②

【 ет. 】  ： ～ 绝 后  теңдесіз және 

қайталанбас. 

【超群】chāoqún 【ет.】 көзге түсу. 

【超然】 chāorán 【 сын.】  ,бейтарап 

тәуелсіз：～物外  пендешілік өмірден 

кету｜～不群 өзгеше｜～自得 бақытты 

және риза ｜ 采 取 ～ 态 度  тәуелсіз 

позицияны ұстану. 

【超然物外】chāorán wùwài пендешілік 

өмірден кету. 

【 超 人 】 chāorén ① 【 ет. 】 

асқан,күшті ： 胆 略 ～  асқан 

батылдық  ｜～的记忆力 асқан ес.②

【 зат. 】  құқықтық және 

адамгершіліктік нормадан тыс қоятын 

адам. 

【超升】chāoshēnɡ 【ет.】①  қызмет 

дәрежесінен жоғарылау. ②  жұмаққа 

бару. 

【超生】1chāoshēnɡ【ет.】① жаңадан 

жасалу,өзгерілу.② өмір беру. 

【超生】2chāoshēnɡ【ет.】 жоспардан 

артық туылу. 

【 超 声 波 】 chāoshēnɡbō 【 зат. 】 

ультрадыбыстық толқындар. 

【 超 声 刀 】 chāoshēnɡdāo 【 зат. 】 

ультрадыбыстық технологиялар. 

【 超 声 速 】 chāoshēnɡsù 【 зат. 】 

дыбыстан да жүйрік шапшаңдық. 

【超时】chāoshí 【ет.】 уақыт шегінен 

шығу：～间的 мәңгілік. 

【超市】chāoshì 【зат.】 супермаркет. 

【 超 俗 】 chāosú 【 ет. 】 

қарапайымдылықтан басып түсу,  

басқаларға ұқсамау：～绝世  біртума, 

өзіндік ｜ 舞 姿洒 脱 ～  бидің еркін 

қозғалыстары ерекше  . 

【超速】chāosù 【ет.】 тым шапшаң：

严 禁 ～ 行 车  көлікті тым шапшаң 

айдауға болмайды. 

【 超 脱 】 chāotuō ① 【 сын. 】 

азат,еркін：性格～ еркін мінез｜他的

字不专门学一家，信笔写来，十分～ 

оның иероглифтарын толыңымен 

отбасысы оқи алмайды, жазғаны өте 

ерікті.②【ет.】 айырылып кету, үзіліп 

кету：～现实 ақиқаттан үзілу｜～尘世.

③【ет.】 босату. 

【 超 限 】 chāoxiàn 【 ет. 】  артып 

кету,арту. 

【超新星】chāoxīnxīnɡ 【 зат.】  тым 

жаңа жұлдыз. 

【 超 逸 】 chāoyì 【 сын. 】 

басым,асқан：风度～ асқан тәрбие｜笔

意～ күшті жазу. 

【超音速】chāoyīnsù【зат.】 дыбыстан 

да шапшаң жылдамдық. 

【 超 员 】 chāoyuán 【 ет. 】  рұқсат 

етілген адам санынан асу：列车～百分

之 十  поездға рұқсат етілген адам 

санының он пайызы артып кету. 

【超越】 chāoyuè 【 ет.】  асу, басып 

болу：～前人 алдыңғыдан озу｜～时空 

уақыттан асу｜我们能够～障碍，战胜

困难 біз клиранстан өте аламыз, жеңу 

өте қиын. 

【 超 载 】 chāozài 【 ет. 】  асыра 

тиеу,ауырлату. 

【超支】 chāozhī ①【 ет. 】  артық 

шығындау.②【зат.】 асық шығын. 

【超值】chāozhí 【ет.】 нақты бағадан 

жоғарылату：～运价 қосымша баға. 

【超重】chāozhònɡ 【ет.】① ауырлату.

② артық жүк.③ артық тиеу. 

【 超 重 氢 】 chāozhònɡqīnɡ 【 зат. 】 

хим.тритий. 

【超卓】chāozhuó〈书〉【сын.】 асқан, 

керемет：球艺～  асқан доппен ойнау 

икемі . 

【超子】chāozǐ【зат.】 гиперон. 

【超自然】chāozìrán 【сын.】 ғажайып, 

табиғаттан тыс. 

【焯】chāo 【ет.】 азық түлікті аз ғана 

уақытқа қайнаған суға салып пісіру. 

【剿】chāo〈书〉 көшіріп алу, плагиат 

жасау. 

【 剿 说 】 chāo shuō 〈 书 〉【 ет. 】 

біреудің сөзімен сөйлеу. 

 

 

cháo 

 

【 晁 】 Cháo 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【巢】cháo① ұя：鸟～ құс ұясы｜蜂～ 

ара ұясы.②  қордажатақ үңгір：匪～ 

қарақшылық қорда｜倾～出【 ет.】

топпен үңгірден шығу.③(Cháo)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【巢菜】cháocài 【зат.】 қорма бұршақ. 

【巢窟】cháokū 【зат.】 ұя. 

【巢穴】cháoxué 【зат.】① ұя.② апан, 

жатақ. 

【朝】cháo ① императорлық сарай：

上 ～  күнделікті кездесуге 

императорлық сарайға бару. ② 

династия：唐～Таң династиясы｜改～

换 代  династия ауысуы. ③ басқару 

кезеңі：康熙～  Цинь династиясының 

кезеңі.④ тізе бүгу：～觐 қажылық｜～

顶 алым салық тарту.⑤【ет.】 шығу：

脸～里  бетпе бет шығу｜坐东～西 

шығыстан батысқа шығу.⑥介 бағытты 

сілтейді：～南开门  оңтүстікке қарай 

есік ашу｜～学校走去 мектепке қарай 

жүру. ⑦ (Cháo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【朝拜】cháobài 【ет.】 тізе бүгу. 

【朝代】cháodài 【зат.】 династия. 

【朝顶】cháodǐnɡ 【ет.】 тау шыңына 

шығу. 

【 朝 奉 】 cháofènɡ 【 зат. 】   бай 

адамдардың титулы. 

【朝服】cháofú 【зат.】 мерекелік киім. 

【朝纲】cháoɡānɡ 【зат.】  патшалық 

жинақ. 

【朝贡】cháoɡònɡ 【ет.】 алым салық 

тарту. 

【朝见】cháojiàn【ет.】  аудиенцияға 

келу. 

【朝觐】 cháojìn 【 ет. 】①〈书〉 

қажылық.②  император қабылдауына 

келу. 

【朝山】cháoshān 【ет.】 қажылыққа 

бару. 

【朝圣】 cháoshènɡ 【 ет.】①  киелі 

жерлерге бару.② қажыға бару. 

【朝廷】cháotínɡ 【зат.】  император 

сарайы. 

【朝鲜族】Cháoxiǎnzú 【зат.】① кәріс.

② кәріс ұлты. 

【朝向】cháoxiànɡ 【зат.】 ұмтылу：

这套房子设备不错，只是～不理想 бұл 

пәтердің жабдықтануы жаман емес, 

ойлану қажет емес. 

【朝阳】cháoyánɡ【ет.】 күнге қарай 

бұрылу：两间房子都～  үйдің  екі 

бөлмесі күнге қарап тұр. 

【 朝 阳 花 】 cháoyánɡhuā 【 зат. 】 

күнбағыс. 

【 朝 野 】 cháoyě 【 зат. 】  

императорлық сарай және халық: 消息

传出，～哗然 жаңалық императорлық 

сарайға дейін жетті,барлығы  шулап 

кетті. 

【朝政】 cháozhènɡ 【 зат.】  сарай 

саясаты ： 议 论 ～  сарай саясатын 

сынау｜把持～  сарай саясатын қолға 

алу. 

【 朝 珠 】 cháozhū 【 зат. 】  Цинь 

династиясы кезіндегі салтанатты алқа. 

【嘲讽】cháofěnɡ 【ет.】 келемеждеу, 

сықақтау. 

【嘲弄】cháonònɡ 【ет.】 мазақтау：

好好讲道理，不要～人  жақсылап 

себепті түсіндіріп, басқаларды 

мазақтамау керек. 

【嘲笑】 cháoxiào 【 ет. 】  мұқату, 

мысқылдау：自己做得对，就不要怕别

人 ～  өзім істегенім дұрыс деп 

басқаларды мұқатуға болмайды. 

【 嘲 谑 】 cháoxuè 【 ет. 】 

мазақтау,ажуалау. 

【潮】1cháo ①【зат.】 тасқын,тасу：
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早 ～  таңғы тасқын ｜ 海 ～  теңіз 

тасқыны｜退～ су тасыды.② қозғалыс, 

тенденция：心～ жан күйзелісі｜思～ 

қоғамдыұ көз қарас｜学～ студенттер 

қозғалысы ｜ 热 ～ . ③ 【 сын. 】 

дымқыл,ылғалды ： 受 ～ 

дымқылдану｜背阴的房间有点儿～ 

көлеңкелі бөлме кішкене дымқос. 

【 潮 】 2cháo 〈 方 〉【 сын. 】 ① 

жаман ： ～ 银  төмен сұрыпты 

күміс｜～金 төмен сұрыпты алтын.② 

соншалықты жақсы емес ： 手 艺 ～ 

оның өнері соншалықты жақсы емес. 

【潮】3Cháo ① Чаочжоу қаласы：～剧 

Чаочжоу музыкалық драммасы. ②

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【潮解】cháojiě 【ет.】 жайылу. 

【潮剧】 cháojù【 зат.】  Чаочжоулық 

музыкалық драмма. 

【潮流】 cháoliú 【 зат.】①  көтерілу 

ағысы. ②  ағыс,ағым ： 革 命 ～ 

революциялық ағым｜历史～  тарихи 

ағым. 

【潮气】cháoqì 【зат.】 дымқылдық：

仓库里～太大，粮食就容易发霉 

қойманың іші тым дымқыл, бидай тез 

көгеріп кетеді. 

【潮润】cháorùn 【сын.】① дымқыл：

海风轻轻吹来，使人觉得～而有凉意 

теңіз желі ақырын ғана соқты, әрі 

дымқыл әрі суық сезінеді.②(眼睛) көз 

жасы：说到这儿，她两眼～了，转脸

向窗外望去 бұны айтқаннан соң , оның 

екі көзі жасқа толды, әйнек жаққа қарап 

шығып кеткісі келді. 

【 潮 湿 】 cháoshī 【 сын. 】 

ылғалды,дымқыл ： 雨 后 新 晴 的 原

野，～而滋润 жаңбырдан кейінгі ашық 

жазғы күннің жазығы дымқыл әрі  сулы. 

【 潮 水 】 cháoshuǐ 【 зат. 】 

тасқын,тасу：人像～一样涌进来 адам 

тасқын сияқты баса көктеп кірді. 

【 潮 位 】 cháowèi 【 зат. 】  тасқын 

деңгейі. 

【潮汐】cháoxī 【зат.】① тасқын,ағыс.

②теңіз тасқыны. 

【潮信】 cháoxìn 【 зат.】①  тасқын 

уақыты.②〈书〉 сенгендік. 

【潮绣】cháoxiù 【зат.】 Чаочжоудың 

кесте тігу өнері. 

【潮汛】cháoxùn 【зат.】 тасқын,ағыс. 

【 潮 涌 】 cháoyǒnɡ 【 ет. 】  тасқын 

сияқты арту：人们从四面八方～而来 

адамдар барлық жерде тасқын сияқты 

артып келеді. 

 

 

chǎo 

 

【吵】chǎo ①【сын.】 шуылдау：～

得慌  даңғырлау｜临街的房子太～ 

көшедегі үйлер тым шуылдаған. ②

【 ет. 】  дулы,шуылдаған ： ～ 人 

даурықпа адам｜把孩子～醒了  шу 

баланы оятты.③【ет.】 ұрысу：两人说

着说着～了起来  екі адам сөйлеп 

сөйлеп ұрысып қалды. 

【吵架】chǎojià 【ет.】 ұрыу：拌嘴～ 

жанжалдасу. 

【吵闹】 chǎonào ①【 ет.】  жанжал 

шығу：～不休 тоқтамай жанжалдасу.②

【 ет.】  шуылдау：他在休息，不要

去 ～  ол демалып жатыр, 

шуылдамаңдар. 

【吵嚷】chǎorǎnɡ 【ет.】 улап шулау：

一片～声 шуылдаған дыбыс. 

【 吵 人 】 chǎorén 【 сын. 】 

түршіктіру：机器噪声太～ бұл дыбыс 

шынымен де ашуды келтіреді. 

【吵嘴】chǎozuǐ 【ет.】 егесу：俩人吵

了几句嘴 екі адам жанжалдасып кетті. 

【炒】chǎo 【ет.】① қуыру：～辣椒 

бұрышты қуыру ｜～鸡蛋  тауықты 

қуыру｜～花生  қуырылған жаңғақ.② 

биржада ақша сауда әрекетін 

жүргізу：～股票  акция.③  асырып 

жіберу：～新闻  жаңалықты асырып 

жіберу.④〈方〉 босату,шығару：他让

老板给～了  ол басшыны жұмыстан 

босатты. 

【 炒 房 】 chǎofánɡ 【 ет. 】 

жылжымайтын мүліктің бағасын 

көтеріп жіберу. 

【 炒 风 】 chǎofēnɡ 【 зат. 】  әдет 

ғұрыпты тарату. 

【炒 肝】 chǎoɡān ( ～儿 ) 【 зат. 】 

қуырылған шошқа бауыры. 

【 炒 更 】 chǎoɡēnɡ 〈 方 〉【 ет. 】 

қосымша табыс табу. 

【炒股】chǎoɡǔ биржада алыпсатарлық 

істеу. 

【炒汇】 chǎohuì 【 ет.】  валютаны 

пайдалы алып сату. 

【炒货】chǎohuò 【зат.】  қуырылған 

тағам. 

【炒家】chǎojiā 【зат.】 алыпсатар. 

【炒冷饭】 chǎolěnɡfàn  өткен ежені 

қайталау. 

【炒买炒卖】 chǎomǎi-chǎomài алып 

сату,қайта сату. 

【炒米】chǎomǐ 【зат.】① қуырылған 

күріш.② майда қуырылған тары. 

【 炒 面 】 chǎomiàn 【 зат. 】 ① 

қуырылған кеспе.② қуырылған ұн. 

【炒勺】chǎosháo 【зат.】 таба. 

【炒鱿鱼】chǎo yóuyú  босату,шығару. 

【炒作】 chǎozuò【 ет.】①  биржада 

ақша сауда әрекетін жүргізу.② асырып 

айту,жұртқа жаю. 

 

 

chào 

 

【耖】 chào①【 зат.】  тырнауыш.②

【 ет.】  қопсыту：～田  топырақты 

босату. 

 

chē 

 

【车】 chē①【 зат.】  көлік：火～ 

поезд｜汽～  автокөлік｜一辆～  бір 

көлік.② техника：纺～ ұршық｜滑～ 

белбеу тегермеш ｜ 水 ～  қайық. ③

【зат.】 машина：开～ машина жүргізу.

④【 ет. 】  егеу,қайрау ：～ 螺丝钉 

бұранданы қайрау. ⑤ 【 ет. 】  су 

тарту：～水  су тарту.⑥〈方〉【ет.】 

бұрылу：～过身来 денемен бұрылу.⑦

(Chē)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【车把】chēbǎ 【зат.】 тұтқа,рөл. 

【 车 把 势 】 chēbǎ·shi 【 зат. 】 

делбеші,көшір. 

【车帮】chēbānɡ 【зат.】 борт,бүйір. 

【车本】chēběn  (～儿)【зат.】 көлік 

төлқұжаты. 

【 车 标 】 chēbiāo 【 зат. 】  көлік 

маркасы. 

【车厂】 chēchǎnɡ 【 зат.】①  көлік 

зауыты.② депо. 

【 车 场 】 chēchǎnɡ 【 зат. 】 ① 

жиынтық,парк.② депо. 

【 车 程 】 chēchénɡ 【 зат. 】  жол 

жүрісі：从广州到深圳，大约有三个多

小时的～  Гуаньчжоудан Шэньчжэньге 

дейін үш сағаттан астам жүру қажет . 

【车床】 chēchuánɡ 【 зат.】  токарь 

станогы. 

【车次】chēcì 【зат.】 рейс номері. 

【车到山前必有路】chē dào shān qián 

bì yǒu lù мәселені шешу жолы әрқашан 

бар. 

【车道】 chēdào 【 зат.】①  төсемелі 

жол.② жүргінші жол 

【车队】chēduì 【зат.】① автокараван.

② арбалы керуен. 

【车匪】chēfěi жол қарақшысы. 

【车份儿】chēfènr〈方〉【зат.】erhua 

машинасы. 

【车夫】chēfū【зат.】 арбакеш. 

【车工】chēɡōnɡ 【зат.】① станокпен 

жұмыс. ②  станокта жұмыс істейтін 

жұмысшы. 

【 车 公 里 】 chēɡōnɡlǐ 【 мөл. 】 

автокөлік жүрісі. 

【车轱辘】 chēɡūlu 〈口〉【 зат.】 

доңғалақ. 

【 车 轱 辘 话 】 chēɡūluhuà 【 зат. 】 

қайталанатын әңгіме. 

【车祸】chēhuò 【зат.】 көлік апаты. 

【车技】chējì 【зат.】 велосипедтағы 

акробатика. 

【 车 驾 】 chējià 【 зат. 】 машина 

қаңқасы, арба шотысы. 

【车间】chējiān 【зат.】 цех. 
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【车检】 chējiǎn 【 зат. 】  көліктің 

техникалық паспорты. 

【车库】chēkù【зат.】 гараж. 

【车况】 chēkuànɡ 【 зат.】  көліктің 

жағдайы. 

【车辆】chēliànɡ 【зат.】 вагон. 

【车裂】chēliè【ет.】 көне замандағы 

денені екі аяқты күйме арбамен жырту 

жазасы. 

【车流】 chēliú 【 зат. 】  вагондар 

ағыны. 

【车轮战】chēlúnzhàn【зат.】 жарыс. 

【车马费 】 chēmǎfèi 【 зат. 】  жол  

шығыны. 

【车貌】 chēmào 【 зат.】  вагонның 

сырты. 

【车门】chēmén 【зат.】① көлік есігі.

② өтетін жол, жүріс. 

【 车 模 】 chēmó 【 зат. 】 ①  көлік 

маркасы.② көлік көрмесі. 

【 车 牌 】 chēpái 【 зат. 】  көліктің 

нөмірлік белгісі. 

【车棚】 chēpénɡ【 зат.】  автотұрақ, 

паркинг. 

【车篷】chēpénɡ【 зат.】  экипаждың 

жоғарғы жағы. 

【车皮】chēpí【зат.】 вагон. 

【车前】chēqián【зат.】бақажапырақ 

өсімдігі. 

【车钱】chēqián【зат.】 жол ақысы. 

【车圈】 chēquān【 зат.】  доңғалақ 

шеңбері. 

【车身】chēshēn【зат.】 көлік қорабы, 

көлік шанағы. 

【车手】chēshǒu【зат.】 жарысушы. 

【 车 水 马 龙 】 chē shuǐ mǎ lónɡ  

көшедегі қызу қозғалыс. 

【 车 速 】 chēsù 【 зат. 】 ①  көлік 

жылдамдығы. ②  токарь станогының 

жылдамдығы. 

【车胎】chētāi【зат.】 шина. 

【车条】chētiáo【зат.】 кегей, шабақ. 

【车头】chētóu【зат.】 көліктің мұрын 

бөлігі. 

 

【车位】 chēwèi 【 зат. 】  автокөлік 

тұрағындағы орын. 

【车厢】chēxiānɡ【зат.】 вагон. 

【 车 削 】 chēxiāo 【 ет. 】 

үшкірлеу,қайрау. 

【 车 行 道 】 chēxínɡdào 【 зат. 】 

жүргінші жол. 

【车型】chēxínɡ【зат.】 көлік маркасы. 

【车辕】chēyuán【зат.】 жетек, терте. 

【车载斗量】chē zài dǒu liánɡ сансыз, 

көп мөлшерде. 

【车站】chēzhàn【зат.】 көлік тұрағы. 

【 车 照 】 chēzhào 【 зат. 】 

регистрациялық нөмір. 

【车辙】chēzhé【зат.】 сорап, із. 

【车主】chēzhǔ【зат.】 көлік иесі. 

【车资】chēzī【зат.】 көлік бағасы. 

【车子】 chē·zi【 зат.】①  көлік.② 

велосипед. 

【车组】 chēzǔ【 зат.】  көлік жалдау 

ақысы. 

【 砗 】 chē[ 砗 磲 ](chēqú) 【 зат. 】 

тридакна жануары. 

 

chě 

 

【尺】chě【зат.】  «чэ» нотасы. 

【扯】 chě【 ет.】①  сүйреу：拉～ 

тарту｜没等他说完～着他就走 ол сөзін 

аяқталуын тоспай оны сүйреп әкетті.② 

жұлу, жырту：～五尺布 бес чи матаны 

сатып алу｜把墙上的旧广告～下来 

қабырғадағы ескі хабарлама жыртылып 

кетті.③ сөйлеу：闲～ шүйіркелесіп алу. 

【扯白】chěbái〈方〉【ет.】 сөйлесу. 

【扯淡】chědàn〈方〉【ет.】  бос сөз 

сөйлеу. 

【扯后腿】chě hòu tuǐ拉后腿. 

【扯谎】chěhuǎnɡ【ет.】 өтірік айту. 

【扯皮】chěpí【ет.】①  дауласу：好

了，我们不要～了，还是谈正题吧 

жақсы, біз дауласпайық, мәселені 

ақылдасып шешейік. ②  шатақ 

шығару：由于几个部门～，这个问题

至今还没有解决  бірнеше бөлім шатақ 

шығарғандықтан, бұл мәселе әлі күнге 

дейін шешілген жоқ. 

【 扯 臊 】 chěsào 〈 方 〉【 ет. 】 

мылжыңдап сөйлеу. 

【 扯 腿 】 chětuǐ 【 ет. 】  астыртын 

қимылдау. 

【扯闲篇】chě xiánpiān (～儿) бос сөз 

сөйлеу. 

 

 

 

chè 

 

【彻】chè бүтіндей,толығымен：～夜 

толық ай｜～骨 өткір,сүйектен өтетін. 

【彻底】 chèdǐ【 сын.】  айқын,анық, 

толығымен 改 正 得 很 ～  анық 

өзгеріс｜～改变旧作风  ескі жүйені 

толығымен өзгерту. 

【 彻 骨 】 chèɡǔ 【 ет. 】  сүйектен 

өтетін ： 严 寒 ～  сүйектен өтетін 

суық｜～痛恨 қатты жек көру. 

【彻头彻尾】chè tóu chè wěi қанына, 

сүйегіне сіңген. 

【 彻 悟 】 chèwù 【 ет. 】   толық 

түсінушілік. 

【彻夜】chèyè【үс.】 түні бойы：～不

眠 түні бойы ұйықтамау. 

【坼】chè〈书〉 жарылып кету：天寒

地～ суықтан жер жарылып кетті. 

【坼裂】chèliè〈书〉【ет.】 жарылу. 

【掣】 chè①  тарту：～肘  біреуге 

кедергі жасау.②【 ет.】  тарту：～签 

жеребе суыру｜他赶紧～回手去 ол тез 

қолын алып тастады. 

【 掣 肘 】 chèzhǒu 【 ет. 】  кедергі 

жасау：相互～，谁也做不成事  бір 

біріне кедергі жасап, ешкім істі істей 

алмады. 

【撤】chè①【ет.】 алып тастау：～职 

жұмыстан шығару｜把障碍物～了

кедергіні алып тастау.②шегіну：～退 

эвакуация,көшіру｜～兵 әскерді бұрып 

жіберу. ③〈方〉【 ет. 】  жеңілдету, 

азайту (气味、分【мөл.】等)：～味儿 

дәмді азайту｜～分【мөл.】 салмақты 

азайту. ④ (Chè) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【撤案】chèàn【ет.】 қою,тоқтату.. 

【撤标】 chèbiāo 【 ет.】  қорытынды 

шығару. 

【 撤 兵 】 chèbīnɡ 【 ет. 】   әскерді 

шығару. 

【 撤 并 】 chèbìnɡ 【 ет. 】 

бірігу,қосылу ： ～ 营 业 网 点  сауда 

саттықты біріктіру. 

【撤差】chèchāi【ет.】 босату, шығару. 

【撤除】chèchú【ет.】 жою,тарату：～

工 事  жұмысты тарату ｜ ～ 代 表 

өкілдікті тарату. 

【撤防】chèfánɡ【ет.】 әскерді шығару. 

【撤换】chèhuàn【ет.】 ауыстыру：～

人选 кандидаттарды ауыстыру. 

【 撤 回 】 chèhuí 【 ет. 】 ①  кері 

шығару ： ～ 军 队  әскерді кері 

шақыру｜～代表 өкілді кері шақыру.② 

қайтарып алу ： ～ 提 案  ұсынысты 

қайтарып алу. 

【 撤 军 】 chèjūn 【 ет. 】  әскерді 

шақырып алу. 

【撤离】chèlí【ет.】 шығару：～现场 

орнынан шығару｜～防地  қорғаныс 

аймағынан шығару. 

【撤免】chèmiǎn 【ет.】 өзгерту,жою. 

【撤市】chèshì【ет.】 шығару:服装市

场 已 经 ～  киім базары қаладан 

шығарылды｜商场生意清淡，不少摊

位～  сауда базары белсенді емес, аз 

емес сауда орындары шығарылды. 

【撤诉】chèsù【ет.】арызданушының 

айыптан бас тартуы. 

【撤退】chètuì【ет.】 эвакуация. 

【 撤 销 】 chèxiāo 【 ет. 】 

болдырмау,өзгерту ：～处分  жазаны 

өзгерту｜～职务 қызметтен босату. 

【撤职】chèzhí【ет.】 қызметтен  

 

босату ： ～ 查 办  әскери соттың 

үкімімен босату. 

 

 

chēn 

 

【抻】chēn〈口〉【ет.】тарту：～面 

қолмен кеспе жасау ｜ ～ 着脖 子 看 
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мойынды көтеріп қарау｜皮筋儿越～越

长 резеңкені тартқан сайын ұзарды. 

【抻面】 chēnmiàn 【 зат. 】  қолмен 

жасалған кеспе. 

【郴】 Chēn 郴州 (Chēnzhōu) Хунань 

провинциясындағы Чаньсянь жері. 

【琛】chēn〈书〉 қазына. 

【嗔】chēn①  өкпелеу, ренжу：～怒 

жәбірлену｜转～为喜  ренжіп жақсы 

көрмеу қалу.② реніш：～怪 айыптау. 

【嗔怪】 chēnɡuài 【 ет. 】  кәнәләу, 

айыптау：他～家人事先没同他商

【 мөл. 】  ол отбасы мүшелерін 

алдымен онымен ақылдаспаған үшін 

айыптады. 

【嗔怒】chēnnù【ет.】 ренжу. 

【 嗔 着 】 chēn·zhe 〈 口 〉【 ет. 】

өкпелеу,ренжу：老奶奶～儿女们不常

来看她  әжесі немересі оған қонаққа 

келемеген үшінөкпелейді. 

【瞋】chēn〈书〉 өкпелеу：～目而视 

кәрлене қарау. 

 

 

chén 

 

【臣】chén①  шенеунік: 忠～  төре｜

君 ～  басшының министрлері. ② 

атқамінерлер. ③ (Chén) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【臣服】chénfú〈书〉【ет.】① вассал 

болу.② біреуге бағыну. 

【臣僚】chénliáo【зат.】 патша сарайы 

қызметшісі. 

【臣民】 chénmín【 зат.】  бір елдің 

құзырындағы азамат. 

【臣子】chénzǐ шенеунік. 

【尘】chén①  шаң：粉～  шаңдақ｜

吸～器 шаңсорғыш.② күнәһар өмір：

红～ астамдық｜～俗 пендешілік. 

【尘埃】chén’āi【зат.】 шаңдақ：桌面

上满是～ үстелдің үсті толған шаңдақ. 

【尘埃落定】【 зат.】 chén’āi luòdìnɡ 

аяқталу, біту：世界杯小组赛～  әлем 

кубогы сайысы аяқталды. 

【尘暴】chénbào【зат.】шаң. 

【尘毒】 chéndú【 зат.】 уландырғыш 

шаң. 

【尘肺】chénfèi【зат.】пневмокониоз 

ауруы. 

【尘封】chénfēnɡ 【ет.】 шаң басу. 

【尘寰】chénhuán【зат.】кір мен шаң. 

【 尘 芥 】 chénjiè 【 зат. 】 түкке 

тормайтын, ұсақ түйек. 

【 尘 虑 】 chénlǜ 【 зат. 】 пенделік 

ойлар：置身此境，～全消. 

【尘世】chénshì【зат.】әлем,дүние. 

【 尘 事 】 chénshì 【 зат. 】 пенделік 

істер ： 不 问 ～  пенделі істерге 

қызығушылық білдірмеу. 

【尘俗】chénsú【зат.】① пенделік：

这儿仿佛是另一世界，没有一点儿～气

息 бұл басқа өмір пенделік дем мүлдем  

жоқ.②〈书〉 қоғам. 

【尘土】chéntǔ【зат.】шаңдақ. 

【尘雾】 chénwù 【 зат. 】①  тұман 

шаңдағы：狂风怒吼，～弥漫  қатты 

дауыл тұман шаңжағын  айдап әкелді.

② түтін. 

【尘嚣】chénxiāo【зат.】айқай шу：远

离～ алыстағы айқау шу. 

【尘烟】chényān【зат.】① шаң：汽车

在土路上飞驰，卷起滚滚～  көлік 

сүрлеу жолмен айдап келіп, қатты 

шаңдақты көтерді.② түтін мен шаң：

炮声响过，～四起  артиллериялық 

канонаданың дыбысы шығып, жан 

жаққа түтін жайылды. 

【尘缘】 chényuán【 зат.】  пенделік 

байланыс. 

【辰】1chén【 зат.】  «чень» бесінші 

айдаһар белгісі. 辰 2chén ① 

уақыт,күн,ай ： 星 ～  шоқжұлдыз. ② 

сәтті уақыт.③  уақыт,күн：良～美景 

жақсы жыл мезгілі｜诞～ туған күн. 

【辰】3Chén①  Хунань және Ляонан 

провинцияларындағы Чэньчжоу қаласы.

②【зат.】фамилияға қолданылады. 

 

【辰光】chénɡuānɡ〈方〉【зат.】 уақыт. 

【辰砂】 chénshā【 зат.】  киноварь 

(қызыл түсті бояу,сол минералдан 

істелетін бояу). 

【辰时】 chénshí【 зат.】  таңертеігә 

жетіден тоғызғы дейінгі уақыт. 

【辰星】chénxīnɡ 【 зат.】  меркурий 

планетасы. 

【沉】chén ①【ет.】суда бату：石～大

海 тас теңізде батты◇星～月落，旭日

东升  жұлдыз айда батып, шығыстан 

күннің көзі кқтерілді.②【ет.】 ：地基

下～  батып кету.③【 ет.】  төменге 

жіберу ： ～ 下 心 来 

тынышталыңыз!｜～得住气  ашуын 

басу◇把脸一～  бет әлпеті қаһарлы 

болып етті.④【сын.】(程度) терең：～

醉 қатты мас болу｜～痛 қатты ауру｜

睡得很～  қатты ұйықтау.⑤【 сын.】 

ауыр：箱子里装满了书，很～ қопатың 

іші кітапқа толы,өте ауыр.⑥【сын.】 

ауырсыну(不舒服 )：胳膊～ қолдағы 

ауыртпалық｜头～  баста ауыртпалық 

сезіну. 

【沉沉】chénchén【сын.】① ауыр：谷

穗儿～地 

【沉甸甸】 chéndiàndiàn(口语中也读

chéndiāndiān) ауыр,салмақты：装了～

的一口袋麦种  ауыр бір дорба егін 

сабағы◇任务还没有完成，心里老是～

的  іс әлі біткен жоқ, жүректе 

ауырлықты сезіну. 

【沉淀】chéndiàn ①【ет.】 жау, түсу.

②【ет.】тұнба,кірбің：情感需要～，

才能写出好诗  сезімдегі кірбің жақсы 

өлең жаздырта алады｜过多的资金～

对 于 流 通 是 不 利 的  көптеген 

қаражаттың қалдығы бқл пайдасыз 

айналым. 

【沉浮】 chénfú【ет.】шарықтау мен 

құлау ：与世～  ағынның ыңғайына 

қарай жүзу｜宦海～. 

【沉痼】chénɡù〈书〉【зат.】 сүйекке 

сіңген әдеттер. 

【沉酣】 chénhān〈书〉【 ет. 】 мас 

болып қалу,мастандыру ： 睡 梦 ～ 

түспен мастанып қалу｜歌舞～  өлең 

бимен мастанып қалу｜～经史  көне 

тарихи шығғармалармен мастану. 

【沉积】chénjī【ет.】① жауын шашын.

② қабаттану.③ седиментация.④ қор：

文化～  мәдение қор｜历史～ тарихи 

қор. 

【沉积岩】chénjīyán 【зат.】  шөгінді 

жыныстар. 

【 沉 寂 】 chénjì 【 сын. 】 ①  жым 

жырт：～的深夜  жым жырт түн.② 

үндемеушілік ： 音 信 ～  хат хабар 

келмеу. 

【 沉 降 】 chénjiànɡ 【 ет. 】

тұну,басылу ： 地 面 ～  жер бетінің 

басылуы. 

【沉浸】chénjìn【ет.】бату,қалғу：～

在幸福的回忆中 бақытты ойларға бату. 

【沉静】 chénjìnɡ【 сын.】①  жым 

жырт：夜深了，四周～下来 терең түн, 

айнала жым жырт.② сабырлы,тыныш: 

他性情～，不爱多说话 оның мінезі өте 

сабырлы, көп сөйлегенді жақсы 

көрмейді. 

【沉疴】chénkē〈书〉【 зат.】  қатты 

ауру：妙手回春，～顿愈  шеберлі 

дәрігер ауыр сырқатты емдей алады. 

【沉雷】 chénléi【 зат.】  қатты күн 

күркіреу. 

【沉沦】chénlún【ет.】бату：不甘～

қаламай бату｜～于浩劫  жамандыққа 

бату. 

【沉落】chénluò①【ет.】бату：～下去

的星星 ақия жұлдызға бату.②【сын.】 

бату：精神～ рухани бату. 

【沉闷】chénmèn【сын.】①(天气、气

氛等) тымырсық：会上没有人发言，空

气很～  конференцияда адамдар сөз 

сөйлемейді, ауа өте тымырсық. ② 

қабағы ашылмайтын адам. 

【沉迷】chénmí【ет.】 әуестену：～不

悟 есі кіру｜～于跳舞 бимен әуестену. 

【沉湎】chénmiǎn〈书〉【ет.】шарапқа 

әуестену. 

【沉没】chénmò【ет.】 суға бату：战

舰 触 礁 ～ су кемесі су астындағы 

рифтерге соғылып батты落日～在远山

后面 күн алыстағы таулардың артында 
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батады. 

【沉默】chénmò①【сын.】 тұйық：～

寡言 сөйлемейтін.②【ет.】 үнсіздік：

他～了一会儿又继续说下去 ол үндемей 

кішкене уақыттан кейін сөзін 

жалғастырды. 

【沉溺】chénnì【ет.】 әуестену：～于

酒色 ішімдікке әуестену. 

【沉潜】chénqián①【ет.】 тереңдеу：

这种鱼常～于水底 балықтың бұл түрі 

судың астына тереңдейді. ② 〈 书 〉

【сын.】 тереңдетілу：～坚忍，处逆

境 而 不 馁 . ③ 【 ет. 】 

шоғырландырылу：他～在研究工作

中，废寝忘食  ол зерттеу жұмысына 

шоғырландырылып,тіпті тамақ ішуді де 

ұмытты . 

【沉睡】chénshuì【ет.】 қатты ұйқыға 

бату. 

【沉思】chénsī【ет.】 ойлану：～良久 

ұзақ ойлану｜敲门声打断了他的～ 

есіктің тарсыл дыбысы оның ойын 

бұзды. 

【 沉 痛 】 chéntònɡ 【 сын. 】 ①

ауыр,қайғылы：十分～的心情  қатты 

қайғылы сезім.② көңілді елжірету：应

该接受这个～的教训  міндетті көнілді 

елжірететін сабақ алу. 

【 沉 稳 】 chénwěn 【 сын. 】 ① 

бацқағыш：举止～ сақ мінез құлық｜

这个人很～，考虑问题细密周到  бұл 

адам өте байқағыш, мәселелерді мұқият 

және ойланып шешеді.② тыныш：睡

得～тыныш ұйықтау. 

【沉陷】chénxiàn【ет.】①төмен қарай 

түсу.②бату：车子～在泥泞中  көлік 

сазға баттыі◇老人～于往事的回忆里 

қарт өткен ойларға батты. 

【沉香】 chénxiānɡ【 зат.】①  алоэ 

ағашы.② каламбак ағашы. 

【 沉 雄 】 chénxiónɡ 【 сын. 】   

шеберлі：字体～浑厚  иероглифтарды 

жазудың керемет шебері｜歌声～悲壮 

әнді көтеріңкі үнмен айту шебері. 

【 沉 抑 】 chényì 【 сын. 】 

шыдамды,сабырлы ： 心 情 ～  тұйық 

сезімді｜～的曲调在深夜里显得分外凄

凉  түн ортасынджағы жайлы ән  өте 

мұңды болды. 

【 沉 毅 】 chényì 【 сын. 】 

байсалды,берік：稳健～的性格  берік 

мінезді. 

【沉吟】 chényín【 ет.】①  ақырын 

дауыспен ән салу：～章句 сөздәйекті 

төмен дауыспен айту.②  қобалжу, көп 

ойлану：他～半天，还是拿不定主意 

ол жарты күн ойланып, әлі анықталған 

жоқ. 

【沉勇】chényǒnɡ【сын.】  ойлампаз 

және батыл ：机智～  дарынды әрі 

батыл. 

【沉鱼落雁】chén yú luò yàn керемет 

сұлу бикештің  сұлулығына тұра алмау. 

【 沉 郁 】 chényù 【 сын. 】 

жабырқаңды ：心 绪～  жабырқанды 

көңіл күй. 

【 沉 冤 】 chényuān 【 зат. 】  өкпе, 

реніш：～莫白 әділдік таба алмау. 

【 沉 渣 】 chénzhā 【 зат. 】  кірбің, 

қоқыс：～泛起 сорақы,жан төзбестік. 

【 沉 重 】 chénzhònɡ 【 сын. 】 ① 

ауыр：～的脚步 ауыр қадам｜这担子

很～ ауыр жүк｜给敌人以～的打击 

жауға ауыр соққы беру.②(心情) ауыр：

他这两天的心情特别～ оның  осы екі 

күнде  жанға батты. 

【沉住气】chén zhù qì өзін өзі ұстау：

沉不住气 өзін өзі ұста алмау. 

【沉着】 -1chénzhuó【сын.】  салқын 

қанды ： ～ 应 战  байсалдылықпен 

соғысқа аттану｜勇敢～ жаужүрек. 

【沉着】-2chénzhuó【ет.】 қабаттану. 

【沉醉】chénzuì【ет.】 мас болу：～

在节日的欢乐里 мерекенің қуанышына 

мас болу. 

【忱】 chén〈书〉①  сезім：热～ 

ыстық сезім ｜谢～  шын жүректен 

ризашылықты білдіру｜略表微～ сізге 

деген шын жүректен ыстық сезімім.②

(Chén)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【陈】 -1chén①  жинап қою：～列 

бөліп қою ｜ ～ 设  орналастыру. ② 

баяндау：～述 айту. 

【陈】 -2chén【 сын.】  ескі：～酒 

шараптың бабына келуі｜～谷子烂芝麻 

қарабайлылық｜新～代谢  ескі мен 

жаңаның ауысуы｜推～出新 жаңалу. 

【陈】 -3Chén①  Чень династиясы.②

【 зат.】  Чень князьдығы.③【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【陈兵】chénbīnɡ【ет.】  әскердің өз 

елінде орналасуы ： ～ 百 万 

миллиондаған әскердің орналасуы. 

【陈陈相因】chén chén xiānɡ yīn соқыр 

еліктеу. 

【陈词滥调】chén cí làn diào ескірген 

сөз,жауыр болған сөз. 

【陈醋】 chéncù 【 зат.】  қытайдың 

сірке суы. 

【 陈 放 】 chénfànɡ 【 ет. 】 

жайғастыру：样品～在展柜里  үлгіні 

стендке жайғастыру . 

【陈腐】chénfǔ 【сын.】 ескірген：内

容～ мағынасы ескірген｜打破～的传 

 

统观念  ескірген дәстүрлі көз қарасты  

жою. 

【陈谷子烂芝麻】chén ɡǔ·zi làn zhī·mɑ 

түкке тұрмайтын іс. 

【 陈 规 】 chénɡuī 【 зат. 】 ескірген 

қағида：打破～  ескірген  қағиданы 

жою｜～陋习 ескішілдік. 

【陈化粮】 chénhuàliánɡ【 зат.】 ескі 

бидай. 

【陈货】chénhuò ж【зат.】атып қалған 

тауар. 

【陈迹】chénjì【зат.】нақыштар：历

史～ тарихи нақыштар. 

【陈酒】chénjiǔ【зат.】① көп тұрған 

шарап.②〈方〉黄酒 күріш шарабы. 

【陈旧】chénjiù【сын.】 ескірген：设

备虽然有点儿～，但还能使用 жабдық 

кішкене ескіргенмен,бірақ әлі 

қолдануға болады｜～的观念应该抛弃 

ескірген көз қарастардан міндетті 

арылу керек. 

【陈粮】chénliánɡ【зат.】ескі егін. 

【 陈 列 】 chénliè 【 ет. 】  шығарып 

қою：～品 тауарды шығарып қою｜商

店～着许多新到的货物 дүкен көптеген 

жаңа тауарларды шығарып қойды. 

【 陈 年 】 chénnián 【 сын. 】  атам 

заманғы：～老酒 атам заманғы шарап. 

【陈酿】chénniànɡ【зат.】 көп тұрған 

шарап. 

【陈皮】chénpí 【зат.】 лимон немесе 

апельсиннің цедрасы. 

【 陈 情 】 chénqínɡ 【 ет. 】  сезімді 

білдіру：恳切～ шынайы сезім білдіру. 

【 陈 请 】 chénqǐnɡ 【 ет. 】  өтініш 

білдіру：～领导审定 басшыны бекіту 

үшін өтініш білдіру. 

【 陈 绍 】 chénshào 【 зат. 】  көп 

сақталған Шаосин шарабы. 

【 陈 设 】 chénshè ① 【 ет. 】 

орналастыру ：屋里～着新 式家具 

пәтердің ішінде жаңа жиһаз 

орналастырылуда. ② 【 зат. 】 

жабдық,жиһаз：房间里的一切～都很简

单 朴 素   үйдің ішіндегі барлық 

жиһаздың барлығы өте қарапайым . 

【陈胜吴广起义】 Chén Shènɡ Wú 

Guǎnɡ Qǐyì б.зб. 209 жылы болған 

шаруалар көтерілісі. 

【陈世美】Chén Shìměi【зат.】Қытай 

театрының көрнекті кейіпкері - Чэнь 

Ши Мей. 

【陈述】chénshù 【ет.】 баяндау：～

理由 себепті айтып беру｜～意见 көз 

қарасты баяндау. 

【陈述句】chénshùjù【 зат.】хабарлы 

сөйлем. 

【陈说】chénshuō【ет.】 баяндау：～

利害 пайдасы мен залалын баяндау｜～

事 件 的 经 过  істің қорытындысын 

баяндау. 

【 陈 诉 】 chénsù 【 ет. 】  шағым 

беру：～冤情 әділсіз айыптауға шағым 

беру. 

【 陈 套 】 chéntào 【 зат. 】 ескірген 

штамп：这幅画构思新颖，不落～ бұл 

суреттің өзіндік мағынасы жаңа 

штампқа келмейді. 

【陈言】1chényán【ет.】  баяндау:率
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直～ ашық баяндау. 

【 陈 言 】 2chényán 〈 书 〉【 зат. 】  

айтыла айтыла мәні кеткен сөз：～务去 

жаңашылдық. 

【 陈 账 】 chénzhànɡ 【 зат. 】 ескі 

қарыздар：这些事都是多年～，不必提

了  бұл істердің барлығы бірнеше 

жылғы міндеттер, қозғамайық. 

【宸】 chén〈书〉①  императордың 

сарайы.②  император,билеуші：～章

(帝王写的文章 ) императордың жеке 

шығармасы ｜ ～ 衷 ( 帝 王 的 心 意 ) 

императордың ой -қиялы. 

【梣】 chén 又 qín【 зат. 】 «Бунге» 

шетені. 

【晨】chén ① таң：清～ таң ату｜凌～ 

таңсәрі｜～光  таңғы сәуле.② (Chén)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【晨报】chénbào【зат.】 таңғы газет. 

【晨炊】 chénchuī〈书〉①【 ет.】 

таңғы ас әзірлеу.②【зат.】 таңғы ас. 

【晨光】 chénɡuānɡ 【 зат. 】  таңғы 

сәуле：～熹微 таң бозарып атты. 

【 晨 昏 】 chénhūn 〈 书 〉【 зат. 】 

таңертең және кешке：～定省(早晨和

晚上服侍问候双亲) ата анаға қайырлы 

таң мен қайырлы түн айту. 

【晨练】 chénliàn【 ет.】  таңертеңгі 

жаттығу：参加～的老人，有的做气

功 ， 有 的 打 太 极 拳  таңертеңгі 

жаттығуға қатысқандар қарт адамдар, 

біресе Чигун,біресе Тайчичуанмен 

жаттықты. 

【晨曦】 chénxī【 зат.】  таңертеңгі 

сәуле. 

【晨星】chénxīnɡ【зат.】① таңертеңгі 

жұлдыз：寥若～  сирек,аз.② Венера 

жұлдызы. 

【谌】 chén①〈书〉  сену.②〈书〉

【үс.】 шынайы.③(Chén，也有读 Shèn

的) 【зат.】фамилияға қолданылады. 

 

 

chèn 

 

【衬】chèn①【ет.】 төсеп қою：～上

一层纸 қағаз төсеп қою.② ішкі：～布 

астар｜～衫 ішкі киім｜～裤 дамбал.③

(～儿 )【 зат.】  астар：帽～儿  бас 

киімнің астары｜袖～儿 .④【 ет.】 

ерекшелеу：绿叶把红花～得更好看了 

жасыл жапырақтар қызыл гүлдерді 

әдімі қылып ерекшелейді. 

【衬布】chènbù【зат.】 астар. 

【衬裤】chènkù【зат.】 дамбал. 

【衬里】chènlǐ【зат.】 ұлтанша,ішік. 

【衬料】chènliào【зат.】 астар. 

【 衬 领 】 chènlǐnɡ 【 зат. 】 киімнің 

жағасы. 

【衬裙】 chènqún【 зат.】  әйелдердің 

жұқа ішкі киімі. 

【衬衫】chènshān【зат.】ішкі киім. 

【衬托】chèntuō 【ет.】 ерекшелеу：

绿叶把红花～得更加鲜艳美丽  жасыл 

жапырақтар қызыл гүлдердің кереметін 

ерекшелейді. 

【衬衣】chènyī【зат.】 ішкі киім. 

【衬映】chènyìnɡ 【ет.】 фон. 

【衬字】chènzì【зат.】 әуенділік үшін 

қосылатын сөздер. 

【疢】chèn〈书〉ауру：～疾 сырқат. 

【龀】 chèn〈书〉  балалардың сүт 

тістері. 

【称】chèn  жарамды,ыңғайлы：～体 

жарасымды｜～心  разы болу｜对～ 

симметриялы｜匀～ біркелкі. 

【 称 身 】 chènshēn 【 сын. 】 

жарасымды. 

【称体裁衣】chèn tǐ cái yī жағдайға 

сәйкес шешім қабылдау. 

【 称 心 】 chènxīn 【 сын. 】  разы 

болу：～如意 риза болу. 

【 称 愿 】 chènyuàn 【 ет. 】 

қанағаттанған. 

【称职】 chènzhí【 сын.】  жұмысты 

орындау. 

【趁】chèn①介 пайдалану：～热打铁 

жағдайды уақытында пайдалану｜～风

起帆  уақытты пайдалану｜～天还没

黑，快点儿赶路吧 әлі кеш түспегенді 

пайдаланып тезірек жүрейік.②〈方〉

【 ет. 】  қол жеткізу ： ～ 钱  ақша 

болу｜～几头牲口  малға ие болу.③

〈方〉【сын.】  бай болу：他们家特

别～  олардың отбасысы өте бай.④

〈书〉 ұмтылу,тырысу. 

【趁便】chènbiàn【үс.】  жол жолай, 

жол жөнекей：你回家的时候，～给我

带个口信 ол үйге келгесін жол жөнекей 

оған хабар жіберейік. 

【趁火打劫】chèn huǒ dǎ jié біреудің 

бақытсыздығын пайдалу. 

【 趁 机 】 chènjī 【 үс. 】  қолайлы 

жағдайда пайдалану ： ～ 溜 走 

жағдайды пайдаланып кетіп қалу. 

【趁钱】chènqián〈方〉【ет.】  ақша 

болу：很趁几个钱儿  көп ақшаға ие 

болу. 

【趁热打铁】 chèn rè dǎ tiě уақытты 

пайдаланып әрекет жасау. 

【趁墒】 chènshānɡ【 ет.】   топырақ 

ылғалды болғанша сұрыптау. 

【趁势】chènshì【үс.】 пайдалану：～

把球踢入球门 ол бұны пайдаланып гол 

соқты. 

【趁手】chènshǒu〈方〉【үс.】 икемді 

болу, ебін табу. 

【趁早】chènzǎo (～儿 )【үс.】  кеш 

болмай тұрғанда：～【 ет.】身  кеш 

болмай тұрғанда аттану ｜ ～ 罢 手 

уақытында қару тастау. 

【谶纬】 chènwěi【 зат.】  бал ашу 

кітаптары. 

【谶语】chènyǔ【зат.】 әулиелік. 

 

 

chēnɡ 

 

【柽】 chēnɡ[柽柳 ](chēnɡliǔ)【 зат.】 

қытайлық жыңғыл ағашы. 

【称】-1chēnɡ①【ет.】 атау,ат беру：

自～ өз өзіңді атау｜他足智多谋，人～

智多星 ол өте зерек, адамдар оны ақыл 

гөй деп атайды｜队员都亲切地～他为

老 队 长   команданың мүшелерінің 

барлығы оны досша капитан деп 

атайды.②  атау：简～қысқаша атау｜

俗～  әдеттегі атауы.③  айту：～快 

бақытты білдіру ｜ ～ 便  қажет деп 

табу｜连声～好 бірнеше рет мадақтау.

④ 〈 书 〉  мақтау ： ～ 【 од. 】 

таңдану｜～赏 қолдау｜～许 мақтау.⑤

(Chēnɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 称 】 -2chēnɡ 【 ет. 】 

өлшеу,таразылау：把这袋米～一～  

күріш пакетін таразылау. 

【称】-3chēnɡ〈书〉көтеру：～觞祝寿 

тұған күнмен құттықтау. 

【 称 霸 】 chēnɡbà 【 ет. 】  үстем 

болу：～一方 жергілікті бастаушы болу. 

【称兵】chēnɡbīnɡ〈书〉【ет.】 әскери 

күш қолдану：～犯境  күшпен кірген 

үшін әскери күш қолдану. 

【称病】chēnɡbìnɡ【ет.】 аурумын деп 

сұлтаурату ：～不出   аурумын деп 

сұлтаурып бармау｜～辞职 аурумын 

деп сұлтауратып жұмыстан шығу. 

【称臣】 chēnɡchén 【 ет. 】  вассал 

болу：俯首～ қашу. 

【称贷】chēnɡdài【ет.】 қарызға сұрау. 

【 称 道 】 chēnɡdào 【 ет. 】  еске 

алу,мақтау ：人人～  барлығын еске 

алу｜这是我应尽的责任，不足～ бұл 

менің әдеттегі міндетім, мақтамайақ 

қойыңыз. 

【称孤道寡】 chēnɡ ɡū dào ɡuǎ бес 

батпан бола қалу,мұрнын көкке көтеру. 

【 称 号 】 chēnɡhào 【 зат. 】 

атақ,дәреже ： 荣 获 先 进 工 作 者 ～ 

маңдай алды жұмысшы мадаққа ие 

болды. 

【称贺】chēnɡhè【ет.】 құттықтау：登

门～ үйге келіп құттықтау. 

【称呼】chēnɡhu①【ет.】 атау：你说

我该怎么～她?～大婶行吗? Сен маған 

оны қалай ата деп айттың? Тәте деп па?

②【зат.】 жалған ат. 

【称快】chēnɡkuài【ет.】  қуану：拍

手～ қуанғаннан қол соғу. 

【称奇】chēnɡqí【ет.】  таңқалу：啧

啧～ «пай пай» деп таңқалу. 

【称赏】chēnɡshǎnɡ【ет.】 мақтау：老
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师对他的作文很是～   мұғалім оның 

шығармасын өте мақтады. 

【称述】chēnɡshù【ет.】 айту：晚会节

目 很 多 ， 无 法 一 一 ～  кештің 

бағдарламалары өте көп,айта беруге 

мүмкіндік жоқ . 

【称说】chēnɡshuō【ет.】  баяндау：

他～着这些产品，如【сан.】家珍 ол 

бірнеше тауарлар жайында баяндап 

берді, өзінің бес саусағындай 

білетіндей. 

【 称 颂 】 chēnɡsònɡ 【 ет. 】 

мадақтау ： ～ 民 族 英 雄  халық 

қаһармандарын мадақтау｜丰功伟绩，

万 民 ～  көп еңбегі үшін мыңдаған 

халық мадақтады. 

【 称 【 од. 】】 chēnɡtàn 【 ет. 】  

таңдану：连声～ үздіксіз таңдану. 

【 称 王 称 霸 】 chēnɡwánɡchēnɡbà 

тежеусіз билікті әмірші. 

【称谓】chēnɡwèi【зат.】 үндеу. 

【称羡】chēnɡxiàn【ет.】 сүйсіну：他

们夫妻和睦，令人～ олар үйлесімді ері 

мен әйелі , адамдарды сүйсіндіреді . 

【称谢】chēnɡxiè【ет.】 рахмет айту：

病 人 对 大 夫 连 声 ～  сырқат адам 

дәрігерге рахметін білдірді. 

【称兄道弟】chēnɡ xiōnɡ dào dì «сен» 

деп біреуге айту. 

【称雄】chēnɡxiónɡ【ет.】 басым болу. 

【称许】chēnɡxǔ【ет.】 мадақтау：他

做生意童叟无欺，深受群众～  ол 

бизнесті ешкімді алдамай жүргізеді, 

халық терең мадақтайды. 

【称扬】chēnɡyánɡ【ет.】 мадақтау. 

【称引】chēnɡyǐn〈书〉【ет.】  дәйек 

сөз алу. 

【称誉】chēnɡyù【ет.】 мақтау：这部

影片高超的拍摄技巧，为人们所～ бұл 

фильмнің басымдығы фильм түсіретін 

адамның шеберлігі, адамдар оны 

мақтайды. 

【称赞】chēnɡzàn【ет.】 мадақтау：他

做 了 好 事 ， 受 到 老 师 的 ～   ол 

тапсырманы жақсы орындады, 

мұғалімнің мадақтауына ие болды. 

【蛏】chēnɡ қосжақтаулы ұлу：～田 

устрицалық балқын｜～干 устрицаның 

кептірілген еті. 

【蛏干】chēnɡɡān【зат.】 устрицаның 

кептірілген еті. 

【蛏田】chēnɡtián【зат.】 устрицалық 

балқын. 

【蛏子】chēnɡ·zi【зат.】 ұлу. 

【撑】chēnɡ 【ет.】① тіреу：两手～着

下巴沉思  екі қолымен иегін тіреп 

ойланып қалды. ②  итеру ： ～ 船 

қайықты итеру.③ көтеру,төзу：他～不

住 ， 笑 了  ол шыдай алмай күліп 

жіберді.④  ашу：～伞  қолшатырды 

ашу｜把麻袋的口儿～开  пакеттің 

аузын ашу.⑤ тығыздап толтыру：少吃

点，别～着  кішкене іш,артық жеудің 

керегі жоқ. 

【 撑 场 面 】 chēnɡ chǎnɡ miàn 

декорумды сақтау. 

【撑持】chēnɡchí【ет.】 қолдау：～危

局 қауіпті жақдайды сақтау. 

【 撑 竿 跳 高 】 chēnɡɡān tiàoɡāo 

сырықпен секіру. 

【撑门面】chēnɡ ménmiɑn декорумды 

сақтау. 

【撑死】 chēnɡsǐ〈方〉【 үс.】  тым 

көп,артық：这手表～值十块钱  бұл 

сағат ең көп дегенде он уань турады｜

他的文化水平～也就小学毕业  оның 

мәдени деңгейі ең жоғары дегенде 

мектеп бітіргендей. 

【撑腰】chēnɡyāo【ет.】 қолдау：～打

气 рухтандыруды қолдау｜有群众～，

你大胆干吧 халық  сені қолдайды,сен 

батыл әрекет жаса! 

【噌】chēnɡ(chēnɡhónɡ)〈书〉【ел.】 

қатты дыбыс. 

【瞠】chēnɡ〈书〉  адырайту：～目
көзін адырайту. 

【瞠乎其后】chēnɡ hū qí hòu аң таң 

болған көз қарас. 

【瞠目】chēnɡmù〈书〉【ет.】  көзін 

адырайту：～相视 өткір көз қарас. 

【瞠目结舌】chēnɡ mù jié shé сасып 

қалу,аңырып қарау. 

 

 

chénɡ 

 

【成】-1chénɡ ①【ет.】 сәті болу：事

情～了  іс іске асады.②  аяқталған：

玉 ～ 其 事  аяқталған іс. ③ 【 ет. 】 

болу,айналу ： 雪 化 ～ 水  мұз суға 

айналды. ④  нәтиже ： 坐 享 其 ～ 

басқаның қолымен от көсеу｜一事无～

ода ештеңе сықпады.⑤ стандартты：～

虫 имаго ｜ ～ 人  үлкен адам. ⑥

қалыптасқан ： ～ 规 қалыптасқан 

тәртіп｜～见 қалыптасқан көз қарас.⑦

【ет.】：～批生产 сериялы өндіріс｜～

千～万｜～年累月 ұзақ уақыт бойы｜

水果～箱买便宜 жемістің бір жәшігін 

сатып алу арзандады.⑧【ет.】 келісім 

беру ： ～ ! 就 这 么 办 吧  келісім 

бер,осылай істейтінімізге .⑨【сын.】 

жақсы：他可真～!什么都难不住他  ол 

өте жақсы , не болса да оған қиын 

болмайды.⑩(Chénɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【成】 -2chénɡ( ～儿 ) 【 мөл. 】  он 

пайыз：九～金  оннан тоғыз пайыз 

алтын｜村里今年收的庄稼比去年增加

两～. 

【成败】chénɡbài【зат.】 нәтиже：～

利钝 жетістік немесе жеңіліс｜～在此

一举  істің нәтижесі осы қорытынды 

қадамға байланысты. 

【 成 才 】 chénɡcái 【 ет. 】  қабілет 

болу ： 自 学 ～  өндірістен үзбей 

өздігінен оқу. 

【成材】chénɡcái【ет.】 жарамды：孩

子 不 教 育 怎 能 ～  егер баланы 

тәрбиелемесе одан ештеңе шықпайды 

【成虫】 chénɡchónɡ【 зат.】  имаго 

жәндігі. 

【成法】chénɡfǎ【зат.】①қатаң тәртіп.

②күші бар заң. 

【成方】 chénɡfānɡ (～儿 )【 зат.】 

дайын рецепт. 

【成分】 (成份 )chénɡ·fèn 【 зат.】①

құрам：化学～ химиялық құрам｜营

养 ～ тағам құрамы. ② әлеуметтік 

жағдай：工人～жұмысшы｜他的个

人～是学生 оның әлеуметтік жағдайы -

оқушы. 

【成风】 chénɡfēnɡ【 ет.】  әдеттегі 

құбылысқа айналу：蔚然～ күнделікті 

тұрмысқа берік кіру. 

【成服】 -1chénɡfú【 зат.】  қаралы 

киім：遵礼～ қаралы киімді сақтау. 

【成服】-2chénɡfú【зат.】  киім түрі：

该厂年生产～12万件 бұл фабрика жыл 

сайын 120 мың киім түрін жасайды . 

【 成 个 儿 】 chénɡɡèr 【 ет. 】 ①

қалыптасу：果子已经～了 жемістер 

пісіп қалды.② ойдағыдай：字写得不～ 

жазуы ойдағыдай емес. 

【成功】chénɡɡōnɡ①【ет.】 жемісті：

试 验 ～ 了  емтихан жетістікті 

тапсырылды. ② 【 сын. 】

қанағаттандырылған：大会开得很～ 

жиналыстың ашылуы өте 

қанағаттандырылықты. 

【成规】chénɡɡuī【зат.】  тәртіп：打

破～ тәртіпті бұзу. 

【成果】chénɡɡuǒ【зат.】 жетістік：丰

硕～  үлкен жетістік｜劳【 ет.】～ 

жұмыстағы жетістік. 

【成婚】chénɡhūn【ет.】 үйлену. 

【成活】chénɡhuó【ет.】 үйрену：～

率 ұласу｜树苗～的关键是吸收到充足

的水分  көшеттердің ұласып өсуінің 

негізгі мәселесі қажетті деңгейде суды 

сіңіру. 

【成绩】chénɡjì【зат.】 баға：学习～

оқу бағасы｜～优秀 жақсы баға｜我们

各方面的工作都有很大的～  біздің әр 

бір саладағы жұмыста үлкен 

табысымыз бар. 

【 成 家 】 1chénɡjiā 【 ет. 】  отбасы 

құру：～立业 отбасы құру｜姐姐都出

嫁了，哥哥也成了家  әпке тұрмысқа 

шықты,аға да отбасы құрды. 

【成家】2chénɡjiā【ет.】  специалист 

болу. 

【成家立业】chénɡ jiā lì yè отбасы құру. 

【成见】chénɡjiàn【зат.】①ескрту：消
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除～ескертуді жою.② қалыптасқан көз 

қарас：对每个人的优点、缺点，她心

里都有个～  әр адамның жақсы және 

жаман жақтары бар деген қалыптасқан 

көз қарасы бар. 

【成交】chénɡjiāo【ет.】 сауда келісім: 

拍板～келісім жасасу. 

【 成 就 】 chénɡjiù ① 【 зат. 】 

жетістік：～辉煌 керемет жетістік｜巨

大 的 ～ үлкен жетістік. ② 【 ет. 】 

аяқтау：～革命大业 революциялық істі 

аяқтау. 

【成立】chénɡlì【ет.】①құру: 1949 年

10 月 1 日，中华人民共和国～ 1949 1 

қарашада ҚХР құрылды.② дәлелді：这

个论点理由很充分，能～ бұл пікірдің 

дәлелі толық, дәлелдеуге болады. 

【成例】chénɡlì【зат.】 өнеге：援引～

өнегені пайдалану｜他不愿意模仿已有

的 ～ ол өнегесі бар деп еліктеуді 

қаламайды. 

【成殓】chénɡliàn【ет.】 өлікті қабірге 

салу. 

【 成 寐 】 chénɡmèi 〈 书 〉【 ет. 】 

ұйықтау：难以～  қиын ұйықтау｜夜

不～ түнде ұйықтай алмау. 

【成眠】chénɡmián【ет.】 ұйықтау. 

【成名】 chénɡ∥mínɡ【 ет.】  әйгілі 

болу. 

【成命】chénɡmìnɡ【зат.】 жарлық：

收回～ бұйрықты бұзу. 

【成年】-1chénɡnián【ет.】 кәмелетке 

толу：～人 кәмелетке толған адам｜两

个孩子已经～екі бала кәмелетке толды. 

【成年】-2chénɡnián〈口〉【үс.】 жыл 

бойы：～累月 көп жылдар бойы. 

【成品】chénɡpǐn 【зат.】 өнім 

【成气候】chénɡ qìhòuпайда шығу：

不～пайдасыз｜成不了什么气候 ешбір 

пайды шықпайды. 

【 成 器 】 chénɡqì 【 ет. 】  пайдалы 

болу：孩子～是父母的最大安慰 

баланың пайдасы ата ананың үлкен 

қуанышы. 

 

【 成 千 累 万 】 chénɡ qiān lěi wàn 

мыңдаған. 

【成千上万】chénɡ qiān shànɡ wàn сан 

алуан,мыңдаған. 

【成亲】chénɡqīn【ет.】 отбасы құру. 

【成趣】chénɡqù【ет.】 қызықты：湖

光 塔 影 ， 相 映 ～ өзен бетіне 

ғибадатхананың көлеңкесі түсуі 

қуанышты кқрсетеді ｜信手拈来，涉

笔 ～  дайындықсыз жазуда, сиямен 

жұмыс істеу қызықты. 

【成全】chénɡquán【ет.】 көмектесу. 

【成群】chénɡqún【ет.】 топ：～结伙 

топпен｜三五～ үш бес топ. 

【成人】chénɡrén①【ет.】  үлкею：长

大～ ер жету.②【зат.】 ереск адам：～

教育 ересктерге оқу. 

【 成 人 教 育 】 chénɡrén jiàoyù 

ересектерге арналған оқу. 

【 成 人 之 美 】 chénɡ rén zhī měi 

адамдарға жақсылық істеу. 

【成仁】chénɡrén【ет.】  әділдік пен 

адамгершілік идеясын ұсыну. 

【成日】chénɡrì【үс.】 күні бойы：～

无所事事  күні бойы ештеңе істемеу. 

【成色】 chénɡsè 【 зат. 】① сынама 

белгі.② сапа：茶的～好，味也清香 

шайдың сапасы жақсы,дәмі де жәмді. 

【 成 事 】 -1chénɡshì 【 ет. 】  сәтті 

аяқтау：～之后，定当重谢  сәтті 

аяқталғаннан кейін міндетті түрде 

рахмет білдіру. 

【成事】 -2chénɡshì 〈书〉【 зат. 】 

өткен：～不说 өткенде болған туралы 

айту қежет емес. 

【 成 事 不 足 ， 败 事 有 余 】

chénɡshìbùzú， bàishìyǒuyú ойланбаған 

қадамның,зарарлы салдары. 

【成书】chénɡshū①【ет.】 аяқталған 

кітап：《本草纲目》～于明代 «дәрілік 

заттардың түйіндемесі» кітабы Минь 

Династиясы кезінде аяқталып жазылды.

②【зат.】 көп таралған кітап. 

【成熟】chénɡshú ①【ет.】 пісіп жету.

②【сын.】 піскен,толған：我的意见还

很不～  менің көз қарасым әлі толық 

емес｜条件～了 шарт толды. 

【成数】1chénɡshù【зат.】 толық сан. 

【成数】2chénɡshù【зат.】  роценттік 

арақатынас 

【成说】chénɡshuō【зат.】 теория：囿

于 ～ жалпы теориялармен 

байланыстыру. 

【成算】 chénɡsuàn 【 зат. 】  дайын 

жоспар. 

【成套】chénɡtào【ет.】 толымдау：～

设备 жоспарды толымдау. 

【成天】chénɡtiān〈口〉【үс.】  күні 

бойы：～忙碌 күні бойы қарбалас. 

【成为】chénɡwéi【ет.】 болу：～先

进工作者 маңдай алды жұмысшы болу. 

【成文】chénɡwén①【зат.】 шаблон：

抄 袭 ～ шаблонмен жұмыс істеу. ②

【ет.】 жазбаша түрде беру：他的讲话

已经整理～ оның айтқан сөзі толық 

жазбаша түрде беріледі . 

【成文法】chénɡwénfǎ【зат.】 қағазға 

түскен заң. 

【成像】chénɡxiànɡ 【ет.】  бейненің 

қалыптасуы. 

【成效】chénɡxiào【зат.】 нәтиже：～

显著 айқын нәтиже｜这种药防治棉蚜

虫 ， 很 有 ～  бұл дәрінің 

прафилактикасы маөталы шіркей,өте 

нәтижелі. 

【成心】chénɡxīn【үс.】 әдейі：～捣

乱 әдейі астан кестен шығару｜～跟他

过不去 әдейі онымен барма. 

【成行】 chénɡxínɡ【 ет.】  саяхатқа 

аттану ： 去 南 方 考 察 月 内可 望 ～
оңтүстікті зерттеуге  бір ай ішінде 

аттанамын деп сенемін. 

【成【 сын.】  】 chénɡxínɡ【 ет.】①

құрылу：果实已经～ жеміс пісті.②

әсемділік ： ～ 手 术 денені түзету 

операциясы. 

【成型】chénɡxínɡ【ет.】 қалыптау. 

【成性】chénɡxìnɡ【ет.】 табиғи：懒

惰～ табиғи еріншек｜流氓～ табиғи 

бұзақы. 

【成宿】 chénɡxiǔ〈口〉【үс.】  түні 

бойы：～侍候病人 түні бойы науқасқа 

қарау. 

【 成 药 】 chénɡyào 【 зат. 】 

медициналық дәрі. 

【 成 也 萧 何 ， 败 也 萧 何 】

chénɡyěXiāoHé ， bàiyěXiāoHé бұрын 

болған көмекші,қазір бәрін бұлдіруші 

болды. 

【成夜】chénɡyè【үс.】 түні бойы：成

日～地忙工作  күні бойы күні түні 

жұмыпен қармалас болу｜～不睡 түні 

бойы ұйықтамау. 

【成议】chénɡyì【зат.】  келісім：已

有～ келісімге келіп қойдық. 

【成因】chénɡyīn 【зат.】 түптек：海

洋的～теңіздің түптегі｜探讨这一事变

的～ бұл өзгерістің түптегін зерттеу. 

【成荫】 chénɡyīn 【 ет. 】  көлеңке 

жасау：绿树～  жасыл ағаш көлеңке 

жасап тұр. 

【成语】chénɡyǔ【зат.】 фразеология. 

【成员】chénɡyuán【зат.】 мүше：家

庭～  отбасы мүшесі｜协会～  одақ 

мүшесі. 

【成约】chénɡyuē【зат.】 келісім：违

背～келісімді бұзу. 

【成章】 chénɡzhānɡ 【 ет.】① ойды 

жатық баяндау ： 下 笔 ～ тез және 

дарынды жазу｜出口～ жатық баяндау.

②  біткен әдеби шығарма：顺理～
логикалық. 

【成长】chénɡzhǎnɡ【ет.】 өсу：年轻

的一代在茁壮～ жас ұрпақ жақсы өсуде. 

【丞】chénɡ①министр：府～мекеме 

бастығының көмекшісі ｜ 县 ～

провинция басшысы.②(Chénɡ)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【丞相】chénɡxiànɡ【зат.】 министр. 

【呈】chénɡ①【ет.】  форма,түр：果

实～长圆【сын.】  жемістің формасы 

домалақ. ②【 ет. 】  ұсыну,көрсету：

谨～хабарлама｜～上【зат.】片 визит 

карточкасын ұсыну.③ рапорт,өтініш：

签 ～ доклад. ④ (Chénɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【呈报】chénɡbào【ет.】 баяндау：～

中央批准 ЦИК шешімін баяндау. 
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【呈递】chénɡdì【ет.】 тапсыру：～国

书  сенімхатты тапсыру｜～公文  іс 

қағаздарды тапсыру. 

【呈交】 chénɡjiāo 【 ет. 】  жоғары 

инстанцияға жіберу：向公司～调查报

告  компанияның жоғарғы 

инстанциясына тексеріге жіберу. 

【呈览】chénɡlǎn〈书〉【ет.】 талқыға 

ұсыну. 

【呈露】chénɡlù【ет.】 байқау：海水

退潮，～出一片礁石  теңіз суының 

қайтуы теңіз тастарына дейін шыққаны 

байқалды. 

【 呈 请】 chénɡqǐnɡ 【 ет. 】  өтініш 

ету：～立案 мәлімдеуге өтініш ету. 

【呈送】chénɡsònɡ【ет.】 жолдау：～

礼品 сыйлықты жолдау｜～公函 ресми 

хат жолдау. 

【呈文】chénɡwén【зат.】 өтініш. 

【 呈 现 】 chénɡxiàn 【 ет. 】 

елестеу,келу：到处～欣欣向荣的景象 

барлық жерде әдемі өсіп келе жатқан 

өсімдіктердің көрінісін елестеу｜暴风

雨过去，大海又～出碧蓝的颜色 қатты 

жел өтіп,теңізде қайтадан қара көк түс 

көрінді. 

【 呈 献 】 chénɡxiàn 【 ет. 】 

ұсыну,сыйлау. 

【呈阅】chénɡyuè【ет.】 сыйға тарту. 

【呈正】 chénɡzhènɡ 〈书〉【 ет. 】 

мақаланы редакциялауға ұсыну. 

【呈子】chénɡzi【зат.】 арыз,өтініш. 

枨 ( 棖 )chénɡ 〈 书 〉 итеру ： ～ 触
итермелеу. 

【枨触】 chénɡchù〈书〉【 ет. 】① 

итергіштеу.② балжырау. 

【诚】chénɡ  Адал, ақкөңіл, шынайы.

① ( 心 意 ) ～ 心  Адалдық ～ 意 

Шынайылық ｜ 开 ～ 布 公 .Қоғамдық  

ашық.②〈书〉【үс.】 此人～非等亲之

辈.③〈书〉连 ～如是，则相见之日可

期 . Шынында, сол  күні ④ (Chénɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【诚笃】 chénɡdǔ  Ақкөңіл, шынайы

【сын.】  ～君子.Шынайы, ақкөңіл ер, 

джентльмен. 

【诚惶诚恐】chénɡ huánɡ chénɡ kǒnɡ  

Қорқыныш пен алаңдық. 

【诚恳】chénɡkěnШынайы【сын.】 态

度～  Шынайы  қатынастар｜言出肺

腑，～感人 .Шын жүректен  шыққан 

ниет, көңіл. 

【诚聘】chénɡpìn Баққұмарлық【ет.】 

本 公 司 ～ 营 销 经 理 .Маркетинг 

менеджерін  тіркеу. 

【诚朴】chénɡpǔ  Қарапайым, шынайы

【сын.】 为人～.Қарапайым  адам. 

【诚然】 chénɡrán  Сенімді  болу.①

【үс.】 他很爱那几只小鸭，小鸭也～

可爱. Ол  мына балапандарды  жақсы  

көреді және  балапандар сенімді  

көрінеді.②连 文章流畅～很好，但主要

的还在于内 容 .Мақаланың  жақсы  

жазылғанына сенімді, бірақ 

мазмұнында біраз  қателік  бар. 

【诚实】 chénɡ·shí  Шыншыл, адал

【сын.】 这孩子很～，不会撒谎 .Бұл  

бала  өте  адал, шыншыл, өтірік  айта  

алмайды. 

【诚心】chénɡxīn  Шын  ниетті, адал①

【сын.】  我们～向您求教 .Біз  шын  

ниетпен сізден ақыл-кеңес  сұраймыз. 

【诚心诚意】chénɡ xīn chénɡ yì   Шын  

ниетпен, шын  құрметпен～向专家请

教.Сарапшылардан шын  ниетпен сұрау. 

【诚信】chénɡxìn  Бүтіндік【сын.】 明

礼～ Әдептілік  және  адалдық｜生意人

应当以～为本 .Кәсіпкер  адал және  

әдепті  болуы  керек. 

【 诚 意 】 chénɡyì Адал, шынайы

【 зат. 】  用 实 际 行 【 ет. 】 来 表

示～.Адалдығын  көрсету, білдіру  үшін  

жаттықты. 

【 诚 挚 】 chénɡzhì Шынайы, ашық

【сын.】 会谈是在～友好的气氛中进

行的.Келіссөздер  ашық  және достық 

қарым-қатынаста  өтті. 

承 chénɡ  Ұстау,  алу, тығырықтау, 

бұйрығымен. ①  ～ 尘  Шаң 

бұйрығымен｜～重 .Тасушы②  ～印 

Басу, мөр, баспаға шығару｜～制中西

服装.Қытай-Батыс жүйесі бұйрығымен.

③【ет.】  昨～热情招待，不胜感激 . 

Жасаған қонақжайлылығыңызға 

алғысымды білдіремін. ④ 继 ～

Мұрагерлік｜～上启下｜～先启后 . 

Үзіліссіздік ⑤  秉 ～ Ұстану, 

ұстаным｜～命. Тағдырды  қабылдау⑥

(Chénɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 承 办 】 chénɡbàn Алу, бірдеңені 

бастау【 ет.】  ～土木工程  Ұлттық 

құрылысты  бастау, қолға алу. ｜比赛由

市体协和电视台联合～. 

【 承 包 】 chénɡbāo  қатар, 

қатарынан,сыпыра 

【 承 保 】 chénɡbǎo Сақтандыру

【ет.】 ～额. 

【 承 保 人 】 chénɡbāorén  

Сақтандырушы 

【承尘】chénɡchén 

【承储】chénɡchǔ  【ет.】 ～库. 

【 承 传 】 chénɡchuán Мұрагерлік

【ет.】 ～文化遗产.Мәдени мұрагерлік 

【承担】 chénɡdān Бірдеңеге  жауап  

беру, жауапшы  болу, жауапты  өзіне  

алу. 【 ет. 】  ～ 义 务 ｜ ～ 责

任.Жауапкершілікті  өзіне алу. 

【承当】 chénɡdānɡ Жауапты  болу, 

жауап беру. 

【承兑】chénɡduì Акцепт 

【承乏】chénɡfá Тапсырыс болмауы 

【承付】chénɡfù Акцепт  

【承欢】chénɡhuān〈书〉【ет.】 ～膝

下. 

【承继】chénɡjìБіреуді  асырап  алу. 

【 承 建 】 chénɡjiàn Қатарымен  

құрылысқа 

【承接】chénɡjiē Тапсырыс  алу【ет.】

① 本 刊 ～ 广 告  Жарнама жасауға  

тапсырыс  алу. ③  ～上文 .Алдыңғы  

мәтіннің  жалғасы 

【 承 揽 】 chénɡlǎn Бір нәрсеге 

жұмылдырумен айналысу. 

【 承 蒙 】 chénɡménɡ Ниет білдіру

【 ет.】～关照，十分感激 .Кеткеніне 

ниет, алғыс білдіру. 

【 承 命 】 chénɡmìnɡ Тағдырын 

мойындау 

【承诺】 chénɡnuò Келісім беру, сөз 

беру. 

【承平】chénɡpínɡ〈书〉Бейбітшіл 

【 承 前 启 后 】 chénɡ qián qǐ hòu 

Бұрынғыдан өту. 

【承情】 chénɡqínɡ Біреуге  міндетті  

болу 

【承认】 chénɡrèn Мойындау【 ет.】

① ～错误.Қателігін мойындау 

【承上启下】 chénɡ shànɡ qǐ xià Бір 

нәрседен екіншісіне өту, бұрынғының 

жалғасы 

【 承 受 】 chénɡshòu Өзіне алу, 

шыдау,төзу.【ет.】  ～考验 Сынақтан 

өту, сынаққа  төзу.｜这块小薄板～不住

一百斤的重【 мөл.】 .Мұндай үлкен 

ауыртпашылыққа төзе  алмау, шыдай 

алмау. 

【承题】chénɡtí Бұйрық сұрақтары. 

【承望】chénɡwànɡ Біреу туралы, бір 

нәрсе туралы ойлау.【ет.】 不～你这时

候来，太好了 .Сен туралы ойламаған 

кезде келдің, жақсы болды. 

【承袭】chénɡxí Мұра етілген, мұрадан 

қалған 【ет.】① ～旧制.Ескі тәртіпті 

мұраға қалдырды.②～衣钵  мұрадан 

қалған мантиялар｜～先人基业 .Арғы  

атасынан мұраға қалған. 

【 承 先 启 后 】 chénɡxiānqǐhòu 

Үзіліссіздік. 

【承想】chénɡxiǎnɡ Міндеттеме, ынта

【ет.】 不～ Еш міндетсіз｜没～会得

到这样的结果 Мұндай нәтижеге жету 

үшін еш міндеткерліктің қажеті жоқ.｜

谁 ～ 今 天 又 刮 大 风 呢 ! 也 作 成

想 .Мердігерлер міндеттемесіз қатты 

жел болса да, жұмысын жасады. 

【 承 销 】 chénɡxiāo Андеррайтинг 

【ет.】 ～商. 

【承修】 chénɡxiū  【 ет. 】  ～公

路.Ченсью көшесі, жолы. 

【承印】chénɡyìn Басу, басып шығару

【 ет.】  ～商标 .Тауар белгісін басып 

шығару. 
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【承应】chénɡyìnɡ  Келісу, өз  мойнына 

алу. 

【 承 运 】 chénɡyùn Қатарынан өз 

мойнына алу. 【ет.】 ～日用百货. 

【承载】chénɡzǎi Өткізу.【ет.】 ～人口

压 力 .Тығыздық қысым қозғалысын 

өткізу. 

【承重】chénɡzhònɡ Қабылдау 

【承重孙】chénɡzhònɡsūn Тасушы 

【 承 转 】 chénɡzhuǎn  Тағайындау 

бойынша құжаттар өткізу. 

【承租】chénɡzū Жалға алу【ет.】～人 

Жалдаушы｜～公房.Пәтер жалдау 

【承做】 chénɡzuò Жасау, қолға алу.

【 ет.】  ～各式男女服装 .Тапсырыс 

бойынша әйел және ер адам киімінің 

барлық түрін жасаймыз. 

【城】chénɡ Қала【зат.】① ～外 Қала 

сырты｜万里长～. Ұлы Қытай Қорғаны

② ～区 Қала маңы｜东～.Шығыстағы 

қала③ 山～ Таулы қала｜进～ Қалаға 

кіру｜满～风雨 Барлық қаланың ішінде 

жел мен жаңбыр жауып тұр.｜连下

【сан.】～ Қаланың ішінде｜～乡物资

交 流 .Жергілікті қалалар мен ауыл 

арасында тауар алмасу. 

【城堡】chénɡbǎo Форт 

【城池】chénɡchí Қала【зат.】 ～失守 

Қалаға түсу. ｜攻克几座～ .Бірнеше 

қалаларды қарату. 

【城防】chénɡfánɡ Қала қорғанысы 

【城府】 chénɡfǔ 〈书〉  Жымсақ, 

тұйық【зат.】 ～很深 Тұйық мінез 

【城根】 chénɡɡēn  Қала қорғанына 

жақын 

【城关】chénɡɡuān Қала шеттері 

【城管】chénɡɡuǎn Қалалық басқарма 

【 зат.】～   部门 . Қалалық басқарма 

бөлімі. 

【城郭】chénɡɡuō Қала қабырғалары 

【 城 际 】 chénɡjì Қалааралық 

【сын.】 ～列车.Қалааралық пойыздар. 

【 城 建 】 chénɡjiàn Қала құрылысы

【зат.】 ～规划.Қала құрылысы. 

【城郊】chénɡjiāo Қала маңы 

【城楼】chénɡlóu  Қала мұнарасы 

【城墙】 chénɡqiánɡ Қала қабырғасы, 

қорғаны 

【城区】chénɡqū Қала ауданы 

【城阙】chénɡquè Сарай, хандық. 

【城市】chénɡshì  Қала 

【城市贫民】chénɡshìpínmín Қалалық 

кедейлік 

【 城 市 热 岛 效 应 】
chénɡshìrèdǎoxiàoyìnɡ Қалалық 

аралдардың жылу эффектілері 

【 城 市 铁 路 】 chénɡshìtiělù Қала 

теміржолдары 

【城厢】chénɡxiānɡ Қала іші және қала 

маңы 

【乘】lchénɡ Жүру, бару①【ет.】 ～船 

Қайықпен жүзу｜～马 Атпен жүру｜～

火车. Пойызбен жүру 

【 乘 便 】 chénɡbiàn Ыңғайлы 

уақытта,жолаушы【үс.】请你～把那本

书带给我 .Ыңғайлы уақытыңда маған 

ана кітапты әкеле салшы. 

【乘除】chénɡchú Көбейту мен бөлу 

【乘法】chénɡfǎ Көбейту 

【乘方】chénɡfānɡ  Дәрежеге шығару 

【 乘 风 破 浪 】 chénɡfēnɡpòlànɡ 

Асығу,көздегеніне жету. 

【 乘 机 】 chénɡjī  Мүмкіндікті 

пайдалану 

【乘积】chénɡjī  Көбейтілген 

【乘警】chénɡjǐnɡ Маршалдар 

【乘客】chénɡkè Жолаушылар 

【乘凉】chénɡliánɡ Суық, салқын 

【乘幂】chénɡmì Күш 

【 乘 人 之 危 】 chénɡrénzhīwēi 

Пайдалану 

【乘时】chénɡshí Көбейту【үс.】 ～而

起.Аспандап көбейту 

【乘势】 chénɡshì Импульс ～欺人 . 

Импульс алдағыш. 

【乘务】chénɡwù Экипаж【зат.】 ～员 

Экипаж 

【乘务员】chénɡwùyuán Кондуктор 

【 乘 隙 】 chénɡxì Мүмкіндікті 

пайдалану 

【 乘 兴 】 chénɡxìnɡ Көңілді болу

【үс.】 ～而来，兴尽而返.Көңілді боп 

келіп, көңілсіз кету. 

【乘虚】chénɡxū Пайдалану【үс.】～

而入.Әлсіздігін пайдаланып алу. 

【乘员】chénɡyuán Экипаж 

【乘载】chénɡzài Көбейтілген 

【乘坐】chénɡzuò Орын【ет.】 ～火车 

Пойыз орны｜～飞机.Ұшақ орны 

【盛】chénɡ Салу, ұстау【ет.】① ～饭 

Ас салу｜缸里～满了水 .Бөтелкеге 

толтырып су құю.② 这间屋子小，～不

了这么多东西.Бұл бөлме өте кіші, көп 

зат сала алмаймыз 

【盛器】chénɡqì  Ыдыс 

【 程 】 chénɡ Жол, саяхат 章 ～ 

Конституция｜～式  Үлгі②议～Күн 

тәртібі｜课～.Курстар③启～Шығу ④

里～碑｜射～  Ассортимент｜行～

Күнтізбе, график⑤计日～功 .Функция 

саны ⑥ (Chénɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【程度】 chénɡdù 【 зат. 】  Дәреже, 

деңгей: 文化～ Мәдениет дәрежесі ②

天气虽冷，还没有到上冻的～  Ауа 

райы салқындады, бірақ аяз 

болатындай деңгейге  жетпеді.｜他的肝

病已恶化到十分严重的～.Оның бүйрек 

ауруы күрделі дәрежеге дейін  асқынды. 

【程式】chénɡshì Форма, үлгі【зат.】

①  公文～  Іс-қағаздар үлгісі｜表演

的～ .Ойын үлгісі②会议～ .Жиналыс 

үлгісі, түрі. 

【程限】chénɡxiàn Шек〈书〉【зат.】

①创作是没有一定的～的 .Жолдың 

нақтылы шегі жоқ . 

【程序】chénɡxù Бағдарлама【зат.】①

工 作 ～  Жұмыс Бағдарламасы ｜ 会

议～.Жиналыс бағдарламасы 

【程序法】chénɡxùfǎ  Іс жүргізу заңы 

【程序控制】chénɡxùkònɡzhì Бақылау 

бағдарламасы. 

【程子】chénɡzi 方〉Бірнеше, санаулы 

күн【мөл.】这～他很忙  Бұл санаулы 

күндерде ол өте қарбалас｜到农村住了

一～ .Ауылға келген соң, бірнеше күн  

тұрды. 

【惩】chénɡ①～罚  Жаза｜～一儆百 

Жүзін жазалау｜～恶扬善.Зұлымдықты 

жазалау, жақсыны мадақтау②～前毖

后.Бұрынғы қателіктерінен сабақ алып, 

сол қателіктерді болашақта болдырмау. 

【惩办】 chénɡbàn Жазалау【 ет.】严

加～.Қатаң жазалау 

【惩处】 chénɡchǔ  Жаза【 ет.】  依

法～.Заң бойынша жазалау 

【 惩 恶 扬 善 】 chénɡèyánɡshàn  

Зұлымдықты жазалау, жақсыны 

мадақтау～，树立正气 .Зұлымдықты 

жазалап, жақсыны мадақтап, әділдік 

орнату. 

【惩罚】chénɡfá Жаза【ет.】  从重～ 

Қаталдау жаза қолдану.｜无论是谁，犯

了罪都要受到～ .Зұлымдық жасаған 

адам, жазалануы тиіс. 

【惩戒】chénɡjiè Тәртіптік 

【 惩 前 毖 后 】 chénɡqiánbìhòu 

Болашақта қателік жасамау үшін, 

бұрынғы қателіктерден сабақ алу. 

【惩一戒百】chénɡyījièbǎi Жүзін түзету. 

【惩一儆百】 chénɡyījǐnɡbǎi Жүзіне 

сабақ қылу үшін, біреуін жазалау. 

【 惩 一 警 百 】 chénɡyījǐnɡbǎi 

Жүзінхабардар ету үшін, біреуін түзету. 

【惩艾】chénɡyì Түзетушілер 

【惩治】chénɡzhì  Жазалау 依法～ Заң 

бойынша жазалау ～ 罪

犯.Қылмыскерлерді жазалау. 

【澄】chénɡ Таза, тұнық ①～澈.Таза, 

тұнық көл② ～清.Таза,. 

【澄碧】chénɡbì【сын.】 湖水～.Таза 

су, көл. 

【澄澈】(澄彻)chénɡchè Тұнық көл 

【澄清】chénɡqīnɡ Таза①【ет.】～天

下 .Әлем түсініктемесі.③【ет.】  ～事

实.Нақтысын анықтау үшін. 

【澄莹】chénɡyínɡ【сын.】 雨后，月

亮更显得～皎洁.Жаңбырдан соң, ай өте 

ашық көрінген сияқты. 

【橙】chénɡ Қызғылт 

【橙红】chénɡhónɡ Қызғылт 

【橙黄】chénɡhuánɡ Қызғылт 

【橙子】chénɡ·zi Апельсин 
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chěnɡ 

 

【逞】chěnɡ Мақтану①【ет.】  ～能 

Қабілеттілік ｜ ～ 威 风 ｜ ～ 英 雄 . 

Қаһарман② 得～.Үлгеру③【ет.】～性

子.Импульке жұмыс істеу.  

【逞能】chěnɡnénɡ【ет.】  别太～了
Қатты қабілеттілігіңді көрсетпе. 

Қабілеттілігіңмен мақтанба. ｜ 不 是

我～，一天走个百把里路不算什么.Мен 

данғой емеспін, бір күн 100 м 

жүргендік ештеңені көрсетіп тұрған 

жоқ. 

【逞强】chěnɡqiánɡ Қаһармандығымен 

мақтану. 【 ет. 】  ｜你一个人搬不

【 ет. 】， 别 ～ 了 ! Сіз ғана 

қозғалмадыңыз, қаһарман боламын деп 

тырыспаңыз. 

【逞性】chěnɡxìnɡ Қыңқылдау【ет.】

孩子爱在父母面前～ .Балалар ата-

аналарының алдында қыңқылдағанда, 

еркелегенді жақсы көреді. 

【逞性子】chěnɡ xìnɡ·zi  Қыңқылдау. 

【 逞 凶 】 chěnɡxiōnɡ Мейірімсіздік 

таныту. 

【骋】chěnɡ  Уильям①驰～ . Етістік

②  ～ 怀  Сезіміне бостандық, ерік 

беру ｜ ～ 目 .Көзінің қаншалықты 

көретінін анықтау, еркін көру. 

【骋怀】chěnɡhuái〈书〉【ет.】～痛

饮.Өзінің сезіміне бостандық, ерік беру. 

【裎】chěnɡ Ескі, бұрынғы киім түрі 

 

 

chènɡ 

 

【秤】chènɡ  таразы, безбен. 

【秤锤】chènɡchuí Таразы 

【 秤 杆 】 chènɡɡǎn  Таразының 

иінағашы. 

【秤钩】chènɡɡōu Таразының ілмегі 

【 秤 毫 】 chènɡháo Мом өлшегіші, 

таразысы 

【秤花】chènɡhuā.Таразы 

【秤纽】chènɡniǔ Масштаб 

【 秤 盘 子 】 chènɡpán·zi Таразының  

кесесі, өлшем ыдысы. 

【秤砣】chènɡtuó  Таразы 

【 秤 星 】 chènɡxīnɡ  Таразының 

иінағашын бөлу.  

 

 

chī 

 

【吃】  chī Тамақ, ас①【ет.】  ～饭 

Тамақтану｜～奶  Емшек ему｜～药 

Дәрі ішу.②【ет.】 靠山～山，靠水～

水 .Сумен тамақтану③【ет.】  ～得消  

Шыдау, көтере білу.｜～不住 .Көтере 

алмау.⑥【 ет.】  ～亏  Шығынға тап 

болу.｜～惊 Шошыну.⑦ ～力 Кесу. 

【吃白饭】chī báifàn Тек күріш қана 

жеу 

【吃白食】chībáishí Ас ішу , тамақтану 

【 吃 闭 门 羹 】 chībìménɡēnɡ Есікті 

құшақтап кету, есікке иілу, есікті жауып 

қою. 

【吃瘪】chībiě〈方〉 Ұру, ұрып-соғу.

【ет.】① 当众～.Көпшіліктің көзінше 

оны ұрып –соқты. 

【吃不服】chī·bufú Тамақтанудан бас 

тарту【ет.】 生冷的东西我总～ .Суық 

астан мен үнемі бас тартамын. 

【吃不开】 chī·bukāi Келмеу, заманға 

сай келмеу.【сын.】 你这老一套现在

可～了 .Сенің бұл ескі көзқарастарын 

заманға сай келмейді. 

【吃不消】chī·buxiāo Шыдамас, көші 

жоқ.【ет.】 爬这么高的山，上年纪的

人身体怕～ Шығатын тау қандай биік, 

жас адамның денсаулығы да 

шыдамайды.｜这文章写得又长又难

懂，真让看的人～ .Мына мақала тым 

ұзақ және өте қиын түсінерлік, оқыған 

адам шыдай алмайды. 

【吃不住】 chī·buzhù Көтере алмау

【 ет. 】  机器太沉，这个架子恐

怕～ .Машина, техника өте ауыр, бұл 

сөре оны көтере алмайды. 

【 吃 吃 喝 喝 】 chī·chīhēhē Ішіңдер, 

жеңдер. 

【吃醋】chīcù  Қыззғану 

【 吃 大 锅 饭 】 chīdàɡuōfàn Бірге 

қалжыңдау 

【吃大户】chīdàhù Үлкендер асы. 

【吃刀】chīdāo  Кесу 

【 吃 得 开 】 chī·dekāi Пайданы 

пайдалану, пайдаға ие болу.  

【吃得来】chī·delái Жей алу【ет.】 牛

肉我还～，羊肉就吃不来了. Сиыр етін 

мен алі жей аламын, бірақ қой етін жей 

алмаймын. 

【 吃 得 消 】 chī·dexiāo Шыдай алу, 

көтере білу.【ет.】一连几天不睡觉，人

怎 么 能 ～ ! Қаншама күн бойы 

ұйықтамауға  адамдар қалай шыдай 

алады? 

【吃得住】chīdezhù Көтере алу【ет.】 

这座木桥过大卡车也能～ .Бұл көпір 

ауыр жүкті автокөліктерді көтере алады. 

【吃豆腐】chīdòu·fu Тофу асы. 

【吃独食】chīdúshí Тамақтану 

【吃饭】chīfàn【ет.】  靠打猎～(以打

猎为生). 

【吃干饭】chīɡānfàn Жұмыссыз ақша 

табу, жалақы алу.你别小瞧人，我们不

是 ～ 的 .Сен бізді төмендетпе, біз 

жұмыссыз жүріп жалақы алып жүрген 

жоқпыз. 

 

【 吃 功 夫 】 chīɡōnɡ·fu  Тамақтану 

күштері. 

【吃官司】chīɡuān·si Соттқа тартылу. 

【吃喝儿】 chīhēr〈口〉  Тамақ, ас

【зат.】 这里物价高，～不便宜.Мұнда 

баға өте жоғары, ас та арзан емес. 

【吃后悔药】 chīhòuhuǐyào Соңыра 

істегеніңе өкінбеу үшін. 

【吃紧】chījǐn Басты, міндетті, жылдам, 

дереу, тез, тығыз.,【сын.】① 【сын.】

势～Дереу, тығыз.｜眼下正是农活儿～

的时候 .Ауыл шаруашылыққа тығыз 

уақытта.② 这事我去不去不～，你不去

可 就 办 不 成 了 Сенің барғаның, 

бармағаның міндетті емес, бірақ 

бармасаң, жұмысқа шықпағаның.｜先

把那些～的地方整修一下，其他的以后

再 说 吧 .Алғашында мына міндетті, 

жауапты жұмыстарды  дереу жөндеп 

алайық, қалғандары туралы соңыра  

сөйлесерміз. 

【吃劲】chījìn ① (～儿)【ет.】 他那条

受过伤的腿走路还不～   ОЛ жарақат 

алған аяғымен алысқа бара алмайды, 

алыс жүре алмайды.② 〈方〉【сын.】 

这出戏不怎么样，看不看不～ .Бұл 

ойын тіпті дақсы болмады, қарағаның 

не қарамағаның не. 

【吃惊】chījīnɡ  Шошыну.【ет.】 大吃

一惊.Бүреу қатты шошынды. 

【吃苦】chīkǔ Азап шегу. 

【吃亏】 chīkuī Көп нәрсені жоғалту, 

шығынғы бату. 

【吃老本】 chīlǎoběn Өз қамын ғана 

ойлау. 

【 吃 里 爬 外 】 chīlǐpáwài Асырап 

отырған адамның артына пышақ салу. 

【吃力】chīlì Қиын, күрделі.【сын.】

① 爬山很～ Тауға міну өте қиын.｜②

〈方〉跑了一天路，感到很～ .Бүр 

күндік жол жүгіріп, өзін өте қиын 

сезіну. 

【吃派饭】chīpàifàn Күріш наны 

【吃偏饭】chīpiānfàn Күріш жеу 

【吃请】 chīqǐnɡ Түскі асқа  шақыру

【ет.】  ～受贿 .Пара алу үшін кешкі 

асқа шақыру. 

【吃水】2chīshuǐ Су сіңіру 

【吃水】3chīshuǐ Қалдық 

【吃素】chīsù  Ет жемейтін【ет.】①你

敢捣乱?告诉你，我的拳头可不是～

的.Сіз өзіңізге пәле іздедіңіз бе? Менің 

ет жемейтін адам емеспі деп. 

【吃透】 chītòu Тұнық түсінушілік, 

терең түсінушілік.【ет.】～会议精神 

Толық терең түсінушілік кездесу.｜这

话是什么意思，我还吃不透 .Бұл сөз 

нені білдіреді, мен анық, терең 

түсінбедім. 

【吃闲饭】chīxiánfàn Нан 两个孩子都

工作了，家里没有～的了 .Екі бала 

дажұмыс істеді, отбасы нан жемеді. 

【吃现成饭】chīxiànchénɡfàn  Дайын 

тамақты жеу. 
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【吃香】chīxiānɡ Әйгілі〈口〉【сын.】

这种产品在市场上很～  Мына зат 

базарда өте әйгілі.｜手艺高超的人在哪

里都～ .Қолынан келетін іскер қайда 

болса да әйгілі. 

【吃相】chīxiànɡ Фазаның тамақтануы.

【 зат. 】  ～ 不 雅  Дұрыс, әдемі 

тамақтанбау. ｜ ～ 难 看 .Ұқыпты 

тамақтанбау. 

【 吃 小 灶 】 chīxiǎozào Арнайы 

тамақтандыру үлгісі.学校准备在考试前

给学习成绩差的学生～ .Мектепте 

емтихан уақытында балаларды арнайы 

тамақтандыру үлгісімен 

тамақтандырады. 

【吃心】chīxīn Жүрек асы 

【吃鸭蛋】chīyādàn Үйрек тамағы 

【吃哑巴亏】chīyǎ·bɑkuī Бакуй жеу 

【 吃 一 堑 ， 长 一 智 】 chīyīqiàn ，
zhǎnɡyīzhì Әр жасалынған қателіктен 

сабақ алу. 

【吃斋】chīzhāi Вегетариандық ас 

【吃重】chīzhònɡ Міндетті өзіне алу, 

көтерілу.①【 сын.】他在这件事上

很～.Ол мына істе өте жақсы көтерілді.

②【сын.】搞翻译，对我来讲，是很～

的 事 .Аударма жасау, мен үшін өте 

күрделі болды.③【 ет.】这辆车～多

少?Мына автокөліктің бағасы қанша? 

【吃嘴】chīzuǐ Ауызбен жеу 

【 郗 】 Chī 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【哧】chī【ел.】 ～的一声撕下一块布

来  Матаны жыртқан кездегі шығатын 

дауыс.｜～～地笑.ХХи етіп күлу. 

【哧溜】chīliū Сырғанау【ел.】 ～一

下，滑了一跤.Тайғанап қалу, сырғанап 

қалу дауысы. 

【鸱尾】chīwěi Үкі құйрығы 

【鸱吻】chīwěn Үкі  

【鸱鸮】chīxiāo Куку 

【嗤】chī  ～之以鼻. Мазақ ету. 

【嗤笑】chīxiào【ет.】  为人～  Әжуа 

адамы ｜～他不懂道理 .Оны күлкі 

еткені өтірік-шынын білмедім. 

【嗤之以鼻】chīzhīyǐbí  Мазақ ету 

痴 (癡 )chī Деменция①【сын.】  ～呆 

Ақылсыз сөйлеу.｜～人说梦｜人家笑

我太～.②  ～情.Іңкәрлік 

【痴呆】chīdāiДеменция【сын.】① 两

眼～地望着前面. Екі фронтқа қараған 

соң, ол біраз деменцияда болды. 

【痴肥】chīféi Толу 

【痴狂】chīkuánɡ【сын.】  她是个演

员，～地爱着自己的事业 . Өзінің 

жұмысын әбден сүйетін актер. 

【痴恋】chīliàn Чилиялық【ет.】 ～于

诗词创作.Чилиялық поэзияда. 

【痴梦】chīmènɡ  Арман, қиял. 

【痴迷】chīmí【ет.】 他读大学时，对

电 影 艺 术 曾 ～ 过 一 段 时 间 .Ол 

студенттік жылдарында белгілі бір 

уақыт бойына өнермен әуестенді. 

【痴情】chīqínɡ Іңкәрлік①【зат.】一

片～ . Әуес болу.②【сын.】  ～女子 

Қызға , әйелге әуес болды.｜她对音乐

很～.Ол әнге әуес болды. 

【痴人说梦】 chīrénshuōmènɡ Бекер, 

бос сөз. 

【痴想】chīxiǎnɡ Бос қиял, арман.①

【ет.】 他一面眺望，一面～，身上给

雨打湿了也不觉得. 

【痴笑】chīxiào  Бос күлкі. 

【 痴 心 】 chīxīn  Мөлдір, 

басайланарлық махаббат. 

【 痴 心 妄 想 】 chīxīnwànɡxiǎnɡ 

Армандағанды, ойлағанды алу, 

қабылдау. 

【痴长】chīzhǎnɡ Ұзындық, жас 我～

你几岁，也没多学到什么东西 .Мен 

сенің жасыңда, ешнәрсе оқымағам, 

білмегем. 

【痴子】chīzi Ұқыпсыз, білімсіз 

【媸】 chī Ұсқынсыз 〈  书〉不辨

妍～.Янды ұсқынсыз деп көрмеу. 

【螭】chī Мүйізсіз айдаһар. 

【魑】chī [魑魅](chīmèi) Эльф таулары.

〈书〉【зат.】 ～魍魉(比喻各种各样的

坏人).Құбыжық пен эльф таулары 

 

 

chí 

 

【池】 chí  Тоған①【 зат.】游泳～ 

Бассейн ｜ 养 鱼 ～  Аквариум ｜

盐 ～ .Янчи ② 花 ～ ｜ 乐

(yuè) ～ .Оркестрлік шұңқыр ③ ～

座 .Партер④城～ .Қала⑤(Chí)【зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【池汤】chítānɡ Тоған 

【池堂】chítánɡ Тоған 

【 池 塘 】 chítánɡ 【 зат. 】①  ～ 养

鱼.Аквариум 

【池沼】chízhǎo көлшік. 

【池子】chí·zi көл, көлшік.  

【池座】chízuò Партер 

【弛】chí Тынығу, босаңсу①〈书〉一

张一～  Релаксация ｜～禁 . Қурап 

қалған заңды жою.②松～.Релаксация. 

【弛缓】chíhuǎn Бос 【сын.】① 他听

了这一番话，紧张的心情渐渐～下

来.Ол бұл сөзді  кернеулікпен тыңдап 

отырған еді, біртіндеп құлази, босаңси 

бастады.② 纪律～.Босаң тәртіп 

【弛禁】 chíjìn Тыйым салудан бас 

тарту. 

【 弛 懈 】 chíxiè Ұқыпсыз демалыс.

〈书〉【 сын.】刻苦自励，不可一

日～.Демалам деп ынталанса да, дұрыс 

демала алмады. 

【驰】 chí Жүгіру, абдыру, ұшу①～

奔｜～逐｜飞～  Асығу◇风～电掣 .

②～【 зат.】 .Әйгілі, даңқты болу.③ 

神～ бір ойымен  ұшу｜～想. 

【驰骋】 chíchěnɡ  Ат үстінде жүру.

【ет.】 策马～ Ат үстінде шабу｜～疆

场 ◇ ～ 文 坛 .Мәдениеттілігін 

шарықтатып, әйгілілікке ұмтылу, 

әйгілілікті пайдалану. 

【驰电】chídiàn〈书〉【ет.】 ～告急. 

【驰名】chímínɡ Әйгілі, даңқты болу.

【ет.】～中外.Қытайда да, шетелде де 

әйгілі болу. 

【驰驱】 chíqū Галоп【 ет.】①～疆

场.Дау галопы 

【驰突】chítū Байқаусызда, кенеттен. 

【驰誉】chíyù Академия【ет.】 ～学界 

Академия｜～全国.Ұлтттық 

【 驰 援 】 chíyuán 【 ет. 】  星

夜～.Жұлдызды түн 

【驰骤】chízhòu Галоп〈书〉【ет.】 纵

横～.Галоп аспектісі 

【迟】chí  Кеш～缓  Бәсеңдік｜事不

宜～ Еш рәсімсіз.②【 сын.】  ～到 

Кеш｜昨天睡得太～了 .Кеше өте кеш 

жатты, ұйықтады. ③ (Chí) 【 зат. 】姓
Фамилия. 

【迟迟】chíchí Кештету【үс.】 ～不作

答复 Жауабын кеш айтты｜演员～没有

出场.Актер әлі сьемкада. 

【迟到】chídào Кеш келу, кешігіп қалу. 

【迟钝】chídùn  感觉～ Дизестезия｜

反应～.Талаптарға жауап бермейді. 

【迟缓】 chíhuǎn【 сын.】  【 ет.】

作～.Мимырттау 

【迟暮】 chímù〈书〉  Алакөлеңке

【 зат.】①  到达目的地已是～时分 . 

Алакөлеңке уақытын күту, қарау.② ～

之感.Алакөлеңке мағынасы. 

【迟误】chíwù Кешңктіру【ет.】 事关

重要，不得～  Бұл іс өте маңызды, 

кешіктірмеуіміз керек.｜他每天准时上

班，从来没有～过.Ол күнде жұмысқа 

баруға дайындалады, ешқашан кешігіп 

көрген жоқ. 

【迟延】chíyán Кешіктіру【ет.】 情况

紧急，不能再～了 .Күтпеген, төтенше 

жағдайды кешіктіре алмаймыз. 

【 迟 疑 】 chíyí  Тартыншықтық

【 сын.】  ～不决  Тартыну, тербелу, 

ойланып жүру, шеше алмау.｜他～片

刻 ， 才 接 着 说 下 去 .Ол біршама 

ойланып, тартынып, алға басты. 

【迟早】chízǎo Ерте ме кеш пе【үс.】 

他～会来的 Ерте ме кеш пе ол келеді.｜

问题～要解决 . Ерте ме кеш пе бұл 

мәселе шешіледі. 

持 chí 【 ет. 】 ①  Ұстау: ～ 枪 

Винтовканы ұстау｜②【ет.】 ～不同意

见  Әртүрлі көзқарасты ұстану. ③～

久.Мықты, табанды 

【持仓】chícānɡ Жақ, позиция【ет.】 
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调整～结构.Құрылымның позициясын 

реттеу. 

【持仓量】chícānɡliànɡ  Позициялар 

【持法】 chífǎ〈书〉 Заңды ұстану

【ет.】 ～严明.Заңды қатал ұстану. 

【持股】chíɡǔ Холдинг 

【持家】 chíjiā Үй шаруашылығымен 

айналысу 【 ет. 】  勤 俭 ～ .Үй 

шаруашылығын жүргізуде өте ұқыпты, 

еңбекқор болу. 

【 持 久 】 chíjiǔ Мықты, табанды 

【сын.】 肥效～ Мықты тыңайтқыш｜

争取～和平.Бейбітшілік үшін табанды 

күрес. 

【持久战】chíjiǔzhàn Созылмалы соғыс 

【持论】chílùn Өз көзқарасында тұру.

【ет.】 ～公平 Обьективті көзқараста 

тұру. 

【持平】 chípínɡ Шынайы, адал. ①

【 сын. 】  ～之论 .Өте адал ой, ой 

қабілеті өте адал. 

【持身】chíshēn〈书〉 Өзін-өзі ұстау 

қабілеті, мінез【ет.】  ～严正.Өз-өзіне 

талапты болу. 

【 持 守 】 chíshǒu Ұстау, ұстану 

【 ет.】   ～初衷 .Алғашқы, бастапқы 

ойды ұстану. 

【持续】chíxù Созылу, жалғасу.～的干

旱造成粮食大幅度减产｜两国经济和文

化的交流已经～了一千多年.Екі елдің 

экономикалық және мәдениеттік 

қарым-қатынасының жалғасуына мың 

жылдан көп болды. 

【 持 有 】 chíyǒu Ұстану, ұстау 

【 ет. 】   ～ 不 同 看 法 .Әр түрлі 

көзқарастарды ұстану. 

【持斋】chízhāi 

【 持 正 】 chízhènɡ Оң 〈 书 〉 ①

【ет.】 ～不阿.Оң жәрмеңке 

【持之以恒】chízhīyǐhénɡ  Орнықты努

力学习，～ Жақсы оқу үшін орнықты 

бол керек.｜锻炼身体要～.Жаттығулар 

орнықты болуы керек. 

【持之有故】chízhīyǒuɡù  Белгілі бір 

фактының болуы, жайдан жай емес, 

белгілі бір түсініктеменің болу. 

【持重】 chízhònɡ  Шынайы, бекем, 

ұқыпты.  

【匙】chí Қасық  汤～ Қасық｜茶～ 

Шай қасығы ｜羹～.Қасық 

【匙子】chí·zi Қасық 

 

 

chǐ 

 

【 尺 】 chǐ Фут ①  【 зат. 】 皮 ～

Рулетка｜卷～ .Рулетка③丁字～  Т-

шаршы｜放大～.Пантограф④镇～｜计

算～.Логарифмдік сызғыш 

【尺寸】chǐcùn Габарит, өлшем【зат.】

① 这件衣服～不合适. Мына киімнің 

өлшемі келмейді.②他办事很有～  Ол 

жұмыс шегін біледі. ｜说话要掌握

好～.Сөйлегенде сөз шегін біледі. 

【尺牍】chǐdú〈书〉  Тізбек【 зат.】 

《～大全》Гиннес тізбегі 

【 尺 度 】 chǐdù Өлшем, масштаб

【 зат. 】 放 宽 ～ масштаб 

релаксациясы ｜ 实 践 是 检 验 真 理

的～ .Шын масштабын анықтау үшін 

тәжірибе ұткізу. 

【尺短寸长】chǐduǎncùnchánɡ  Қысқа 

дюйм өлшемдері 

【尺幅千里】chǐfúqiānlǐ Триниддал 

【尺骨】chǐɡǔ Шынтақ 

【尺蠖】chǐhuò  Жаукөбелектер 

【尺码】chǐmǎ(～儿) Өлшем【зат.】①

各种～的帽子都有 . Әртүрлі қалпақ 

өлшемдері②两件事性质不一样，不能

用一个～衡【мөл.】.Екі киім мүлдем 

басқа, бірақ өлшемін айтқанда екеуіне 

де бірдей қолдану. 

【尺素】chǐsù〈方〉 Гормон аяқтары.

【 зат.】  ～寄情 .Фактор сызғышын 

қолдануғ 

【 尺 头 】 chǐ·tou Бас шыңы 〈 方 〉

【зат.】一匹～.Бас шынтағы 

【尺头儿】chǐtóur Бас шыңы 

【尺页】chǐyè Бас шыңы 

【尺子】chǐ·zi Басқарушы 

【齿】chǐ  Тіс  ～轮. Тіс  дөңгелегі④不

足～【сан.】(shǔ).Тіс санының жетпеуі 

【齿唇音】chǐchúnyīn Ауыз тістері 

【齿冷】chǐlěnɡ Демалу〈书〉【ет.】 

令人～.Демалу , босаңсу 

【齿轮】chǐlún Геар 

【齿数】chǐshǔ〈书〉 Тіс саны【ет.】 

不足～ ( 不值得提起 ).Тіс санының 

жетпеуі 

【侈】chǐ Әдеттегіден тыс〈书〉奢～. 

Әдеттегіден тыс ойлар ～ 谈 . 

Әдеттегіден тыс сөздер, сөйлесулер 

【侈靡】chǐmí Салтанатты өмір 

【侈谈】chǐtán〈书〉Әдеттегіден тыс 

сөздер 

【 耻 】 chǐ Ұят, масқара ① 可 ～

масқаралық｜知～  ар сезімі.②雪～ 

кек ｜ 奇 ～ 大 辱  Қатты төмендету, 

арлау,арбау｜不以为～，反以为荣.Ары, 

ұяты жоқ. 

【耻骨】chǐɡǔ  Шат 

【耻辱】chǐrǔ Ар【зат.】 蒙受～ Арын 

келемеждеу, кеміту｜莫大的～.Ұлы ар 

【耻笑】 chǐxiào Келемеж【 ет.】  被

人～.Адамды келемеждеу, ұялту 

【豉】 chǐ Тұзды ферменттелген ірі 

бұршақтар 

【褫夺】chǐduó Айырылу 

 

chì 

 

【叱】chì Ысқырғы①  ～问 . Ұрысып 

сұрады ② (Chì) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【叱干】 Chìɡān 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. Фамилия 

【叱呵】chìhē Бірегу бақыру, ұрсу 

【叱喝】chìhè Біреуге ұрсу, бақыру 

【 叱 令 】 chìlìnɡ айғайлау, бұйыру, 

дауыс көтеру: ～ 退 出 / шегінуге 

бұйырды. ｜ ～ 匪 徒 放 下 武

器.Тонаушыларға қаруларын тастаңдар 

деп айғайлады. 

【叱骂】chìmà . ұрсу, зеку, жекіру. 

【叱问】chìwèn. Сұрау, тергеу, тектеу. 

【叱责】chìzé Айтып тастау, жазғыру, 

кіналау.【ет.】 他从不当着客人的面～

孩 子 .Ол қонақтардың көзінше 

баласына ұрыспайды, ештеңе айтпайды. 

【叱咤】chìzhà Таң қалдыру 

【叱咤风云】chìzhàfēnɡyún Күн күркірі 

сияқты құдіретті. 

【斥】1chì Сөгіс①申～  Сөгіс｜驳～

Сөгісті теріске шығару ｜ 痛 ～ 

Жасырын арыздап сөгіс айту｜怒～ . 

Сөгіс②排～  Ерекшелік③～资 .Өткізу

④ ～地.Жерді айыптау 

斥 2chì Сөгіс〈书〉～候 Барлаушы｜～

骑 Сөгіс 

【斥地】 chìdì Жерді айыптау〈书〉

【 ет. 】  ～ 千 里 .Мың км жерді 

айыптады 

【 斥 革 】 chìɡé Шығару, шығарып 

тастау  

【斥候】chìhòu Барлау, барлаушы 

【斥力】chìlì Итергіш күш 

【斥卤】chìlǔ Галогенге жеткізу. 

【斥骂】 chìmà Кінәлау  【 ет.】  高

声～.Қатты дауыспен кінәлау 

【斥卖】chìmài〈书〉【ет.】 ～房产. 

【斥退】 chìtuì Шығару, орнын басу

【ет.】① ～左右.Оңға-солға жіберу 

【 斥 问 】 chìwèn Ұрысу 【 ет. 】 大

声～.Қатты дауыспен бақыру, ұрысу 

【斥责】chìzé Сөгіс 【ет.】  受到～ 

Сөгіс алу 

【斥逐】chìzhú〈书〉 Айдау【ет.】 ～

入侵之敌.Сібірге айдату 

【斥资】chìzī〈书〉 Өткізу【ет.】 ～

百 万  Миллион өткізу ｜ ～ 创 建 学

校.Мекттепке өткізу 

【 赤 】 chì Қызыл ①  ～ 小 豆 

Бұрышталған бұршақ ｜ 面 红

耳～ .Қызыл бет～胆  ｜～诚 . Шын 

жүректен【 ет.】～脚  Жалаңаяқ｜～

膊 .Орташа жалаңаш, Беліне дейін 

шешінген～手空拳 . Құр қолмен, бос 

қолмен 金无足～Таза алтын емес(Chì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【赤膊】chìbó Орта жалаңаш 

【 赤 忱 】 chìchén Толық іңкәрлік, 

шындық, адалдық〈书〉①【сын.】～

相见.Шын көзқарас 
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【赤诚】 chìchenɡ 【 сын. 】   Шын 

жүректен 

【赤胆忠心】chìdǎnzhōnɡxīn Сенім мен 

шындық 

【赤道】chìdào Экватор 

【赤地】chìdì Шөл〈书〉【зат.】～千

里.1000 кмшөлді жер 

【赤豆】chìdòu Бұрыштанған бұршақ 

【 赤 红 】 chìhónɡ Қызыл, қызғылт

【сын.】～脸儿.Қызыл бет. 

【赤脚】chìjiǎo Жалаңаяқ ①【ет.】 ～

穿草鞋  Жалаңаяққа аяқ киім кию.

【зат.】一双～.Жалаңаяқ 

【赤脚医生】chìjiǎoyīshēnɡ  Жалаңаяқ 

дәрігер 

【赤金】chìjīn Таза алтын, нағыз алтын 

【赤露】chìlù Жалаңаш  

【 赤 裸 裸 】 chìluǒluǒ( ～ 的 ) Тұр 

жалаңаш 【 赤 贫 】 chìpín Асқан 

кедейшілік. 

【赤手空拳】 chìshǒukōnɡquán  Бос 

қолмен, құр қолмен 

【 赤 条 条 】 chìtiáotiáo( ～ 的 ) 

Тұржалаңаш 

【赤小豆】 chìxiǎodòu  Бұрыштанған 

бұршақ 

【赤心】 chìxīn Ашық мінез, ашық 

жүрек  

【赤子】chìzǐ Перзент 

【赤字】chìzì  Дефицит, жетіспеушілік. 

【赤足】chìzú①Жалаңаяқ【ет.】～走

路.Жалаңаяқ жолда  жүру②【зат.】 一

双～.Жалаңаяқ 

【饬】chì〈书〉  Ретке салу①整～ . 

Тіктеу, дұрыстау②～其遵办 . Оның 

тапсырысына сәйкес істеу. ③

谨～.Сіздің тапсырысыңыз 

【 饬 令 】 chìlìnɡ Ретке салу 〈 书 〉

【 ет. 】  ～ 查 办 .Тергеп, тексеруге 

тапсырыс берді. 

【抶】chì Сөгу 

【炽】chì① От〈书〉 ～热 От ыстығы 

【炽烈】chìliè Алау【сын.】篝火在～

地燃烧  Отта өртеу～的感情 .Оттай 

сезім 

【炽热】chìrè Ыстық【сын.】～的阳光 

Күннің  көзінің ыстығы ～ 的 情

感.Ыстық сезім 

【炽盛】chìshènɡ Алау【сын.】火势～. 

Лаулап тұрған от 

【 翅 】 chì Қанат 【 зат. 】 ① ～

席.Қанатты орын④【зат.】(～儿)纱帽

有两个～儿.Екі қанатты орын 

【翅膀】 chìbǎnɡ Қанат【 зат.】①飞

机～.Ұшақ қанаты 

【翅果】chìɡuǒ  Самара 

【翅脉】chìmài Вена 

【翅席】chìxí  Қанатты орын 

【 敕 】 chі Император ордені 宣 ～ 

Хуанчи ｜ ～ 命  Ши Мин ｜ ～ 封 

Жарлық｜～撰.Тапсырыс 

【敕封】chìfēnɡ Жарлық 

【敕建】chìjiàn Тапсырыс 

【敕令】chìlìnɡ Хан жарлығы 

【敕书】chìshū Жарлық кітабы 

【敕造】chìzào Жарлық құрастырушы 

 

 

chōnɡ 

 

【冲】l chōnɡ Алға тарту① 要～ Басты 

пункт｜首当其～Қызыл.②【ет.】 横～

直撞 Өз арқасында қиыншылықтар тасу.

③  ～突 Дау 

冲 2chōnɡ Демдеу ① ～ 茶  Шай 

демдеу｜～鸡蛋. Жұмыртқа демдеу②

【ет.】 用水把碗～干净 Сумен ыдысты 

шаю, ыдысты жуу. (Chōnɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【冲程】chōnɡchénɡ Такт, жүріс 

【冲冲】 chōnɡchōnɡ【 сын.】  兴～

Қуанышты｜怒气～.Ашулы 

【冲淡】chōnɡdàn Араластыру 

【 冲 动 】 chōnɡdònɡ  импульс ①

【 сын.】  不要～，应当冷静考虑问

题 .Мәселені талқылаған кезде 

қызбаланбай, сабырлы болу керек. 

【 冲 犯 】 chōnɡfàn Біреуді кемсіту, 

ренжіту【ет.】  他一时不能够控制自

己，说了几句过火的话，～了叔父.Ол 

үнемі өзін қолда ұстай алмайды, б.р сөз 

естісе қызбаланып шыға келеді. 

【 冲 锋 】 chōnɡfēnɡ Атқылау, 

шабуылдау. 

【冲锋枪】 chōnɡfēnɡqiānɡ. Автомат-

пистолет-пулемет 

【 冲 锋 陷 阵 】 chōnɡfēnɡxiànzhèn  

Шабуылға шығу. 

【冲服】chōnɡfú Қабылдау, ішу. 

【冲高】chōnɡɡāo【ет.】 股价呈现～

回落的态势. 

【冲击】 chōnɡjī   Бірдеңеге соғылу

【ет.】①  海浪～着石崖 . Толқындар 

тасқа соғылып жатыр. 

【 冲 击 波 】 chōnɡjībō  Соғылыс 

толқыны 

【冲击机】chōnɡjījī Копер. 

【冲积】chōnɡjī Жуу 

【冲剂】chōnɡjì Тұнба 

【冲决】 chōnɡjué  Жару, бұзу, тесу.

【зат.】①～河堤.Жағалар жарылысы. 

【冲浪】chōnɡlànɡ  Серфинг 

【冲力】chōnɡlì Импульс күші 

【冲凉】chōnɡ∥liánɡ Жаңбыр 

【冲量】chōnɡliànɡ  Импульс 

【冲破】chōnɡpò  Жырту, тесу, бұзып 

өту 

【冲杀】chōnɡshā Ілгері жүгіру, басу

【ет.】 奋勇～.Ерше, ер азаматша алға 

басу. 

【冲刷】chōnɡshuā Эрозия【ет.】① 把

汽 车 ～ 得 干 干 净 净 . Автокөлікті 

эрозиядан тазарту.岩石上有被洪水～过

的痕迹.Топанның іздері 

【冲腾】chōnɡténɡ Ыстық температура

【ет.】 热气～而出.Ауа райы ыстығы 

【冲天】chōnɡtiān Болмашы【ет.】 怒

气 ～  Ашуға толы болу ｜ ～ 的 干

劲.Ерекше ынтамен. 

【冲突】chōnɡtū Дау【ет.】① 武装～ 

Қарулы дау｜言语～.Сөз даулары.②文

章的论点前后～Мақала айналасындағы 

дау. 

【冲洗】 chōnɡxǐ Жуып шығу, шаю.

【ет.】① 路面经过～后，显得格外干

净了.Жолдын үстін шайып шыққаннан 

кейін, дала тазарған сияқтанды. 

【冲喜】chōnɡxǐ Қуанышты 

【冲销】chōnɡxiāo Түзету жасау. 

【冲要】chōnɡyào Басты пункт, басты 

орын. 

【冲澡】chōnɡzǎo Рух 

【冲账】chōnɡzhànɡ  Түзету жасау. 

【冲撞】chōnɡzhuànɡ Соғу【ет.】①海

浪～着山崖. Теңіз толқындары таулар 

тастарына соғылып жатыр. 

【充】chōnɡБеру, жіберу, заряд① ～沛 

Ағыл-тегіл ｜ ～ 分 Толық ｜ ～ 其

【мөл.】. Сәтті жағдай②【ет.】 ～电 

Зарядтау ｜ ～ 塞  Ішіне фарш 

салынған ｜ ～ 耳 不 闻 .Естімейтін 

құлаққа③ ～当 Сөз сөйлеу реті｜～任. 

Құқық④【ет.】  ～行家  Өзін  білгіш 

ретінде көрсету ⑤ (Chōnɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 充 畅 】 chōnɡchànɡ  Жабдықтау

【сын.】 货源～.Тауармен жабдықтау. 

【充斥】chōnɡchì тасқын.【ет.】 不能

让质【мөл.】低劣的商品～市场.Базар 

тауар тасқынымен жабдықталуда. 

【 充 当 】 chōnɡdānɡ Жұмыс атқару, 

қызмет істеу. 【 ет. 】 ～ 大 会 主

席 .Құрылтай министрі болып жұмыс 

атқару. 

【充电】chōnɡdiàn Зарядтау, қуаттау. 

【充耳不闻】chōnɡěrbùwén Естімеген 

кейіп жасау. 

【充分】chōnɡfèn Жеткілікті【сын.】

①准备工作做得很～ . Жұмысқа деген  

дайындық жеткіікті 

【充公】chōnɡɡōnɡ Жою 

【充饥】chōnɡjī Аштығын басу, жою, 

жүрек жалғау.【ет.】他带了几个烧饼，

预备在路上～.Ол өзімен бірнеше тоқаш 

алып, жол бойында аштығын басты, 

жүрек жалғап алды. 

【充军】chōnɡjūn Ссылка, сілтеме 

【充满】chōnɡmǎn Толтыру【ет.】① 

她眼里～泪水 Ол суға толтырды. 

【充沛】 chōnɡpèi Толы【 сын.】  雨

水～  Жаңбыр суына толы. ～的感

情.Ынтаға толы. 

【 充 其 量 】 chōnɡqíliànɡ Жақсы 
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жағдайда, максимум, ең көбі.

【үс.】  ～十天就可以完成这个任务.Ең 

көбі дегенде он күннің ішінде бұл 

жұмысты аяқтаймын. 

【 充 任 】 chōnɡrèn Жұмыс атқару, 

қызмет.. 

【充塞】chōnɡsè Толы, толтыру. 

【 充 实 】 chōnɡshí Бай, ауқатты. ①

【 сын. 】  文 字 流 畅 ， 内

容～.Мақаланың мазмұны өте бай. 

【充数】chōnɡshù  Талап етілген санға 

дейін жеткізу. 

【 充 血 】 chōnɡxuè Гиперемия, қан 

ағысы. 

【充溢】chōnɡyì 孩子们的脸上～着幸

福 的 笑 容 .Балалардың бет-жүздері 

бақытқа толы. 

【充盈】chōnɡyínɡ Толық①【ет.】 剧

场里～着欢快的笑声 . Операның іші 

кұлкіге толы. 

【充裕】chōnɡyù Ағыл-тегіл, асырым

【 сын. 】  经 济 ～  Экономика 

асырымы.｜他有～的时间备课 .Оның 

дайындалатын уақыты көп. 

【 充 值 】 chōnɡzhí  асыра қуаттау, 

қуаттап жіберу. 

【充足】chōnɡzú Жеткілікті 

【 忡 忡 】 chōnɡchōnɡ Көңілсіз бола 

бастады<书> 忧心～.Қобалжулы 

茺 chōnɡ [茺蔚]( chōnɡwèi)【зат.】益母

草.Толқын 

涌 chōnɡ〈方〉  Толқын 河～  Өзен 

толқыны｜虾～(在广东).Креветки 

舂 chōnɡ【ет.】～米 

憧 chōnɡ Шешімсіз 

【 憧 憧 】 chōnɡchōnɡ Жылтылдау 

【 сын. 】  人 影 ～  Жылтылдаған 

көлеңке.｜灯影～.Арі-бері жылтылдап 

жүрген шамдар. 

【憧憬】chōnɡjǐnɡ Мұң【ет.】～着幸

福的明天  Ертеңгі бақытты күндерді 

ойлау.｜心里充满着对未来的～.Жүрегі 

болашақтағы армнға толы. 

 

 

chónɡ 

 

【虫】 chónɡ Құрт-құмырсқа, жәндік.

① ～灾 Шыбын шіркей｜米里生～儿

了.Шыбын-шіркей 

【 虫 害 】 chónɡhài Ауыл 

шаруашылыққа жәндіктердің зиян 

келтіруі. 

【 虫 口 】 chónɡkǒu Жәндіктер 

популяциясы【 зат.】  ～密度 .Жәндік 

тығыздығы 

【虫情】chónɡqínɡ Зиянкестер 【зат.】 

做好～预报、预测工作.Қорғану үшін, 

зиянкестердің пайда болу болжамын 

жасау. 

【虫牙】chónɡyá Кариес 

【虫眼】chónɡyǎn Поляктер 

【虫瘿】chónɡyǐnɡ Галлдар 

【虫灾】chónɡzāi Жәндіктер 

【虫豸】chónɡzhì Жәндіктер 

【虫子】chónɡ·zi Жәндіктер 

【 重 】 chónɡ Артық, тағы да. ①

【ет.】 ～出｜书买～了. Бірдей кітап 

артық сатып алынды. Бір кітап екі рет 

сатып алынды.②【үс.】 ～逢｜旧地～

游｜～写一遍 .Тағы да бір рет артық 

жазу.③【мөл.】 云山万～｜突破一～

又一～的困难.Қиыншылықтың бірінен 

соң бірін өтеу. ④ (Chónɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【重版】chónɡbǎn Қайта басу 

【重播】chónɡbō Қайталау 

【重茬】chónɡchá Кесу 

【重唱】chónɡchànɡ Квартет 

【重重】chónɡchónɡ Қиын【сын.】 ～

包围  Қиындықтың қоршауында қалу, 

қат-қабат қиындық. 困难～ / қат-қабат 

қиыншылық｜顾虑～  Тербелу, ойлау, 

ойлану. 

【重出】chónɡchū Қайта шығу 

【重蹈覆辙】chónɡdǎofùzhé Сол қатені 

қайта қайталау. 

【重叠】chónɡdié Аражабын【ет.】 山

峦～  Аражабын таулар｜精简～的机

构.Агенттіктің аражабын ықшамдау. 

【重读】chónɡdú Қайта оқу【ет.】～

生.Ретрансляторлар. 

【 重 返 】 chónɡfǎn Қайтып келу

【 ет. 】  ～前线  Майданға қайтып 

келу｜～故乡. Еліне қайтып келу. 

【重逢】 chónɡfénɡ 【 ет. 】故友～

Жолдастардың қайта бірігуі ｜ 久

别～.Ұзақ уақыттан кейін қайта қауышу. 

【重复】chónɡfù Қайталау【ет.】① 内

容～ Көшірме, дубликат｜这一段的意

思 跟 第 二 段 ～ 了 . Бұл бөлімнің 

мағынасы екінші бөлімінде 

қайталанады.② 他把说过的话又～了一

遍 .Бағана айтқан сөзін ол тағы да 

қайталады. 

【重光】chónɡɡuānɡ Сигемицу【ет.】

① 大地～. Жерге қайта  жарық  келді

② ～河山.Өзен, тау сигемицуі. 

【重合】chónɡhé Сәйкес келу 

【重婚】chónɡhūn Бигамия, екі әйелді 

болу. 

【重茧】chónɡjiǎn  Жібек құрты Кебір 

салмақ 

【重趼】chónɡjiǎn Жуаң сүйел 

【重见天日】chónɡjiàntiānrì  Айқындау  

【重峦叠嶂】chónɡluándiézhànɡ Таулы 

【 重 落 】 chónɡ·luo< 方 > Құлаулар, 

асқыну【ет.】 他的病前几天刚好了点

儿，现在又～了 .Бірнеше күннен бері 

ауруы басылып, жақсарып еі қазір 

қайтадан асқынып кетті. 

【重码】chónɡmǎ Код, салмақ 

【重名】chónɡmínɡ  Атау 

【重申】chónɡshēn Растау【ет.】 ～中

国的对外政策.Қытай сыртқы саясатын 

қайта растады. 

【重生】chónɡshēnɡ Жандану  

【重生父母】 chónɡshēnɡfùmǔ Ата-

анасы қайта жанданды. 

【重孙】chónɡsūn Шөбере 

【重孙女】chónɡsūn·nǚ Шөбере 

【 重 温 旧 梦 】 chónɡwēnjiùmènɡ 

Бұрынғы арманды қайта тұтату.  

【重五】Chónɡwǔ Бес өлшем 

【重午】Chónɡwǔ кеннет, салмақ 

【重现】chónɡxiàn Қою, көшіру【ет.】 

影片～了农民起义的壮阔场面 .Фильм 

шаруа көтерілісінің тамаша сахнасын 

қоюда. 

【重霄】chónɡxiāo Салмақ 

【 重 新 】 chónɡxīn Транскрипциялау

【үс.】① ～抄写一遍 Қайтадан жазу｜

他～来到战斗过的地方 .Ол соғыс 

майданынан қайтып оралды. ～ 做

人.Қайта істеу. 

【重行】chónɡxínɡ【ет.】 ～颁布｜～

起草. 

【重修】 chónɡxiū Қалпына келтіру

【ет.】① ～古寺 Қалпына келтірілген 

бұдхана.｜～马路. Жол жөндеу  

【重修旧好】chónɡxiūjiùhǎo  Жақсарту, 

қалпына келтіру. 

【重言】chónɡyán Тавтология 

【重演】chónɡyǎn Қайталау【ет.】 不

让 历 史 的 悲 剧 ～ .Тарихтағы  

трагедияны қайталауға мүмкіндік 

бермейміз. 

【重阳】Chónɡyánɡ 

【重洋】chónɡyánɡ Мұхит【зат.】 远

涉～. Мұхит арқылы. 

【重样】 chónɡyànɡ Қайталану, ұқсау. 

(～儿)【ет.】 买了五张邮票，没有～

的 .Бес марка сатып алды, ешқайсысы 

қайталанбайды, ұқсамайды. 

【重译】chónɡyì Ретранслировка 

【重印】chónɡyìn Көшірме жасау 

【重影】chónɡyǐnɡ Рух 

【 重 振 旗 鼓 】 chónɡzhènqíɡǔ 

Топтастыру, біріктіру. 

【 重 整 旗 鼓 】 chónɡzhěnɡqíɡǔ 

Топтастыру, біріктіру 

【重奏】chónɡzòu Трио 

【 重 组 】 chónɡzǔ Рестуктуризация

【ет.】 资产～ Активтерді рәсімде对小

企业进行～改造 .Кіші кәсіпкерлікті 

реструктуризациялау. 

【崇】chónɡ Қадір тұту①  ～山峻岭 . 

Тауды қадір ету ② 尊～ Құрметтеу｜

推 ～ .Құрметтеу ② (Chónɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【崇拜】chónɡbài Табыну【ет.】 ～英

雄人物.Қаһармандарға табыну. 

【崇奉】chónɡfènɡ Табыну【ет.】  ～
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礼教｜～圣人.Мәдени әулие -әнбие. 

【 崇 高 】 chónɡɡāo Жоғарылату

【сын.】 品格～ Басты кейіпкер｜实现

共 产 主 义 是 我 们 的 ～ 理 想 .Биік 

мақсатты коммунизмді жүзеге асыру. 

【崇敬】chónɡjìnɡ Табыну【ет.】 ～的

心情 Жүрекке табыну｜英雄的高尚品

质为人～.Қаһармандарға табыну 

【崇山峻岭】chónɡshānjùnlǐnɡ Қолдану 

таулары 

【 崇 尚 】 chónɡshànɡ Насихаттау

【ет.】 ～正义 Әділеттікті насихатау. 

【崇洋】chónɡyánɡ Мәдени қолданулар

【ет.】 ～思想.Ойға бату 

【崇仰】chónɡyǎnɡ Бекіту, үлгіні бекіту

【ет.】 ～真理. Ақиқатты бекіту 

【崇祯】Chónɡzhēn Фамилия 

 

 

chǒnɡ 

 

 

【宠】chǒnɡ Бүліну, бұзылу①【ет.】 

得～  Шалжақ, ерке｜别把孩子～坏

了.Баланы еркелетпе, шалжақ қылма.②

(Chǒnɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【宠爱】chǒnɡài Сүйікті【ет.】  母亲

最～小女儿 .Ата-анасының ең ерке, 

сүйікті кіші қызы. 

【宠儿】chǒnɡ'ér Дарлинг【зат.】 时代

的～. Дарлинг дәуірі 

【宠溺】chǒnɡnì  Бұзық【ет.】 过于钟

爱～.Тым қатты ерекелеткеннен бұзық 

болу. 

【宠辱不惊】chǒnɡrǔbùjīnɡ  Не жауын 

жауады, не күн шығады. 

【 宠 信 】 chǒnɡxìn Фаворитизм

【ет.】 ～奸佞 Айлалы фаворит 

【宠幸】chǒnɡxìnɡ Қанатының астына 

алу 

【宠用】chǒnɡyònɡ Сүйікті【ет.】 倍

受～.Сүйітіге лайықты 

 

 

chònɡ 

 

【 冲 】 -1chònɡ 〈 口 〉  Қатты, тез

【сын.】  水流得太～，缺口堵不住 . 

Судың ағымы өте  қатты.② 这小伙子干

活儿真～. Мына ер жігіт өте еңбекқор.

③酒味儿很～.Виноның дәмі өте қатты, 

әсерлі. 

【冲】 -2chònɡ〈口〉①介他扭过头

来～我笑了笑. Ол басын бұрып, маған 

күлімдей қарады.③介就～着这几句

话，我也不能不答应  Мына сөздерге 

ғана қарап, сөз бермеуге болмады.｜～

他们这股子干劲儿，一定可以提前完成

任 务 .Ол біртүрлі қысылғаннан, 

жұмысты уақытында бітірді. 

冲 3chònɡ【ет.】～床 Соққы ｜在铝板

上 ～ 一 个 圆 孔 .Аллюмини 

пластиналарының дөңгелек 

саңылауларын соғу, ұру. 

【冲床】chònɡchuánɡ  Пресс 

【冲压】chònɡyā Штамповатету 

【冲子】chònɡ·zi Қағу【зат.】用金属

做 成 的 一 种 打 眼 工 具 . 也 作 铳

子 .Алтынды өңдеп, қағып айна жасау 

т.б. 

【铳】chònɡ【зат.】火～  Пистолет｜

鸟～. Аң аулайтын мылтық 

【 铳 子 】 chònɡ·zi 同 “ 冲

子”(chònɡ·zi).Соққы. 

 

 

chōu 

 

抽-1 chōu Шығару, алу 【ет.】① 从信

封里～出信纸◇～不出身来 . Хаттың 

ішінен жазылғат хат шықпайды.② ～查 

Таңдамалы тексеріс.｜我们单位～了五

【зат.】同志支援边疆建设. Біздің бес 

жоражолдастарымыз біздің блокты 

шекаралық құрылысқа шығаруды 

қолдайды.③ ～芽 Көп үміттендіруші｜

④ ～烟 Тарту, шылым тарту｜池塘里

的水已经～干了 . Тоғандағы суды 

шығарып  алу. 

抽-2 chōuу, тартылу. отыр【ет.】① 这

件衣服刚洗一水就～了不  少 . Мына 

киімді жаңа сумен жуып қалған кезде, 

отырып қалды. ②  ～ 陀 螺 

Зырылдауық｜鞭子一～，马就跑了起

来 . Қамшылап айдағаннан, ат тезірек 

жүреді.③  ～杀   Смэш｜把球～过

去.Насосты доп. 

【抽测】chōucè сын 【ет.】   ～车速 

Жылдамдықты сынау ｜ ～ 学 习 成

绩.Оқу үлгерімін тексеру үшін сынама 

жасау. 

【抽查】chōuchá Таңдамалы, іріктемелі 

тексеріс【ет.】 最近～了一些食堂，卫

生 工 作 都 做 得 很好  .Соңғы кезде 

асхананың іріктемелі тексерімін 

дәрігерлер жақсы жасайтын болды. 

【抽成】chōuchénɡ Сору 

【抽抽儿】 chōuchour Сурет 〈口〉

【ет.】①  这块布一冼就～了 . Мына 

суретте сианьнің көрінісі салынған.② 

这牛怎么越养越～ ? Мына суретте 

сиырлар қалай көп салынған? 

【抽搐】chōuchù  Конвульсия 

【抽搭】chōu·dɑ Сору〈口〉【ет.】 那

孩子捂着脸不停地～抽抽搭搭地

哭.Мынабалалар баса көктеп кіріп, сор 

сор етіп жылады. 

【抽打】chōudǎ Қамшы 【ет.】 赶车人

挥着鞭子，不时地～着牲口 .Делбеші 

қамшымен малдарды ұрғылап әлсін-

әлсін айдады. 

【抽打】chōu·dɑ Қопару【ет.】 大衣上

满 是 土 ， 得 ～ ～ .Жабулы тұрған 

топырақты жедел қопарды. 

【抽调】 chōudiào Аудару, ауыстыру, 

айдату【ет.】 ～部分科研人员加强重

大 课 题 研 究 .Айқара ашылған 

зерттеулерден кейін зерттеушілерді 

ауыстырды. 

【抽丁】chōudīnɡ Әскерге әкету 

【 抽 肥 补 瘦 】 chōuféibǔshòu Нәзік 

тынайтқыштарды қосымша сору. 

【 抽 风 】 chōufēnɡ Судороги, 

конвульсия, сіңір тарту. 2chōufēnɡ 

Желдету 

【抽检】chōujiǎn Іріктеу【ет.】 ～的产

品中，符合标准的占大多【 сан.】 . 

Көпшілік стандартына сәйкес келу 

үшін, өнімді іріктеп жоқ. 

【抽奖】chōujiǎnɡ Лотерея【ет.】～活

【 ет. 】  Тотализатор 由 特 约 嘉

宾～.Арнайы қонақ тотализаторлары. 

【抽筋】 chōujīn Құрысу, сіңір тарту. 

(～儿)〈口〉【ет.】  腿受了寒，直～

儿.Қатты суықтан құрысу. 

【抽考】chōukǎo Сұрақ сұрау.【ет.】 

在几个中学的初二学生中举行～，我校

成绩优良  Бірнеше мектеп арасында 

орта мектеп оқушыларына сұрақ 

қойылды, менің мектебім жақсы 

көрсеткіш көрсетті. ｜ 这 次 代

【 сан. 】 ～ ， 得 满 分 的 超 过 一

半 .Алгебралық викторинадан 

жартысындай дұрыс болып шықты. 

【抽空】chōukònɡ Уақыт тығыздығы , 

жетіспеушілігі (～儿 )【ет.】  工作再

忙 ， 也 要 ～ 学 习 .Жұмыстың 

қарбаластығына қарамай, олар оқуға да 

уақыт тапты. 

【抽冷子】 chōulěnɡ·zi<方 > )Қотару,  

суық көзқарас【үс.】～一瞧，把人吓

一跳 .Суық көзқараспен қарағанда, ол 

таң қалды. 

【抽搦】chōunuò Құрысу, сіңір тарту. 

【抽泣】chōuqì Жыламсырау【ет.】 暗

自～ Жасырын жыламсырады жылады.

低声～.Аңырап жылау. 

【抽签】chōuqiān Дауыс беру 

【 抽 青 】 chōuqīnɡ Сору циндары

【 ет.】  草木～ .Жасыл өсімдіктерді 

тарту. 

【抽取】chōuqǔ Үзінді шығару～版税 

Кәрзеңкеден шығару ～ 部 分 资 金 

Құралдардың бір бөлігін шығару.｜～

地下水.Жр асты су байлығы. 

【抽纱】chōushā Артекс①【ет.】 ～工

艺. Артекс процесі 

【抽身】chōushēn Қорытынды【ет.】 

工作很忙，他一直抽不出身来.Жұмыс 

қарбаластығынан өз-өзіне келе алмады. 

【抽水】1chōushuǐ Су сору 

【抽水机】chōushuǐjī Үрлегіш 
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【 抽 水 马 桶 】 chōushuǐmǎtǒnɡ 

Дәретхана 

【抽税】chōushuì Салықтарды ендіру. 

【抽穗】chōusuì  Бас 

【抽缩】chōusuō  Қысқарту.【ет.】 四

肢～.Шеттеріысқартун қ 

【抽薹】chōutái Болттарды қосу 

【抽逃】chōutáo Ұшу 

【抽屉】chōu·ti Жәшік 

【抽头】chōutóu (～儿) Өзгерту【ет.】

①  这些产品在销售中几经转手，环

环～，损害了消费者的利益 .Бұл 

өнімдер халықтың көңілінен шықпаған 

соң бірнеше рет өзгертілген. 

【抽闲】 chōuxián  Темекі түтінінен 

босату. 【ет.】 忙中～.Темекі тартумен 

шұғылдану. 

【 抽 象 】 chōuxiànɡ Абстракт ①

【сын.】 看问题要根据具体的事实，

不能从～的定义出发.Сұраққа қараңыз 

Жағдайға байланысты сіз абстрактілі 

анықтауларға өте алмайсыз. 

【 抽 象 劳 动 】 chōuxiànɡláodònɡ 

Абстрактілі еңбек. 

【 抽 象 思 维 】 chōuxiànɡsīwéi 

Абстрактілі ой. 

【抽选】chōuxuǎn Лотерея【ет.】  ～

5000 户居民家庭作为调查对象.5000 үй 

шаруашылық отбасылары тексеруге 

іріктелді. 

【抽芽】chōuyá Бастауыш 

【 抽 验 】 chōuyàn Тестілеу, тексеру

【ет.】 ～产品性能.Өнімнің өнімділігін 

тестілеу. 

【抽样】chōuyànɡ  Іріктеу 

【抽噎】chōuyē Жылау  

【抽咽】chōuyè Соу, тарту. 

【抽绎】chōuyì Сору, тарту 

【抽印】 chōuyìn Баспа【 ет.】  ～本 

Кітап басу｜～三百份.Үш жүз данасын 

басу 

【抽壮丁】chōuzhuànɡdīnɡ Өрендерді 

сору 

 

chóu 

 

【仇】chóu① 同～敌忾.Жау, қарсылас

②【 зат.】  他们两家有～ .Олардың 

отбасылық өшпенділігі бар. 

【仇雠】chóuchóu Өшпенділік, кек. 

【仇敌】 chóudí  Жау, қас, дос емес

【зат.】 视为～.Жауын жек көру. 

【仇恨】chóuhèn Жек көру, өшпенділік

①【ет.】 热爱人民，～敌人.Сүйіктісін 

сүйіп, жауын жек көру.②【зат.】民族

的～. Ұлттық өшпенділік 

【 仇 人 】 chóurén Қарсылас, жау

【зат.】  ～相见，分外眼红 . Жаумен 

көріскен кезде, көзі өшпенділікке 

толды. 

【仇杀】chóushā Өлтіру 

【 仇 视 】 chóushì Біреуге жек 

көрушілікпен қарау, өшпенділікпен 

қарау.【 ет.】  互相～  Бір-бірін жек 

көру.｜～侵略者. 

【 仇 外 】 chóuwài Ксенофобия

【ет.】 ～心理.Ксенофобиялық 

【仇隙】 chóuxì  Алауыздық 〈书〉

【 зат. 】  素无～ .Еш алауыздықтың 

болмауы. 

【仇冤】chóuyuān Әділетсіздік【зат.】

结 ～  Әділетсіз дау басы. ｜

报～.Әділетсіз кек алу. 

【仇怨】chóuyuàn Жек көру 【зат.】～

极深.Терең жек көрушілік. 

【惆】chóu〈书〉失意；悲痛.Қайғы 

【 惆 怅 】 chóuchànɡ Меланхолия

【 сын. 】 ～ 的 心 绪  Меланхолия 

көңілі｜别离之后，她心里感到一

阵～ .Қоштасудан кейін, оныі көңілі 

меланхолиянды. 

【绸】chóu. Шифон 纺～  Жібек｜～

缎.Жібек 

【绸缎】chóuduàn Күн жарықта сабан 

тасып алу. 

【绸缪】chóumóu Аффективті<书>①

情 意 ～ .Қалу үшін аффективті 

дайындықтар.  

【绸子】chóu·zi Жібек 

【畴】 chóu Облыс〈书〉平～千里 . 

Мың километр ②范～ Төңірек｜物各

有～.Жанды заттар 

【酬】 chóu Сый беру, марапаттау①

〈书〉～酢 .②～谢 . Сыйлық 按劳

取～ ｜同工同～.Тең жасаған еңбекке 

тең бөлу.④应～  Демалыс және көңіл 

көтерулер.｜～答. Жауаптар 

【酬报】chóubào Сыйлықтар【ет.】～

救命之恩.Құтқарған адамды марапаттау. 

【酬宾】chóubīn Жеңілдік 【ет.】 ～展

销 Жәрмеңке жеңілдігі｜开业头三天，

以九五折～ .Ашылғаннан кейін үш 

күндей жеңілдік жасау. 

【酬唱】chóuchànɡ Ән марапаты 

【酬答】chóudá Жауап【ет.】①太感谢

他了，真不知怎么～才好 . Оған қандай 

алғыспен жауап берерімді шыныменен 

білмеймін.这是一首～友人的小诗.Бұл 

өлең  арқылы достарыма деген 

алғысымды білдіремін. 

【酬金】chóujīn Алғыс 【 зат.】～丰

厚.Байлар алғысы 

【酬劳】chóuláoАлғыс 【ет.】 他备了

一桌酒席，～帮【шыл.】搬家的朋友. 

Ол досына алғыс білдіру үшін 

мерекелік дастархан жасады.②【зат.】 

这点钱请收下，这是您应得的～.Мына 

кішігірім ақшаны өтінемін алыңыз, сіз 

бұл сыйлыққа лайықсыз. 

【酬谢】chouxiè Марапаттау【ет.】这

是我应该做的事，用不着～ .Бұл 

жұмысты істеу менің міндетім, 

марапаттың қажеті жоқ. 

【酬应】chóuyìnɡ  Марапаттау керек

【 ет. 】 ① 他 不 善 于 ～ .Ол 

марапаттамады.②  ～如流 .Марапаттау 

лайық болуы керек. 

【酬酢】chóuzuò Сауық 

【稠】chóu Жуан, толық【сын.】  粥

很～  Тығыз｜墨要研得～些 . Тығыз 

орналасқан②地窄人～  Адамдар өте 

тығыз орналасқан｜～人广众 .Тығыз 

адамдар қоғамы. 

【稠密】chóumì Тығыз【сын.】人烟～ 

Тығыз орналасқан｜ 

【稠人广众】chóurénɡuǎnɡzhònɡ Тығыз 

адамдар қоғамы. 

【愁】chóu Мұң【ет.】  发～｜不～

吃 ， 不 ～ 穿 .Астан да, киімнен де 

қиыншылық көрмеу, ол туралы ойламау.

②乡～｜离～别绪. 

【愁肠】chóuchánɡ Мұң, зар.【зат.】～

百 结  Жүрегі мұңды, жүрегі қатты 

ауыру.｜～寸断 Жүрегінде мұңы бар.. 

【愁城】chóuchénɡ Реніш〈书〉【зат.】

陷入～.Ашулы 

【愁楚】chóuchǔ Қайғы【сын.】～万

分.Қайғы-қасірет 

【愁怀】chóuhuái Қапалық 

【愁苦】chóukǔ Біреуді ойлап зарлау, 

мұңдау. 

【 愁 眉 】 chóuméi Қабағын тұйю

【 зат. 】  ～ 不 展  Қамдану, 

томсыраю｜～紧锁.Қабағын тұйю 

【愁眉苦脸】chóuméikǔliǎnБет-әлпеті 

тұйық, көңілсіз 

【愁闷】chóumèn Көңілсіз【сын.】他

近来心里很～.Жақында ол өте көңілсіз 

болды. 

【愁容】 chóurónɡ Көңілсіз бет-әлпет

【зат.】 面带～.Көңілсіз кейіппен. 

【愁思】chóusī Меланхолия 【зат.】～

百结. 10 түйінді қасірет 

【愁绪】 chóuxù Мұң【 зат.】～萦

怀.Мұңды ойлар 

【 愁 云 】 chóuyún Қапа 【 зат. 】 满

脸～.Қапаға толы. 

【愁云惨雾】chóuyúncǎnwù Көңілсіз 

【筹】 chóu Чипсы ①竹～  Бамбук 

бұршағы ｜酒～ ( 行酒令时所用的

筹 ).Чип виносы ② 【 ет. 】 统 ～ 

Координация ｜ 自 ～ 资 金  Өзін-өзі 

қаражаттау ｜ ～ 饷 ( 筹 措 军 饷 ) 

Ставканың көтерілуі｜～了一笔款 . 

Ақшаны көтеру③一～莫展  Ешнәрсе 

істей алмау. 

【 筹 办 】 chóubàn Дайындық, 

ұйымдастыру【 ет. 】～婚事 .Үйлену 

тойына дайындалу. 

【筹备】chóubèi Дайындық【ет.】～展

览 Көрмеге дайындық｜～工作已经完

成.Жұмысқа дйындығын аяқтап болу. 



113 

 

【筹措】chóucuò Қаражаттау【ет.】 ～

旅费  Демалысты қаражаттау｜～军

粮.Пайктарды қаражаттау 

【筹划】chóuhuà Жоспарлау【ет.】① 

这里正在～建设一座水力发电站. Мына 

жерде ГЭС құрылысы жоспарланды.～

资金 Құрылғыларды жоспарлау｜～建

筑 材 料 .Құрылыс материалдарын 

жоспарлау. 

【筹集】chóují Көтеру【ет.】～资金 . 

Құрылғыларды көтермелеу. 

【筹建】chóujiàn Құрылыс【ет.】～化

肥厂.Өнімдер үшін завод салу. 

【筹借】chóujiè Қарызға алу【ет.】 ～

一笔款子.Қарызға ақша алу. 

【筹码】chóumǎ(～儿) Чипс 【зат.】① 

政治～.Саясат козірі③～集中.Чипс 

【筹谋】chóumóu Жоспар【ет.】～解

决问题的途径.Мәселені шешу жоспары. 

【筹算】chóusuàn Адвокат 

【筹资】chóuzī Қаражаттау【ет.】 ～

办厂.Зауытты қаражаттау 

【筹组】chóuzǔ Ұйым【ет.】～工会 

профсоюз ұйымы ｜ ～ 考 察

团.Таныстыру ұйымы 

【踌躇 chóuchú①【сын.】颇费～｜～

不决｜～了半天，我终于直说了. 

 

 

chǒu 

 

【丑】1chǒu Әдемі емес, жаман. 

【 丑 八 怪 】 chǒubāɡuài Кикимора, 

ұқыпсыз 

【 丑 表 功 】 chǒubiǎoɡōnɡ Өзін-өзі 

мақтаушылық 

【丑诋】chǒudǐ Дизентерия 

【丑恶】chǒu’è Ұқыпсыз 

【丑化】 chǒuhuà Біреуді балағаттау

【ет.】～现实生活 Өмірді балағаттау｜

人物【 сын.】象被～了 .Адамдарды 

балағаттау. 

【丑话】chǒuhuà Жаман, нашар сөздер

【зат.】 这种～不堪入耳.②咱们把～说

在前头，以后要出了问题，你可别来找

我.Басында жаман сөздерді айтып алып, 

соңыра сол адамға барып іздегенін 

болмас. 

【丑剧】chǒujù Фарс 

【丑角】chǒujué клоун, әзілбас, әзілшіл. 

【丑类】chǒulèi  Ұқыпсыз 

【丑陋】chǒulòu Ашулы【сын.】  相

貌～.Ашулы 

【丑婆子】chǒupó·zi Ұқыпсыз 

【丑时】 chǒushí уақыт сағат 1 –ден 

түнгі сағат3-ке дейінгі уақыт. 

【丑史】chǒushǐ  Жаман  тарих 

【丑事】chǒushì Ұрыс-керіс 

【丑态】chǒutài Қылжақтау 

【丑闻】chǒuwén Ұрыс-керіс. 

【丑小鸭】chǒuxiǎoyā Ұқыпсыз үйрек, 

балапан【зат.】从前的那个～如今变成

了 大 明 星 .Ұқыпсыз үйректен үлкен 

аққуға айналды. 

【丑星】chǒuxīnɡ Ұқыпсыз 

【丑行】chǒuxínɡ Ұрыс【 зат.】～败

露.Ұрыс баршаға таралды. 

【瞅】chǒu Қарау〈方〉往屋里～了一

眼  Үйді қарап шықты.｜你别老～着

我.Неге маған қарап қалдыңыз? 

【瞅见】chǒujiàn Көру〈方〉【ет.】瞅

得见  Көрді, көріп қалды. ｜瞅不见 

Көрмеді.｜她～我来了，打了个招

呼.Менің келгенімді көріп, амандасты. 
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【臭】 chòu①  Сасық【 сын.】～气 

Жаман иіс｜～味儿 . Нашар дәм②

【 сын.】  【 зат.】声很～ .Даусы өте 

нашар【 үс.】～骂 Шіркеуден соңғы 

етіп өткізу. 

【臭虫】 chòu·chónɡ  Клоп, тарақан 

түрі 

【臭豆腐】 chòudòu·fu Иісті соялық 

ірімшік 

【臭烘烘】 chòuhōnɡhōnɡ Жаман иіс, 

сасу. 

【 臭 乎 乎 】 chòuhūhū Біраз сасып, 

бүлініп кеткен(～的)这块肉怎么～的，

是不是坏了? Мына еттің біраз бүлінген 

иісі бар ма? 

【臭名】chòumínɡ Жаман әйгілі 

【臭棋】chòuqí Фол шахматтары 

【臭腺】chòuxiàn  Темір иісі 

【臭氧】chòuyǎnɡ Озон 

【臭氧层】chòuyǎnɡcénɡ Озон қабаты 

 

 

chū 

 

【出】 -1chū Шығу①【 ет.】  ～来 

Шығып келу｜～去 Шығып кету｜～门 

Есіктен шығу｜～国 Елден шығу｜～

院 .Ауруханадан шығу ② ～ 席 

Қатынау｜～场 . Сыртқы бет-әлпет③

【ет.】 ～轨 Рельстен шығып кету.｜～

界  Шекте жоқ｜不～三年 . Үш жыл 

ішінде④【ет.】  ～钱  Ақша｜～布告 

Бюллетень｜～题目  Тақырып｜～主

意 .Ойлап табу. ⑤ 【 ет. 】 ～ 煤 

Көмірден ｜ ～ 木 材  Орман 

материалдарынан｜我们厂里～了不少

劳【 ет.】模范 . Біздің зауытта еңбек 

модельдерінен ⑥ 【 ет. 】  ～ 问 题 

Мәселенің туындауы ｜这事儿～在

1962年.  Бұл іс 1962 жылы шыққан.⑦

【ет.】 这家出版社～了不少好书.Мына 

кітап баспасы өте көп жақсы кітаптар 

шығарды. ⑧ 【 ет. 】  ～ 芽 儿 

Гүлашақ｜～汗 Тердің шығуы｜～天花 

Қорасан｜～气 .⑨【 ет.】  语～《老

子》.Лаузі сөзінің шығуы⑩【ет.】 ～

【зат.】 Атағының шығуы｜～面 Алға 

басу｜～头 Айту｜～洋相. Ақымақ 机

米做饭～饭 Тағам даярлау｜这面蒸馒

头～【 сан. 】儿 .Мына тоқаштардан 

санаулы қалды.  ～纳 Касса｜【мөл.】

入为～. Құрал бойынша өмір сүру. 散会

了，大家往～走 .Ақталғаннан соң, 

барлығының шығуы. 

【出】 -2chū Шығу【 мөл.】   三～

戏.Үш пьеса жазу 

【出】 -3·chūШығу【 ет. 】  看得～ 

Көру｜看不～  Көрмеу｜拿～一张纸 

Бір парақ қағазбен келу.｜跑～大门 

Үлкен есіктен жүгіріп шығып кетті｜

看～问题 Мәселенің туындауы｜做～

成绩. Жетістікке жету. 

【出版】chūbǎn Жариялаулар【ет.】～

社 Баспасөз｜～物 Жариялаулар｜那部

书已经～了  Бұл кітаптар басылып 

шыққан.｜录音录像制品由音像出版单

位～. Аудио және видео өнімдері аудио-

визуалды жариялауларда шығарылды. 

【出榜】chūbǎnɡ【ет.】①  考试后三

日～.Емтихан үш түрлі турдан өтуден 

тұрады. 

【出奔】chūbēn Шығу【ет.】  仓促～ 

Шығу жаққа жүгіру～他乡 .Өз үйіне 

жүгіру 

【出殡】chūbìn Жерлеу 

【出兵】chūbīnɡ Әскер жіберу, шығару 

【出彩】chūcǎi Түстер 

【出操】chūcāo  Өту 

【出槽】1chūcáo Ойыс 

【 出 岔 子 】 chūchà·zi Бір мәселе 

туындады, қиындық пайда болды.手术

中千万不能～. 

【出差】chūchāi Іс-сапар【ет.】① 去

北京～ Пекинге іс-сапармен бару.出了

一 个 月 的 差 .Бір айлық іс-сапарға 

жөнелту. 

【出产】chūchǎn Өсу, өндіру.①【ет.】 

云南～大理石 Юньнаньда үлкен тастар 

өндіріледі.｜景德镇～的瓷器是世界闻

【 зат. 】 的 Цзиньдэджэн қаласында 

өндірілетін фарфор әлемге өте әйгілі. 

【 出 厂 】 chūchǎnɡ Фабрика мен 

зауыттар өндірістерін шығару【ет.】 产

品注明～日期 . Өндірістің өндірілген 

мерзімі. 

【出场】chūchǎnɡ Сахнаға шығу 

【出场费】chūchǎnɡfèi Сахна сапары, 

гостроль. 

【出超】 chūchāo Кірістен шығыстың 

жоғарылығы, активті баланс. 

【 出 车 】 chūchē Транспортты 

машинамен шығару, жіберу. 

【出乘】chūchénɡ Рейспен жіберілу. 

【出丑】chūchǒu Ұятқа қалу.  
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【出处】chūchù дереккөз, қайнары. 

【出倒】chūdǎo Сату, жаппай сату. 

【 出 典 】 -1chūdiǎn дереккөзі, келіп 

шығуы. 

【出典】-2chūdiǎn Кепілдік 

【出顶】chūdǐnɡ  Басы, бастапқы 

【 出 动 】 chūdònɡ Аттану, жөнелу

【ет.】① 队部命令一分队做好准备，

待令～ . Командва сайтын жөнелтуге 

дайындалу. ②  ～ 伞 兵 ， 协 同 作

战 .Десантшыларды үйлестіру 

операциясына жөнелту.③  昨天大扫

除 ， 全 校 师 生 都 ～ 了 . Кешегі 

тексеруден кейін мектеп ұстаздарының 

түгелі жөнелтіледі. 

【出尔反尔】chūěrfǎněr Артқа басу 

【出发】chūfā Жолға шығу【ет.】① ～

日期还没有确定  Ұшу уақыты әлі 

белгіленбеген.｜收拾行装，准备～ . 

Жолға шығуға дайындалу.② 从生产～ 

Өндірістен бастау.｜从长远利益～ . 

Ұзақ мерзімге ұшып кету. 

【出发点】 chūfādiǎn Бастапқы нүкте

【зат.】①  全心全意地为人民服务，一

切为了人民的利益，这就是我们

的～.Адамдарға шын жүректен қызмет 

көрсету, халықтың мүддесін ойлау- 

біздің басты нүктеміз. 

【出饭】chūfàn<口> Күріш【сын.】 这

种米比别的米～ .Мына күріш басқа 

күрішке қарағанда жақсы. 

【出访】chūfǎnɡ Кіріп-шығу.【ет.】 ～

欧美.Еуропа мен АҚШ-қа барып-келу. 

【出份子】chūfèn·zi  Элемент 

【出风头】chūfēnɡ·tou   Табандылық

他就是爱～ Ол өте табанды.｜出够了

风头.Ілтипат ортасында. 

【出伏】chūfú Вольт【ет.】 一～，天

就凉快了. Салқын күнге бір вольт. 

【出阁】chūɡé Күйеуге щықпау. 

【出格】chūɡé①【сын.】 在这一带，

他的才学是～的 .Бұл салада оның 

білімінің қажеті жоқ.②【ет.】 做任何

事情都不能～  Еш ерсі қылық жасай 

алмайды. 

【出工】chūɡōnɡ Еңбек【ет.】 时间不

早了，该～了 Еңбектенуге енді кеш.｜

他每天～，从不请假 .Ол күнде еңбек 

етеді, ешқашан сұранып көрген жоқ. 

【出恭】chūɡōnɡ Еңбек 

【出轨】chūɡuǐ Еңбек 【ет.】 这话说

得～了.Айтқандай еңбектену керек. 

【出国】chūɡuó Шетел【ет.】～留学 

Шетелде білім алу～考察.Шетелде оқу. 

【出海】 chūhǎi Теңіз 【 ет.】  ～打

鱼.Теңізде балық аулау. 

【出航】chūhánɡ Желкенді спорт 

【出号】chūhào Нөмір(～儿)【сын.】 

小伙子挑着两个～的大水桶 .Ер жігіт 

екі шелек суды тасыды. 

【出活】chūhuó(～儿) Өндірім, жұмыс 

жасау①【ет.】 有了新式机器，干活省

力，～又快. Жаңа машинаның жұмыс 

өндірімі өте жақсы және тез. ②

【сын.】 下午虽然只干了两个钟头，

可 是 很 ～ . Түстен кейін жұмыс 

жасағаны 2 сағат, бірақ  жұмысын 

өнімді істеді. 

【出击】chūjī Шабуыл 【ет.】 发现罪

犯踪迹，主【 ет.】～ .Қылмыскерлер 

шабуыл жасағанын өз мойнына алды. 

【出继】chūjì Уақыт, жас【ет.】 他三

岁时～给伯父.Ол үш жасында ағасына 

берілген. 

【出家】chūjiā Монах【ет.】  ～修行 

Монах｜～为尼.Навин 

【出家人】chūjiārén Монах 

【 出 价 】 chūjià Қойылым, ставка

【ет.】 这幅山水画他～三千元 Мына 

пейзаж суретіне ол 3000 мың юань 

қойды. ｜您要真想买，就出个价

吧.Егер сіз сатып алғыңыз келсе, дереу 

баға қойыңыз. 

【出嫁】chūjià Тұрмысқа шығу. 

【出将入相】chūjiànɡrùxiànɡ  

【出界】chūjiè Аут, аут жасау 

【出借】 chūjiè Уақытша қолдануға 

беру. 

【出警】chūjǐnɡ Полиция 【ет.】 巡警

及时～，制止了一场械斗 .Полиция 

патрулімен кезінде қарақшылар тобы 

ұсталған. 

【出境】chūjìnɡ Шетелге шығу【ет.】

①驱逐～Депортация, жер аудару.｜办

理～手续.Шетелге шығуға рәсімделу.②

这条河是县界，过了河就～了.Бұл өзен 

уезд шекарасы болып табылады, осы 

өзен арқылы шығып кетуге болады. 

【出镜】chūjìnɡ  Сырт пішін【ет.】 青

年演员频频～，演技提高很快 .Жас 

актер өз сырт пішінін өзгертіп жүрді, 

тез жақсару үшін. 

【出局】chūjú Шеттету【ет.】① 经过

预赛，有三支球队被淘汰～. Бастапқы 

үш команда шеттетілгеннен кейін.③粗

制滥造的产品必然被淘汰～ .Түкке 

тұрмайтын өнімді шеттету керек. 

【出具】chūjù Үндеу【ет.】 ～介绍信 

Кепілдеме хат беру ｜ ～ 健 康 证

明.Денсаулық сертификатын беру. 

【出圈】chūjuàn Шеңбер 

【出科】chūkē Мекемелік айналымдар. 

【出口】1chūkǒu Экспорт【ет.】 ～伤

人 Экспорт. 

【出口】2chūkǒu Экспорт【ет.】① ～

货  Экспорт｜～工业品 .Өнеркәсіптік 

өнімді экспорттау. 

【出口】3chūkǒu (～儿) Шығу【зат.】 

车 站 ～  Станцияға шығу. ｜ 会 场

的～.Шығу орны 

【出口伤人】chūkǒushānɡrén  Экспорт 

【出来】chūlái Шығу【ет.】① 出得来 

Шығу｜出不来 Шықпау｜你～，我跟

你说句话 . Сіз шыққан кезде, сізбен 

сөйлесемін.② 经过讨论，～两种相反

的 意 见 .Сөйлесуден кейін екіжақты 

көзқарас байқалы. 

【出来】 ·chūlái Шығу【 ет.】  拿～ 

Кету｜拿得～ Кету｜拿不～ Кетпеу｜

从 屋 里 走 出 一 个 人 来 .Бөлмеден 

шыққаннан кейін біреу келді. 

【出类拔萃】chūlèibácuì Жақсылардың 

жақсысы, көпшіліктің арасынан бөліну. 

【出力】 chūlì Тырысу, күшін салу.

【 ет. 】  ～ 不 讨 好 Күшін салмау, 

атсалыспау 

【出列】chūliè Қадам жасау 

【出猎】chūliè Аңшылыққа шығу 

【出笼】chūlónɡ Шығу 

【出炉】chūlú Қуыру, пісіру【ет.】① 

刚～的烧饼 Жаңа қуырылған тоқаш.｜

一号高炉准时～ . Бір домна пешінд 

қуырылған.②年度最佳运【ет.】员昨

日 ～ .Жыл спортшысын кеше 

жариялаған. 

【出路】chūlù Шығу, жол【зат.】① 在

森林里迷失方向，找不到～ .Орманда 

адасып қалды, шығатын жол таба 

алмауда.②农业的根本～在于机械化 . 

Іргелі шешім ауыл шаруашылығын 

механикаландыруында болып 

табылады.③ 品质优良的产品，不愁没

有 ～ . Өнім сапасы шығын туралы 

мазаланбайды. 

【出乱子】chūluàn·zi   Бәлеге ұшырау 

你放心，出不了乱子 .Қорықпаңыз, 

бәлеге ұшырамаймын. 

【出落】chūuo Чула 【ет.】半年没见，

小姑娘～得更漂亮了 .Жарты жыл 

көрмегеннен бойжеткеннің чуласы одан 

әдемірек болып кетті. 

【出马】chūmǎ Келіссөздер【ет.】① 

老将～，一个顶俩  Соғыс ардагері 

жоғарғы екі орынға сайлауға түсуде.｜

那件事很重要，非你亲自～不行. Бұл 

өте маңызды, бұл істі өзіңіз 

жасамасаңыз болмас. 

【出卖】chūmài Беру, сату.【ет.】① ～

房屋  Үй сату｜～劳【 ет.】力 . Өз 

еңбектерін сату. ② ～ 灵 魂  Жанын 

сату｜～明友 Досын сату.｜～民族利

益.Ұлт мүддесін сату. 

【 出 毛 病 】 chūmáo·bìnɡ  Жаңылу, 

шатасу, қателесу. 机器要保养好，免

得 ～ .Машина жақсы күтілген, 

қателеспейсіз. 

【出梅】chūméi Қара өрік 

【出门】chūmén Шығу, есіктен шығу.

【ет.】① 他刚～，你等一会儿吧. ОЛ 

жаңа ғана шығып кетті, сәл күте 

тұрыңыз.②   ～在外  Далаға, сыртқа 

шығып кетті.｜～后时常接到家里来
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信.Үйінен хат келген соң, шығып кетті. 

【出门子】chūménzi Оңтүстікке өту. 

【出面】chūmiàn Алға басу【ет.】 这

事你～交涉吧  Мына жұмысты сен алға 

бастыр.｜由工会～，组织这次体育比

赛 .Кәсіподақтарда спорт ұйымдарын 

алға бастыру. 

【出苗】chūmiáo Пайда болу 

【 出 名 】 chūmínɡ Атақты, белгілі

【сын.】 他是我们厂里～的先进生产

者 . ОЛ белгілі өндірушілердің 

фабрикасын ұсынды.②(～儿)【ет.】 由

董事会～解决这个问题 . Бұл мәселені 

шешу үшін белгілі директорлармен 

кеңес өткізу керек. 

【出没】chūmò Қағынған【ет.】 森林

里常有野兽～.Қағынған аңдар орманы. 

【出谋划策】chūmóuhuàcè Ойлар 

【出纳】 chūnà Касса 【 зат.】①～

科.Касса 

【出盘】chūpán Диск 

【出偏】chūpiān  Жартылай 

【出票】chūpiào Билет 

【出品】chūpǐn Баспахана①【ет.】 这

个牌子的彩电是本厂～的 .Бұл марка 

түсті теледидар өндіреді.②【зат.】 这

是本厂的新～ Бұл жаңа кітап өндіруші 

зауыт.｜这些～经过检验，完全合

格.Баспахананы толық сынаудан өткізу. 

【出聘】chūpìn Шалағай【ет.】① 她的

闺 女 去 年 ～ 了 . Өткен жылың 

шалағайларының қызы. 

【出其不意】chūqíbùyì  Сюрприз 攻其

无 备 ， ～ .Сюрприз дайын емес, 

таңдану. 

【出奇】chūqí Таң қаларлық【сын.】 

今年早春真暖得～ Осы жылғы көктем 

өте жылы, таңқаларлық. ｜ 山 村 的

夜，～的安静 . Ауылдағы түн жым-

жырт, таң қаларлық. 

【出气】chūqì Шығу 

【出气筒】chūqìtǒnɡ Боксер қабы 

【 出 勤 】 chūqín Қатысушылар

【ет.】 ～率.Қатысушылық 

【出去】chūqù Шығып кету【ет.】 出

得去  Шығу｜出不去  Шықпау｜～走

走，呼吸点新鲜空气.Серуенге шығып, 

таза ауамен демалсын. 

【出去】chūqù Шығу【ет.】  走得～ 

Шығу｜走不～  Шықпау｜送出大门

去.Шығуға шамасы жоқ. 

【出圈儿】chūquānr Шеңбер【ет.】 这

样做就～了 Шеңбер жасау.话说得出了

圈儿了.Шеңбер жасау, салу. 

【出缺】chūquē Бос орын, вакансиялар. 

【出让】 chūrànɡ Сату【 ет.】～家具 

Жиһаз сату｜廉价～.Арзан сату 

【出人命】chūrénmìnɡ Кез келген өлім. 

【出人头地】 chūréntóudì Жетістікке 

қол жеткізу үшін. 

【 出 人 意 表 】 chūrényìbiǎo Таң 

қаларлық 

【出人意料】chūrényìliào  Кенеттен. 

【出任】chūrèn Болу【ет.】  ～要职 

Басшылық ететін қызметтерді 

атқаратын. ｜ ～ 驻 外 使

节.Дипломатиялық өкіл ретінде қызмет 

атқарды. 

【出入】chūrù Рұқсат①【ет.】～随手

关 门  Есікті жабуға рұқсат ету. ②

【 зат.】  现款跟账上的【сан.】目没

有 ～ Қаржы шотында номір есебіне 

рұқсат жоқ.｜你俩说的话有～ .Сіз 

екеуіңіздің сөзіңізге рұқсат жоқ. 

【出赛】chūsài Ойын, жарыс【ет.】 代

表北京市～.Пекиндегі жарыс өкілі. 

【出丧】chūsānɡ Жерлеу 

【出色】chūsè Жоғары【сын.】 表现～ 

Беретін өнімділік｜他们～地完成了任

务.Олар жұмысты жақсы атқарады. 

【出山】chūshān Шығу【ет.】他这次

担任篮球教练，已经是第二次～了.Ол 

баскетбол бойынша бапкер болып 

жұмыс атқарды, бұл оның екінші 

көтерілісі. 

【出身】 chūshēn Тек, шығу тегі.①

【ет.】 ～于工人家庭. Ол қызметкер, 

жұмысшы отбасында дүниеге келді. 店

员 ～  Клерк тегі ｜ 工 人 家

庭～ .Жұмысшы жанұясында дүниеге 

келген. 

【出神】chūshén Экстаз【ет.】 孩子们

听故事，听得出了神  Балалар әңгіме 

тыңдап отырып, экстазға батты.｜上课

的铃声响了，他还对着窗口～ .Сабақ 

аяқталу қоңырауы соғылғанымен, ол 

әлі терезеге қарап ойға шомыла батып 

отыр. 

【出神入化】chūshénrùhuà 这支曲子演

奏得～，听众被深深地吸引住了 .Ән 

өте әсерлі болды, халық сүйсініп 

тыңдады. 

【出生】 chūshēnɡТуу【 ет.】  ～地 

туған жері ｜爷爷 1900 年～于北

京.Атам 1900жылы пекинде туды. 

【出生率】chūshēnɡlǜ Туу, тапқыштық 

【 出 生 入 死 】 chūshēnɡrùsǐ Өмірін 

қатерге қою 

【出师】-1chūshī Кәсіби білім 【ет.】

学徒三年～ .Оқушылар кәсіби білімді 

үш жыл алды. 

【出师】 -2chūshī<书 > Кәсіби білім 

【ет.】  ～讨伐  Крест жорығы｜～不

利.Фальстаттар 

【出使】chūshǐ Елші【ет.】 ～北欧诸

国.Солтүстік елдер елшісі. 

【出示】chūshì Өндіру【ет.】～手稿 

Қолжазба өндірісі｜～乘车月票  Бір 

айлық жол жүру билеті.｜～黄牌警告. 

Ескерту- сары карточка 

【出世】chūshìДүниеге келу【ет.】那

年他还没有～ .Сол жылы ол дүниеге 

келмеді②旧制度灭亡，新制度～. Ескі 

жүйе Ой пайда болды. 

【出仕】chūshì Ресми баққұмарлық 

【出事】chūshì Мәселенің туындауы.

【ет.】～地点 Жол апаты｜那里围了很

多人，好像出了什么事 .Анда өте көп 

адам, бәр мәселе туындап, бірдеңе 

болып қалғанға ұқсайды. 

【出手】 chūshǒu①【 ет.】那批货急

于～ Партия қолға ұмтылады.｜货物很

快就出了手.Тауарлар жылдам қолдан-

қолға өтеді.②【ет.】一～就给他两千块

钱. Қолына ақша түскесін, дереу оған 

2000 юань берді. 

【出首】chūshǒu Бірінші, алғашқы 

【出售】chūshòu Сату【ет.】  ～商品 

Тауарларды сату｜降价～.Сатып тастау 

үшін, бағасын төмендету. 

【出【 сан.】儿】 chūshùr Сан〈口〉

【 сын.】  机米做饭～ .Күрішті санап 

дайындау. 

【出台】chūtái Кіріспе【ет.】①～演

出.Қойылымға кірісу②～干涉. Бөгетті 

енгізу. ③ 管 理 体 制 的 改 革 方 案 正

式～ .Басқару жүйесінің ресми түрде 

өзгертілуін енгізу. 

【出摊】chūtān  енші(～儿)【ет.】 为

方便市民，这家饭馆一直坚持～卖早

点 .Халыққа ыңғайлы болу үшін, 

қонақарға ас прилавокте берілді. 

【出逃】chūtáo  Қашу【ет.】  仓皇～ 

Үрейлеп жүгірді｜离家～.Үйінен қашу 

【出挑】chū·tiāo Болу, айналу【ет.】 

不满一年，他就～成师傅的得力

【 шыл. 】 手 .Бір жыл ішінде ол 

қожайының оң қолына айналды. 

【出庭】chūtínɡ Сот 

【出头】 chūtóu Үлгеру, ілгері кету

【ет.】 我们厂的体育活【ет.】，是他～

搞起来的 .Бұл спорт фабрикасында ол 

ақсы шынығады, жоғары көтерілу үшін.

④你已是三十～的人了，该成家了.Сіз 

отызға келген азаматсыз, үйленген болу 

керексіз. 

【 出 头 露 面 】 chūtóulòumiàn Өзін 

көрсету, әйгілі болу.①  他不爱～ .ОЛ 

өзін көрсеткенді жақсы көрмейді.②大

家推他～去商谈这件事 .Барлығы оны 

мына мәселені талқылауға итерді. 

【出头鸟】 chūtóuniǎo Бөліну, ескеру.

【 зат.】  枪打～ .Жақсы іс ескерусіз 

қалмайды. 

【出徒】chūtú【ет.】 我刚进厂两年，

还没～呢! 

【 出 土 】 chūtǔ Қазбалар, ежелгі 

қазбалар 【 ет. 】 ①  ～ 文 物 

Археологиялық қазбалар.｜这一批铜器

是在寿县～的 .  Бір топ қола қазып 

алынды. 

【 出 外 】 chūwài Шетелге шығу
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【 ет. 】 ～ 谋 生 .Өзінің ақшасына 

шетелге шығу. 

【出息】chūxi  Ұсыныс, перспектива, 

құлшыныс.①【 зат.】不管做什么工

作，只要对人民有贡献，就有～ 

Қандай жұмыс атқармасаң да, халыққа 

қызмет ету перспективалы іс.｜懦夫懒

汉是没～的. Жалқау мен қорқақтың еш 

құлшынысы жоқ.②这孩子比去年～多

了  Мына баланың құлшынысы өткен 

жылға қарағанда көбірек.｜那姑娘～得

更漂亮了. Ана бойжеткен одан сайын 

сұлуланды.③〈方〉【ет.】 这个学校就

是～人.  Мына мектептің болашағы мол. 

【出席】chūxí Қатысу【ет.】 ～代表大

会 Ұлттық конгреске қатысу.报告～人

【сан.】.Қатысушылар есебі. 

【出险】chūxiǎn Құтылу, бір нәрседен 

аман қалу.【ет.】① 他一定有办法保护

你 ～ .Оның міндетті түрде сені 

құтқарып алатындай амалы болу керек.

② 加固堤坝，防止～.Дамбыны қатайту, 

апаттан сақтану үшін. 

【出现】chūxiàn Пайда болу, алдында 

тұру.【ет.】①  比赛开始前半小时运

【 ет.】员已经～在运【 ет.】场上

了.Жарыстың басталуына жарты сағат 

қалған кезде ойыншылар аренаға 

шықты. 近 年 来 ～ 了 许 多 优 秀 作

品.Соңғы жылдары жақсы жұмыс көп 

атқарылды. 

【出线】chūxiàn Іріктеу 

【出项】 chū·xiànɡ Шығын статьясы

【зат.】 这几年家里人多了，～也增加

了不少 .Соңғы жылдарда отбасыларда 

шығын статьялары көп болды.  

【出血】chūxiě Қан кету. 

【出新】chūxīn Жаңа, жаңадан пайда 

болу.【ет.】 随着时代的发展，现代小

说的内容不断～.Заман дамыған сайын 

жаңадан шыққан романдар пайда 

болуда. 

【出行】chūxínɡ Саяхатқа шығу.【ет.】 

这次～，跑了不少地方 .Осы жолы 

көптеген жерлерге саяхатқа шықты. 

【出巡】chūxún Әмбебап 

【 出 言 】 chūyán Ауызша, ауызекі

【ет.】  ～有章(说话有条理) Ауызекі 

басқару｜～不逊(说话不客气).Ұялмау, 

қысылмау 

【出演】chūyǎn Түсу【ет.】 在这出戏

里他～包公.Баугун ойынына  түсті 

【出洋】chūyánɡ Шетел【ет.】  ～考

察.Шетелдегі спектакль зерттелді. 

【出洋相】chūyánɡxiànɡ Ақымақ 

【出游】 chūyóu Саяхат【 ет.】  ～未

归.Таң қалалрлық саяхат. 

【出语】chūyǔСөйлеу, сөз айту. 

【出院】chūyuàn Ауруханадан шығу. 

【出月】chūyuè Ай, келесі ай【ет.】 这

个月没时间，～才能把稿子写完 .Осы 

айда уақытымжоқ, келесі айда 

қолжазбаларымды жазып аяқтаймын. 

【出展】chūzhǎn Көрме【ет.】① 新产

品～欧洲获得好评 .Еуропадағы жаңа 

көрмелерге барды.② 优秀美术作品即

将 在 京 ～ .Пекиндегі көрмеде 

шығарманың атақтылары жиналды. 

【出战】chūzhàn Ойын ～失利 Жеңіліс 

ойыны ◇ 中 国 足 球 队 ～ 世 界 杯

赛 .Қытайдың футбол командылары 

әлем кубогінде ойнады. 

【出账】chūzhànɡ Шығын①【зат.】 这

个月～太多.Осы ай шығыны өте көп. 

【出蛰】chūzhé Медуза 

【出诊】chūzhěn Көрімдер 

【出征】chūzhēnɡ Экспедиция 

【出众】chūzhònɡ Атақтылар 【сын.】

成绩～.Ондаған атақтылар. 

【出资】chūzī Қаржыландыру【ет.】 

这次比赛是由几家企业～赞【шыл.】

的.Осы жолы жарыс бірнеше бірлескен 

демеушілермен қаржыландырылды. 

【出走】chūzǒu Кету【ет.】  仓促～ 

Асығыс кету.｜离家～.Үйінен кету 

【出租】chūzū Жалдау【ет.】 ～图书 

Кітапханадан кітап жалдау ｜ ～ 房

屋.Пәтер жалдау 

【出租汽车】chūzūqìchē  Такси 

【初】chū Бастапқы, алғашқы①～夏 

Алғашқы жаз｜～冬 Алғашқы қыс.②

【 зат.】年～  Жыл ьасы｜月～  Ай 

басы｜本学期～.Алғашқы оқу жылы～

伏｜～旬 Алғашқы декада.【үс.】 ～试 

Алғашқы тәжірибе ⑤ ～ 级 

Бастауыш｜～等.Элементарлы.⑥ ～志

Алғашқы махаббат ｜～愿 . ⑦  和好

如 ～ .Олар қайтадан татуласты, 

бастапқыдай араласа бастады.⑧ (Chū)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【初版】 chūbǎn Бірінші басылым①

【ет.】 本书 1956 年～. Бұл кітаптың  

алғаш  1956 жылы басылды.②【зат.】

алғаш басылу: 这部书～印了两万

册.Мына кітап алғашында екі данадан 

тұрды. 

【 初 步 】 chūbùБірінші, бастапқы, 

бастауыш.【сын.】 提出～意见 Бірінші 

көзқарас.｜这些问题已经得到～解

决.Мына бірнеше мәселені бастапқыда 

шешу керектұғын. 

【 初 潮 】 chūcháo Алғашқы дәуір, 

династия. 

【初出茅庐】chūchūmáolú Өмір жолын 

енді ғана бастаған, еш тәжірибесі жоқ.  

【初创】chūchuànɡ Бастапқы 【ет.】～

阶段.Алғашқы стадия, бірінші период. 

【初春】chūchūn Көктем басы. 

【 初 等 】 chūděnɡ Бастапқы, 

элементарлы.【сын.】  ～【сан.】学 . 

Элементарлы математика ② ～ 教

育.Алғашқы білім. 

【初等教育】chūděnɡjiàoyù Алғашқы 

білім, бастапқы білім. 

【初冬】chūdōnɡ Қыс басы. 

【初度】 chūdù Экспертиза 〈  书〉

【зат.】 四十～.40 экспертиза 

【初犯】chūfàn Алғашқы қателік 

【初伏】chūfú Жаз ыстығы, бірінші он 

күн ыстығы. 

【初稿】chūɡǎo Бірінші редакция 

【 初 会 】 chūhuì Алғашқы кездесу.

【 ет.】我们是～，彼此都有点儿拘

束.Біз бірінші рет кездесіп тұрмыз. 

【初婚】chūhūn Алғашқы неке  

【初级】chūjí Бастауыш  

【初级产品】chūjíchǎnpǐn Шикізат 

【初级小学】 chūjíxiǎoxué Алғашқы 

бастауыш мектеп 

【初级中学】chūjízhōnɡxué Алғашқы 

орта мектеп. 

【 初 交 】 chūjiāo Алғашқы танысу

【зат.】我们是～，对他不太了解 .Біз 

алғашқы рет танысып отырмыз, әлі бір-

бірімізді  дұрыс танымаймыз. 

【初亏】chūkuī Алғашқы шығын 

【初来乍到】 chūláizhàdào Жаңадан 

келген. 

【初恋】chūliàn  Алғашқы махаббат 

【初露锋芒】chūlùfēnɡmánɡ Алғашқы 

рет өзін-өзі көрсету. 

【 初 露 头 角 】 chūlùtóujiǎo 

Көпкүттіруші 

【初民】chūmín 

【初年】chūnián Жыл басы 

【初评】chūpínɡ Алғашқы баға 

【初期】chūqī Алғашқы стадия【зат.】

抗战～ Бірінші соғыс. 

【初秋】chūqiū Күз басы 

【 初 赛 】 chūsài Бірінші айналым, 

бірінші тур. 

【初审】chūshěn Бірінші инстанция 

【初生之犊】chūshēnɡzhīdú   

【 初 时 】 chūshí  Ерте, басында

【зат.】～我只当他说说而已，谁知他

真的去了 .Басында мен оған айттым, 

оның шыныменен баратынын кім 

білген. 

【初始】chūshǐ Бастапқы【зат.】 ～速

度  Бастапқы жылдамдық ｜ ～ 状 态 

Бастапқы  жағдай｜赛季～这个队就显

出了强大实力 .Алғашқы команда өз 

күшін көрсетуде. 

【初试】chūshì Алғашқы тәжірибе 

【初霜】 chūshuānɡ  Ерте басталған 

аяздар. 

【初速】chūsù Алғашқы жылдамдық 

【初岁】chūsuì Жастық шақ 

【初探】chūtàn Бастапқы 

【初夏】chūxià Жаз басы 

【初小】chūxiǎo Бастауыш мектеп 

【初心】chūxīn Бастапқы【 зат.】  不
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改～.Бастапқысын өзгертпеу. 

【初学】 chūxué  Бастауыш мектеп

【ет.】 ～乍练｜这本书对～的人很合

适 .Мына кітап бастауыш мектептер 

адамдарына өте келеді. 

【初雪】chūxuě Алғашқы қар 

【 初 旬 】 chūxún Айдың алғашқы 

декадасы. 

【 初 叶 】 chūyè Бастапқы жылдар

【зат.】 20 世纪～ 20 ғасыр басы｜明

朝～.Мин дәуірінің басы 

【初愿】chūyuàn Алғашқы арман, тілек

【зат.】 他的～是当个中学教师，没想

到后来成了大学教授 .Оның алғашқы 

тілегі орта мектеп ұстазы болу болатын, 

университет профессоры болатыны 

менің ойыма кіріп шықпаған. 

【初月】chūyuè Ай басы 

【初战】chūzhàn Соңыс басы 

【初诊】chūzhěn Алғашқы қабылдау. 

【初中】 chūzhōnɡ Орталау мектеп, 

толықсыз орта мектеп. 

【初衷】 chūzhōnɡ Ойын, жоспарын 

өзгерту. 

 

chú 

 

【刍】chú〈书〉 Шөп①～秣 Жем｜

反～.Күйіс қайтарушы малдар.②(Chú)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【刍秣】chúmò Жем 

【刍荛】chúráo〈书〉①【ет.】～之言

(浅陋的话).Өтініш 

【刍议】chúyì Талқылау 

【除】1chú Сонымен қатар, одан басқа.

①【ет.】  根～  Жою｜铲～Жою｜为

民～害.Зияннан қорғау②介 这篇文章～

附表外只有三千字 Мына мақала ішінде 

3000 иероглиф бар.｜～一人因病请假

以外，全体代表都已报到.Бір адамның 

ауруға байланысты демалысқа 

кеткенінен басқа, барлық өкілдерге 

хабарланды. 

【除】 2chú Басқа〈书〉阶～ .Қоса 

тапсырыс беру. 

【除尘】chúchén Шаң 

【除恶务尽】chúèwùjìn Зұлымдық 

【除法】chúfǎ Бөлім 

【除非】chúfēi Егер, тек①连 若要人不

知，～己莫为 Тек білмейтін адамдарға 

жасау. 

【除服】chúfú Қосу, соған қоса қосу. 

【除根】 chúɡēn  Жұлу, тамырымен 

үзу.(～儿)【ет.】 治这种病就怕除不了

根儿 .Мына ауруды тамырымен емдеп 

ала алмайтын сияқтымыз. 

【除旧布新】chújiùbùxīn Ескіні жойып, 

жаңасына дем беру. 

【 除 开 】 chúkāi Сонымен қатар, 

сонымен қоса 

【除了】chúle Сонымен қоса, сонымен 

қатар①他～教课，还负责学校里工会

的工作  Ол сабақ бергенімен қоса, 

мектепте де жұмыс істейді.｜他～写小

说，有时候 也写写诗 . Ол роман 

жазумен қоса, өлең де жазады. 

【除名】chúmínɡ Тізімнен алып тастау 

【除去】chúqù Жою, жұлу①【ет.】 ～

杂草 Өсімділерді жұлу. 

【除权】chúquán  Егер, тек 

【除却】chúquè①介 桌上～几本书，

没有其他东西 .Үстел үстінде бірнеше 

кітаптан басқа түк жоқ. 

【除日】chúrì  Қосымша күн 

【除丧】chúsānɡ Траур 

【 除 外 】 chúwài Санамағанда, 

қоспағанда 

【除夕】chúxī Жаңа жыл мерекесі түні 

【除息】chúxī Экс-девиденттік. 

【除夜】chúyè Жаңа жыл түні 

【厨房】chúfánɡ Ас үй 

【厨具】chújù Асүй әбзелдері. 

【厨师】chúshī Аспаз.  

【厨司】chúsī Ыдыс 

【厨卫】 chúwèi Ас ішу және жуын 

бөлмесі. 【 зат. 】  ～ 设 备 .Асхана 

жабдығы 

【厨艺】chúyì  Ас пісіру. 

【厨子】chú·zi Аспаз 

【锄】 chú Мотыга ①【 зат.】大～ 

Үлкен мотыга｜小～ Кіші мотыга.②～

奸.Сатқындардан құтылу. 

【锄奸】chújiān Сатқындардан құтылу 

【 锄 强 扶 弱 】 chúqiánɡfúruò 

Жамандарға қарсы шығып, әлсіздерге 

көмек көрсету. 

【锄头】chú·tou Мотыга 

【雏】chú Тәжірибесіз①(～儿) 鸡～儿 

Тауық балапаны ｜ 鸭 ～ 儿  Үйрек 

балапаны ｜ 育 ～ . ② ～ 鸡  Тауық 

балапаны｜～燕 Қарлығаш балапаны 

【雏鸡】chújī Тауық балапаны 

【雏儿】chúr Балапан 

【雏【 сын. 】  】 chúxínɡ Прототип

【зат.】① 蛹显示出成虫的触角、腿、

翅 膀 的 ～ .Үлкендер прототипін 

көрсетті, қанатын, сақалын.看了这座建

筑物的～，也可想见它的规模之大

了.Мына салынымды көрген соң, бұны 

үлкен масштабта көрсету. 

 

chǔ 

 

【处】chǔ Тұру, өмір сүру.①  穴居野

Жабайы тұрмыста өмір сүру. ②

【 ет.】  ～得来  Сыйысу｜～不来 

Сыйыспау｜他的脾气好，挺容易～ . 

Ол өте ақкөңіл, жеңіл сыйысады, тіл 

табады.③【ет.】地～闹市 ｜～变不惊 

Дәрі жазып беру｜ .⑥ (Chù)【 зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【处罚】chǔfá Жазалау 

【处方】 chǔfānɡ Дәрі жазып беру①

【ет.】不是医生，没有～权 . Дәрігер 

болмаган соң, дәрі жазып бере 

алмайсыз.②【зат.】 按～抓药.Дәрі алу. 

【处方药】chǔfānɡyào Рецепт жазу. 

【处分】chǔfèn Заң бойынша жазалау 

【处境】chǔjìnɡ Жағдай【зат.】 ～困

难 Қиын жағдай 

【处决】chǔjué Дарға асу【ет.】①～犯

人 ｜立即～.大会休会期间，一切事项

由常委会～. 

【处理】chǔlǐ Басқару, жүргізу【ет.】

① ～日常事务. Партияны жетекшілеу 

【处理品】chǔlǐpǐn Тауарлар 

【处男】chǔnán  Пәк жігіт 

【 处 女 】 chǔnǚ Пәк, таза қыз ①

【зат.】 ～航 Бірінші рейс, қайық 

【处女地】 chǔnǚdì Таза жер, адам 

баспаған жер 

【处女航】 chǔnǚhánɡ Бірінші рейс, 

қайық 

【处女膜】chǔnǚmó қыздық 

【 处 女 作 】 chǔnǚzuò Алғашқы 

шығарма 

【处世】chǔshì Тұрмыстық 

【处事】chǔshì Ісжасау【ет.】 他～严

肃，态度却十分和蔼.Ол өте маңызды 

істеер жасайды және өте мейірбан. 

【处死】chǔsǐ Кінәсіз, жапа шегуші. 

【处心积虑】chǔxīnjīlǜ Әдейі 

【处刑】chǔxínɡ Үкім 

【处于】 chǔyú【 ет.】～优势  Үстем 

болатын жағдайда ｜伤员～昏迷状

态.Жаралысы кесекте 

【处治】 chǔzhì Емдеу 【 ет. 】  严

加～.Қатал емделу 

【处置】chǔzhì Үндеу【ет.】① ～失当  

Теріс, қате. ｜ ～ 得 宜 .Тазарту ② 依

法～.Заңмен аралады. 

【处子】chǔzǐ Суб 

【杵】 chǔ Өсімдік①【 зат.】  ～臼 

Өсімдік аналығы②～药.Парақты тесу 

 

③ 【 ет. 】 用 手 指 头 ～ 了 他 一 下 

Қолымен тесу, кіру 

【础石】chǔshí Тамырлы ұрпақ【зат.】

①  勤劳善良的人民，是社会的中坚

与 ～ .Еңбекқор, мейірбан адам, 

қоғамның негізі және тамырлы ұрпағы 

болып табылады. 

【储】chǔ Сақтау①～蓄 Үнемдеу｜～

金  Үнемдеу ｜ ～ 粮 备 荒 .Дүлей 

апаттардан астықты сақтау. ②  立～ 

Мұрагер｜王～ Мұрагер ханзада｜～君. 

Мұрагер ханзада ③ (Chǔ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【储备】chǔbèi Резервтер①【ет.】 ～

粮 食 .Астық қоймада сақтаулы. ②

【 зат. 】  【 ет. 】用～  Резервтерді 

қолдану｜～年年增长 .Резервтің орта 

өсімі 
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【储藏】chǔcánɡ Сақтау 【ет.】①～室 

Қойма｜把器具～起来 . Құралдарды 

сақтау②～【мөл.】 Резерв｜铁矿～丰

富.Темір кендері қоймада сақтаулы. 

【 储 存 】 chǔcún 【 ет. 】  ～ 资 料 

Мәліметтерді сақтау ｜ ～ 大 白

菜.Орамжапырақты сақтау. 

【储户】chǔhù Салымшы 

【储积】chǔjī Жинақтау①【ет.】～余

粮  Артық астықты жинақтау｜～能

【мөл.】. Энергияны жинақтау②〈书〉

【зат.】家无～.Жинақтауы жоқ отбасы. 

【储集】chǔjí Су қоймасы 

【储君】chǔjūn Мұрагер ханзада 

【储量】chǔliànɡ Резервтер【зат.】 探

明 油 田 的 ～  Елдің қорлары 

көрсетілген ｜ 矿 产 ～ 极 为 丰

富.Минералды қорларға өте бай. 

【储蓄】chǔxù Үнемдеу①【ет.】～所 

Үнемдеу ｜ 活 期 ～ . Ағымдағы 

жинақтарды үнемдеу.②【 зат.】  家家

有～.Әр отбасында жинақ бар. 

【储值】chǔzhí Сақтаулы мәндер 

楚 chǔ① 苦～Азап шегуші ｜凄～.② 

清～  Тазалау｜齐～ . Ұқыпты және 

ақылды 

 

 

chù 

亍 chù. Оң аяқ 

处(處、 、処) chù Кеңсе【зат.】①

住～ Резиденция｜大～着眼，小～着

手 . Үлкен, кіші суреттер.②  科研～ 

Ғылыми зерттеу бөлімі ｜ 总 务 ～ 

Қызмет ｜ 办 事 ～  Кеңсе ｜ 联

络～.Байланыс бюросы 

【处处】 chùchù【 үс.】 барлық жер, 

тұтас өңір, бар аймақ:  祖国～有亲人 / 

Елдің бүкіл аймағында туысқандар 

бар.｜教师～关心学生 .Ұстаздар әр 

уақытта оқушылардың қамын ойлайды. 

【处所】chùsuǒ Бөлме【зат.】 找个～

避雨.Жауыннан таса бөлме іздеу. 

【怵】chù Қорқыныш【ет.】  心里直

犯～.Жүрегінде қорқыныш бар 

【怵惕】chùtì<书>【ет.】 ～不宁. 

【绌】 chù〈书〉①Дефицит 支～ / 

қаржы жеткіліксіз. ② нашар, 

осал,сапасыз. ③  қанық қызыл, қып-

қызыл. ④қызметінен алу, мансабынан 

алу. 

【 畜 】 chù мал, қайуан. 六 ～ 

Жануарларды өсіру ｜ 牲 ～

/Жануарлар ｜ 种 ～ /асыл тұқымды 

жануарлар 

【畜类】chù·lei Бугайлық 

【畜力】chùlì Жануарлар билігі 

【畜生】chù·shenɡ Жануар 

【畜牲】chù·shenɡ Жануар 

【畜疫】chùyì  Сиыр эпидемиясы 

【触】chù Басу①【ет.】 抵～ Қарсы 

шығу｜～电  Тоқ соғу｜一～即发 . 

Қашпас, құтылмас ～起前情  Ұстау, 

түрту｜忽有所～.Байланыс 

【触电】chùdiàn Тоқ соғу【ет.】换保险

丝时要小心，以免～ .Қорғаныс тогын 

ауыстырғанда, тоқ соғып кетуден абай 

болу. 

【触动】chùdònɡ Түрту【ет.】①他在

暗中摸索了半天．忽然～了什么，响了

一下. Ол ұзақ уақыт бойы түртіп жүріп, 

соңында тауып қоңырау шалды.② ～现

行 体 制  Бұрынғы жүйеге 

байланысты.｜～了个别人的利益.Басқа 

біреудің қызығушылығынан алынды.③

这些话～了老人的心事 .Бұл бірнеше 

сөздер қарттың ойын түртті. 

【触发】chùfā【ет.】 雷管爆炸，～了

近 旁 的 炸 药  Детонатор жарылысы 

жақын жердегі жарылыс шақырды.｜电

台播放的家乡民歌～了他心底的思乡之

情 .Радиодағы өзінің елінің әндерін 

тыңдаған кезде еліне деген сағынышын 

шақырды. 

【 触 犯 】 chùfànЖасау, бұзу, ұстау

【ет.】  不能～人民的利益 .Халықтың 

мүддесін бұза алмайсыз 

【触机】chùjī Сенсорлы машина 

【触及】 chùjí Ұстау【 ет.】～痛处 

Жүрегінен ұстау.｜他不敢～问题的要

害.Мәселенің түбіне тиісе алмады. 

【触觉】chùjué Тактильді 

【触类旁通】chùlèipánɡtōnɡ Аналогия 

【触霉头】chùméitóu Фиаско 

【触摸】chùmō Түрту【ет.】受伤处稍

一～即疼痛难忍 . Жараны кішкене 

түртіп қалсаң ауырады. 

【触摸屏】chùmōpínɡ Сенсорлы экран 

【触目】chùmù Жетістік①【ет.】 ～惊

心  Таңқаларлық жетістік ｜～皆是 . 

Барлық жақан жетістік көру.②【сын.】

门 上 的 金 字 招 牌 非 常 ～ .Есіктегі 

жазылған есім көзге қатты түсіп тұр. 

【触目惊心】chùmùjīnɡxīn Шок, естен 

танарлық 

【触怒】chùnù Қырсықтық 【ет.】 他

的 无 理 取 闹 ～ 了 众 人 . Оның 

қырсықтығы топты ашуландырды 

 

chuāi 

 

【揣】chuāi Болжам【ет.】① 这张照片

儿～在我口袋里很久了. Мына суретті 

бала ұзақ уақыт бойы қалтасында 

тығып жүрді.②｜骒马～上驹了.Құлын 

жылқы болып шықты. 

【揣手儿】chuāishǒur Қолын тығу 

 

chuǎi 

 

【 揣 】 chuǎi Болжам ①  ～ 测 

Спекуляция｜～度 Болжам｜不～冒昧. 

Батылы бару ② (Chuǎi) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【揣测】 chuǎicè Спекуляция【 ет.】 

我～他已经离开北京了  Ол Пекинге 

кетті деп ойлаймын｜他善于～别人的

心思 .Ол басқа адамдардың ойларын 

жақсы спекуляциялай алды. 

【揣度】chuǎiduó Болжам 

【揣摩】chuǎimó Ретке келтіру 这篇文

章的内容，要仔细～才能透彻了解 

Мақаланың мазмұнын білу үшін, терең 

түсіну қажет.｜我始终～不透他的意

思 .Ол не айтып тұрғанын мен алі де 

түсіне алмай отырмын. 

【揣想】 chuǎixiǎnɡ Көріну, көрсету

【ет.】他心里～着究竟什么原因使她生

气.Оның жүрегіндегі ашуды оның көзі 

көрсетіп тұр. 

 

chuān 

 

【川】chuān Теңіз, көл① 河～｜高山

大 ～  Биік таулар мен үлкен 

көлдер.(Chuān)【 зат.】  ～马  Сычуан 

аты｜～菜.Сычуан асы 

【川贝】chuānbèi Сычуанды рябка 

【川菜】chuāncài Сычуан 【зат.】～馆 

Сычуан рестораны ｜ 正

宗～.Сычуанның аутенттік асханасы. 

【川地】chuāndì  Сычун жері 

【川费】chuānfèi Сычуан ақшасы 

【川剧】chuānjù Сычуан операсы 

【川军】chuānjūn Сычуан әскері 

【川流不息】 chuānliúbùxī Тоқтамас 

ағым【川资】chuānzī Жол ақшасы. 

【穿】 chuān Киіну, тесу【 ет.】①把

纸～了个洞 Парақты тесіп өту｜鞋 Аяқ 

киім кию｜～衣服.Киім кию 

【穿帮】chuānbānɡ Ұстау   

【 穿 插 】 chuānchā Алмасу, ауысу, 

аласұру【 ет.】①突击任务和日常工

作～进行，互相推【ет.】 Жұмыстың 

күн сайын қосылуынан, бір-бірімен 

араласып жатыр. ｜ 人 流 、 车 辆 相

互～，使交通格外拥挤 . Адамдар 

көптігінен транспорттар бір бірімен 

соғысып, аласұрып жатыр. 

【穿刺】chuāncì Тесу 

【穿戴】chuāndài Кию①【ет.】 她～得

很时髦.Ол өте жақсы киініп жүрді.②

【зат.】一身好～.Жақсы киім. 

【穿甲弹】 chuānjiǎdàn Бронебойлы 

снаряд 

【穿金戴银】 chuānjīndàiyín  Алтын 

мен күміс тағу. 

【穿孔】chuānkǒnɡ Перфорация【ет.】

①～机.Перфоратор 

【穿廊】chuānlánɡ Галерея, коридор 

【 穿 连 裆 裤 】 chuānliándānɡkù 

Келісімде болу, келісіп алу. 
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【穿山甲】chuānshānjiǎ Панголин 

【穿梭】 chuānsuō 【 ет. 】～外交 

Сыртқы дипломатия ｜ 人 流

如～.Трансфер 

【穿堂风】chuāntánɡfēnɡ Салқын жел 

【 穿 堂 门 】 chuāntánɡmén Шығуға 

апаратын  есігі 

【穿堂儿】chuāntánɡr Өтпелі бөлме 

【 穿 小 鞋 】 chuānxiǎoxié  Біреуге 

қиындық жасау, кедергі жасау.  

【穿孝】chuānxiào Қаралы болу,траур  

【穿行】chuānxínɡ Жабылған【ет.】 火

车在隧道中～ Поез жер асты туннелі 

арқылы өтуде.｜施工重地，过路行人不

得 ～ .Электростанция салынып 

жатқандықтан, пешеходтан өту жолы 

жабылған. 

【穿靴戴帽】chuānxuēdàimào  Клище 

【穿衣镜】chuānyījìnɡ Трюмо, айнаға 

қарайтын айна 

【穿窬】chuānyú〈书〉【ет.】～之辈. 

【穿越】chuānyuè Өту【ет.】～沙漠 

Шөлді жерден өту.｜～边境.Шекарадан 

өту. 

【 穿 凿 】 chuānzáo  Қысым( 旧 读
chuānzuò) 

 

【穿针引线】chuānzhēnyǐnxiàn Біреуге 

біреумен хабарласуға септік тигізу. 

【穿着】chuānzhuóКиіну, сықиып киіну.

【зат.】 ～朴素｜～入时｜讲究～.Киім 

таңдау, таңдап кию. 

 

 

chuán 

 

【传】chuán Хабарлау, беріп жіберу①

【ет.】流～｜由前向后～｜古代～下来

的文化遗产 .Бұрыннан келе жатқанды 

жалғастыру, мұралау.②【ет.】师～｜把

自己的手艺～给人.Өзінің өнерін басқа 

біреуге беру.③【ет.】宣～｜胜利的消

息～遍全国. Жаңалықты бүкіл әлемге 

тарату.④【ет.】～电 Электр тоғы｜～

热 ～ 神 ｜ ～ 情 .Сезімін білдіру. ⑥

【ет.】～讯｜把他～来.⑦【ет.】这种

病～人 .Бұл жұқпалы ауру.⑧ (Chuán)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【传播】chuánbō Тарату【ет.】～花粉 

Гүл тамырын тарату ｜ ～ 消 息 

Жаңалықты тарату ｜ ～ 先 进 经

验.Тәжірибемен бөлісу. 

【传布】chuánbù Тарату 【ет.】～病菌 

Инфекцияны тарату ｜ ～ 消 息 

Жаңалықты тарату｜～新思想 .Жаңа 

көзқараспен бөлісу. 

【传唱】chuánchànɡ  Айту【ет.】 ～千

古  Ғасырлар бойы айтылып келе 

жатыр. ｜ 这 首 歌 已 在 群 众 中 广

为～.Көпшілік арасында айтылатын ән. 

【传抄】chuánchāo Өлеңдер【ет.】～

好 的 诗 歌 ， 人 们 争 着 ～ .Жақсы 

өлеңдерді адамдар өздеріне көшірме 

жасап алуға тырысады. 

【传承】chuánchénɡ Мұра①【ет.】 文

化～.Мәдениет мұрасы 

【 传 出 神 经 】 chuánchū-shénjīnɡ  

Эфференттік нерв 

【传达】chuándá Тарату, беріп жіберу.

①【ет.】 ～命令 Бұйрық беру｜～上级

的 指 示 .Жоғарыдағыорганның 

бұйрықтарын хабарлау.②【 зат.】  ～

室.Кезекші 

【 传 代 】 chuándàiМұрагерліктің 

жалғасуы, ұрпақ жалғастыру. 

【传单】chuándān Прокламация 

【传导】chuándǎo Өткізу. 

【传道】 chuándào Конфуций ілімін 

тарату. 

【 传 递 】 chuándì Тарату, жеткізу

【ет.】 ～消息 Жаңалықты жеткізу｜～

信件 Хатты жеткізу 

【 传 动 】 chuándònɡ Трансмиссия, 

тарату 

【 传 粉 】 chuánfěn Будандастыру, 

будану 

【 传 告 】 chuánɡào Тарату, жеткізу

【ет.】 互相～ Бір-біріне жеткізу 

【传观】chuánɡuānАйту, беріп жіберу, 

тарату【 ет.】他拿出纪念册来让我

们 ～ .Ол сыйлығын шығарып бізге 

таратты. 

【传呼】 chuánhū Телефонға шақыру

【 ет. 】①夜间～｜公用～电话 . 

Мемлекеттік телефонға шақыру. 

【传话】chuánhuà Айтқанын қайталап 

беру, жеткізу.【 ет.】这个人太爱～ 

Мына адам өсек таратқанды жақсы 

көреді.｜他让我给你传个话，他实在帮

不了你的忙 .Ол маған саған айтып 

жеткізсін деп айтқан, ол саған 

көмектесе алмайтынын. 

【 传 唤 】 chuánhuàn Сотқа шақыру 

қағазы【ет.】①  有事～一声 .Егер бір 

жұмысың болса, дереу маған айт. 

【传家】 chuánjiā Ұрпақ жалғастыру

【ет.】 ～宝 Отбасылық құндылық 

【 传 家 宝 】 chuánjiābǎo Отбасылық 

құндылық. 

【传见】 chuánjiàn【 ет.】  ～学生代

表｜听候～. 

【传教】chuánjiào Миссионерлік 

【传教士】 chuánjiàoshì Миссионер, 

таратушы, дәріптеуші 

【传戒】chuánjiè  Монахшылыққа өту 

【传经】chuánjīnɡ Тарату【ет.】～送

宝 .Тәжірибе және технологиялық 

тарату. 

【 传 令 】 chuánlìnɡ Бұйрық беру

【ет.】～兵 Солдаттарға бұйрық беру. 

【传流】chuánliú Биография 【ет.】～

久远.Ұзын биография 

【传媒】chuánméi Катализатор 

【 传 票 】 chuánpiào Сотқа шақыру 

қағазы 

【传奇】chuánqí Новелла  

【传情】chuánqínɡ Сезімін білдіру 

【传染】chuánrǎn Инфекция, жұқпалы 

ауру 

【传染病】chuánrǎnbìnɡ Жұқпалы ауру 

【传人】chuánrén Ұрпақ 

【村寨】 cūnzhài Ауыл【 зат.】  ～相

望.Ауыл 

【村镇】cūnzhèn Ауыл 

【村庄】cūnzhuānɡ Ауыл 

【村子】cūn·zi 【зат.】Вилла. 

【踆乌】cūnwū Украина 

【 传 神 】 chuán shén әсерлі,рухани 

әсерлі 【 сын.】他画的马非常～  ол 

салған аттың суреті өте әсерлі. 

 

【 传 声 器 】 chuánshēnɡqì 

фанаграммалық аспаптар 

【传声筒】 chuánshēnɡtǒnɡ【 зат.】① 

Микрафон.话筒 .②Өзіндік көз қарасы 

жоқ адам. 

【 传 世 】 chuánshì  бағалы,құнды

【ет.】～珍品 бағалы зат. 

【 传 授 】 chuánshòu үйрету,білгенін 

үйрету.【 ет.】把学问、技艺教给别

人｜～经验 тәжірибе үйрету｜这门手

艺是他祖父～下来的 бұл өнер оның  

ата-бабасынан  қалған. 

【传输】chuánshū  жолдама【ет.】直

线～  Түзу сызықпен жіберу.｜～装

置.Жіберу құралы. 

【 传 述 】 chuánshù  әңгімелеу,айту

【ет.】传说：～故事 әңгіме айту. 

【传说】 chuánshuō①Айту бойынша. 

Ертеде,ежелде.【ет.】 村里～他在城里

当 了 经 理 .Қыстақтағылардың айтуы 

бойынша ол қалада деректор болған.② 

Халық аузынан тараған бір адам немесе 

іс жайлы аңыз әңгіме.【зат.】 鲁班的～ 

ЛУбанның айтуы бойынша.｜这种～并

没 什 么 根 据 .Мына аңыз –әңгімеде 

ешбір дәлел жоқ. 

【传送】chuánsònɡ  жіберу,жолдау..～

电 报  Электронды хабарлама 

жолдау.｜～消息 хабарлама жолдау. 

【传送带】 chuánsònɡdài【 зат.】①

Белгілі бір затты жіберу құрылғысы.② 

Құрылғылыр 

【传诵】chuánsònɡ【ет.】① Мәнерлеп 

айту.这首诗曾经～一时.② таралу,әйгілі 

болу 他的【 зат.】字在民间广为～ 

Оның есімі халық арасына кең таралған. 

【传颂】chuánsònɡ жарялау,айту 全村

人～着他英勇救人的事迹  қыстақ 

тұрғындарының бәрі оның адам 

құтқарған ерлігі жайлі әңгіме айтып 

жүр.. 

【传统】chuántǒnɡ①  әдет ғұрып,салт 



120 

 

дәстүр..② Ерекше зат【сын.】 ～剧目 

ерекше қойылым..③ Ескі ұстаным 老人

的思想比较～ .Үлкен кісілердің ескі 

ұстанымы.  

【传闻】chuánwén①【ет.】 ～不如亲

见 естігенің көргеніңе жетпейді.｜～他

已 出 国  естуге қарағанда ол елден 

шығып кетіпті.. ② Таралып кеткен 

әңгімелер. 【 зат. 】 不 要 轻 信 ～ 

естігеніңе тез сене салуға болмайды.. 

【传习】chuánxí үйрену,білім алу. 

【传檄】chuánxí〈书〉Жазу【ет.】 ～

声讨.Жазу туралы пікірлер. 

【传写】chuánxiě көшіріп жазу. 

【 传 续 】 chuánxù Жалғастыру 

【ет.】  ～学术精神 .Талпыныу рухын 

жалғастыру. 

【传讯】chuánxùn Сотқа шақыру 

【传言】chuányán① бос сөз.【зат.】 不

要轻信～ бос сөзге сенбе..②～送语 сөз 

тасу. 

【传扬】chuányánɡ Тарау【ет.】 这事

要是～出去，他可就被【ет.】了 Бұл іс 

тарап кетсе оған әсерін тигізеді.｜他的

英 雄 事 迹 很 快 地 ～ 开 了 .Оның 

батырлығы тез тарап кетті. 

【传艺】chuányì  Қоленерді тарату.收

徒～.Шәкіртке қол өнер үйрету. 

【传译】chuányì аударма жасау,аудару. 

【传语】chuányǔ〈书〉сөз. 

【 传 阅 】 chuányuè Таратып қарау.

【 ет.】  ～文件  құжаттарды таратып 

қарау.｜这篇稿子请大家～并提意

见 .Бұл мақаланы таратып қарап 

шыққан соң өз ойларыңды айтыңлар. 

【传真】 chuánzhēn①Шынайы  Факс

【зат.】факспен сурет жіберу. 

【 传 真 机 】 chuánzhēnjī ФАКС 

ЖОЛДАУ МАШИНАСЫ. 

【传种】chuánzhǒnɡ Ұрпақ тарату.养马

要选择优良的品种来～.Асыл тұқымды 

жылқы асырау үшін жақсы тұқым 

таңдау керек. 

【传宗接代】 chuánzōnɡjiēdài Ұрпақ 

жалғастыру. 

【船】chuánқайық, Кеме.【зат.】～体 

Кеме｜～身 кеме｜拖～кеме сүйреу.｜

帆～ желкен.｜一只小～  кішкентай 

қайық.. 

【船帮】-1chuánbānɡ кеменің қыры. 

【船帮】-2chuánbānɡ  кемелер тобы. 

【船舶】chuánbó кеме 

【船埠】chuánbù Жағалау. 

【船舱】chuáncānɡ кеме іші. 

【船夫】chuánfū қайықшы 

【船家】chuánjiā Кеме мен тіршілік ету. 

【船老大】chuánlǎodà〈方〉қайықшы 

 【船篷】chuánpénɡ【зат.】①желкен 

【船钱】кемеге ақы төлеу  

【船艄】chuánshāo кеменің құйрығы. 

【船台】chuántái、кеме жасайтын жер 

【船位】chuánwèi кеме тоқтап тұрған 

жері. 

【船坞】chuánwù Кеме жасайтын орын 

【船舷】chuánxiánкеме қырының жаны. 

【船员】chuányuán кеме жұмыскері 

【船长】chuánzhǎnɡ кеме бастығы 

 

 

chuǎn 

 

【 舛 】 chuǎn 〈 书 〉 ①  Қателесу. 

乖 ～ .Қателесіп отыру ② 命 途

多～.Өмірде көп қателік жасау 

【舛错】chuǎncuò〈书〉① қате,дұрыс 

емес. 

【舛讹】chuǎn’é〈书〉қателік, шатасу.

【 зат.】谬误；差错 .Ойлағаны дұрыс 

емес. 

【舛误】chuǎnwù қате,дұрыс емес. 

喘 chuǎn дем шығару,ентігу【ет.】 ① 

累得直～ шаршағаннан енігу..② 到了

冬 天 ， ～ 得 更 厉 害 了  қыс 

келді,демалуда қиын.. 

【喘气】chuǎnqì тыныс алу,ауа жұту.

【 ет.】①累得大口～  шаршағанан 

терең тыныс алу.｜跑得喘不过气来 

жүгіріп әбден ентікті..② ентігу,күрсіну.

忙了半天，也该喘喘气儿了.Жарты күн 

қарбаластықтан тыныс алада алмады. 

【 喘 息 】 chuǎnxī тыныстау,күрсіну

【ет.】тыныс алу,дем шыға忙得连～的

时间都没有  қарбаластықтан тыныс 

алуға уақыт жоқ..  

【喘吁吁】chuǎnxūxū(～的) еліктеуіш 

сөз.【сын.】 累得～的.Шаршап ентігу. 

 

 

chuàn 

 

【串】chuàn① тізбек贯～｜～讲.②(～

儿)【зат.】 珠子～儿 маржан тізу｜羊

肉～儿 қой етін тізу.③～供 Тоқтату｜ 

қате желі,шатасу. 【 ет.】  电话～线 

телефон желісі қате｜字印得太密，容

易看～行  өте шимақ жазылған,оңай 

шатасасың..⑥到处乱～ .Барлық жерде 

қате екі түрдегі зат қосылу 

арқылы,алғашқы ерекшелігін көрсету.

【ет.】～味 дәмін өзгерту.｜～秧儿 түр 

өзгерту.. ⑨ фамилияға 

қолданылады.(Chuàn) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【串案】chuànàn  ұласпалы жұмыс 

【串岗】 chuànɡǎnɡжұмыс уақытында 

басқалардын жұмыс жасап жатқан 

жерінде арлы берлі жүру.【ет.】 ～闲聊 

еркін әңгімелесу.. 

【串供】chuànɡònɡ Тоқтату 【ет.】 防

止～.Шындықты аутуды тоқтату. 

【串换】chuànhuàn   алмасты ру. 

【 串 讲 】 chuànjiǎnɡ 【 ет. 】 ① 

әдебиетте қолданылатын сөз. мазмұнын 

айту 

【串连】chuànlián Бірлесу. 

【串联】chuànlián【ет.】① бірлесу ～

几户乡亲合办了一个养鸡场  Бірнеше 

үйшаруашылық отбасылары бірігіп құс 

фабрикасын ашты. 

【串铃】chuànlínɡ  Дабыл қағу 

【串门】chuànmén қыдыру,жұрт кезу. 

(～儿 )【 ет.】老太太经常到四邻～ 

әжем үнемі көршілерімізге барып 

рқыдырады. 

【串皮】 chuànpí< 口 > Бойға тарау, 

денегежәйілу, бойға сіңу, етті қызарту, 

етті қышыту 

【串气】 chuànqì〈口〉Сөз байласу, 

келісу, астасу, ымыраласу, бірігу, 

тілдесу, хабарласу, білісу 

【 串 亲 戚 】 chuànqīn·qi туыстарды 

аралау,туысшылау. 

【串通】 chuàntōnɡ Байланыс орнату, 

байланыс жасау, байланыс құру, келісу, 

сөз байласу, астасу【ет.】①Байланыс 

орнату, байланыс құру, байланыс жасау, 

бірлесу, бірігу, қосылу, тілдесу, астасу, 

тіл алысу, тіл біріктіру, сөз байласу 两

家结亲的事，已由老村长～妥当 .Екі 

отбасының арасында біткен 

байланысты қыстақ бастығы келіп 

қайта біріктірді. 

【串通一气】chuàntōnɡyīqì Қатысушы

他 们 俩 ～ 来 算 计 我 .Олар мені 

қатысушы етті. 

【串味】chuànwèi (～儿) дәмдес,иістес

【ет.】茶叶不要跟化妆品放在一起，以

免 ～ .Шай мен косметикаларды бір 

жерге қойуға болмайды,иіс араласады. 

【 串 戏 】 chuànxì театр,саханалық 

қойылым 

【串线】chuànxiàn  Тізбек【ет.】  电

话～了.Телефон тізбегі 

【串烟】chuànyān Иіс шығу, газ қашу. 

【串演】chuànyǎnТиата,қойылым. 

【串秧儿】chuànyānɡr〈口〉Реакция. 

【串游】 chuàn·you<口 > кезу,аралау

【ет.】 四处～төрт бұрышты кезу. 

【串种】chuànzhǒnɡ Шек түрі 

【串珠】chuànzhū тізілген маржан 

【串子】chuàn·zi Тізбек, жол 

【钏】 chuàn Білезік 玉～  нефритті 

білезік｜金～. Алтын білезік②(Chuàn)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

 

 

chuānɡ 

【创】 chuānɡ①  жарақат,жара ～口 

жараның аузы.②重～敌军.Қарсыласын 

ауыр жарақаттау,  

【创口】chuānɡkǒu жарақаттың аузы 

【创面】chuānɡmiàn жарақаттың беті 

【创伤】chuānɡshānɡ【зат.】① сыртқы 

жара 腿上的～已经治愈  Аяғымдағы 

жара жазылып қалды.. ② 战 争 的 ～ 
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жауынгердін жарасы ｜精 神 上的～ 

рухани жара. 

【 创 痛 】 chuānɡtònɡ 【 зат. 】 

жарақаттың ауыруы 她用歌声安慰母亲

心 灵 上 的 ～  ол жағымды әнімен 

анасының жүрегіндегі жараны емдеді.. 

【疮】chuānɡ① тері ауыруы 口～ тері 

ауыруының аузы｜生～  тері ауыруын 

туғызу..②外伤 сыртқы ауру 

【疮疤】chuānɡbā【зат.】① ауырудың 

түбі背上有一块～ бір бөлім ауыру түбі 

үзілмеген.  

【疮痍】chuānɡyí〈书〉жара 

【疮痍满目】chuānɡyímǎnmù көзін шел 

басу 

【窗】 chuānɡ терезе( ～儿 )玻璃～
әйнекті терезе. 

【窗户】chuānɡ·hu Терезе. 

【 窗 花 】 chuānɡhuā( ～ 儿 ) қағаз 

қыюдың бір түрі 

【窗口】chuānɡkǒu【зат.】①терезе 窗

户 .②  站在～远望  терезенің алдында 

тұру.③～行业｜眼睛是心灵的～  көз 

жүректін терезесі. 

【窗帘】 chuānɡlián ( ～儿 ) терезе 

сүрткіш. 

【窗棂】chuānɡlínɡ Гардины 

【窗幔】chuānɡmàn  Перде 

【窗明几净】chuānɡmínɡjījìnɡ айнадай 

етіп сүрту 

【窗纱】chuānɡshā Терезенің алдында 

тұратын зат. 

【窗台】chuānɡtái Терезе алды 

【窗沿】 chuānɡyán (～儿 ) терезенің 

алды.【窗子】chuānɡ·zi терезе   

 

 

 

chuánɡ 

 

【床】chuánɡ①төсек,ұйқтайтын орын.

【зат.】铁～ темір төсек｜单人～жеке 

адамдық төсек｜一张～ бір төсек.. 

【 床 板 】 chuánɡbǎnТөсек тақтайы, 

тақтай, төсек, кереует 

【床单】chuánɡdān төсек жапқыш 

【床铺】 chuánɡpùТөсек-орын, көрпе-

жастық 

【床榻】chuánɡtà Төсек, кереует〈书〉

卧病～ төсек тартып ауырып қалу. 

【床头柜】chuánɡtóuɡuì шкаф, Төсек 

шкафы, кішкене шкаф. 

【 床 位 】 chuánɡwèi емхана,емдеу 

орталығы 

【床沿】 chuánɡyánТөсек шеті, төсек 

жиегі, төсек ернеуі. 

【床笫】chuánɡzǐТөсек, кереует 

【床子】 chuánɡ·zi 【 зат. 】① сөре, 

текше, төсекше 机床 .②〈方〉菜～ 

көкөніс сатысы. 

【幢】 chuánɡ Қатар, тізбек, Бесептік 

анықтама  石～.Оң жақ қатар 

【幢幢】chuánɡchuánɡ теңселу,ырғалу.

〈书〉【сын.】  人影～адам көлеңкесі 

теңселеді. 

 

chuǎnɡ 

 

【 闯 】 chuǎnɡ ① атылу,тап беру

【ет.】  ～进去 атылып кіру.②Түзде 

пісу, тыста шынығу, ысылу, шынығу, 

жатылу, шыңдалу, төселу【ет.】 他这几

年～出来了 .Ол осы жылы шыңдалып 

шыға келді. ③ 【 ет. 】  走 南 ～

北.Оңтүстіктен солтүстікке тап беру. 

【 闯 荡 】 chuǎnɡdànɡКезу, аралау, 

шарлау, қыдыру, тентіреу, қаңғыру 

【 闯 关 】 chuǎnɡɡuān Қамал бұзу, 

өткелектен өту, кезеңнен асу, асудан өту, 

белестен аттау, қамал алу 

【闯关东】chuǎnɡ Guāndōnɡ ертедегі 

шан дон,хеби өлкесіндегі адамдар 

барып мінәжәт ететін орын . 

【 闯 红 灯 】 chuǎnɡhónɡdēnɡқызыл 

сызықтан өтіп кету яғни жол ережесін 

бұзу. 

【 闯 祸 】 chuǎnɡhuò Пәле шығару, 

пәлегеүшірәу, пәле іздеу, әңгіме шығару, 

сойқан шығару 

【闯将】chuǎnɡjiànɡ Қамал бұзған қас 

батыр, атой салған ардагер, атойшы, 

ардагер, қаһарман, батыр 做技术革新

的 ～ .Технология революциясын 

жасаған жаңа ардагер. 

【闯劲】chuǎnɡjìn Арын, тебін, жалын, 

екпін, серпін, шапшаң, ұшқыр, 

алымды(～儿)我很喜欢他这股勇于开拓

的 ～ .Мен оның мына ұшқырлығын 

қатты ұнатамын. 

【闯练】 chuǎnɡliàn Емін- еркін,еркін 

өмір сүру.【ет.】年轻人应到外边～～ 

жастар сыртта еркінсінеді.. 

【 闯 世 界 】 chuǎnɡshìjièдүниені 

кезу,әлемді аралау 他年轻时就跟着叔叔

外出～ол жас кезінде ағайына ілесіп 

дүниенің төрт бұрышын аралаған. 

 

 

chuànɡ 

 

【创】chuànɡбастау【ет.】 ～办 Құру, 

ашу, шығару｜首～Алғаш табу, тұңғыш 

табу,｜～新记录 жаңа естелік басталды. 

【创办】chuànɡbàn【ет.】开始办 Құру, 

ашу. ～学校 Мектеп ашу｜～杂志 Цирк 

ашу 

【 创 编 】 chuànɡbiān 【 ет. 】 创 作

жаттығу,әрекет жасау(剧本、体操、舞

蹈 ～历史剧 тарихи тиатрға жаттығу,. 

【创汇】 chuànɡhuì Шетел ақшасын 

табу, шетел ақшасын түсіру, шетел 

ақшасын кіргізу, шетел ақшасын 

молайту 

【 创 获 】 chuànɡhuòЖаңалық, 

тапқырлық, тың табыс, соны табыс, 

жаңаша жетістік【зат.】 科研人员在这

一重大课题的研究中多有～ғалымдар 

бұл тақырыптың зерттелмеген көп 

жағын байқады.. 

【创见】chuànɡjiàn Соны пікір, тың ой, 

жаңаша көзқарас 

【创建】chuànɡjiànқұру,ашу【ет.】 ～

学校.Мектеп ашу 

【 创 举 】 chuànɡjǔ бұрын соңды 

болмаған шара 

【创立】 chuànɡlì Құру, құрылу, ашу, 

ашылу, орнау【 ет.】  ～新的学术体

系.Жаңа оқу залы ашылды. 

【创利】 chuànɡlì Пайда табу, пайда 

түсіру, табыс табу, олжалы болу, 

пайдаалу, пайда, кіріс, түсім, табыс, 

олжа. 

【创牌子】chuànɡpái·zi Атақты өнім, 

айтулы зат, әйгілі бұйым, сапалы зат, 

әйгілі бұйым шығару, айтулы зат өндіру, 

айтулы іс істеу, даңқ шығару, жұртқа 

танылу 

【创设】chuànɡshè Құру, орнату, ашу, 

жасау, тудыру 

【 创 始 】 chuànɡshǐ құруды бастау

【 ет. 】  中国是联合国的～国之

一.Қытай – БҰҰ  құрушы  мемлекеттің 

бірі. 

【 创 收 】 chuànɡshōu Кірім кіргізу, 

пайда түсіру, кіріс кіргізу, табыс табу, 

пайда табу 

【创税】 chuànɡshuì Бажы тапсыру, 

бажы беру, бажы өткізу, салық.这家公

司一年为国家～上百万元.Мына кеңсе 

әр жыл сайын мемлекетке  100 мың 

юань бажы беріп тұрады. 

【创新】chuànɡxīn①【ет.】 Жаңалық 

жасау, жаңалық ашу, жаңалыққа 

ұмтылу, жасампаздық, тапқырлық, 

жаңалық 勇于～батыл түрде жаңалық 

ашу｜要有～精神 руханятты жаңарту.

② Жаңа мағына, өзгеше мазмұн, 

жаңаша мән, тың ой, соны пікір, 

жаңаша мазмұн, тың тыныс, жаңаша 

леп, жаңалық, сонылық 

【创业】 chuànɡyèШаруашылық құру, 

негіз қалау, шаңырақ көтеру, тың іс 

бастау, іс бітіру, касып көркейту【ет.】

创办事业：～守成 мұрагерлік шаңырақ 

көтеру｜艰苦～ қыиншылықпен кәсіп 

бастау.. 

【创业资金】 chuànɡyèzījīn Көркейту 

қаржысы, тәуекелшілдік қаржысы 

【创议】chuànɡyì①Ынта, ықылас 

【创意】 chuànɡyì① Тың ой тудыру, 

жаңаша пікір айту, соны ой аңғарту, 

жаңалық, сонылық, тапқырлық 

【 创 优 】 chuànɡyōu Таңдаулы өнім 

шығару, сапалы бұйым өндіру, татымды 

тауар шығару, айтулы өнім шығару, 

таңдаулы нәрсе ұсыну【ет.】 确保工程

全 面 ～ Өнім шығару техникасына 

жаппай шынайы кпілдік етілген.｜开
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展～活【ет.】.Өнім шығару қыимылын 

бастау 

【 创 造 】 chuànɡzàoжасау,өндіру

【ет.】 ～性 Жасампаздық｜～新纪｜

劳动人民是历史的～者 еңбекші халық 

тарихты жасаушы. 

【创造性】chuànɡzàoxìnɡЖасампаздық, 

тапқырлық, ұмтылымпаздық ～ 的 劳

【 ет. 】 .Еңбекшілер жаңалық жасау 

қабілетіне тәуелді болады. 

【创制】chuànɡzhì【ет.】 Алғаш жасау, 

тұңғыш жасау, жасау, шығару, жара-ту

帮【шыл.】没有文字的少数民族～文

字.Әріптері жоқ аз ұлт өкілдерінің жазу 

тапқырлауына көмектесуміз керек.  

【 创 作 】 chuànɡzuò ①
жасампаздық,мәдени бұйымдарды 

жасау.【ет.】～经验.Тәжірибе жасау. 

【怆】chuànɡ〈书〉Қайғыру, мұңаю, 

қасырет шегу, шер көңілді болу 凄～

мұңлы｜悲～.шер көңілді болу 

【 怆 然 】 chuànɡrá Қайғыру ～ 泪

下.Қайғырып жылау. 

【 怆 痛 】 chuànɡtònɡҚайғы шегу, 

қайғығабату, қасырет тарту, қайғыру, 

қасыреттену, ашыну, мұңаю【 сын.】  

万分～ Қатты қайғыру｜～欲绝 Қатты 

қайғыға шому. 

 

 

chuī 

 

【吹】chuī【ет.】①Үрлеу～灯 шамды 

үрлеп сөндіру｜～一口气 ауыз толтыра 

жел үрлеу. ② үрлемелі ойнау ～笛子

Сыбызғы үрлеу.③жел үрлеу,ұру 风～雨

打 жел соғып жел үрледі..④мақтану,бос 

сөйлеу 先别～，做出成绩来再说
алдымен бос мақтанба,істің нәтижесін 

күтейік.｜他胡～一通，你还真信 .Ол 

бос мақтана салды,сен оған сенбе.⑤吹

捧 Мақтау, көтермелеу, қолпаштау, жер-

суға сиғызбау 又～又拍 Бір жағынан 

мақтап енді бір жағынан даттау. ⑥

бұзылу, бұлыну, бұзылсу 婚事告～неке 

бұзылды.｜这个月的计划又～了  осы 

айдағы жоспар тағыда бұзылды.. 

【吹吹打打】 chuīchuīdǎdǎАзан-қазан 

қылу, даңғыр-дұңғыр еткізу, улап-шулау, 

айғай-шу көтеру. 

【吹打】 chuīdǎ【 ет.】① музыклық 

аспапті үрлеу Тұтқиыл шабуылдау, 

кенет соқтығу, тұйықсыз тиісу, 

тосыннан соқтығу, шабуылдау, соқтығу, 

тиісу 经 不 住 ～ тұтқыиыл шабулға 

тойтарыс бере алмау.. 

【 吹 灯 】 chuīdēnɡ 【 ет. 】 ①
шамдыүрлеп өшіру.тәмсіл ретінде 

қолданылатын сөз,〈方〉去年一场病，

差点儿～.③Тарау, тарап кету, таралып 

кету, жөн-жөніне кету 前几回都没有搞

成，这回又～啦 осы жолы тағыда 

тарап кеттіме｜俩人不知为了什么就～

了 .Екуі не үшін екені белгісіз жөніне 

кетті. 

【吹灯拔蜡】chuīdēnɡbálàТас-талқаны 

шығу, быт-шыт болу, саудасы біту, 

күйреу, талқандалу, ойрандалу, құру, 

біту, жойылу, өлу 

【吹法螺】 chuīfǎluó Көпіру, лепіру, 

бөсу, бөсу, жатып кеп бөсу, жер-суға 

симай мақтану 

【 吹 风 】 chuīfēnɡ 【 ет. 】 ① суық 

тигізу,жел тигізу 吃了药别～дәрі ішіп 

суық тигізбе.. ② басты жуған соң 

електронды шашкептіргішпен шашты 

үрлеп кептіру. құлақ қағыс ету, айта 

салу, хабарландыру, құлақтандыру(～儿)

他～儿要咱们邀请他参加晚会 біз оны 

ұсыныспен консертке ұсыныспен 

шақыртылғанын құлақ қағыс етті 

【吹风机】 chuīfēnɡjī Тоқпен үрлеп 

кептіргіш 

【吹拂】 chuīfúаймалау, желпу, сипау, 

өбу【ет.】 春风～大地 көктемнің самал 

желі. 

【 吹 鼓 手 】 chuīɡǔshǒu. 【 зат. 】 ①
сырнайшы, кернейші жаршы, уағызшы, 

үгітші, нәсихатші 

【吹管】chuīɡuǎnДәнекерлеуіш түтік 

【 吹 胡 子 瞪 眼 】
chuīhúzidènɡyǎnтакаппар мінез. 

【吹火筒】 chuīhuǒtǒnɡҮрлеуіш түтік 

(от үрлейтін бәмбүк түтік), үрлеуіш 

【 吹 喇 叭 】 chuīlǎ·bɑкернәй тарту, 

сырнай ойнау 

【吹冷风】chuīlěnɡfēnɡҚауесет тарату, 

өсек-аяң тарату, өсек-өтірік өрбіту, 

сыпсың тарату 

【 吹 毛 求 疵 】 chuīmáoqiúcīәдеиі 

істеу,қасақана жасау. 

【吹牛】chuīniúбөсу,мақтану 

【 吹 牛 皮 】 chuīniúpí Мақтану, 

бөсумақтаншақ. 

【吹捧】 chuīpěnɡМақтау, көтермелеу, 

қолпаштау, жер-суға сиғызбау【ет.】 无

耻～ұялмай мақтану. 

【 吹 腔 】 chuīqiānɡСыбызғы әуені, 

сыбызғы сарыны, сыбызғы әуезі, 

сыбызғы сазы 

【吹求】chuīqiú    Кінарат,Мін іздеу, 

ақау табу, 【ет.】挑剔(毛病) мін табу. 

【 吹 台 】 chuītáiСәтсіздік,жеңіліс, 

Бұзылысу, бүлінісу, қайтысу【ет.】 这

事看来又得～ Бұл іс бітпейтін сяқты.｜

两人谈恋爱时间不长就～了 .Екуінің 

махаббат байлағандарына көп болмай 

айырылысты. 

【 吹 嘘 】 chuīxūМақтанарлық, 

мақтануға татиды. 【ет.】 这点事不值

得那么～Бұл іс мақтануға татымайды.. 

【 吹 奏 】 chuīzòuмузка аспаптарын 

үрлеу 

【 吹 奏 乐 】 chuīzòuyuèмузка 

аспаптарын үрлеу 

【炊】chuī① жағу,тұтату  ～烟 түтін 

тұтату.. ② фамилия(Chuī) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 炊 具 】 chuījùелектрқнды тамақ 

пісіретін құрал. 

【 炊 事 】 chuīshìтамақ пісіру, 

Аспазшылық, аспаздық【зат.】 ～员(担

任炊事工作的人).Аспаз 

【炊烟】chuīyānЫс шығу,түтін шығу. 

【炊帚】chuīzhouҚазан жуғыш, жуғыш 

 

 

chuí 

 

【 垂 】 chuí ① салбырау, салақтау, 

төмендеу 下～тқмен салбырау｜～柳

тплдығ салбырауы.②〈书〉 Сыпайы 

сөз, сіпәйігершілік сөз ～ 念 

сыпайылықпен ойлау. ｜ ～ 问 

сыпайылыөпен сұрау.③Таралу, жайылу, 

айтылу, ауыздан ауызға таралу, ел 

аузында жүру, аңыз болып жүру

【 зат.】～千古  Өмірлік ағыз болып 

өалу.④Жуық, жақын, шамалы, тарта, 

таяу, тақау, жедеғабыл,... Дай,... Дей,... 

Тай,... Тей：～暮 кешке қарай 

【 垂 爱 】 chuí’àiҚамқорлығыңыз 

арқасында, шапағатыңыз нәтижесінде 

【垂垂】 chuíchuí 〈书〉 Бара-бара, 

бірте-бірте, ақырын-ақырын, біртіндеп, 

біртіндей. 【 үс. 】～老矣 .Бара бара 

қартайып барамын. 

【垂钓】chuídiàoбалық аулау.【ет.】湖

边～ көл жағасында қармақ салу. 

【 垂 范 】 chuífàn< 书 >Үлгі болу, 

өнегебөлу, ғибырат болу【 ет.】～后

世.Кейінгіге үлгі болу 

【垂拱】 chuíɡǒnɡ<书 >Қол қусырып 

қарап отыру, екі қолын қусырып қарап 

тұру, түк бітірмеу, ештеңе істемеу, 

тыныш отыру 

【 垂 挂 】 chuíɡuàІліп тастау, 

салбыратып қою, іліп қою, салақтатып 

қою, ілу, салбырату, салақтату, 

салбырау, төгілу 卧室～着深绿色的窗

帘.Жатын бөлмеде шымқай түсті терезе 

перде ілулі тұр. 

【垂花门】chuíhuāmén Нақышты есік, 

нақышты қақпа 

【垂老】chuílǎo<书>Кексе тарту, шар 

тарту, егде тарту, қартайып қалу, картең 

тарту, картею, қартаю 【 ет. 】 ～ 多

病.Қартайған сайын ауыруда кқбейеді. 

【垂泪】chuílèiКөз жасын төгу.Жылап-

еңіреу, жас төгу, жас сорғалату, көзін 

көлдету, жылап-сықтау, жылау【 ет.】 

暗自～. Іштей жылау 

【 垂 怜 】 chuíliánЖанашырлық ету, 

тілектестік білдіру, қамқорлық жасау, 

аяушылық ету, жаны ашу, аяу, аялау, 

есіркеу, мүсіркеу 
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【 垂 帘 】 chuíliánКөрінбей билік 

жүргізу, білінбей билік жүргізу, патша 

анасы әкімшілік құру 

【垂柳】chuíliǔЖылауық тал 

【垂落】chuíluòҮзіліп түсу,құлап түсіу.

【 ет.】  两行眼泪簌簌地～下来 екі 

көзінің жасы досалап кетті. 

【垂暮】chuímù<书> қас қарая бастау, 

көз байлана бастау 

【垂念】chuíniànЕске алу, елеп-ескеру, 

естен шығармау, ойға алу, ойлау, 

ұмытпау 

【垂青】 chuíqīnɡ〈书〉Қадыр тұту, 

қадырлеу, қастерлеу, сыйлау, құрметтеу, 

ескеру, елеу, қызығу, ұнату, әуестену 

【垂手】 chuíshǒu【 ет.】① оп-оңай, 

боқтан оңай, әпсетте, тез, шапшаң ～而

得 . ② құрмет білдіру, си көрсету, 

құрметтеу, қадырлеу, сыйлау～侍立 . 

Қадырлеп жаннда тұрып куту. 

【垂死】 chuísǐЗауалға жуықтау, ажал 

алқымдау, өліп бара жату, өлімге бет 

алу【ет.】 ～挣扎.Өліммен арпалысу 

【垂髫】 chuítiáo〈书〉 Кекіл шаш, 

кекіл, бала, балдырған 

【垂危】chuíwēi【ет.】①хал үстінде 

жату, нашар жату, өлгелі жату, 

нашарлау 生 命 ～ өміріне қауып 

төну｜～病人 нашар жатқан ауру адам. 

【垂问】chuíwènСұрау беру, сұрау салу, 

пікір сұрау, сұрастыру, сұрау 

【 垂 涎 】 chuíxiánСілекейі шұбыру, 

сілекейі ағу, аузының суы құру, тамсану, 

құмарту 

【 垂 询 】 chuíxún< 书 >Сыпайы сөз, 

сіпәйігершілік сөз 【 ет. 】  欢迎～ . 

Әдептә қарсы алу. 

【 垂 直 】 chuízhтік, вертикал, 

перпендикулиәрí 

【 捶 】 chuí Ұрғылау, түйгіштеу, 

тоқпақтау, төмпештеу, төпештеу, 

жұдырықтау【ет.】 ～背 қатты ұру｜～

衣裳 ким кешектә ұрғылау. 

【捶打】 chuídǎшыңдау, шынықтыру, 

жетілдіру, төселдіру, жатылдыру 

【 捶 胸 顿 足 】
chuíxiōnɡdùnzúЖертепсіну, жер 

тепкілеу, ызаға булығу, өзін-өзі 

төпештеу, өзін-өзі сабалау 

【棰】chuí〈书〉①Қысқа Таяқ, сойыл, 

сырық, таяқпен ұру. 

【椎心泣血】chuí xīn qì xuè Жүрегі қан 

жылау, өзегі өртену, қабырғасы сөгілу, 

қабырғасы қайысу 

【圌】Chuí 圌山 жиансу өлкесіндегі 

таудың атауы. 

【 槌 】 chuí( ～ 儿 )Тоқпақ, шоқпар, 

таяқша【зат.】棒～ таяқтау. 

【锤】 chuí шоқпарТоқпақ,  шоқпар, 

таяқша( ～儿 ) 【 зат. 】  铁～  темір 

шоқпар. 

【锤炼】chuíliàn【ет.】①таптау, шыңд

在艰苦的环境里～自己 .②шыңдалу, 

шынығу, төселу, жатылу, жетілдіру, 

кемелдендіру 

【箠】 chuí〈书〉①鞭子 Қамшы, 

бишік, шыбыртқы.②鞭打 қамшылау. 

 

 

chūn 

 

【春】 chūn①【 зат.】春季 Көктем 

мезгілі.～景 көктем көрінісі.｜温暖

如 ～ маужыраған көктем.. ② жастық 

көктем,жастық шақ. 

【春饼】 chūnbǐnɡкөктемгі астың бір 

түрі.【春潮】chūncháoКөктемгі тасқын, 

көктем селі, тасқын, сел【зат.】 经济建

设 ～ 涌 【 ет. 】 .Көктемгі тасқын 

шаруашылық құрлысында жөкіліп 

жатыр 

【春绸】 chūnchóuКөктемдік торғын, 

көктемдік жібек 

【 春 凳 】 chūndènɡҰзын орындық, 

ұзыншақ орындық 

【 春 分 】 chūnfēnКүн мен түннің 

көктемгі теңелуі, көктемгі теңелу, 

көктем, жазғасалым, жазғытұрым 

【春分点】chūnfēndiǎnКүн ментүннің 

көктемгі теңелу нүктесі, көктемгі 

теңелу нүктесі 

【春风】chūnfēnɡкөктемгі самал жел.

【зат.】жақсылық, шапағат 

【春风化雨】 chūnfēnɡhuàyǔкөктемде 

ағаш шөптердін көктеуіне әсер ететін 

жел мен жаңбыр. 

【春耕】 chūnɡēnɡКөктемгі егіс, қос 

көтеру, қос айдау 

【春宫】 chūnɡōnɡ 【 зат.】① патша 

мүрәгерінің сарайы, хан мүрәгерінің 

ордасы, шару сурет, бәдік сызба 

【春光】chūnɡuānɡ көктем нұры. 

【 春 寒 】 chūnhánКөктемгі суық, 

жазғытұрымғы аяз, көктемгі ызғар, 

көктемде суыту, жазғытұрым аяздау

【зат.】～料峭 Ызғар. 

【春华秋实】 chūnhuáqiūshí көктемгі 

бүршік жару. 

【春画】chūnhuà(～儿)Көктем көрінісі. 

【 春 荒 】 chūnhuānɡҚара өзек шақ, 

жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер 

кезі, ұзын сары【 зат.】～时期 .Қара 

өзек ша 

【春晖】chūnhuī〈书〉көктемгі шуақ. 

【 春 季 】 chūnjìжылдың алғащқы 

мерзімі. 

【春假】chūnjiàкөктемгі демелыс. 

【春节】Chūn Jiéкөктем мерекесі. 

【 春 卷 】 chūnjuǎn ( ～ 儿 )көктемде 

желінетін азық түліктін бір түрі. 

【 春 雷 】 chūnléi көктемдегі күннің 

күркіреуі. 

【春联】chūnlián босағалық.  

【春令】 chūnlìnɡ【 зат.】① Көктем 

мезгілі.春季.②冬行～көктемгі ауа.  

【 春 梦 】 chūnmènɡ көктемгі 

арман,тілек. 

【春情】chūnqínɡ көктемгі сезім. 

【春秋】chūnqiū【зат.】①күз-көктем.

苦度～.②～正富 адамның жасы.  

【春色】 chūnsè【 зат. 】① көктемгі 

түрлену 春天的景色：～宜人 көктемгі 

түрлену тамаша. 【春上】 chūnshɑnɡ 

көктем мезгілі.口〉【 зат.】春季：今

年 ～ 雨 水 多 быйылғы көктем 

жаңбырлы болыады.. 

【春笋】chūnsǔn Көктемгі нар қамыс, 

балауса бәмбүк, бәмбүк сүйрігі 

【春天】chūntiān көктем. 

【春条】 chūntiáo (～儿 )<方>көктем 

мерекесі кезінде босағалыққа 

жазылатын сәттілік акелктін сөз. 

【春头】chūntóu〈方〉Көктем басталу

【 зат.】正当～，家家都在忙着农活

儿 .Көктем басталып,үй үйдің бәрінде 

қарбаластық. 

【 春 闱 】 chūnwéi < 书 >Көктемгі 

емтихан, жазғытұрғы сынау, көктемгі 

сынау 

【春宵】chūnxiāo мереке 

【春小麦】chūnxiǎomài көктемгі бидай. 

【春心】chūnxīnкөктемгі сезім. 

【春训】 chūnxùn көктем мезгіліндегі 

жаттығу. 

【 春 汛 】 chūnxùnкөктемде алмұрт 

гүлінің гүл ашып тұрғандағы мерзім. 

【春药】 chūnyào Нәпсі қоздырғыш, 

күйіт келтіргіш, қоздырғы, күйлеткі 

【 春 意 】 chūnyì Көктем тынысы, 

көктем белгісі, көктем лебі, көктем 

райы【зат.】 树梢发青，已经现出了几

分～.Ағаш бүрлеп,күктем белгісі кқріне 

бастады②көктемгі ниет,сезім.. 

【 春 游 】 chūnyóuКөктемгі аяахат

【ет.】  明天去香山～ .Ертен щаншан 

тауына барып саяахаттап қайтайық. 

【 春 运 】 chūnyùnКөктем мерекесі 

тұсындағы тасымал жұмысы, көктем 

мерекесі кезіндегі тасымал ісі, 

көктемдік тасымал, көктемдік жүргізіс 

【春装】chūnzhuānɡкөктемгі киімдер 

【椿】chūn① ағаштың бір түрі. 

【椿庭】chūntínɡ <书>ата ананың сый 

құрметпен аталуы. 

【 椿 象 】 chūnxiànɡЖоңышқа 

қандаласы 

【椿萱】chūnxuān <书>ата ананың сый 

құрметпен аталуы. 

 

chún 

 

【纯】 chún①【сын.】 тап, таза, нақ, 

пәк, кіршіксіз, ақаусыз～金 таза алтын

②【сын.】  Таза, кіршіксіз, сап, нақ, 

бірөңкей, біріңғай, біртекті, біркелкі, 

кілең, жалаң, ылғи, нағыз, шын, 
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шынайы ～白 аппақ.③【сын.】 Жатық, 

жетік, жүйрік, ысылған, төселген, 

жатылған, шебер 功夫不～，还得练  

шеберлігің алсізңәліде жаттығу керек..

④ (Chún) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【纯粹】chúncuì①Таза, кіршіксіз, сап, 

нақ, бірөңкей, біріңғай, біртекті, 

біркелкі, кілең, жалаң, ылғи, нағыз, 

шын, шынайы 

【纯度】chúndùТазалық, кіршіксіздік, 

мөлдірлік, саптық, тұнықтық, пәктік 

【纯碱】chúnjiǎnСода, сілті 

【纯洁】chúnjié кіршіксіз, кірсіз, таза, 

пәк, дұрыс, түзу 

【纯净】chúnjìnɡ таза, кіршіксіз. 

【纯净水】chúnjìnɡshuǐ таза су 

【 纯 美 】 chúnměiәлемі,әсемдік

【 сын.】  纯正美好；纯洁美好：风

俗～｜心灵～ жүрегі пәк. 

【纯朴】chúnpǔ 同“淳朴”.Қарапайым, 

кадуелгі, жай, жуас, момын 

【纯情】 chúnqínɡ①Адал көңіл, пәк 

ниет, риясыз көңіл, шын сүйіспеншілік, 

адал махаббат, кіршіксіз махаббат, пәк, 

адал, кіршіксіз 【 зат. 】  少 女

的～.махаббат, пәк, адал, кіршіксіз 

【 纯 熟 】 chúnshú сәтті,табысты.

【сын.】 技术～ота сәтті болды.. 

【纯一】 chúnyī Біріңғай, бір өңкей, 

біркелкі, кілең, жалаң, ылғи【сын.】 想

法～. ,бірдей ойлар. 

【纯音】chúnyīn Таза дыбыс 

【 纯 贞 】 chúnzhēn Адал, кіршіксіз, 

айнымас, пәк【сын.】 ～的爱情. Адал 

махаббат. 

【 纯 真 】 chúnzhēn Дақсыз, пәк, 

кіршіксіз, мөлдір, тұнық, ақаусыз

【 сын.】  纯洁真诚：～无邪  таза 

мөлдір. 

【纯正】chúnzhènɡ Нағыз, нақ, мөлдір, 

таза【 сын.】  他说的是～的普通话 

оның айтқандары таза қарапайым 

сөздер. ② тазарту, тазалау, 

кіршіксіздендіру, кемелдендір 【 ет. 】

机～.Машинамен тазарту. 

【纯稚】 chúnzhì Сәби, нәресте, пәк, 

таза, кіршіксіз 

【唇】 chún Ерін. 

【唇笔】chúnbǐ Ерін бояну бұйымдары 

【唇齿】 chúnchǐ Етене, қою, тығыз, 

күшті, қабыспалы, тонның ішкі 

бауындай【 зат.】  ～相依  бірөбірмен 

өте жақын. 

【唇齿相依】 chúnchǐxiānɡyī тонның 

ішкі бауындай 

【唇齿音】chúnchǐyīn【唇膏】chúnɡāo 

косметиканың түрі. 

【 唇 红 齿 白 】 chúnhónɡchǐbáiжас 

өспірім,балғын 

【唇焦舌敝】 chúnjiāoshébì Сөйлей-

сөйлей жағы талу, сөйлей-сөйлей аузы 

ауру, айтпаған сөзі қалмау, қақсап-

қақсап болдыру, жағы кез, тілі зар болу 

【唇裂】chúnliè Жырық ерін, жырық 

【唇舌】chúnshé Сөз, лебіз, емеурі 这

件事儿恐怕还得大费～ .Бұл іске сірә 

емеурін білдірту керекпен. 

【唇吻】chúnwěn<书>【зат.】①ерін, 

емеурін嘴唇.②ділмәр, сөзшең, шешен, 

сөз, лебіз 

【唇线】chúnxiàn【зат.】еріннін ернеуі 

【唇音】chúnyīn Еріндік дыбыстар 

淳 chún①Момын, адал, жуас～厚 өте 

жуас. ② (Chún) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【淳厚】chúnhòu Жұпыны, қарапайым, 

адал, түзу, жуас, момын【сын.】   风

俗～ қарапайым әдет-ғұрып. 

【淳美】chúnměi Пәк, таза, сап, тұнық, 

мөлдір, әсем, сұлу, әдемі, тамаша, 

көрікті 【 сын. 】  音 色 ～  сапасы 

тамаша｜～的艺术享受. 

【淳朴】 chúnpǔ Момын, адал, жуас

【сын.】  诚外貌～  сырты жуас｜民

情～ жұртқа мәлім жуас. 

【鹑衣】 chúnyī<书 > Қырық жамау 

киім, жырым-жырым киім, далба-дұлба 

киім, алба-жұлба киім【 зат.】  ～百

结.Ескі киім 

【醇】chún①〈书〉күшті арақ, ашты 

арақ 含酒精多的酒 . ② спирт таза, 

кіршіксіз, нақ, сап 

【醇和】Жағымды, жайлы, ұнамды, 

әдемі chúnhé 

【醇厚】chúnhòu①Қою, қанық, дәмді

【сын.】 香味～ дәмді иіс.Қою, қанық, 

дәмді 

【醇化】 chúnhuà Кемелдену, толысу, 

жетілу, толықсу, кемелдендіру, 

жетілдіру, көріктеу 

【醇酒】chúnjiǔ Ашты арақ, күшті арақ 

【 醇 美 】 chúnměi Әдемі, сәнді, 

сымбатты, тамаша, әсем, жайлы, 

жағымды, ұнамды【сын.】  ～的嗓音 

жағымды әуен｜酒味～  арақтың исі 

тамаша.. 

【醇浓】 chúnnónɡ【 сын.】  ①Иіс-

қоңыс, иіс ～的老酒 көне арақтың исі.

②Әдет-ғұрып, жол-жосын, жөн-жосық, 

жол-жора, салт, жоралғы, дағды, әдет  

她的演唱韵味～  оның айтқан әнінің 

мағанасы әдет ғұрыпқа байланыст\ы.. 

【醇香】chúnxiānɡ Әдемі иіс, жағымды 

иіс, ұнамды иіс, жұпар иіс, тәтті дәм, 

әдемі дәм 

【醇正】 chúnzhènɡ Сап, нақ, таза, 

ұнамды, жағымды, әдемі, тамаша 

 

 

chǔn 

 

【蠢】chǔn【сын.】 ①ақымақ, топас, 

доғал, кешше 这种做法太～了 .Бұлай 

істеу өте ақмақтық②зердесіз, зейінсіз, 

ноған, надан, миғұла～笨.Топас. 

【蠢笨】chǔnbènақымақ, топас, доғал, 

кешше 【 сын. 】   ～的狗熊 .Ақмақ 

қонжық 

【蠢材】chǔncáiақмақ,топас. 

【蠢蠢】 chǔnchǔn<书>【 сын.】  ①
мазасыздану, тыншсыздану, 

беймәзәләну, толқу, лоблу, 

қобалжу ,қыбырлау, қимылдау, 

жыбырлау王室～. Сарай іші мазасыз. 

【蠢动】chǔndònɡ【ет.】①қыбырлау, 

қимылдау, жыбырлау, құтыру, әулігу, 

есіру, әрекеттену 

【蠢话】 chǔnhuà Былжырақ, көкіме, 

шатпарақ, шатпақ, жаман сөз, доғал сөз, 

шірік сөз 

【蠢货】chǔnhuò【зат.】蠢材.Ақымақ, 

кемсәу, топас, миғұла, көкми, ноған, 

дәндүріс, мисыз 

【蠢人】 chǔnrén 【 зат. 】  Ақымақ, 

кемсәу, топас, миғұла, көкми, ноған. 

【蠢事】chǔnshì аусарлық, ақымақтық, 

топастық, надандық, делқұлылық, 

ноғандық, дүлейлік, жөнсіздік, 

зердесіздік 

 

 

chuō 

 

【 逴 】 chuō 〈 书〉 ① Алыс. 远 . ②
Алыстау. 

戳 chuō①түрту, шұқу, нұқу一～就破.②

тұйреу, пісу, шаншу 打球～了手 допты 

қолымен ұру｜钢笔尖儿～了 қаламмен 

ьтүрту.Мөр, таңба (～儿)【зат.】图章.

邮～ почтп тпңбасы 

【戳穿】 chuōchuān【 ет.】① түйреу, 

тесу, тесіп тастау, тесіп кету, түйреп өту

刺刀～了胸膛.②әшкерелеу, айпаралау, 

ашу, ашып тастау, 

【 戳 脊 梁 骨 】 Артынан сөйлеу, 

сыртынан сөйлеу, артынан жазғыру, 

сыртынан мінеу, артынан қомпылдау, 

сырттай күңкілдеу chuōjǐ·liɑnɡɡǔ 办事

要公正，别让人家～ .Жұмыс нақты 

болу ке,рек,адамның артынан сөйлеуге 

болмайды. 

【戳记】chuōjì Таңба, мөр 

【戳子】chuō·zi Таңба, мөр. 

 

 

chuò 

 

【娖】 chuò< 书 >① Байқау, сақтану, 

абайлау, абай болу, сақ болу, абайшыл, 

сақ, байыпты, ұстамды, орнықты, 

құнтты ② Ретке салу, тәртіпке салу, 

реттеу, тәртіптеу, дұрыстау, түзеу, оңау, 

жақсарту 

【啜】chuò①<书>喝 Ішу, сіміру, жұту, 

ұрттау (айғайлау, ақыру, зекіру, зеку, 

тепсну) 
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【啜泣 】 chuòqì Өкси жылау, өксу, 

солқылдау【ет.】 ～不止 жылағап өзін 

үұстай алмау｜低声～ ақырын жылау. 

【惙】 chuò<书 >①Қайғыру, қамығу, 

уайымдау, мұңаю, шерлену, мұң, шер 

Болдыру, бұрлығу, қалжырау, шаршау, 

әлсіреу Қысқа,әлсіз. Әлсіз демалу 

【惙惙】 chuòchuò 〈书〉 Қайғыру, 

қамығу, уайымдау, мұңаю, шерлену, 

мұң, шер【сын.】  忧心～сынық көңіл 

болу. 

【绰】 chuò① кең, кеп-кең～有余裕

молшылық,. ② молшылық, баршылық

〈书〉～丽 баршылық өмір. 

【 绰 绰 有 余 】 chuòchuòyǒuyú 

таусылмас,бітпес 

【绰号】chuòhào лақап есімі【зат.】她

的～叫小猫.Оның лақап аты мысық. 

【绰约】 chuòyuē〈书〉  әдемі,сұлу

【сын.】 ～多 әдемі姿 қилы бейн. 

【辍】  chuò тоқтау Доғарылу～学 

үйренуді тоқтату｜时作时～  уақытты 

тоқтату｜日夜不～  түннің ортасына 

қарай доғарлау.. 

【辍笔】chuòbǐ<书> Жазудан тоқтау, 

сызуды қою, қалам тастау, қалам 

ұстамау, қалам алмау, жазбау, сызбау 

【辍学】chuòxué Оқудан қалу, оқудан 

тоқтау 

【歠】chuò<书>①ему, сору, сораптау, 

жұту, сіміру, сіңіру, тарту, иіскеу, шегу 

Көкөністі сорпа 

 

cī 

 

【刺】 cī шарқ-шұрқ, зу-зу, сыр-сыр, 

пыс-пыст. Беліктеуіш сөз 拟声 ～的一

声，滑了一个跟头 шарқ еткен дыбыс 

шықтыда тайып құлап басын соқты. 

【 刺 啦 】 cìlāСырт ете калу, дыр-

дыа,дар-дар,дыбысты білдіретін 

бейнелеуіш..拟声～一声，衣服撕了个

口 子 киім дыр етіп жыртылып 

кетті.｜～一声划着了火柴 .Сіренкені 

сыр еткізіп тұтатты. 

【 刺 棱 】 cìlēnɡБыж шыж 

ету,бейнелеуш. 拟声  猫～一下跑了
Мысық быж етіп қашып кетті.. 

【 刺 溜 】 cīliū Зуылдау, быжылдау, 

ызыңдау, ысылдау, ысқыру.拟声  不留

神，～一下滑倒了   тарс етіп тайып 

құлады. 

【呲】cī(～儿)<口>Сөгу, жазғыру, ұрсу, 

кінәләу【ет.】我～儿了她两句她就哭

了 .Мен оған екі ауыз ұрстым ол 

джылыъап жіберді. 

【差】cī Әркелкі, қилы-қилы, ала-құла, 

әр түрлі, әр алуан, түрліше, парықты, 

шамалас 

【疵】cī Кемшілік,ақау,кінарат. 

【疵点】 cīdiǎnКемшілік,кінәрат,ақау.

【зат.】没有什么～ ешқандай кінарат 

жоқ. 

【疵品】 cīpǐn бұзылған бұйым,ақауы 

бар зат. 

【疵瑕】cīxiá【зат.】瑕疵.Мардымсыз 

мін, азғантай ақау, кішкентәй кілтипән, 

болмашы кемістік 

【粢】 cī[粢饭 ]( cīfàn)<方>Күріштен 

жасалатын тамақтың түрі. 

【跐】cī Таю,тайғанау,сырғу.【ет.】脚

下滑【ет.】：脚一～，摔倒了 бір аяғым 

тайып құладым. 

 

cí 

 

【词】cí【зат.】①сөз 他问得我没～儿

回 答 Оның сұрағына еш жауап 

бермедім.. 

【词典】cídiǎn Сөздік 

【词调】cídiào Қисын, ырғақ 

【词锋】 cífēnɡ Өткір сөз, қайраулы 

қалам【 зат. 】～锐利 .Қылшылдаған 

өтірік 

【词赋】cífù同“辞赋”.Өлең, бәйт 

【词根】cíɡēn түбір сөз 

【词根语】cíɡēnyǔ Түбір тіл, түбірсөз, 

дара тіл 

【词话】 cíhuà【 зат.】① сырт, тұлға, 

құрылыс, нұсқа, салт, ырым 

【词汇】cíhuì Сөздік құрам, сөздік қор, 

сөз 

【词汇学】cíhuìxué Сөздік құрам ілімі 

【 词 句 】 cíjù Сөйлем Сөз-сөйлем, 

сөйлем, сөйлемше, сөз 

【词类】cílèiЕсімдіктер 

【词令】cílìnɡСөз, сыпайы сөз 

【词牌】cípái Әуен, ырғақ, уәзін 

【 词 频 】 cípín Сөз жиілігі, 

созтығыздығы【 зат.】  ～统计  сөздік 

мәлімент. 

【 词 谱 】 cípǔ Ырғақтар жинағы, 

әуендеркітәбі 

【词曲】cíqǔ Өлең, ән, жыр 

【词人】círén Ақын, әдебиетші 

【词讼】císònɡ Шағым, арыз 

【 词 素 】 císù Сөз құрамы, сөзшік, 

сөзше, морфема 

【词条】cítiáo Тізбе сөз, сөз 

【词头】cítóu Сөз алды қосымшалары 

【词尾】cíwěi Жұрнақ 

【词【сын.】 】cíxínɡ Сөз тұлғалары, 

сөз 

【词性】cíxìnɡ Сөз сипаты 

【词序】cíxù Сөз тәртібі, сөз реті 

【词义】cíyì Сөз мағынасы, сөз мәні 

【词余】cíyú【зат.】曲 өлең, ән, жыр, 

күй, музика 

【 词 语 】 cíyǔ Сөз-сөйлем, сөз, тіл 

Мақала жазған кезде сөз тілін абайлап 

қолдану керек. 

【词韵】cíyùn Ырғақ, ұйқас, қисын 

【词藻】 cízǎo 同 “辞藻 ”.Сөз, нақыл, 

уағыз, күпіл сөз, жел сөз, нақышты сөз, 

көркем сөз 

【词章】cízhānɡ әдеби шығарма, әдеби 

туынды, көркем сөз, әдебие 

【 词 缀 】 cízhuì Сөз қосымшалары, 

қосымшалар 

【词组】cízǔ Сөз тіркесі 

【茨】cí〈书〉②Теміртікен 

【茨冈人】Цыган адамы.Cíɡānɡrén 

【茨菰】cí·ɡu同“慈姑”.Жебе жапырақ 

【 兹 】 cí 龟 兹 (Qiūcí) ， ертедегі 

мемілекет атауы болған..қазіргі 

шинжандағы қашқар өңірінде болған. 

【祠】 cí Ғибадатхана, тауапхана 祠

堂：宗～ тауапхана｜先贤～марқұм 

дәнішпәндәр ғибадатқанасы. 

【祠堂】cítánɡ【зат.】①Ғибадатхана, 

тауапхана②Ғибадатхана, тауапхана 

【瓷】  cí①Шыны, фарфор【 зат.】 

陶～ саз балшықтан жасау. 

【 瓷 公 鸡 】 cíɡōnɡjī Шық бермес 

шығайбай, кесіп алса қан шықпас, шын 

сыған, нағыз қарау【 зат.】  这人是

个～，一毛不拔. Бұл бір шық бермес 

адам артық ештене баспайды. 

【瓷瓶】cípínɡ【зат.】①шыны құмыра, 

фарфорқұмыра  айырғыш зат, айырғыш. 

【瓷漆】 cíqī Шыны сыры, фарфор 

сыры 

【 瓷 器 】 cíqìШыны ыдыс, фарфор 

жабдық, шыны ыдыс-аяқ, фарфорыдыс 

【瓷实】 cí·shi<方> Шымыр, мықты, 

мығым, берік, төзімді, тиянақты, 

шыдамды, табанды, орнықты, 

тыңғылықты, мұқият, ұқыпты, шөгел他

用心钻研，学习得很～ .Ол беріліп 

зерттеді,өте шыдамдылықпен үйренді. 

【 瓷 土 】 cítǔ Шыны балшығы, 

фарфорбалшығы, фарфор саз балшығы 

【 瓷 窑 】 cíyáo Шыны құмданы, 

фарфорқұмданы 

【 瓷 砖 】 cízhuānЖылтыр керпіш, 

сырлы керпіш, шыны керпіш 

【辞】1 cí①Көркем сөз,мақала. өлең, 

бәйт 楚～  қайғылы өлең｜～赋  өлең 

жазу. 2cí①Қоштасу,қош айтысу.告 ор

别：～行｜告～Қоштасу.②Қызметтен 

босау, жұмыстан босану, қызметтен 

шегіну, жұмыстан шығу, қызметтен 

кету, босап кету, қызметтен бас тарту

【 ет. 】 ～ 呈  жұмыстпан босатып 

жіберу｜～去主任职务  меңгерушілік 

қызыметінен босау.③Босатып жіберу, 

жолғасалу, шығарып тастау, шығару, 

босату, кетіру, босау, шығу, кету【ет.】 

他被经理～了 директорліктен босату.④

推～Бойды аулаққа салып қашу ｜不～

辛苦  қыйналудан қашу.Бойды аулаққа 

салу, аттонын ала қашу, ауаша жүру, 

қашу, қашқалақтау, жалтару, жуымау, 

тайсақтау, сырғақтау 

【辞别】cíbié Қоштасу, қош айту, қош 

айтысу, қоштасып кету【ет.】 ～母校 
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ана мектеппен қоштасу. 

【辞呈】cíchénɡ Қызметтен босау хаты, 

қызметтен босау арызы, қызметтен 

босау өтініші 

【辞典】cídiǎn同“词典” сөздік. 

【辞费】cífèi<书>【сын.】  Мылжың, 

шатпақ, шұбалшаң, мән-мағынасыз 

【辞赋】cífù Өлең, бәйт 

【 辞 工 】 cíɡōnɡ Жұмыстан босату, 

шығарып тастау, қызметтен шығару, 

шығарып жіберу, шығып кету, 

жұмыстан шегіну, қызметтен шығу, 

босау, босату, шығару, шығу, кету他要

回 老 家 ， ～ 不 干 了 .Ол ауылына 

қайтпақшы,жұмыстан босатылды. 

【 辞 活 】 cíhuó( ～ 儿 ) Міндетінен 

босау,қызыметунен кету. 

【 辞 灵 】 cílínɡ Сүйекпен қоштасу, 

майтпен қоштасу, марқұммен қоштасу, 

сүйегін көріп қалу 

【辞令】cílìnɡ Сөз, сыпайы сөз【зат.】 

外交～ сыпайы ша\қыру. 

【辞聘】 cípìn【 ет.】①Міндетінен 

босау,қызыметінен кету.辞掉受聘的职

务；拒绝对方的聘用 .②Міндетінен 

босау,қызыметінен кету.解除原被聘人

的职务，不再继续聘用. 

【辞让】 círànɡ Сыпайылық ету, иба 

көрсету, сыпайылық көрсету, 

қабылдамау, көнбеу【ет.】  他～了一

番，才坐在前排. Оған құрмет қөрсетіп 

алдыңғы қатарға отырғызды. 

【 辞 任 】 círènМіндетінен 

босау,қызыметінен кету.【ет.】辞去职

务、工作等. 

【 辞 色 】 císè< 书 >сөйлегендегі 

беійнс,түрі. 【 зат. 】  不假～  сөзіне 

қарасақ жалған емес. 

【辞世】císhì<书>Қайтыс болу,жан үзу.

【 ет. 】老人因病～ .Қария ауырып 

қайтыс болды. 

【辞书】císhū Сөздік. 

【辞岁】 císuì Ескі жылмен қоштасу, 

ескі жылды аттандыру, ескі жылды 

жолға салу 

【辞退】cítuì【ет.】①Босатып жіберу, 

жолғасалу, шығарып тастау, шығару, 

босату, кетіру, босау, шығу, кету ～保姆.

② Бас тарту,қабылдамау. 

【 辞 谢 】 cíxiè Қолын қайтару,бас 

тарту,қабылдамау.【ет.】  对方送给酬

劳，他～了 .Ол ақысын берген еді,ол 

қолын қайтарды. 

【 辞 行 】 cíxínɡ Қоштасып аттану, 

қоштасып шығу, қоштасып кету, қош 

айту, қоштасу【ет.】远行前向亲友告

别：我们明天起程南下，特来向老

师～ .Ертен жолға шығамын,мұғалімге 

арнайы қош айтамын. 

【 辞 灶 】 cízàoДастарқан тәңірын 

аттандыру, қазандық тәңірын жөнелту 

【辞章】 cízhānɡ【 зат.】① т әдеби 

шығарма, әдеби туынды, көркем сөз, 

әдебиет②жазу шеберлігі, тіл шеберлігі 

【 辞 职 】 cízhí міндетінен бас 

тарту,міндетінен босау.【ет.】请求解除

自己的职务 .          要求～міндетінен 

босау өтініші.｜他已经辞了职.Ол әлде 

қашан жұмысынан босап кеткен. 

【慈】cí Жаңашырлық,мейрімділік. 敬

老～幼.③анаға меңзеледі.④фамилия 

【慈爱】cí’àiсүйспеншілік,мейрімділік.

【 сын.】   ～的目光 сүйспеншілікке 

толы жанар｜～的母亲 ана мейірімі.. 

【 慈 姑 】 cí·ɡu 【 зат. 】 ① Ексең 

орасың,жемісін көру. 

【 慈 和 】 cíhé Мейірімді, мейірбән, 

рақымды, жылы, ықыласты, бауырма面

容～.Жүзі мейрімді 

【 慈 善 】 císhàn Қайырымдылық, 

рақымдылық, қамқорлық, қайыр-

сахабат 心地～ көңілі жақсы｜～事业 

қайырымды “с шара. 

【 慈 祥 】 cíxiánɡжылы жүз,мейірім

【сын.】 (老年人的态度、神色)和蔼祖

母的脸上露出了～的笑容 .Әжемнің 

жүзінен мейірімді күлкісі байқалды. 

【慈颜】 cíyán 【 зат.】① Мейірімді 

жүзыңыз, мейірбән дидарыңыз  

Мейірімді жүзыңыз, мейірбән 

дидарыңыз～善目. Жылы жүзді. 

【 磁 暴 】 cíbào Магниттік дауыл, 

магнит бораны 

【磁场】cíchǎnɡ Магнит өрісі 

【磁带】cídài Магнитті таспа, таспа 

【磁感应】cíɡǎnyìnɡ Магниттік әсер, 

магниттік индукция 

【磁化】cíhuà Магниттелу, магниттену, 

мәгниттеу 

【磁极】cíjí Магнит үйегі 

【 磁 卡 】 cíkǎ Магнитті қағазшық, 

мәгнитті карточка 

【磁卡机】cíkǎjī Магнитті карталарға 

【 磁 控 】 cíkònɡ Магнит арқылы 

меңгеру, магниттік меңгеру【сын.】  ～

开关 магнит арқылы сөндіру. 

【磁力】cílì иагнит күші 

【磁力线】 cílìxiàn【 зат.】Магниттік 

күш сызығы 

【 磁 疗 】 cíliáo Магнитпен емдеу, 

магнитпен сауықтыру, магнитпен жазу, 

магниттік ем 

【 磁 能 】 cínénɡ Магниттік қуат, 

мәгниттік енергиә 

【 磁 盘 】 cípán Магнитті табақша, 

магнитті табақ, магниттік табақ 

【磁盘驱【 ет.】器】 cípánqūdònɡqì 

Табақжаджұргызгы 

【磁漆】 cíqī Шыны сыры, фарфор 

сыры 

【磁石】císhí【зат.】①магнит магнит 

кені 

【磁体】cítǐ Магнитті дене, магнит 

【磁铁】cítiě Магнит 

【磁通量】cítōnɡliànɡ.Магнит ағыны 

【磁头】cítóuМагнитті тетік, ұштық 

【磁效应】cíxiàoyìnɡ Магниттік әсер, 

мәгниттік эффект 

【 磁 性 】 cíxìnɡ 【 зат. 】 Мәгниттік 

қасиет, мәгнитті, мәгниттілік, мәгниттік 

【磁针】cízhēn Мәгнит тіл 

【雌】 cí Ұрғашы, ұябасар, аналық, 

енелік 【 сын. 】  ～性  әйел ｜～免 

аналық қоян. 

【雌伏】 cífú 〈书〉【 ет. 】 біреуге 

бағыну, бағынышты болу, әлдекімге 

бойсұну, ырқында болу 丈夫当雄飞，

安能～ !②жан сауғалау, жан сақтау, 

жасырыну, бұқпантайлау, тығылу, 

тасалану, паналау 

【雌花】cíhuā Аналық гүл 

【 雌 化 】 cíhuà.Әйелге айналу, әйел 

мінезділену, әйел сүрейлену, әйелдену, 

ұрғашылану 

【 雌 黄 】 cíhuánɡ 【 зат. 】 ① Сары 

күшәлә, күкіртті күшәлә, күкірт 

【雌蕊】círuǐ Гүлдің өзегі,тамыр. 

【 雌 性 】 cíxìnɡ Аналық, ұрғашы

【зат.】 ～【ет.】物. Аналық хаюан 

【雌雄】 cíxiónɡ【 зат.】①Ерлік пен 

ездік, мықтылық пен әлсіздік, күштілік 

пен әлжуездік, жігіттік пен түбіттік ～

同株.②Ерлік пен ездік, мықтылық пен 

әлсіздік, күштілік пен әлжуездік, 

жігіттік пен түбіттік 

【 雌 雄 同 体 】 cíxiónɡtónɡtǐ.Қос 

жыныстылар, бір үйліле 

【 雌 雄 同 株 】 cíxiónɡtónɡzhū.Қос 

жынысты сабақтар, бір үйлі сабақтар 

【 雌 雄 异 体 】 cíxiónɡyìtǐ 

Ауашажыныстылар, бөлек ұрықтылар 

【 雌 雄 异 株 】 cíxiónɡyìzhū 

Ауашажынысты сабақтар, бөлек 

ұрықты сабақтар 

 

cǐ 

【 此 】 cǐ Бұл, осы, осынау, мына, 

мынау ～人 осы адам｜～时  осы кез

就～告别  осылай қоштастық｜谈话

就～结束 әңгіме осылай тәмамдалды｜ 

осылай,осындай 

【此岸】cǐ’àn Бұл дүние, бұл жалған 

【此后】 cǐhòuсодан кейін,содан бері.

【 зат.】 үш жыл бұрын онымеп авто 

бекетте қоштастым,содан бері оны 

көмедім. 

【 此 间 】 cǐjiān Осында, мұнда, 

осындағы, мұндағы, бұл арада, бұл 

жерде【зат.】 ～天气渐暖，油菜花已

经盛开 .Осында ауарайы жылы,гүлдер 

әлде қашан бүр жарды 

【此刻】 cǐkè Осы кез,өтпелі кезең

【зат.】  ～台风已过，轮船即将起航
Жел өткінші соғып өтті,кеме жәй 

теңселіп тұр.. 

【此前】cǐqián Осыдан бұрын, мұнан 
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ілгері, бұрын, тегінде, ілгертінде

【зат.】 写小说是近几年的事，～他曾

用笔【 зат. 】发表过一些诗作 .Ол 

жақынғы бірнеше жылдардағы әңгіме 

жазып кедлді 

【此时】cǐshí осы шақ 

【此外】 cǐwài Мұнан тыс, осыдан 

басқа, мұнан сырт, мұнан өзге, мұнан 

басқа, мұнан қала берсе 

【 此 一 时 ， 彼 一 时 】 cǐyīshí ，
bǐyīshíҚазыр қай кез,ол кез қай кез. 

【泚】cǐ〈书〉①Ашық, қанық, айқын, 

анық, көрнеу, белгілі② тер ағызу流汗.

③  сясын құртып жазу～笔作书 . Сия 

тауысып кітап жазу 

【 跐 】 cǐ 【 ет. 】 ① басу, тұру, 

тиянақтау ～着脚往前头看.аяқ ұшымен 

тұру, өкшесімен тұру, өкшесін көтеру 

 

cì 

 

【次】 cì① Рет, қосымша【 зат.】～ 

бірінші дәреже｜座～ бірінші орын｜

车 ～  бірінші машина. ② Рет, 

қосымша ～子｜～日.③нашар, сабыр, 

сапасыз, жаман, химиялық элемент～氯

酸 .⑤есептік анықтама【мөл.】қатар, 

тартып, дәреже, рет, жол, сапар, дүркін 

【次大陆】cìdàlù Кіші құрлық, түбек, 

құрлықша 

【 次 等 】 cìděnɡ рет, жүйе, тәртіп

【сын.】  ～货.Сапасыз бұйым 

【次第】 cìdì①рет, жүйе, тәртіп бір-

бірлеп, біртіндеп, қатарлана, жағалай②

【үс.】 ～入座. Бірден отырғызу 

【次日】cìrì Екінші күн. 

【次生林】 cìshēnɡlínҚайта көктеген 

орман, 

【 次 声 波 】 cìshēnɡbōЕң ақырын 

айталған дыбыс. 

【 次 数 】 cìshù Рет, сан, тәртіп, 

қайталану, жиілік, дүркін【зат.】 练习

的～越多 көп санап жаттығу керек. 

【次序】cìxù Рет, тәртіп, кезек, қатар, 

жүйе【зат.】Мына құжаттарды реттеп 

қойдым,енді ақтарыстрма. 

【次要】cìyào Екінші, жай, әншейін, 

әдеттегі, қосалқы, қосымша, жөнсәл, 

маңызсыз, ықпалсыз, елеусіз

【сын.】  ～地位 басқа орын｜内容是

主要的，【сын.】 式是～的，【сын.】 

式 要 服 从 内 容 .Мазмұнында назар 

аударатын іс әдетте формасы. 

【次韵】cìyùn Ұйқасын алу, ұйқасын 

пайдалану, ырғағын пайдалану 

【 伺 】 cì [ 伺 候 ]( cìhou) Аңду, 

қарауылдау, бақылау, күзету, байқау, 

торуылдау, күту, тосу, бағу【зат.】 ～病

人. Ауруға қарау 

【刺】cì ①шаншу, түйреу, сұғу, пісу, 

қадау, шабақтау, кіргізу 【 ет. 】刺激
Тітіркендіру, түршіктіру, қоздыру, 

қызықтыру, еліктіру ～鼻子 . Мұрнын 

тітіркендру③【 ет.】遇～  өлтіпру｜

被 ～  өлтірту. ⑤ 讽 Өлтіріп кету, 

астыртын өлтіру, жасырын өлтір 讥～.

⑥(～儿)【зат.】қадау,шаншу,түйреу. 

【刺柏】cìbǎi Қара арша, арша 

【刺刀】 cìdāo 【 зат. 】枪刺 .Найза 

(мылтық найзасы) 

【刺耳】cìěr Құлаққа жағымсыз, құлақ 

түршіктірер, құлаққа түрпідей тиер 

【刺骨】cìɡǔ【ет.】 寒风～.Сүйектен 

өту, сүйекке қадалу, сүйек қару 

【刺槐】cìhuái Қараған 

【刺激】 cìjī Тітіркендіру, түршіктіру, 

қоздыру, қызықтыру, еліктіру 

【刺客】cìkè Қанды қол, қанышер, бас 

кесер, жендет 

【刺目】cìmùкөз ұялту, көз шағу, көз 

қамау, көз қаратпау. 

【 刺 挠 】 cì·nɑo 〈 口 〉 Сасу,Кірлеу

【сын.】 有好些天没洗澡了，身上～

得 很 .Бірнеше күн болды 

эуынбадым,денем кірлеп кетті. 

【 刺 配 】 cìpèiЕртеде қылмыскердің 

бетіне таңбалап жазу жазып айдауға 

жіберген. 

【刺儿菜】cìrcàiҰзақ жыл өскен дәрі 

шөп. 

【刺儿话】cìrhuà<方>жел сөзді,жалған 

айтылған,【зат.】 说～өтірік айту.. 

【 刺 儿 头 】 cìrtóu Қырсықты, 

қыршаңқы, қиқар, шәркез, шарқыш  

【 刺 杀 】 cìshā найзаласу, сайысу, 

нәйзәгерлік үйрену 

【刺探】cìtàn Құлақ түру, құлақ тігу, 

тың тыңдау, жинау, жинастыру 

【刺猬】cì·wei Кірпі, кірпікшешен 

【 刺 细 胞 】 cìxìbāo Шанышқылы 

клеткаләр 

【刺绣】 cìxiù① қоленердің бір түрі. 

Кесте тігу, кесте шегу, кесте салу, кесте 

басу, кестелеу 

【刺眼】cìyǎn【сын.】 ①Көздің нұры 

шашырау.【刺痒】cì·yɑnɡ<口> Қышу, 

қышыну【 сын.】  蚊子咬了一下，

很～.Ара шаққан жер қатты қышып тұр 

【刺针】cìzhēn Шанышқы, піскек, біз 

【 刺 字 】 cìzì Ертеде қылмыскердін 

бетіне таңбалап жазалауды айтып отыр. 

【 佽 】 cì 〈 书 〉

Көмектесу,жәрдемдесу. ～

【шыл.】.Көмектесу. 

【赐教】cìjiào Жол сілтеу, үлгі көрсету, 

ақыл беру, тәлім айту, тағылым беру

【ет.】 不吝～. Жол көрсету 

【赐予】(赐与) cìyǔ Сыйлық беру, си 

тарту, тарту ету, сыйлау, тарту, беру, 

арнау, бағыштау 

 

cōnɡ 

 

【 匆 】 cōnɡ 急

Асығыс,жедел,қарбалас. ～ 忙

асығу.｜～促.Асығыс жүру. 

【匆匆】 cōnɡcōnɡ Асығыс, қарбалас, 

суыт, асығыс-үсігіс, шапшаң, шұғыл

【сын.】  来去～ асығыс жүру｜～上

了火车.Асығыс позге міндуі 

【匆促】 cōnɡcù Шапшаң, жылдам, 

шұғыл, суыт, тығыз, тығыз-таяң, 

асығыс-үсігіс【сын.】 因为【ет.】身的

时候太～了，把稿子忘在家里没带来.

也作匆猝 .Қатты жүгіріп жүріп затын 

ұмытып қалдырып кетті. 

【匆遽】cōnɡjù〈书〉қарбалас,асығыс. 

【匆忙】 cōnɡmánɡ Шұғыл, қарбалас, 

дереу, жалма-жан, табанда, асығыс, 

асығып-үсігу, әбігер болу, әбігері шығу, 

мұрнына су жетпеу, құныперен болу. 

【葱白】 cōnɡbái Көкшулан, көкшыл, 

көгілжым, көгілдыр 

【葱白儿】cōnɡbáir.Көкшулан, көкшыл, 

көгілжым, көгілдыр 

【葱翠】cōnɡcuì【сын.】 (草木)青翠
Көк жайқын, көк шалғын, көк жайсаң, 

көкорай, көгал, көкпенкөк, жасыл 群

山～ жынысты ту,көк жайсаң｜～的竹

林.Жайқалған бамбук орманы 

【 葱 花 】 cōnɡhuā( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

Сарымсақ үлпілдегі, тураулы сарымсақ 

【葱茏】cōnɡlónɡ ағаш-шөп【сын.】  

春天来了，大地一片～. Көктем келіп 

ағаш-шөптер бүрледі 

【葱绿】 cōnɡlǜ сарғылт, сарғылтым, 

сарғыш【 сын.】  ～的田野  жасыл 

атыз ｜ 雨 后 的 竹 林 更 加 ～ 可

爱.Жаңбырдан кейінгі орман әдемі 

【葱头】cōnɡtóu Пияз 

【 葱 郁 】 cōnɡyù 【 сын. 】  葱 茏
Көкпенкөк, жап-жасыл, көгілдыр, 

жасыл～的松树林 . Көкпенкөк жыныс 

орман. 

【聪】 cōnɡ① <书 > ақыл, ес, зейін, 

парасат, зерде 

【 聪 慧 】 cōnɡhuì Зерек,ақылды.

【сын.】  ～过人.Ақылды адам 

【聪敏】cōnɡmǐn Ақылды 天资～. Ол 

тума зерек бала 

【 聪 明 】 cōnɡ·mínɡ Зерек,ақылды

【сын.】 这个孩子既～又用功，学习

上 进 步 很 快 . Бұл бала өте 

зерек,сабағанда ілгерлеушілік жақсы 

【 聪 悟 】 cōnɡwù 〈 书 〉

ақылды,зерек,ыждағатты.【сын.】  ～

好学.Ыждағатпен үйрену. 

【聪颖】 cōnɡyǐnɡ<书 >Зерек,ақылды

【сын.】 聪明. 

 

cónɡ 

 

【从】-1cónɡ 旧读 zònɡ)①跟随 Ілесу, 

еру, сөңінәнеру, қасында болу, бірге 

жүру, бірге болу. ② 顺 从 ешқашан, 

ешуақытта ； 2 cónɡ шығыс 
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септігінің…дан, …ден, 

тан, …тен, …нан, …нен жалғаулары. 

【从】-2 cónɡ. бастап батысқа ｜～现

在起 Қазірден бастап｜～不懂到懂

Білместен бастап білу ｜ ～ 无 到 有

Жоқтан бар｜～少到多 Аздан көп.②

介 ...Өту～窗缝里往外望 Терезенден 

сыртқа қарау｜你～桥上过，我～桥下

走 сен көпірден өткенде,мен көпірдің 

астымен жүрдім｜～他们前面经过
Олар менің алдымда өтті.

③...бойынша～笔迹看，这字像孩子写

的 Бұл жазуға қарағанда бала жазған 

сияқты.④Ешқашан【үс.】 ～没有听说

过 Ешқашан естіп көрмеппін 

【从长计议】 cónɡchánɡjìyì Ұзақтан 

ойластыру 这个问题很复杂，应该～，

不要马上就做决定.Бұл сұрақ өте қиын, 

ұзақтан ойластыру керек. 

【从此】cónɡcǐ қазірден батап【үс.】 

这条铁路全线通车，～交通就更方便了
бұт темір жол тартылғаннан бастап  

жол қызметіне өте қолайлы болды.. 

【从犯】cónɡfàn Ілессуші қылмыскер 

【 从 缓 】 cónɡhuǎn 【 ет. 】

Кеиінірек,кешіктіру ～办理 кешіктіріп 

істеу｜该项措施～执行 Бұл қимылды 

кешірек істеу керек . 

【 从 简 】 cónɡjiǎn Оңай амалдар 

қолдану【ет.】采取简单的办法或方式

(办理)：手续～｜仪式～. 

【 从 谏 如 流 】 cónɡjiànrúliú Елдің 

айтқанымен санасу 

【 从 教 】 cónɡjiào Оқытушылықпен 

айналысу【ет.】他～近半个世纪，如

今是桃李满天下.Ол  оқытушылықпен 

айналысу көп уақыт болды. 

【 从 井 救 人 】 cónɡjǐnɡjiùrén 

Құтқару,адам құтқару. 

【从警】 cónɡjǐnɡ Әскери адам болу

【ет.】  他～十年来，三次受嘉奖 .Оп 

әскери жұмысынын он жылдан бері ү 

рет марапаттылды. 

【从军】cónɡjūn  Әскери дайындық. 

【 从 宽 】 cónɡkuān Кеңшілік ету

【ет.】 ～处理 Кеңшілік ету. 

【从来】cónɡlái Бұрыннан,ежелден 这

种事我～没听说 Бұл істі ежелденестіп 

көрмеппін.过.Бұл іс жәйлі бұрын естіп 

көрмеппін. 

【从良】cónɡliánɡ Дұрыс жолға түсу 

【从略】cónɡlüè【ет.】Қысқыша айту 

【从命】 cónɡmìnɡ【 ет.】Бұйырғанға 

бойсы 恭敬不如～Бұйырғанға бойсыну. 

【 从 前 】 cónɡqián Бұрын,баяғыда

【зат.】想想～的悲惨遭遇，更加感到

今天生活的幸福美满｜～的事儿不必再

提了 .Бұрынғы іті енді ауызға алулың 

қажеті жоқ. 

【从权】cónɡquán Жағдайға қарай～处

理 Жағдайға қарай реттеу. 

【 从 戎 】 cónɡrónɡ 〈 书 〉 Әскери 

дайындық 【 ет. 】参加军队 Әскери 

дайындыққа қатысу. 

【从容】 cónɡrónɡ ( 旧读 cōnɡrónɡ)

【 сын. 】 ①

Асықпау,сасқалақтамау,абыржымау. ②

Кең,көп 时间很～，可以仔仔细细地

做 ｜ 手 头 ～ .Уақыт көп,жұмысты 

асықпай істеуге болады. 

【 从 容 不 迫 】 cónɡrónɡbùpò Өте 

сабырлы,ұстамды 他满脸挂笑，～地走

上了讲台 .Ол күліп, сабырлы түрде 

тақтаға шықты. 

【 从 善 如 流 】 cónɡshànrúliú Елдің 

жақсы пікірін тез қабылдауды айтады 

【从师】cónɡshī Үйрену.【ет.】跟师傅

(学习)：～习艺.Өнер үйрену. 

【从实】cónɡshí Аинытпай【үс.】 ～

回答.Аинытпай жауап бер. 

【 从 事 】 cónɡshì 【 ет. 】 ① Іспен 

айналысу ～ 教 Тәрбие беру іспен 

айналысу育工作｜～文艺创作. 

【从属】cónɡshǔ Көну,бойсыну,бағыну

【ет.】～关系 бағыну байланысы 

【 从 俗 】 cónɡsú 【 ет. 】 ① Әдеп 

ғұрыппен жүруӘдеп ғұрыпқа бағыну 

【 从 速 】 cónɡsù лезде,жылдам.

【ет.】 ～处理 жылдам реттеу｜～进

行｜存货不多，欲购～зат көп емес ,тез 

сатып алу керек. 

【从头】cónɡtóu (～儿)【үс.】①从最

初 ( 做 ) ： ～ 儿 做 起 . ② 

Қайтадан,басынан  ～儿再来.Қайтадан 

істеп көр. 

【 从 先 】 cónɡxiān < 方 > бұрынан

【 зат. 】他身体比～结实多了 ол 

бұрынғысынан мықты болыпты. 

【从小】 cónɡxiǎo Балалық шағынан 

(～儿 )【үс.】他～就爱运【ет.】 .Ол 

балалық шағынан бастап спортты 

жақсы көреді 

【从心所欲】cónɡxīnsuǒyù 随心所欲
Ойға келгенді істеу. 

【 从 新 】 cónɡxīn Қайтадан,басынан 

бастап.【үс.】重新. 

【从严】cónɡyán Қатал болу【ет.】～

判罚 қатал үкім 

【从业】cónɡyè Жұмыс істеу【ет.】～

机会 Жұмыс істеу орайы｜～人员
Жұмысшы. 

【从艺】cónɡyì Өнер жалында 

【从影】cónɡyǐnɡ Киномен айналысу  

【从优】cónɡyōu Артықшылық беру 

【从征】cónɡzhēnɡ Әскерге аттану 

【从政】cónɡzhènɡ Саясатқа араласуы 

【从中】cónɡzhōnɡ Ортасында болу 

【 从 众 】 cónɡzhònɡ Көп бөлік 

адамдардың жұмыс істеу тәсілі 

【丛】cónɡ①Бірігу,жиналуКөгал 生长

在一起的草木：草～｜树～ .③Адам 

немесе заттардың жиналуы 人 ～ ｜

论 ～ ｜ 刀 ～ 剑 树 . ④ Бірге өскен  

шөптердің санаулуы【мөл.】一～杂草.

⑤ Фамилмя(Cónɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【丛脞】cónɡcuǒ〈书〉Кішігірім 

【丛集】 cónɡjí①Шоғырлану②Кітап 

жасау 

【丛刊】cónɡkān Ұласпалы кітап 

【丛刻】cónɡkè Оима баспалық кітабы 

【丛林】 cónɡlín【 зат.】①Орман②
Будхана,Ғибадатхана 

【丛莽】cónɡmǎnɡ Көк шалғын 

【 丛 山 】 cónɡshān 【 зат. 】 Қатпар 

қатпар таулар 

【丛书】cónɡshū Ұласпалы кітап 

【丛谈】cónɡtán Топтама 

【丛杂】cónɡzá Шым шытырық Шым-

шытырық іс, жұмыс 

【丛葬】cónɡzànɡ Топты жерлеу  

【丛冢】cónɡzhǒnɡ〈书〉Қалың бейіт 

【淙】cónɡ [淙淙](cónɡcónɡ) сылдыр 

сылдыр,еліктеуіш сөз. 【 ел. 】 泉

水～.Бұлақ суы сылдырлап ағады. 

 

còu 

 

【凑】 còu【ет.】①жинау～钱 Ақша 

жыйнау｜大家～到这里来听他讲故事. 

Көпшілік осында жыйналып оның 

әңгімесін тыңдады.②～巧｜～热闹.③ 

іле шала,артынын～到跟前 алдымда іле 

шала жүріп отырды.｜她拿起一束鲜

花～着鼻子闻.Ол бір буда жас гүді ала 

салып іле шаола мұрныны апарып 

йскелі. 

【 凑 份 子 】 còufènzi ① Ақша қосу 

Әурелеу 

【 凑 合 】 còu·he 【 ет. 】 ① 

жыйналыс,жыйналу.下班以后大伙儿

都～在一起练习唱歌.Жұмыстан түскен 

соң жігіттер жыйналып ән айтып 

жаттықпақшы.②Қосу , Ептеп没有什么

好 菜 ， ～ 着 吃 点 吧 Жақсы тамақ 

жоқ,ептеп жеп тұрыңдар｜这两年日子

过得还～Екі жылды ептеп өткіздім. 

【 凑 集 】 còují Бас қосу,бірге болу

【ет.】人烟～Адам көп 

【凑近】 còujìn Мақсатқа жақындау

【ет.】他～小王的耳朵，叽里咕噜说了

一阵.Ол шиуаңның құлағына жақындап 

көп сөздер айтты 

【凑钱】còuqián Ақша жинау【ет.】大

家～买了些图书资料.Ақша жинап біраз 

кітаптар алдық 

【凑巧】còuqiǎo Сәтті келу【сын.】我

正想去找他，～他来了 Сәті түсіп ол 

өзі келді｜真不～，我还没有赶到车

站，车就开了 .Сәтсіз болып қалды, 

аялдамаға енді келген уақытта, көлік 

жүріп кетті. 

【凑趣儿】 còuqùr 【 ет. 】① Көңіл 
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көтеру②Қалжыңдау 他跟我很熟，所以

故 意 拿 我 ～  Екеуміз өте тығыз 

араласамыз, сондықтан мен онымен 

жиі  қалжыңдасамын.｜没事时姐妹们

在一起～ .Кейде апалы сіңілі болып 

қалжыңдасамыз 

【凑热闹】 còurènɑo (～儿 )①Сауық 

құру,ойнау.②Әурелеу 

【凑手】còushǒu Қолда болу 

【凑数】còushù(～儿)【ет.】①Ақша 

толтыру凑足【сан.】额.②Сан толтыру 

【凑整儿】còuzhěnɡr【ет.】Кесек ету 

 

 

cū 

 

粗  cū. 【 сын. 】 ①жуан. .②қопал, 

дөрекі. 

【粗暴】cūbào Көргенсіз,сорақы 

【粗笨】cūbèn【сын.】①Епсіз  手脚～ 

Епсіз қол-аяқ｜那人身高体大，但

【ет.】作并不～.Ана адамның адамның 

денесі өте биік, бірақ қозғалғандығы 

епсіз.②Дүниенің ауырлығы 

【粗鄙】cūbǐ Дөрекі【сын.】言语～
Дөрекі тіл 

【粗布】cūbù【зат.】①Мата 

【粗菜】cūcài Жалпылық көгеніс 

【 粗 糙 】 cūcāo 【 сын. 】 ① Тегіс 

емес,нашар немқұрайлы,үстірт 这套衣

服 的 手 工 很 ～ .Мына киімді 

немқұрайлы ұстау. 

【 粗 糙 度 】 cūcāodù Өңделмеген 

мөлшері 

【粗茶淡饭】cūchádànfàn Қарапайым 

тамақтану Бұл жерде қарапайым өмірді 

меңзеген. 

【粗大】 cūdà【 сын.】①Жуан,кесек 

Дауыстың жуандығы 

【粗放】cūfànɡ【сын.】①Шашырату 

Ұқыпсыз 管理～ Ұқыпсыз басқару..③
Кеңейте  

【粗浮】cūfú Тұрпайы,дөрекі 

【粗工】cūɡōnɡ Ауыр жұмыс 

【粗估】cūɡū Сырттай мөлшер 这幅

画～价值上千元.Мына суреттің бағасы 

сырттай мөлшерлегенде 1000 юань 

болып қалады. 

【粗犷】cūɡuǎnɡ【сын.】①Дөрекі～

无理.②粗豪；豪放 Ашық,жайсаң 

【粗豪】cūháo【сын.】①Ақ жарқын

性情～｜～坦率 .②Айбынды 汽笛发

出～的声音.Айбынды дауыс 

【粗话】cūhuà Тұрпайы сөз 

【粗活儿】cūhuór(～儿)Қара жұмыс 

【粗加工】cūjiāɡōnɡ Қосымша жұмыс 

жасау 

【粗狂】cūkuánɡ Еркін. 

【粗拉】 cū·lɑ〈口〉【 сын.】粗糙
Нашар,жаман. 

【粗粮】cūliánɡ Қара астық 

【 粗 劣 】 cūliè Жаман,нашар

【сын.】 ～的饭食 Нашар тамақ 

【粗陋】cūlòu【сын.】①Сапасыз～的

茅屋 Сапасыз бөллме ②Тартымсыз 

【粗鲁】cū·lǔ Дөрекі 他是个火性人，

说话～，你别介意.Оның сөйлегені өте 

дөрекі, көңіліне алма. 

【粗略】cūlüè Шамамен 

【粗莽】cūmǎnɡТұрпайы 

【粗浅】cūqiǎnТаяз 

【粗人】cūrén【зат.】①Дөрекі адам ②
Білімсіз адам 

【粗纱】cūshā Жуан жіп 

【粗实】cū·shi Берік мықты【сын.】 

树 干 长 得 很 ～ .Ағаштың өсімі өте 

мықты. 

【 粗 手 笨 脚 】 cūshǒubènjiǎo 

Епсіз,икемсі 别看他～的，心眼儿可多

着 呢 . Оның икемсіздігіне қарамай, 

жүрегіне көп қара. 

【 粗 疏 】 cūshū 【 сын. 】 ① Салақ  

Жуан,сирек 

【粗率】cūshuàiАлаңғасарлық 

【粗俗】 cūsú Әдепсіз【 сын.】  言

语～.Әдепсіз тіл 

【粗通】cūtōnɡ Хабарлы болу 

【 粗 细 】 cūxì 【 зат. 】 ① Жуан 

жіңішкелік мөлшер 这样～的沙子最合

适 .Осындай жуандық өте келісті. ②

Жуандық 桌面平不平，就看活儿

的～.Үстелдің жуыандығы. 

【粗线条】cūxiàntiáo【 зат.】①Жуан 

сызық Дөрекі.Мақаланың нашарлығы 

【粗心】cūxīnБеиғамдық 

【粗哑】cūyǎҚарлыққан 

【粗野】cūyěКөргенсіз,әдепсіз 

【粗枝大叶】cūzhīdàyèҰқыпсыз 

【 粗 制 滥 造 】 cūzhìlànzàoЖасалуы 

нашар,сапасының төмендігі 

【粗制品】cūzhìpǐn Жұн өнімдері 

【粗重】cūzhònɡ【сын.】①Дауыстың 

жуандығ ～的嗓音｜～的喘息声.②(手

或脚 л а)Қол яқтың жуандығы～的手. 

Қол жуандығы ③ Ауыр,қиын 

Жалпақ,кесек Жұмыстың қиындығы. 

【粗壮】cūzhuànɡ【сын.】①Жуан,дәу 

身材～. Белі жуан②Мықты ～的树干 

Мықты ағаш..③Даусы жуан 

 

 

cú 

 

【 徂 】 cú 〈 书 〉 ① Қарай ② 过 去

Өткен；逝：岁月其～.③开始 Бастау六

月～暑. Маусымда бастау 

【殂】cú〈书〉Өлім因病告～.Аурудан 

өлу 

 

cù 

 

【 卒 中 】 cùzhònɡ ① Басы айналып 

құлап қалу  

【促成】cùchénɡ Бітіру,тездету【ет.】 

这件事是他大力～的 .Мына істі ол 

тездетіп бітірді. 

【促进】cùjìn Ілгері бастыру【ет.】～

派  Ілгері бастырып жіберу｜～工作 

Жұмысты ілгері бастыру.｜～两国的友

好 合 作 .Екі елдің келісімін ілгері 

бастыру. 

【促请】cùqǐnɡТездетуді өтіну ～上级

早作决定.Ертерек шешуді тезірек өтіну. 

【促使】 cùshǐ Құзастыру,іске асыру

【 ет.】  ～发生变化  Өзгерісті іске 

асыру.｜～生产迅速发展 .Өндірістің 

дамуын іске асыру. 

【促退】 cùtuì Шегіндіру【 ет.】～

派.Шегіндіріп жіберу. 

【促膝】cùx Тīізерлеп отыру【ет.】～

谈心. Тізерлеп отырып сөйлесу. 

【 促 狭 】 cùxiá< 方 >Мазақ қылу

【сын.】①～鬼(促狭的人).②Алдап- 

арбау 

【 促 销 】 cùxiāo Сатылуын тездету

【ет.】利用广告～ Тезірек сатылу үшін 

жарнама жасау 

【促织】cùzhī Шырылдауық шекіртке 

【 猝 不 及 防 】 cùbùjífánɡ Аяқ 

астынан,кенеттен 

【 猝 尔 】 cùěr < 书 > Аяқ 

астынан,кенеттен 

【猝发】cùfāКенеттен қозғалу 

【猝然】 cùránАяқ астынан,кенеттен

【үс.】 ～改容 кенеттен өзгеру｜～发

问 кенеттен сұрау.. 

【猝死】cùsǐАурудан кенет өлу 

【醋】cù① Сірке суы吃～ Қызғану. 

【醋大】cùdà Кедей оқымысты 

【醋罐子】cùɡuàn·zҚызғаншақ. 

【醋劲儿】cùjìnr Қызғаншақтық 

【醋酸】cùsuān Сірке қышқылы 

【醋坛子】cùtán·ziҚызғаншақ 

【醋心】cùxīn асқазан  қыжылдау 

【醋意】cùyì Қызғаныш 

【簇生】cùshēnɡҚалың шығу 

【簇新】cùxīn Су жаңа【сын.】～的大

衣. Су жаңа киім 

【簇拥】cùyōnɡ Ортаға алу【ет.】 孩

子 们 ～ 着 老 师 走 进 教 室 .Балалар 

кабинетте ұстазды қоршай отырды. 

 

 

cuān 

【汆】cuān【ет.】Қайнаған суға салу 

【汆子】 cuān·zi 【 зат. 】 Қаңылтыр 

шағым 

撺(攛) cuān Лақтырып жіберу 

【撺掇】 cuān·duo〈口〉Айдап салу

【ет.】他说他本来不想做，都是你～他

做的 . Ол алғашынан істегісі келмеген, 

ол шырылдап жүргенде ол істеп қойды. 

【撺弄】cuān·nonɡ〈口〉【ет.】撺掇
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Айдап салу. 

【蹿】cuān【ет.】①Секіру,қарғу 猫～

到树上去了  Маймыл секіріп-секіріп 

орманға кетіп қалды.｜他一下子～得很

远. Оның секірісі өте алыс. 

【蹿房越脊】 cuānfánɡyuèjǐ Төбеден 

төмен секіру 

【蹿个儿】cuānɡèr Бойы тез өсу【ет.】 

孩子～了，去年的衣服穿着短了一大

截.Мына баланың бойы тез өсіп кетті, 

өткен жылғы киімдері қысқа болып 

қалды. 

【蹿红】cuānhónɡ Бағы жану 

【蹿火】cuānhuǒ〈方〉Ашулану 

【蹿升】cuānshēnɡТез көтерілу 

 

cuán 

 

【攒动】cuándònɡТербелу,жыбырлау 

【攒盒】cuánhé Қорап 

【攒集】cuánjí Жиылу 

【攒聚】 cuánjù【 ет.】Үймелу 教室

前～了许多学生 .Кабинеттің қасында 

студенттер үйіліп тұр. 

【攒三聚五】zǎnsānjùwǔ Топ- тобымен 

【攒射】cuánshè Шоғырлай ату 

 

 

cuàn 

 

【窜】cuàn① босқа жүгіру 抱头鼠～ 

Жүгіру｜一眨眼的工夫，这孩子又～到

哪儿去了? Бұл бала тағы қайда жүгіріп 

кетті.②改【 ет.】 (文字 ) өзгеру～改 

өзгерген 

【窜犯】cuànfànСоқтығу 

【窜改】cuànɡǎi Өзгерту【ет.】 ～原

文.Мақаланы өзгерту 

【窜扰】cuànrǎo Мазалау 

【窜逃】cuàntáo【ет.】 Қашып кету 

篡 cuàn Тартып алу 

【篡夺】cuànduó Татып алу【ет.】～领

导权.Бастыққа тату. 

 

 

cuī 

 

【崔巍】cuīwēi Биік, үлкен 

【崔嵬】cuīwéi<书>①Тасы бар тау ②

【сын.】 高大 Биік, үлкен 

【催】cuī①Құзау салу【ет.】 图书馆

来信，～他还书. Кітапханаға хат келді, 

кітаптарды қайтаруға құзау салу.②(Cuī)

【зат.】姓 Фамилия. 

【催巴儿】cuī·bɑr Қызметкер 

【 催 办 】 cuībàn Құзастыру,тездету

【ет.】 此事已去信～，很快会有答复

的.Мына істі тезірек хат жазып жөнелт, 

тезірек хабары келсін. 

【催逼】cuībī【ет.】Қысу,Тақымдау  

【催产】 cuīchǎn【 ет.】① Толғақты 

жеделдету 新的生产力～新的生产关

系.Жаңа өнімді шығаруды жеделдету. 

【催发】cuīfā Еліктіру 

【催肥】cuīféi【ет.】   Семірту 

【催化】cuīhuà Шапшаңдату 

【催化剂】cuīhuàjì Шапшңдатқыш 

【催泪弹】cuīlèidàn Жас ағызғыш 

【催眠】cuīmián Ұйықтату 

【催眠曲】cuīmiánqǔ Бесік жыры 

【催眠术】cuīmiánshùҰйықтату тәсілі 

【催眠药】cuīmiányàoҰйқы дәрі 

【催命】cuīmìnɡЖан алқымынан алу 

【催奶】cuīnǎi【ет.】Сүт шығару 

【催迫】cuīpò【ет.】催逼.Құзау 

【催情】cuīqínɡКүйыт келтіру 

【催生】cuīshēnɡ Толқақ жиілету 

【催收】cuīshōuҚарызын сұрау 

【催熟】cuīshú Пысуын жеделдету 

【催讨】cuītǎoҚарызын сұрау 

摧 cuīҚирату ,тас талқан ету 无 坚

不～.Қиратпай жүрмеу 

【摧残】cuīcánОйрандау 

【摧毁】cuīhuǐ Қирату 

【摧枯拉朽】 cuīkūlāxiǔ Шөптердің 

құрап қалуы 

【摧眉折腰】cuīméizhéyāo Бәиек болу 

【 摧 折 】 cuīzhé 【 ет. 】 ①
Сәтсіздік,қиындық 

 

cuǐ 

 

【漼】 cuǐ<书 >① Судың тереңдігі② 

егілу,жылау 

 

cuì 

 

【脆】 cuì【сын.】①Омырылғыш 就

是太～.Өте сынғыш②Сынғыш 这瓜又

甜又～ .③Тұнық 她的嗓音挺～ .Онық 

даусы тұнық.④  Анық 这件事办得

很～.Бұл  істі жақсы бітірді. 

【脆骨】cuìɡǔШеміршек 

【 脆 快 】 cuìkuài Шапшаң,тез< 方 >

【сын.】  他答应得～  шапшаң жауап 

беру керек｜他办起事来总是那么～.Ол 

үнемі мәселенің шешімін шапшаң 

табады. 

【脆亮】cuìliànɡ【сын.】(Ашық,тұнық

声音) 

【脆弱】cuìruòӘлсіз【сын.】  感情～

Сезімі әлсіз｜～的心灵  Жан дүниесі 

әлсіз. 

【脆生】 cuì·shenɡ<口 >【 сын.】①

Қыртылдақ ②(声音)清脆 Анық,тұнық

这炮仗的声音可真～ .Мына адамның 

даусы өте анық естілді. 

【脆性】cuìxìnɡ Сынғыш 

【脆枣】cuìzǎo Кіртілдек шылан(～儿)

〈方【萃聚】cuìjù〈书〉Бас қосу 

【萃取】cuìqǔ Алу 

【淬火】cuì∥huǒ Қатайту 

【淬炼】cuìliànШыңдалу 

【淬针】cuìzhēn Қыздырған ине 

【粹】 cuì① Таза,табиғы,нақ ② Нәр, 

асыл 

【粹白】cuìbáiТаза <书>【сын.】②
Аппақ қапдай 

【翠】 cuì①Ашық жасыл түс ～竹 

Жасыл бамбук｜～玉  Жасыл нефрит｜

Жасыл құс 指翡翠 Жасыл жақұт 点～

(用翡翠鸟的羽毛来做装饰的手工工艺).

③Жасыл жақұт珠～｜～花.Жасыл гүл

④(Cuì)【зат.】姓 Адам фамилиясы. 

【翠绿】cuìlǜ Жап Жасыл【сын.】  ～

的松林.Барлық таулар жап жасыл. 

【翠鸟】cuìniǎo Палықшы құс 

【翠生生】cuìshēnɡshēnɡЖап -Жасыл 

(～的)～的秧苗. 

【翠微】cuìwēi Жасыл тау 

 

 

cūn 

 

【村】 cūn①Қыр(～儿 )【 зат.】一个

小～儿 Бір кішкентай қыр басы.｜工人

新 ～ .Жұмысшының жаңа қыры. ②

Дөрекі【сын.】 ～话 Дөрекі сөздер｜

他说话太～  Оның сөздері дөрекі .③

(Cūn)【зат.】姓 Фамилия. 

【村夫俗子】cūnfūsúzǐ Надан адам 

【村妇】cūnfùАуыл әйелі 

【村姑】cūnɡūАуыл әйелі 

【村落】cūnluòҚыстақ 

【村民】 cūnmín Қыстақ тұрғындары

【 зат.】  ～大会 .Қыстақ тұрғындары 

жиналысы. 

【村塾】cūnshú Жекеше мектеп 

【 村 俗 】 cūnsú ① ауыл дәстүрі

【 зат.】  ～民风  Халық дәстүрі｜②

Дөрекі ，  Тұрпайы 【 сын. 】 谈

吐 ～ .Дөрекі сөйлесу ③ Жұпыны ，

Қарапайым【сын.】 这裙子的样式显得

太 ～ 了 .Мына киімнің үлгісі тым 

жұпыны көрінеді. 

【村学】cūnxué қыстақтың оқуы 

【村野】cūnyě① ауыл қыстақ【зат.】

过～/ ауылдан өту 

 

 

cún 

 

【存】 cún①存在  тірі；生存 өмір 

сүру ： 残 ～  қалғаны, сарқыншағы, 

жұрнағы ｜父母俱～  әке-шешесі әлі 

тірі.②【ет.】储存 сақтау；保存 сақтап 

қою：封～ бекітіп сақтау, аузын жауып 

сақтау ｜ ～ 粮 астық сақтау, астық 

жинау; астық қоры, жиналған астық.③

【 ет. 】 жинау, топтау ；  жиналу, 

үймелеу ： ～ 食 тамақ сіңбеу, ас 

батпау｜新建的水库已经～满了水 

жаңадан салынған су қоймасына су 
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толып кетті . ④ 【 ет. 】 депозит, 

депозитке ақша салу：～款 депозитке 

ақша салу, депозит ｜～折  депозит 

қуәлігі｜零～整取  бөлшектеп қойып, 

кесектеп алу｜把暂时不用的现款～在

银行里  қажет емес ақшаны уақытша 

банкке қою. ⑤ 【 ет. 】 сақту, сақтай 

тұру：～车处 көлік тұрақ｜行李先～在

这儿，回头再来取 .Жүктерді осында 

сақтай тұрып, қайтып келгенде алайық

⑥ сақтап қалу, қалдырып қою：～疑 

қалдыра тұру, қоя тұру; күдік, 

күмән｜～而不论｜去伪～真.⑦【ет.】

қалдық； асып қалу, қалдығы：库～ 

қоймадағы қор, ｜收支相抵，净～二百

元 кіріс-шығысты есептегенде таза 200 

юань асып қалды. ⑧ 【 ет. 】 ішіе 

сақтау,көңіліне сақтау：～心 ниет, ой, 

пиғыл; әдейі қасақана. 

【存案】cúnàn【ет.】 тіркелу, тіркеу. 

【 存 查 】 cúnchá 【 ет. 】  тексеруге 

қатыстыру, араластыру (іс-қағаз 

жүргізуде қолданылады )：交会计科～ 

бухгалтеряны тексерісіне  тапсыру . 

【存储】 cúnchǔ【 ет.】  ірку, сақтау, 

сақтай тұру ： ～ 【 мөл. 】  сақтау 

мөлшері, қоры. 

【存储器】cúnchǔqì【зат.】 есте сақтау 

құрылғысы. 

【存单】 cúndān【 зат.】①  депозит 

куәлігі.②商业部门给存货者作为凭证

的 单 据  сауда-кәсіпорындарының 

затсақтаушыға берген анықтамасы. 

【存档】cúndànɡ【ет.】 архивке салу, 

мұрағатқа енгізу. 

【 存 底 】 cúndǐ 【 зат. 】  түбіртек, 

қалдық ： 清 出 ～  түбіртекті жою, 

қалдықты өшіру｜～不多了，要赶快进

货 қалдықтан көп қалмады, дереу товар 

кіргізу керек. 

【存而不论】cúnérbùlùn 保留起来不加

讨论 кейінге қалдыру, қоя тұру：这个

问题可以暂时～, 先讨论其他问题 бұл 

мәселені кейінге қоя тұруға болады, 

алдымен басқасын талқылайық. 

【存放】 cúnfànɡ 【 ет. 】  қою (бір 

орынға)；сақтау；сақтай тұру：东西太

多，无处～  зат өте көп, қоярға жер 

жоқ｜临【ет.】身前，把几箱子书～在

朋 友 家 里  жолға шығардан бұрын, 

бірнеше жәшік кітапті досымның үйіне 

қоя тұрайық.｜把节余的钱～在银行

里.Асып қалған ақшаны банкке қояйық. 

【存根】cúnɡēn【зат.】 талон, түбіртек. 

【存户】cúnhù【зат.】 депозит салушы. 

【存活】cúnhuó【ет.】 жансақтау, өмір 

сүру：～率  өмір сүру мөлшері, өмір 

сүру шамасы｜这种病人一般可～三至

五年.Мұндай ауру адамдардың әдеттегі 

өмір сүру мөлшері 3-5 жыл 

【存货】cúnhuò①【ет.】 зат сақтау; ：

这些仓库可以代人～ . ②【 зат. 】 

сақтаулы зат ： ～ 有 限  зат сақтау 

мерізімі шектеулі. 

【存款】cúnkuǎn①【ет.】 банкке ақша 

салу：～手续简便  банкке ақша салу 

жолдарын жеңілдету.②【зат.】 банкке 

салынған ақша, депозит ： 一 笔 ～ 

белгілі бір мөлшердегі депозит ｜到银

行 去 取 ～ банкке барып, депозитті 

шығарып алу 

【存栏】cúnlán【ет.】 қолда бар, (多用

于统计)：全乡生猪～头【сан.】达两万

余 .Бүкіл ауылдағы қолда бар мал 

санынан 20 000 қалды. 

【存粮】cúnliánɡ①【ет.】астық жинау, 

қор сақтау ： ～ 备 荒 .астық жиып 

апаттан сақтану. ② 【 зат. 】 астық 

қоры ： 这 里 家 家 都 有 ～ .Мұндағы 

үйлердің бәрінде астық қоры бар. 

【存量】 cúnliànɡ 【 зат. 】  (қаржы, 

мүлік т.б.) сақталған астық мөлшері：

库 里 ～ 不 多 了 Қоймада астық аз 

қалды ｜ 盘 活 ～ .Астық мөлшерін 

арттыру. 

【 存 留 】 cúnliú 【 ет. 】 сақтау ；

қалдыру ： 他 的 著 作 ～ 下 来 的 不

多.Оның қалдырған төл шығармалары 

көп емес. 

【存念】cúnniàn【ет.】 Естелік ретінде 

сақтау. 

【存盘】cúnpán【ет.】 Компьютердегі 

мәліметтерді дискке сақтау. 

【存身】cúnshēn【ет.】 жан сауғалау, 

паналау：～之所.Паналайтын орын. 

【存食】 cúnshí【 ет.】  ас батпау, ас 

үйірілмеу, тамақ сіңбеу：孩子老不想吃

饭，想是～了吧 ? Бала үнемі тамақ 

ішкісі келмейді, меніңше ас батпайтын 

болу керек. 

【存世】cúnshì【ет.】  артында қалу, 

мирас қалу：他身后还有一部诗作～ 

Оның артында тағы бір жинақ өлең 

мирасы қалды. 

【存亡】 cúnwánɡ【 зат.】  Өмір мен 

өлім； тірлік пен ажал：～未卜  өлі 

немесе тірі екені белгісіз｜1937 年到

1945 年的抗日战争是关系中华民族生

死 ～ 的 战 争 .1937-1945 жалдар 

аралығындағы жапонға қарсы соғыс 

жұңхуа халқының өмір мен өліміне 

байланысты күрес.  

【存亡绝续】 cúnwánɡjuéxù ұлт пен 

мемлекеттің өмір сүруі мен құрып 

кетуіне байланысты; өте қатерлі дегенді 

білдіреді：～的关头 .Өмір сүру мен 

құрып кетудегі маңызды кезең. 

【存息】cúnxī【зат.】  ақша өсімі, өсім. 

【存项】cún·xiànɡ<口>【зат.】 артық 

ақша, қалдық ақша：手里有点儿～，

遇事就不着急了 .Қолда біраз артық 

ақша болса, бір іске тап болғанда 

абыржудың қажеті жоқ. 

【存心】 cúnxīn①【 ет.】  ниет, ой, 

пиғыл：～不良 ниеті дұрыс емес｜他

说这番话，不知存着什么心.Оның  бұл 

сөзді қандай оймен айтқаны белгісіз ②

【үс.】 әдейі；қасақана：你这不是～

叫我为难吗? Сіздің бұныңыз мені әдейі 

қинау емес пе? 

【存续】cúnxù【ет.】 ұласу, жалғасу, 

сақталу：夫妻在婚姻关系～期间所得

财产归夫妻双方共有.Ерлі-зайыптылар 

қарым-қатынасы сақтаолып тұрған 

кездегі мал-мүлкі екі жаққада ортақ. 

【 存 蓄 】 cúnxù ① 【 ет. 】  жиылу, 

жинау：～饮用水 .Ауыз су жинау  ②

【 зат. 】  жинаған ақша, жинаған 

дүние：这些年多少有了些～ .Осы 

жылдары біраз жиналған ақша болды. 

【存疑】cúnyí【ет.】 уақытша қоя тұру, 

кешеуілдете тұру ： 这 件 事 只 好 暂

时～，留待将来解决 .Бұл істі ең 

жақсысы кейінге қоя тұрып, кейінірек 

шешейік 

【存在】cúnzài①【ет.】 өмір сүру, бар 

болу；实际上有，还没有消失：双方观

点～着明显分歧｜事情已解决，不～任

何问题.Бұл жұмыс шешілген, ешқендай 

мәселе жоқ. ② 【 зат. 】  болмыс, 

бітім ：～决定意识，不是意识决

定～.Болмысты сана белгілейді, сананы 

болмыс емес. 

【存在主义】экзистенциянализм  

【存照】cúnzhào<书>①【ет.】 куәлік 

сақтау, айғақты сақтау ：立此～ . ②

【 зат. 】   сақталған дәлелдеме, 

сақталған айғақ. 

【 存 折 】 cúnzhé 【 зат. 】  жинақ 

кітапшасы, салым кітапшасы. 

【存正】 cúnzhènɡ【 ет.】  пікір айту, 

сын айту. 

【 存 执 】 cúnzhí 【 зат. 】  түбіртек, 

түбіртек талон. 

【存贮】 cúnzhù【 ет.】  сақтап қою, 

сақтай тұру. 

【蹲】 cún〈方〉【 ет.】  жаралану, 

жарақат алу：～了腿 .Аяғын жаралап 

алды 

 

 

cǔn 

 

【刌】cǔn〈书〉 ору, кесу；бөлшектеу. 

忖 cǔn  ойлану； тұспалдау, межелеу, 

жорамалдау：自～ іштей ойлану｜暗～ 

жасырын ойлау. 

【忖度】cǔnduó【ет.】  мөлшерлеу；

болжау ： ～ 时 势 .Заманды болжау, 

болшақты межелеу. 

【忖量】cǔnliànɡ【ет.】① ойлану：一

边走，一边～着刚才他说的那番话的意

思 .Бір жағынан жүріп, бір жағынан 

бағана ол айтқан әңгіменің мағынасын 

ойлана жүрейік. ②  еске түсіру, 
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ойлану：她～了半天，还没有想好怎么

说 .Ол қанша ойланса да, не айтарын 

білмей отыр.  

【 忖 摸 】 cǔnmo 【 ет. 】  шамалау, 

межелеу； болжау, тұспалдау. 

 

 

cùn 

 

【 寸 】 cùn ① 【 мөл. 】  ұзындық 

бірлігі，10分 1寸，10寸等于 1尺.1市

寸合 1/30 米.②【сын.】 қысқа немесе 

аз：～功｜～进｜～土｜～步｜鼠目～

光.③<方>【сын.】 дер кезінде：你来

得可真～ .Дер кезінде келдің. ④(Cùn)

【зат.】 фамилия. 

【寸步】 cùnbù【 зат.】  қарыс жер, 

әудем жер：～难行 қарыс қадам басу 

қиын, жүре алмау ｜ ～ 不 离  жап-

жақын｜～不让 .тиіттей де ерік бермеу, 

ырық бермеу 

【寸步难行】cùnbùnánxínɡ аттап басу 

қиын, қадам басу қиын.比喻开展某项工

作 困 难 重 重 .Мысалы, белгілі бір 

жұмысты жүргізуде қиыншылық үсті-

үстіне көбейген жағдайда. 

【寸草不留】 cùncǎobùliú қылтан да 

қалдырмау, түйір де қалдырмау. 

【寸断】 cùnduàn【 ет.】  быт-шыты 

шығу, езілу◇肝肠～.Іші-бауыры езілу. 

【寸功】 cùnɡōnɡ【 зат.】  азғантай 

еңбек, болмашы үлес ： 身

无～.Ешқандай еңбегі жоқ, үлесі жоқ. 

【寸进】 cùnjìn<书>【 зат.】  елеусіз 

нәтиже, болмашы табыс ： 略

有～.Болмашы табыс 

【寸劲儿】 cùnjìnr〈方〉【 зат.】① 

шеберлік. Іскерлік; еп, амал, жол：扽

(dèn)断麻经儿得靠～，不能硬拽 .② 

сәті түсу, сәті келу：这种东西早已不兴

了，赶上～，还能买到旧的 .Мұндай 

заттардың әлдеқашан қызығы қалмады, 

сәті түссе ескісін де сатып алуға 

болады. 

【寸楷】 cùnkǎi【 зат.】  кай жазуы 

(Қытайдың ертедегі жазу түрі)：～羊

毫.Кай жазуының қыл қаламы. 

【寸头】cùntóu【зат.】 ерлердің қысқа 

шаш үлгісі. 

【寸土】cùntǔ【зат.】 оймақтай жер, 

кішкентай жер ： ～ 必 争  оймақтай 

жерге таласу｜～不让.Оймақтай жерді 

де бермеу. 

【寸心】cùnxīn<书>【зат.】①  ниет, 

ой； ішкі ой：～如割(【сын.】容痛苦

不 堪 ) іштей күйзелу (азаптануды 

білдіреді)｜得失～知.② болмашы ой；

азғантай көңіл：聊表～. 

【寸阴】cùnyīn<书>【зат.】 қас-қағым 

уақыт, лездік уақыт 

 

 

cuō 

 

【 搓 】 cuō 【 ет. 】  алақанмен есу, 

алақанмен ысқылау：急得他直～手 

сасқалақтағанынан алақанын ысқылай 

берді｜～一条麻绳儿.Арқан есу. 

【搓板】 cuōbǎn (～儿 ) 【 зат.】  кір 

жуғыш тақта 

【 搓 麻 】 cuōmá 【 ет. 】  мажияң 

(қытайдың құмар ойны) ойнау. 

【搓麻将】 cuōmájiànɡ 搓麻 .мажияң 

(қытайдың құмар ойны) ойнау. 

【 搓 弄 】 cuōnònɡ 【 ет. 】  үйкелеу, 

ысқылау, жұмарлау：她两手～着手

绢，一句话也不说 .Ол екі қолымен 

қолорамалын жұмарлап, бір ауыз сөз де 

айтпады 

【搓手顿脚】cuōshǒudùnjiǎo тықыршу, 

сасқалақтау, тағатсыздану, қолды аяққа 

тұрмау：遇到困难要设法克服，光～也

不 解 决 问 题 .Қиыншылыққа 

жолыққанда амалын тауып жеңу керек, 

тағатсыздану мәселені шешпейді. 

【搓洗】 cuōxǐ【 ет.】  кірді ысқылап 

жуу. 

【搓澡】cuōzǎo【ет.】 ысқылап беру, 

жуып беру. 

【磋】 cuō①〈书〉  пілдің тісінен 

өңдеп құрал жасау：切～ .Ақылдасу, 

кеңесу ②  талқылау, ақылдасу ： ～

商.Ақылдасу, кеңесу 

【磋磨】 cuōmó<书 >【 ет.】  кеңесу, 

ақылдасу：相互～.Өзара ақалдасу 

【磋商】 cuōshānɡ【 ет.】  ақылдасу, 

кеңесу；мұқият талдау жасау：经过多

次～，双方总算达成协议 .Бірнеше 

реткі кеңесуден кейін, екі жақ ақыры 

келісімге келді. 

【 撮 合 】 cuōhe 【 ет. 】  келістіру, 

таныстыру：他俩的婚姻是王姨～成

的 .Ол екеуінің тойы уаң апайдың 

таныстыруы арқылы болған. 

【撮箕】cuōjī〈方〉【зат.】  қалақша, 

қоқсық шығаруға арналған қалақша. 

【撮弄】cuōnònɡ【ет.】①  мазақ ету, 

келеке қылу ：～人 .Мазақ қылу. ② 

елірту, есірту, желіктіру：他本不想做这

种买卖，是别人～入股的. Басқа біреу 

желіктірмесе, ол өздігінен мұндай 

сауданы жасамайды. 

【撮要】 cuōyào①【 ет.】  қысқарту, 

ықшамдау, жинақтау：把工作内容～报

告 .Қызметтің мазмұнын қысқартып 

мәлімдеу ②【зат.】 қысқаша мазмұн, 

басты түйін ： 论 文 ～ .Шығарманың 

қысқаша мазмұны. 

【蹉】 cuō 〈书〉①  қате, қателік, 

ағаттық.② белгілі бір жерден өту. 

【蹉跌】cuōdiē〈书〉【ет.】  сүрініп 

кету, шалыс басу; қателесу, жаңылу 

【蹉跎】cuōtuó【ет.】  босқа өту, зая 

кету：岁月～  босқа айлар өтті｜一

再～.Тағы да зая кетті. 

 

 

cuó 

 

【嵯】cuó[嵯峨]( cuó’é)〈书〉【сын.】 

таудың биік жері. 

【矬】 cuó〈方〉①【 сын.】 (身体 ) 

кішкене；  аласа, тапал, қысқа：～个

儿.Аласа бойлы ② 【ет.】 құрысу, бұғу, 

жиырылу：这孩子不让人领着，直往

下～.Бұл бала жетекке жүмей, отырып 

адлады. ③【ет.】 азайту, қысқарту：～

了他一百块钱工钱 .Оның жалақысына 

100 юань қысқатртты 

【矬子】cuózi<方>【зат.】 бойы аласа 

адам, тапал адам. 

【痤】 cuó[痤疮 ](cuóchuānɡ)【 зат.】 

безеу, бөрткен 

 

cuǒ 

 

 

【脞】cuǒ〈书〉 ұсақ әрі көп；ұсақ-

түйек：～语 ұсақ сөз｜～谈 ұсақ 

әңгіме｜丛～.Ұсақ-түйек, уақ-түйек. 

 

cuò 

【剉】 cuò①<书>Сындырып алу. ②

“锉” сөзімен мағыналас. 

【挫】cuò тойтару, қайтару ① сәтсіздік, 

қолайсыздық, ыңғайсыздық, жеңіліс：

受～ .Сәтсіздікке тап болу ②  【ет.】

басу；кедергі болу, бөгет болу：抑扬

顿～ Ән әуенінің кідірісі｜～敌人的锐

气，长自己的威风 .Жаудың жігерін 

мұқалтып, өз абыройын арттыру. 

【 挫 败 】 cuòbài 【 ет. 】 ① жеңіліс, 

сәтсіздік：这个企业多次从～中奋

起 .Бұл кәсіпорын талай реткі 

сәтсіздіктен кейін, бас көтерді. ②

сәтсіздікке ұшырату；жеңу：～敌人的

阴谋 Жаудың қаскүнемдігін сәтсіздікке 

ұшырату｜～敌军的几次进攻 .Жау 

армиясының бірнеше реткі шабуылын 

жеңіліске ұшырату. 

【挫伤】cuòshānɡ①【ет.】 Таңба түсу, 

еті ауру, көгеру, талаурау ②【 зат.】 

Дененің көгеріп, ауырып қалуы, бірақ 

қан шықпайды ③【 ет.】 зақымдану, 

соққы алу. 

【 挫 损 】 cuòsǔn 【 ет. 】  Жасу, 

мұқалу：～锐气.Жігері қайту. 

【挫折】 cuòzhé 【 ет. 】①  кедергі, 

кедергі болу, бөгет болу：不要～群众

的积极性 .Көпшіліктің белсенділігіне 

кедергі болуға болмайды ② Сәтсіздік, 

жеңіліс：经过多次～，终于取得了胜

利 .Бірнеше реткі сәтсіздіктен кейін, 

ақыры жеңіске жетті. 

【 剒 】 cuò< 书 > басын алу, басын 
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кесу；ору, кесу. 

【莝】cuò〈书〉① шөптурағыш аспап, 

жады .②铡碎的草.Туралған шөп 

【莝草】cuòcǎo〈方〉【зат.】 туралған 

шөп. 

【厝】cuò①〈书〉 қою, орналастыру, 

орнату ：～火积薪 . ② < 书 > өлікті 

уақытша көму, уақытша жерлеу：暂～ 

уақытша жерлеу｜浮～ өлікті уақытша 

жерлеу. ③〈方〉【зат.】 үй：～后边跑

出一条大黄狗.Үйдің артынан үлкен бір 

сары ит жүгіріп шықты. 

【 厝 火 积 薪 】 cuòhuǒjīxīn Оттың 

үстінде отырғандай. 积薪厝火  деп те 

айтады. 

措 cuò ① орналастыру; бір жақтылы 

ету：～置 орналастыру, жайғастыру｜

惊惶失～сасқалақтағанынан не істерін 

білмеу｜不知所～.Не қыларын білмеу, 

дағдару, дал болу ② амалдау, ебін 

табу：筹～.Амалдау. 

【措办】cuòbàn【ет.】 амалдап шешу, 

амалын тауып шешу：～善后事宜 

Кейінгі жұмыстарды амалын тауып 

шешу｜如款项【 сан.】目不大，还

可 ～ .Егер қаражаттың көлемі көп 

болмаса, онда амалдап шешуге болады. 

【 措 词 】 cuòcí “ 措 辞 ” сөзімен 

мағыналас. 

【措辞】 cuòcí【 ет.】  Сөз алу, сөз 

саптау ：～不当  Сөз алысы дұрыс 

емес｜全文条理清楚，～严谨 .Бүкіл 

мәтін желісі анық, сөз алысы да өте 

керемет. 

【 措 大 】 cuòdà 【 зат. 】  Кедей 

оқымысты, кедей ғұлама, жарлы 

зиялы ： ～ 习 气 ( 寒 酸 气 ) Кедей 

оқымыстының мінез-құлқы. 醋大 деп 

те айтады. 

【措施】 cuòshī【 зат.】  Айла, тәсіл, 

шара, амал：计划已经订出，～应该跟

上 .Жоспар әлдеқашан мақұлданған, 

амалдар да соған сай болу керек. 

【措手】cuòshǒu【ет.】  істеу, кірісу, 

бастау; Ыңғайластыру, жайғастыру：无

从～.  

【措手不及】cuòshǒubùjí Төтеп беруге 

үлкермей қалу：必须做好防洪准备工

作，以免雨季到来时～.Міндетті түрде 

тасқынға қарсы дайындық көру қажет,  

 

әйтпесе жаңбырлы маусым басталғанда 

үлгермей қаламыз. 

【措意】cuòyì〈书〉【ет.】сақ болу; 

зейін қою, назар салу: 读书虽多，然于

诗词不甚～.Кітапты көп оқығанымен, 

өлең сөзіне зейін қоймау. 

【措置】 cuòzhì【 ет.】  орналастыру; 

тындыру, істеу：只要～得当，不会有

什 么 问 题 .Орналастыру ойдағыдай 

болса, ешқандай мәселе шықпас. 

【锉】cuò①【зат.】  егеу. ②【ет.】 

егелеу, егеу ： 圆 孔 用 圆 锉 ～

一 ～ .Дөңгелек тесікті егеумен егеу 

керек. 

【锉刀】cuòdāo【зат.】 егеу. 

【错】1cuò①【ет.】 айқасу, қиылысу: 

交～айқаса жату｜～落 айқасу｜这几

块砖砌得不齐，～进去了一点儿.Мына 

кірпіштерді біркелкі қоймапты, бірақ 

айқасып кетіпті. ② 【 ет. 】  қайрау, 

үйкеу ：上下 牙～得 很响 .Жоғарғы 

төменгі тістерді қатты қайрау. ③【ет.】 

алшақтату, арасын ашу：～车 көлікті 

алшақтату◇～过了机会 .Мүмкіндікті 

жіберіп алу. ④ 【 ет. 】 

қабаттастырмау：这两个会不能同时

开，得～一下.Бұл екі жиналысты қатар 

өткізуге болмайды, қабаттастырмау 

керек. ⑤【 сын.】  қате, теріс：～字

қате жазу｜这道题算～了.Бұл есеп қате 

болды. ⑥ ( ～儿 ) 【 зат. 】  қателік, 

ағаттық； білместік：没～儿 қателік 

жоқ｜出～儿.Қателік шығу. ⑦【сын.】 

жаман；нашар: 这幅画儿画得不～Бұл 

сурет жақсы салынған екен｜今年的收

成～不了.Биылғы өнім нашар болмас. 

【错爱】cuòài【ет.】  Алғыс білдіру; 

сыйларлықтай болмау, татымау. 

【错案】 cuòàn【 зат.】Қате іс, қате 

дело. 

【 错 版 】 cuòbǎn 【 зат. 】  Қате 

басылым: ～ 邮 票 .Марканың қате 

басылымы. 

【错别字】cuòbiézì【зат.】 Қате әріп; 

әріп қателігі. 

【错车】cuòchē【ет.】 Жанай өту, жол 

берісу, айқаса өту. 

【 错 处 】 cuòchu 【 зат. 】  Қателік, 

ағаттық. 

【错待】 cuòdài【 ет.】Жерге қарату, 

ұятты ету:他不会～你，你放心好了.Ол 

сені жерге қаратпайды, алаңсыз бол. 

【错叠】cuòdié【ет.】交错重叠在一

起．山石～. 

【错讹】 cuòé 【 зат. 】  қате, теріс, 

ағат：校对不严，～甚多. 

【 错 愕 】 cuòè< 书 > 【 сын. 】 

Шошынғаннан сілейіп қалу, аңырып 

қалу, таң қалу: 他的突然到来使她大

为 ～ .Оның тұйықсыздан келуі оны 

қатты таң қалдырды. 

【错非】cuòfēi〈方〉介 сырт, өзге, тыс, 

былай қойғанда: ～这种药，别的药治

不了他的病 .Бұдан басқа дәрі оның 

ауруын жаза алмайды. 

【错峰】 cuòfēnɡ【 ет. 】 (су, электр 

қолдануда, көлік жүргізу кезінде) 

қарбалас мезеттен оңашалану. 

【错告】cuòɡào【ет.】 Қате арыздану, 

жаңсақ шағымдану. 

【错怪】 cuòɡuài【 ет.】  Жазықсыз 

жазғыру, орынсыз айыптау, жөнсіз 

кінәлау: 是我不了解情况，～了你.Мен 

жағдайды түсінбей, сені жазықсыз 

жазғырыппын. 

【错过】cuòɡuò【ет.】  (мүмкіндікті, 

уақытты) айрылып қалу, өткізіп алу: 不

要～农时 Егін шаруашылық мезгілін 

жіберіп алмау｜～这个村就没有那个店

了.Бұл ауылды өткізіп алғаннан кейін, 

дүкенді кезіктіре алмаймыз. 

【错会】 cuòhuì【 ет.】  қате түсіну: 

你～了我的意思 .Сен менің ойымды 

қате түсіндің. 

【错金】 cuòjīn【 ет.】  Өрнек салу, 

әшекейлеу, өрнектеу. 

【错觉】 cuòjué 【 зат. 】  Алдамшы 

көрініс, ағат сезім, елес. Мәселен, 

таяқшаны су құйылған кесеге салып 

қойса, жарық сәулесінің түсу себебінен 

таяқша қисық болып көрінеді, бұл 

алдамшы көрініс. 

【错开】 cuòkāi【 ет.】 (уақыт, орын) 

жол беру, мүмкіндік беру, арасын ашу: 

为了避免公共车辆的拥挤，工厂、机关

上 下 班 的 时 间 最 好 ～ .Қоғамдық 

көліктердің қақтығысын тудырмау үшін, 

зауытта және органдарда жұмысқа 

шыққан, жұмыстан түскен 

уақыттардың арасын алшақтату керек. 

【错漏】cuòlòu【ет.】 1) қате, ағаттық, 

2) түсіп қалу, ұмыт қалу. 

【 错 乱 】 cuòluàn 【 сын. 】  ретсіз; 

шатысу, ауысу:颠倒～  ретсіз құлап, 

шашырап жату｜精神～.Есі ауысу. 

【 错 落 】 cuòluò 【 ет. 】  Ұзынды-

қысқалы, әркелкі; араласу, айқасу: ～有

致｜～不齐 айқыш-ұйқыш ретсіз. 

【 错 谬 】 cuòmiù 【 зат. 】 Қателік, 

ағаттық; қате, теріс: ～之处，请多指

正 .Қате тұстарын көптеп түзетіп 

беруіңізді өтінемін. 

【错失】 cuòshī①【 ет.】  қателесу, 

айрылу: ～良机 .Мүмкіндіктен айрылу 

②【зат.】Қателік, ағатық: 他工作认真

负责，没有发生过～ .Ол жұмысты 

жауапты әрі мұқият істейді, ешқандай 

ағаттық болған емес. 

【 错 时 】 cuòshí 【 ет. 】  Уақытын 

алшақтату, уақытын ауыстыру: 要求各

单位～上下班，缓解市区交通拥堵状

况.Әр мекеменің жұмысқа шығу және 

жұмыстан түсу уақытын ауыстырып, 

қала аудандарының көлік кептелісін 

ретке келтіру керек. 

【错位】cuòwèi【ет.】① Орны ауысып 

кету:骨关节～ .Сүйек буынының орны 

ауысқан. ② Бастапқы қалпын жоғалту, 

өзгерту: 【зат.】利使他的荣辱观发生

了 ～ .Атақ-мүдде оның ар-намыс 

көзқарасына өзгеріс енгізді. 

【错误】 cuòwù ①【 сын. 】  Қате, 

теріс: ～思想 Теріс көзқарас｜～的结
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论.Қате тұжырым. ②【зат.】 Қате іс, 

ағат іс: 犯 ～ Қателік өткізу ｜ 改

正～.Қателігін түзету. 

【 错 银 】 cuòyín 【 ет. 】  Арнайы 

қолөнердің бір түрі, күміс сыммен 

аспапқа өрнек салу. 

【错杂】cuòzá【ет.】 Араласу, былығу:

颜色～.Бояулар араласу.  

【错字】cuòzì【зат.】 Қате әріп; әріп 

қателігі. 

【错综】cuòzōnɡ【ет.】 Шырма-шату, 

қым-қуыт, шым-шытырық, күрделі: ～

复杂 Шым-шытырық күрделі｜公路～
Шырма-шату асфальт жол. 

【错综 复杂 】 cuòzōnɡfùzá Айқыш-

ұйқыш, шырма-шату. 

 

 

 

D 

 

 

dā 

 

【咑】dā【од.】  одағай.. 

【耷】dā〈书〉大耳朵.Қалқаң құлақ. 

【耷拉】dālɑ【ет.】 салбырау：～着脑

袋 Бас ы салбырау｜黄狗～着尾巴跑

了 .Сары ит құйрығын салбыратып 

қашып кетті. 搭拉 деп те айтылады. 

【哒】dā “嗒”(dā)-мен ұқсас. Еліктеуіш 

сөз. 

【 哒 嗪 】 dāqín 【 зат. 】 化 学 式

C4H4N2..[英 diazine] 

【醇搭】dā【ет.】① салу, тігу, жасау, 

орнату：～桥 көпір салу｜～棚 қалқа 

салу｜喜鹊在树上～了个窝 .Сауысқан 

ағаш басына ұя салыпты. ②  ілу, асу, 

бөктеру, жаю：把衣服～在竹竿上

киімді бамбук сырыққа ілу｜肩膀上～

着一条毛巾 .Иығына бір орамал асып 

алу. ③  байланысу, жанасу, жалғасу, 

тұтасу：两根电线～上了 екі электр 

сымы жалғанды ｜ 前 言 不 ～ 后 语

сөздері жанаспау～伙 селбесуші｜～街

坊 .Көршімен араласу. ④ араластыру, 

қосу：把这些钱～上就够了 Мына 

ақшаларды қосса жетеді.｜这个工作不

轻，还得～上个人帮他才成 Бұл жұмыс 

жеңіл емес, тағы да бір көмекші қосып 

берсе болады差点儿连命也给～上.Енді 

болмағанда өмірін де тіге жаздады. ⑤ 

үйлестіру, қосу：粗粮和细粮～着吃
қара астық пен ақ астықты 

араластырып жеу ｜ 大 的 小 的 ～ 着

卖 .Үлкен-кішіні араластырып сату ⑥ 

көтерісу, қозғасу：把桌子～起来在下

面垫上几块砖 Үстелді көтерісіп астына 

бірнеше кірпішті қою｜书柜已经～走

了.Кітап сөресін көтерісіп алып кеткен. 

⑦  түсу, отыру (көлік, кеме, ұшақ 

т.б.) ：～轮船到上海 Кемеге түсіп 

Шаңхайға бару ｜ ～ 下 一 班 汽 车

қарапайым көлікке отыру｜～国际航

班.Халықаралық рейспен ұшу. 

【 搭 班 】 dābān( ～ 儿 ) 【 ет. 】 ① 

Уақытша қосылу ： ～ 唱 戏 .Театрға 

уақытша қосылу. ②Уақытша серіктес 

болу：出车时，老张总是找老工人～，

装卸车时【шыл.】他们一臂之力. 

【搭伴】 dābàn(～儿 )【 ет.】  жолда 

серік болу, жолдас болу：半路上遇见几

个老朋友，正好～一起去 Орта жолда 

бірнеше ескі достарымды жолықтырып, 

бірге жол жүріп бардық.｜他也到新疆

去，你们搭个伴儿吧.Ол да Шыңжаңға 

барады, сендер жолда бір-біріңе серік 

болыңдар. 

【搭帮】 dābānɡ 〈方〉【 ет. 】 (көп 

адамдардың) селбесу, серіктесу, топтасу, 

бірлесу：～结伙 топтасып селбесу｜搭

个帮一块儿去.Топ құрып бірге бару. 

【搭帮】dābɑnɡ〈方〉【ет.】 көмектесу, 

қарайласу：大家～着点儿，困难就解

决 了 .Көпшілік жұмыла көмектессе, 

қиыншылық шешіледі. 

【搭背】 dābèi〈方〉【 зат.】  белдік 

(көлік белдігі). 

【搭便】dābiàn【үс.】  жол-жөнекей, 

жолшыбай. 

【搭补】dābǔ【ет.】 жамау, үстемелеу, 

көбейту；қарайласу, көмектесу：～家

用.Үй жұмысына көмектесу. 

【 搭 茬 儿 】 dāchár 〈 方 〉【 ет. 】 

Әңгімеге араласу, сөзге кірісу, киліге 

сөйлеу：他的话没头没脑，叫人没法～
Оның сөзінің бас-аяғы жоқ, адам түсіне 

алмайды.|他问了半天，没一个搭他的

茬儿 .Ол жарты күн сұрап, бірде бір 

оған тіл қатқан адам болмады. 答茬

儿、搭碴儿、答碴儿 деп те айтылады. 

【 搭 碴 儿 】 dāchár “ 搭 茬 儿 ”мен 

мағыналас. 

【搭车】dāchē【ет.】① Көлікке түсе 

кету, көлікке отыру. ②  Орайдан 

пайдалану, ебін табу：～涨价.Орайдан 

пайдаланып, бағасын өсіру. 

【搭乘】 dāchénɡ【 ет.】  міну, түсу, 

отыру (көлік, кеме, ұшақ т.б.)：～旅游

专 车 赴 京 .Бейжіңге арнайы көлікке 

отырып бару. 

【搭档】(搭当)dādànɡ①【ет.】 селбесу, 

бірлесу, серіктесу ： 我 们 两 个 人 ～

吧 .Екеуіміз серіктесейік. ②【 зат. 】 

серіктес：老～.Көне серіктес. 

【搭话】dā∥huà【 ет.】①  сөйлесу, 

тілдесу, тіл қату, жауап беру：问他几

遍，他就是不～.Одан неше рет сұраса 

да, ол тіл қатпай-ақ қойды. ②〈方〉
хабар ала келу, сәлем жеткізу. 

【搭伙】1dāhuǒ【ет.】 топтасу, бірігу, 

селбесу：成群～топтасып жиналу.｜他

们搭了伙，一起做买卖.Олар бірлесіп, 

сауда жасамақшы. 

【搭伙】 2dāhuǒ 【 ет. 】  асханадан 

тамақ ішу, асханаға қосылу：在单位食

堂～.Мекеменің асханасынан тамақтану. 

【搭架子】 dājiàzi①  қаңқа тұрғызу, 

негізін салу, іргесін қалау, сұлбалау：先

搭好架子，然后再充实内容 .Әуелі 

негізін қалап алайық, содан кейін 

мазмұнын толықтырамыз. ② 〈 方 〉 

кісімсіну, тәкәппарлану, паңдану. 

【搭建】dājiàn【ет.】 жасау, салу, құру, 

орнату (көбіне уақытша құрылыс 

салуда қолданылады)：～防震棚 Жер 

сілкінісінен қорғану қалқасын салу.|～

临时舞台.Уақытша сахнаны орнату. 

【搭脚儿】dājiǎor〈方〉【ет.】  түсе 

кету, отыра кету, міне кету (кеме, көлік 

т.б. ақша төлемей отыра кету). 

【搭街坊】 dājiēfɑnɡ〈方〉  іргелес 

қону, көрші болу, қанаттас отыру. 

【搭界】 dājiè【 ет.】①шекараласу, 

шектесу：这里是两省～的地方 .Бұл 

жер екі өлкенің шектесетін тұсы. ②

〈方〉 байланыс жасау, қатынас орнату, 

жақындасу; байланыс, қатыс (көбіне 

болымсыздық мағынада 

қолданылады)：这件事跟他不～Бұл 

істің онымен қатысы жоқ｜少跟这种

人 ～ .Мұндай адаммен байланыс 

орнатпа! 

【搭救】dājiù【ет.】  қол ұшын беру, 

көмек ету, құтқару, арашалау, болысу. 

【搭客】dākè〈方〉【ет.】(көлік, кеме) 

жол-жөнекей ала кету, ала келу. 

【搭配】 dāpèi①【 ет.】  сәйкестіру, 

орналастыру, үйлестіру ： 合 理 ～

ойдағыдай орналастыру|这两个词～不

当.Бұл екі сөзді дұрыс сәйкестірмепті. 

②【ет.】 ұштасу, қабысу, сәйкесу：师

徒两人～得十分合拍 .Ұстазы мен 

шәкірті өте жақсы сәйкескен. ③

【сын.】 сәйкесу, жарасу, үйлесу：两

人一高一矮，站在一起不～ .Екеуінің 

бірі биік, бірі аласа, бірге тұрса 

жараспайды. 

【搭腔】dāqiānɡ【ет.】① Тіл қату, сөз 

қату：我问了半天，没人～.Мен сонша 

сұрасам да, ешкім тіл қатпады. ②

〈方〉 сөйлесу, шүйіркелесу：从前他

俩合不来，彼此不～ .Бұрын екеуі 

шығыспай, бір-бірімен сөйлеспейтін.答

腔 деп те айтады. 

【搭桥】dāqiáo【ет.】① көпір салу：

逢山开路，遇水～.Тауға жол салып, су 

кезіксе көпір салу. ②  дәнекер болу, 

араға жүру；таныстыру, табыстыру：

牵 线 ～ . ③  Ауру адамның өз 

ағзасындағы қан тамырын бітелген 

мүшенің екі ұшына жалғап, қан 

айналымын жақсарту үшін жанастыру, 
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байланыстыру：心脏～手术 .Жүрек 

дәнекер операциясы. 

【搭讪】dā·shàn【ет.】 сөз бастау, тіл 

қату, әңгіме бастау. 

【搭识】dāshí【ет.】 танысу, танысып-

білісу. 

【搭手】dāshǒu【ет.】  қолғабыс ету, 

септік тигізу ； көмектесу ： 搭 把 手

көмектесіп жіберу ｜ 搭 不 上 手

көмектесе алмау｜见我忙，他赶紧跑过

来～.Менің қарбалас екенімді көріп, ол 

жүгіріп келіп қол ұшын берді. 

【搭售】dāshòu【ет.】 араластыра сату, 

қосып өткізу：商店不得强行～滞销物

品.Дүкенде затты күштеп қосып сатуға 

болмайды. 

【搭头】dātou(～儿)【зат.】 қосалқы, 

үстеме, жанама, қосымша：买了个大

瓜，这个小瓜是～儿 .Үлкен қарбыз 

сатып алғам, мына кішкентай қарбызды 

қосып берді. 

【搭线】dāxiàn【ет.】  қосып қою；
таныстыру арқылы қарым-қатынас 

орнату：经本报～，双方签订了合作意

向 书 .Біздің газетіміздің 

таныстыруымен екі жақ ниет келісіміне 

қол қойды. 

【搭腰】dāyɑo【 зат.】  белдік (көлік 

белдігі). Кей жерлерде 搭背 деп те 

айтады. 

【搭载】dāzài【ет.】  ала кету, алып 

жүру, әкету，жеткізу, жөнелту：飞船

上～了三【зат.】宇航员.Ұшқыш кемесі 

үш ұшқышты ала кетті. 

【嗒】dā【ел.】 тақ–тақ, -тық-тық, т.б. 

еліктеуіш сөз：～～的马蹄声 тық-тық 

еткен аттың жүрісі｜机枪～～地响

着.Ұшақ іші тақ-тақ етеді. 

【 答 碴 儿 】 dāchár “ 搭 茬 儿 ”мен 

мағыналас. 

【答理】dāli【ет.】  елеп-ескеру, көз 

салу：不爱～人 адамды елемейді｜路

上碰见了，谁也没有～谁 көшеде 

кездессе, ешкім де бір-бірін 

елемейді.｜我叫了他两声，他没～

我.Мен оны бірнеше рет шақырдым, ол 

мені елемеді. 搭理 деп те қолданады. 

【答腔】dāqiānɡ “搭腔”мен мағыналас. 

【答言】 dāyán【 ет.】  сөз сабақтау, 

әңгіме жалғастыру, іліп әкету; жауап 

қайыру：一连问了几遍，没有人～ 

Қатарынан бірнеше рет сұраса да, адам 

жауап қайтырмады.｜又没问你，你答

什 么 言 ! Сенен сұрамаса, неменеге 

сөйлейсің! 

【答应】 dāyinɡ【 ет.】①  тіл қату, 

жауап қату：喊了好几声，也没有

人～.Қанша айғайласа да, адам жауап 

қатпады. ②  құп көру, мақұл болу, 

рұхсат ету：他起初不肯，后来～了.Ол 

басында көнбеп еді, кейін рұхсат етті. 

【 答 允 】 dāyǔn 【 ет. 】  жол беру, 

ризалық білдіру, мақұлдау. 

【褡】dā төменге қараңыз: 

【褡包】dābāo【зат.】 торғын белбеу, 

шүберек белбеу, бөз белбеу. 

【褡裢】 dāliɑn【 зат.】①  қоржын-

қолаң, қоржын. ②  күрмеше 

(балуандардың күрес киімі). 

 

 

dá 

 

【打】dá【мөл.】 буда, байлам, қорап 

т.б. есептік анықтама：一～铅笔 бір 

байлам қарындаш｜两～毛巾.Екі қорап 

орамал [ағылшынша dozen] 

【达】dá① өту, кесіп өту：铁路四通

八～.Темір жол шартарапты кесіп өтеді. 

② жету ： 抵 ～ жету ｜ 目 的

已～ .Мақсатына жету. ③  ұғындыру, 

жеткізу, білдіру：知书～理｜通权～变.

④ ойын жеткізу：转～жеткізу｜传～

біреу арқылы жеткізу.⑤  (Dá)【зат.】 

тегі (фамилия). 

【达标】dábiāo【ет.】 өлшемге толу：

质【мөл.】～.Сапасы өлшемге толу. 

【达成】dáchénɡ【ет.】 жасау, жасасу, 

келісу (келіссөзден кейінгі шешімге 

байланысты)：～协议.Келісім жасасу. 

【达旦】 dádàn 〈书〉【 ет. 】  таң 

атқанша, таң рауандағанша：通宵～|～

不寐. 

【达到】 dádào 【 ет. 】  жету, бару, 

теңелу：达得到 жете алу｜达不到 жете 

алмау ｜ 目 的 没 有 ～ мақсатқа жете 

алмау ｜～国际水 平  Халықаралық 

деңгейге жету. 

【达观】dáɡuān【сын.】 кең, тынысты, 

толғамды：遇事要～些，不要愁坏了身

体 .Кедергіге тап болғанда, кең ойлау 

керек, уайымдап денсаулыққа зиян 

келтіруге болмайды. 

【达官】 dáɡuān【 зат.】  мәртебелі, 

мәнсапты; мансап：～贵人 үлкен ұлық 

【达姆弹】dámǔdàn【зат.】 оқтың бір 

түрі. Әуелі ағылшындар Үндінің 

Думдум әскери зауытында жасап 

шығарғандықтан (Dumdum) осындай ат 

алған. Халықаралық заң тиым салған 

бүлдіргіштігі күшті оқ. 

【达斡尔族】Dáwòěrzú【зат.】 Қытай 

еліндегі аз ұлттардың бірі, негізгінен 

Хилуңжаң, ішкі Моңғол және 

Шыңжаңда тұрады. 

【达奚】Dáxī【зат.】 фамилия. 

【达意】 dáyì【 ет.】  ойын білдіру, 

пікірін аңғарту：抒情～көңілін білдіру|

词不～сөзі ойымен сәйкес келмеу. 

【达因】 dáyīn【 мөл.】  дина (күш 

өлшемі) [ағылшынша: dyne] 

【沓】 dá(～儿 )【мөл.】  топ, буда, 

байлам т.б. есептік анықтама：一～信

纸 бір бума хат қағазы｜我把报纸一～

一～地整理好了 .Мен газетті бір-бір 

бума етіп жинап қойдым. 

【沓子】dázi【мөл.】буда, топ (dá)：

一～钞票.Бір буда ақша.  

【怛】 dá〈书〉① қайғыру, мұңаю; 

қайғы-қасірет: 惨 ～ қайғыру ｜ ～

伤 .Азаптану, қайғыру②  үрейлену；
сескену. 

【答】dá①【ет.】 жауап беру：对～ 

жауап қайтару｜一问一～ біреуі сұрақ 

сұраса, екіншіс жауап беру｜～非所问 

Сұраған сұраққа жауап бермей, басқа 

сұраққа жауап қайтару. ② Алғыс айту, 

алғыс білдіру：～谢 алғыс айту, алғыс 

білдіру｜报～  Өтеу, қайыру, ③ (Dá)

【зат.】  фамилия, тек. 

【答案】dá’àn【зат.】    жауап, ：寻

求～ жауап іздеу. 

【答拜】dábài【ет.】 қайыра сапарлау. 

【答辩】dábiàn【ет.】 жауап қайтару, 

жауап беру; қорғау, ақталу, өз мүддесін 

қорғау：论文～ диссертация қорғау |被

告在法庭上～  айыпталушы сотта өз 

мүддесін қорғады. 

【 答 词 】 dácí 【 зат. 】  жауап сөз, 

жауап：致～ жауап қайтару 

【答对】dáduì【ет.】  жауап қайтару, 

жауап беру：～得体  

【 答 非 所 问 】 dá fēi suǒ wèn 

Сұралмаған сұраққа жауап беру, 

қатыссыз сұраққа жауап беру.答非所问 

деп те айтылады. 

【 答 复 】 dá·fù 【 ет. 】  жауап 

қайтару(өтінішке жауап қайтару)：～读

者提出的问题 оқымыстының сұрағына 

жауап беру ｜ 等 研 究 后 再 ～ 你 

тексергеннен кейін жауап беремін｜会

给 你 一 个 满 意 的 ～ 的   сен 

қанағаттанатындай жауап беремін. 

【答话】dáhuà【ет.】  жауап қайтару, 

жауап беру(Көбінесе болымсыз 

формасы қолданылады)：人家问你，

你怎么不～? Біреу сенен сұрақ сұрап 

тұрса, сен неге жауап бермейсің? 

【答卷】 dájuàn①【 ет.】  Емтихан 

қағазына жауап жазу ：考生在认真～ 

емтихан тапсырушы мұқияттылықпен 

жауап жазуда. ② 【 зат. 】  емтихан 

қағазы：标准～  стандартты емтихан 

қағазы◇人生的意义究竟是什么?他用

自 己 的 行 【 ет. 】 交 了 一 份 很 好

的～ .Өмірдің мәні сірә не? Ол өзінің 

қимылымен өте жақсы емтихан 

тапсырды. 

 

【答礼】dálǐ【 ет.】  құрмет көрсету 

(құрметпен жауап қайтару). 

【答数】dáshù【зат.】 жауап сан. 

【答题】 dátí【 ет.】  жауап қайтару, 

жауап беру：网上～ интернетте жауап 
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қайтару. 

【答谢】 dáxiè【 ет.】  рахмет айту, 

алғыс білдіру ： ～ 宴 会 қонағасыға 

алғыс білдіру｜我们简直不知道怎样～

你们的热情招待 .Біз әуелі сіздердің 

ыстық ықыластарыңызға қалай рахмет 

айтарымызды білмей отырмыз. 

【答疑】 dáyí 【 ет. 】  Жауап беру, 

түсіндіру：课堂～ сабақты түсіндіру. 

 

dǎ 

 

【打】dǎ【ет.】① ұру, соғу, қағу：～

门  есік қағу｜～鼓  барабан соғу ② 

шағылу, сыну：碗～了 шыны сынды.｜

鸡飞蛋～ .③  ұру； соққылау：～架 

төбелесу ｜ ～ 援 . ④ дауласу, 

араздасу ： ～ 官 司  соттасу, 

арыздасу｜～交道 байланыс жасау, 

қарым-қатынас орнату ⑤  құру ；

құрылыс салу：～坝 бөгет салу ｜～墙 

қабырға салу ⑥ жасау(зат, тамақ)：～

刀 пышақ жасау ｜ ～ 家 具  жиһаз 

жасау｜～烧饼  тоқаш жасау⑦  турау, 

шанау：～馅儿｜～糨子 .⑧捆：～包

裹｜～铺盖卷儿｜～裹腿 .⑨  Тоқу, 

тігу：～草鞋 шөп шақай тоқу｜～毛衣 

свитер тоқу. ⑩  бояу； суретсалу ；

бастыру：～蜡 балауызбен бояу｜～个

问号 сұрақ белгісін салу｜～墨线 ｜～

格子 шақпақ салу. 

【打把式】 dǎ bǎ·shi“打把势 ” мен 

мағыналас. 

【打把势】dǎbǎshi① у шуға жаттығу 

② қол-аяқты сілтейтін би түрі.打把式 

деп те аталады. 

【打靶】dǎbǎ【ет.】 көздеу, нысанаға 

алу：练习～ нысана көздеуге жаттығу. 

【打靶场】dǎbǎchǎnɡ【зат.】  нысана 

алаңы. 

【打白条】dǎbáitiáo(～儿)① бейресми 

түрдегі құжат беру. 

【打摆子】 dǎ bǎizi〈方〉  безгекке 

шалдығу, безгек болу. 

【打败】dǎbài【ет.】① жеңу, жеңіліске 

ұшырату：～侵略者 шапқыншыларды 

жеңу.② жеңіліп қалу, ұтылып қалу：这

场比赛如果你们～了，就失去决赛资

格.Бұл жарыста егерде сендер ұтылып 

қалсаңдар, онда финалға жолдамадан 

қағыласыңдар. 

【 打 扮 】 dǎbɑn ① 【 ет. 】  сәндеу, 

безендіру, сәндену, безену：参加国庆

游园，得～得漂亮点儿 . Мемлекеттік 

бақша сауығына қатысу үшін, 

жақсылап сәндену керек. ｜节日的天安

门 ～ 得 格 外 壮 观 .Мереке кезіндегі 

Тияньәнміннің безендірілуі ерекше. ②

【зат.】 киініс, сән：学生～ оқушының 

киінісі ｜ 看他 的～ ，像是 一个教

员.Оның киінісіне қарашы, оқытушыға 

ұқсайды. 

【打包】dǎbāo【ет.】① қораптау ：～

机  қораптау машинасы ｜ ～ 装 箱 

жәшіктерді қораптау ②  ашу, аршу, 

шешу：～检查.Ашып тексеру. 

【 打 抱 不 平 】 dǎ bàobùpínɡ - 

жәбірленгенгеннің сөзін сөйлеу 

【打奔儿】dǎ∥bēnr〈方〉【 ет.】① 

жаңылу, мүдіру. Сөзден жаңылу ② 

сүріну, қисаңдай басу, тәлтіректеп басу. 

【打比】dǎbǐ【ет.】① мысалға келтіру, 

ұқсату：讲抽象的事情，拿具体的东

西～，就容易使人明白 .Беймәлім 

жұмысты айтқанда, нақтылы нәрсені 

мысалға алса, адамға түсінікті болады. 

②〈方〉  салыстыру, шендестіру：他

六十多岁了，怎能跟小伙子～呢? Ол 

алпыс жастан  асып кетті, қалайша жас 

жігітпен салыстыруға болады.  

【 打 边 鼓 】 dǎ biānɡǔ- көмектеу, 

жәрдемдесу. 

【打表】dǎbiǎo〈口〉【ет.】  Таксиге 

отырғанда ақша есептейтін құрал.(计

价)：～计费.Жолақыны есептеу 

【 打 叉 】 dǎchā 【 ет. 】  Дұрыстау, 

қателіктерді көрсету.  

【打喳喳】 dǎchā·chɑ〈方〉【 ет.】 

ақырын сөйлеу; сыбырлау, күбірлеу 

【打岔】dǎchà【ет.】 килігу, араласу, 

қосанжарласу, мазалау：你别～，听我

说 下 去  сен сөзге араласпай менің 

айтқанымды соңына дейін тыңда.｜他

在那儿做功课，你别跟他～ .Ол анау 

жерде сабақ оқып отыр, оны мазалама. 

【打场】dǎchánɡ【ет.】 Қырман соғу, 

қырман бастыру. 

【 打 场 子 】 dǎchǎnɡzi – ел-жұртты 

жинау, көрермен шақыру：～卖艺.Ел-

жұртты жинап, өз өнерін көрсетіп ақша 

табу. 

【打吵子】dǎ chǎozi〈方〉  Ерегесу, 

айтысу, айғайласу. 

【打车】 dǎchē【 ет.】  Такси ұстау, 

такси жалдау ：时间太紧了，咱们打个

车去吧 .Уақыт өте тығыз, такси ұстап 

барайлық. 

【打成一片】dǎ chénɡ yī piàn- қосу, 

біріктіру, бірдей ету, бірегейлендіру：

干部跟群众～ .Кәдірлер мен халықты 

бірегейлендіру.  

【打冲锋】dǎ chōnɡfēnɡ① Атой салу, 

атойлап алда жүру, атойшы болу：这次

战斗由一连～.② Алдында жүру, алғы 

лекте жүру ：他在各项工作中常

常～ .Ол әртүрлі қызметте ылғи алда 

жүрді. 

【打抽丰】dǎ chōufēnɡ 打秋风 .Ретін 

тауып ақша жиу, топалаңда тоқаш ұрлау. 

【打出手】dǎ chūshǒu① (～儿 ) бір-

біріне қару лақыру,  ② Төбелесу, 

жұдырықтасу. 

【打憷】 dǎchù〈方〉【 ет.】  қорқу, 

үрейлену, шошу：他在困难面前从来没

打过憷.Ол қиыншылыққа тап болғанда, 

ешқашан қорыққан емес. 

【打春】dǎchūn〈口〉【зат.】 Көктем 

келу, жазғытұрым болу . 

【打从】 dǎcónɡ〈方〉介①  .... дан 

бастап, ..... дан тартып, .... бері：～春上

起，就没有下过透雨.Көктем келгеннен 

бері, ақжауын жауған жоқ. ②表示经

过，用在 表示处 所的词 语前面 . 

Мекендік мағынаны білдіретін сөздің 

алдында қолданылады.：～公园门口经

过.Саябақтың алдынан бастап өту. 

【打倒】dǎdǎo【ет.】①  ұрып жығу, 

ұрып құлат 一 拳 把 他 ～  бір 

жұдырықпен құлату. ② аударып тастау, 

құлату, жою, құрту ： ～ 侵 略 者 ! 

Басқыншыларды жолу. 

【打道】dǎdào【ет.】 жол ашу,  жағдай 

жасау：～回府.Ордаға қайтуға жол ашу. 

【打的】dǎdí〈口〉【ет.】 такси ұстау, 

такси жалдау：路太远，打个的去

吧.Жол өте алыс, такси ұстайық. 

【打底子】 dǎdǐzi①  жобасын салу, 

сұлбасын салу 这篇文章你先打个底

子，咱们再商【 мөл.】着修改 .Бұл 

мақаланың алдымен сұлбасын жаса, 

сосын өңдеуі туралы ақылдасамыз.②

негізін қалау, ірге қалау：这次普查给今

后制订规划打下了底子 .Бұл реткі 

статистика, кейінгі ережелердің 

қалыптауына негіз қалады. 

【打点】 dǎdiɑn【 ет.】①  әзірлену, 

қамдану; даярлау ： ～ 行 李 .Жүкті 

даярлау ② тарту сыйлау, сыйлық беру. 

【打点滴】dǎ diǎndī – аспалы укол қою 

【打叠】 dǎdié〈方〉【 ет.】   жию, 

жинастыру ； орналастыру ；

дайындау：～行李 жүк дайындау. 

【打动】dǎdònɡ【ет.】 әсерлендіру：

这一番话～了他的心 . Бұл бір ауыз 

әңгіме оны қатты әсерлендірді. 

【 打 斗 】 dǎdòu 【 ет. 】  төбелесу, 

жаңжалдасу； 

【 打 嘟 噜 】 dǎ dūlu( 舌 或 小 舌 ) 

сыбырласу, күңкілдесу, күбірлеу. 

【 打 赌 】 dǎdǔ 【 ет. 】  бәс тігу, 

бәстесу：打个赌 бәс тігісу｜他明天一

定会来，你要不信，咱们可以～ .Ол 

ертең сөзсіз келеді, егер сенбесең, біәс 

тігісейік. 

【打盹儿】dǎdǔnr〈口〉【ет.】 қалғу, 

мүлгу, мызғу ； көз шырымын алу 

(отырып немесе сүйеніп ұйықтауды 

айтады)：打个盹儿 мызғып алу｜晚上

没睡好，白天老是～ .Түнде жақсы 

ұйықтамағандықтан, күндіз үнемі 

қалғып кетеді. 

【打趸儿】dǎdǔnr〈口〉【үс.】① топ-

тобымен алу (сатып алу немесе сату)：

这车西瓜是～买来的 .Бір машина 
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қарбызды топ-тобымен сатып алған. ② 

бір жолда бітіру; түгел: 你们把这几个

月 的 钱 ～ 领 去 .Сендер осы айдың 

жалақысын түгел алдыңдар. 

【 打 发 】 dǎfɑ 【 ет. 】 ① жіберу, 

жұмсау：我已经～人去找他了 .Мен 

оны іздеуге адам жіберіп қойдым. ②қуу, 

жолға салу, аттандыру, жөнелту：他连

说带哄才把孩子～走了 .③  өткізу, 

оздыру (уақыт, күн)：～余年 қалған 

жылдарын өткізу｜他躺在病床上，觉

得一天的时间真难～.Ол төсек тартып 

жатып, бір күнді өткізу өте қиын екенін 

сезінді. ④ орналастыру ：～ 众人住

下 .Көпшіліктің қоныстануын 

орналастырды. 

【 打 非 】 dǎfēi 【 ет. 】  заңсыз 

басылымдарды тию：扫黄～ .Заңсыз 

басылымдарды жою. 

【打榧子】 dǎ fěi·zi Бас бармақты 

ортаңғы саусаққа қатты тіреп, одан 

кейін бар күшпен айырып, ортаңғы 

саусақтан шапалаққа ұқсас дауыс 

шығаруды айтады. Саусақпен шерту. 

【打更】dǎɡēnɡ【ет.】① Бұрын түнгі 

уақытты бес бөлікке бөлетін, әрбір 

уақыт бөлігінде күзетші адам таяпен 

ұрып уақытты білдіруді айтады. ②

〈方〉巡夜.Түнгі күзетке шығу. 

【打嗝儿】 dǎɡér 〈口〉【 ет. 】① 

ықылық ату ② кекіру.  

【打工】dǎɡōnɡ【ет.】  жұмыс істеу, 

еңбек істеу(көбінесе уақыттық 

жұмысқа қаратылады)：暑假里打了一

个月工. Жазғы демалыста бір ай еңбек 

істедім. 

 

【打钩】dǎɡōu【ет.】 қосылу, құптау, 

жақтау. 

【打鼓】dǎɡǔ【ет.】 іштей сенімсіздік 

болу：能不能完成任务，我心里

直 ～ .Міндетті аяқтай алатын-

алмайтыныма, іштей сенімсізбін. 

【打瓜】dǎɡuā【зат.】①  Қарбыздың 

бір түрі, ұрығы көп әрі үлкен. Мұндай 

қарбызды егудің басты мақсаты: 

шекілдеуік жинау.② Мұндай өсімдіктің 

жемісін жегенде көбінесе қолмен 

ашады, сондықтан 打瓜 деп атайды. 

【 打 卦 】 dǎɡuà 【 ет. 】  бал ашу, 

сәуегейлік (ырым). 

【 打 拐 】 dǎɡuǎi 【 ет. 】 

Алдамшылықпен адам саудалау 

қылмысына қарсы шара.  

【 打 官 腔 】 dǎ ɡuānqiānɡ принцип, 

жарғы т.б. ұлықтардың сөздерін нұсқап, 

адамды жазғыру：【ет.】不【ет.】就～

训斥人 .Кішкене істің өзіне өктемсіп 

сөйлеп адамды сөгеді. 

【打官司】dǎ ɡuān·si соттасу, арыздасу. 

【打光棍儿】dǎ ɡuānɡɡùnr Салт жүру, 

бойдақ жүру, сұрбойдақ. 

【打滚】dǎɡǔn(～儿)【ет.】① аунақшу, 

домалау ： 疼 得 直 ～ ауырғанынан 

дөңбекшу ｜毛驴在地上打了个滚

儿 .Есек жерге бір аунап алды. ② 

белгілі бір ортада ұзақ өмір сүріп, көп 

азап шегу：他从小在农村～长大的.Ол 

жастайынан ауылда қиындықпен 

ержеткен. 

【打棍子】dǎ ɡùn·zi таяқтау, соққыға 

жығу. 

【打哈哈】dǎ hāhɑ〈口〉 қалжыңдау, 

әзілдеу ： 别 拿 我 ～ ! Мені қылжақ 

қылма!｜这是正经事，咱们可别～!Бұл 

салмақты мәселе, біз қалжыңға 

айналдырмайық! 

【打哈欠】dǎ hā·qiɑn Есінеу, керілу. 

【 打 鼾 】 dǎhān 【 ет. 】  қорылдау, 

пысылдау.  

【打寒战】dǎ hánzhàn Мұздау, тітіркену, 

жаурау, түршігу. 

【打寒颤】dǎ hánzhàn “打寒战 ”мен 

мағыналас.  

【打夯】dǎ∥hānɡ【ет.】  түю,таптау, 

шыңдаау 

【打黑】 dǎhēi【 ет.】  терористерге 

соққы беру：～除恶 .Террористердің 

көзін жою 

【打横】dǎhénɡ(～儿 )【 ет.】  төмен 

жақтан орын алу, босаға жаққа отыру 

【打呼噜】 dǎ hū·lu 〈口〉打鼾 . 

Қорылдау. 

【打滑】 dǎhuá【 ет.】①  сырғанау, 

тайғанау：雪天行车要防止～ .Қарлы 

күндері арбаның сырғанаудан сақтануы 

тиіс② теңселу, сенделектеу, сүріну：走

在 冰 上 两 脚 直 ～ .Ол мұз үстінде 

тайғанақтап жұр. 

【打晃儿】dǎhuànɡr【ет.】 қисалаңдау, 

тәлтіректеу：病刚好，走路还有点

儿～ .Ауыруынан енді ғана жазылды, 

жол жүргенде біраз тәлтіретейді. 

【打诨】dǎhùn【ет.】 әзілдеу, күлдіру, 

қалжыңдау ：插科～ Әзіл қосу, әзіл 

араластыру. 

【打火机】 dǎhuǒjī【 зат.】  шақпақ, 

оттық， шылым шегуге арналған оттық. 

【 打 伙 儿 】 dǎhuǒr 〈 口 〉【 ет. 】 

серіктесу, селбесі； серіктес, серік：几

个 人 ～ 上 山 采 药 . Бірнеше адам 

серіктесіп, тадан дәрі материялдарын 

алды. 

【打击】 dǎjī【 ет.】①  қағу, соғу；

соққылау：～乐器 .Соқпалы музыка 

аспабы ② шабуыл жасау；соққы алу：

不应该～群众的积极性 . Көпшіліктің 

белсенділігіне соқтығуға болмайды.｜

给敌军以歼灭性的～ .Жау аомиясына 

бар күшін салып соққы жасау. 

【 打 击 乐 器 】 dǎjī yuèqì- соқпалы, 

ұрмалы аспаптар. 

【打饥荒】dǎ jī·huɑnɡ- таршылық көру, 

жағдайы нашарлау, күйі нашарлау. 

【打假】dǎjiǎ【ет.】 жалған өнімдерге 

қарсы тұру, жалған тауарларды сатуға 

тиым салу. 

【打价】 dǎjià(～儿 )〈口〉【 ет.】 

саудаласу, бағаға келісу (көбінесе, 

бейресми түрде қолданылады)：不～

儿.Бағасы түсірілмейді. 

【打架】dǎjià【ет.】 ұрысу, төбелесу, 

жанжалдасу：有话好说，不能～.Сөзің 

болса жөндеп айт, төбелесуге болмайды. 

【 打 尖 】 1dǎjiān 【 ет. 】  аялдау, 

тыныстау, демалу ： 打 过 尖 后 再 赶

路 .Біраз аялдағаннан кейін жолға 

шығайық. 

【打尖】2dǎjiān【ет.】 қырқу, бұтау. 

【打交道】dǎ jiāodɑo〈口〉 байланыс 

жасау, қарым-қатынас жасау：我没跟他

打过交道 Мен онымен ешқашан барыс-

келіс жасаған емеспін. 

打 搅 】 dǎjiǎo 【 ет. 】 ①  мазалау, 

әурелеу：人家正在看书，别去～ .Ол 

кітат оқып отыр, мазалама!  

【打醮】dǎjiào【ет.】 құлшылық ету, 

ғибадат қылу. 

【打劫】 dǎjié【 ет.】  тонау, бұлау, 

тонап алу：趁火～. 

【打紧】dǎjǐn〈方〉【сын.】 маңызды, 

келелі：缺你一个也不～.Сен болмасаң 

біреуі де маңызды емес. 

【打卡】 dǎkǎ【 ет.】  карточка салу, 

каоточкаға ақша салу. 

【打开】dǎkāi【 ет.】①  ашу, шешу, 

ақтару, аршу：～箱子 жәшікті ашу｜～

抽屉  тартпаны ашу｜～书本  кітап 

ақтару｜～包袱.Жүкті шешу② кеңіту, 

кеңейту, ұлғайту ： ～ 局 面 .Көлемін 

ұлғайту 

【打开天窗说亮话】dǎ kāi tiānchuānɡ 

shuō liànɡhuà – ішіндегісін ашық айту, 

жасырмай айту. 

【打瞌睡】dǎ kēshuì – қалғу, мүлгу 

【打垮】dǎkuǎ【ет.】 күйрету；құлату, 

жою, құрту：～封建势力  феодалдық 

билікті құлату｜～了敌人的精锐师

团.Жауды ержүрек қосынын жою. 

【打捞】dǎlāo【ет.】 сүзіп алу, судан 

шығарып алу, сүзу ： ～ 队  сүзгіш 

отряды ｜～沉船 қалқығыш кеме|～湖

上漂浮物.Көлде қалқып тұрған нәрсені 

сүзіп алу. 

【打雷】 dǎléi【 ет.】  күн күркіреу, 

найзағай жарқылдау. 

【打冷枪】 dǎ lěnɡqiānɡ - тұтқиыл 

шабуылдау, тосыннан шабуылдау; 

қастық қылу, қастық жасау. 

【打冷战】 dǎ lěnɡ·zhɑn – түршігу, 

тітіркену. 

【打冷颤】dǎ lěnɡ·zhɑn“打冷战”мен 

мағыналас. 

【打理】 dǎlǐ【 ет.】①  орналастыру, 

реттеу ； басқару, меңгеру ： ～ 生
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意 .Бизнес басқару ②  ыңғайластыру, 

реттеу ： ～ 家 务 .Үй жұмысын 

ыңғайластыру. 

【打量】dǎliɑnɡ【ет.】① көз жүгірту, 

барлай қарау, шола қарау：对来人上

下～了一番.Келген адамның өн бойын 

бір шолып өту.②  деп ойлап па едің, 

дейсің бе?：你还想瞒着我，～我不知

道? Сенің әлі де жасырғың келеді, мені 

білмейді ғой деп пе едің? 

【打猎】dǎliè【ет.】 саятқа шығу, аңға 

шығу. 

【打零】dǎlínɡ〈方〉【ет.】① уақытша 

жұмыс істеу② оқшау, дара, жалғыз. 

【打埋伏】 dǎ mái·fu①  торуылдау, 

тосқауылдау ： 留 下 一 排 人 在 这

里 ～ .Бірнеше адамды осы жерде 

тосқауылға қалдырайық. ②  бүркеу, 

бүркемелеу, жасыру：这个预算是打了

埋伏的，要认真核查一下 .Бұл меже 

есеп бүркемеленген, мұқият тексеру 

керек. 

【打鸣儿】 dǎ mínɡr〈口〉【 ет.】 

Әтештің шақыруы . 

【打磨】dǎmó【ет.】  өңдеу, тегістеу, 

майдалау：手工～ қолмен тегістеу 这

个剧本还得经过几次～.Бұл сценарийді 

тағы да бірнеше реткі өңдеуден өткізу 

керек. 

【打闹】dǎnào【ет.】①  ойран салу, 

керкілдесу, шу шығару ：兄弟不和，常

常～ .Ағалы-інілер келісе алмай үнемі 

шу шығарады ②  улап-шулап, 

шұрылдасу：孩子们在院子里～. 

【打蔫儿】dǎniānr〈口〉【ет.】① солу, 

қуару：高粱都旱得～了 .Жүгерілер 

құрғақшылықтан солып қалды. ② 

сүлкіні түсу, салыны суға кету. 

【打泡】dǎpào【ет.】 қолдырау, ойылу, 

қабару：才割了半天麦子，手就～了 

жарты күн ғана бидай орып едік, қол 

ойлып шыға келді. ｜在行军中，他脚

上 打 了 泡 .Жаяу әскер құрамында 

жүргенде оның аяғы ойлып кетті  

【打炮】dǎpào【ет.】① Зеңбірек ату, 

зеңбірекпен атқылау.② таңдаулы ойын 

қою, жақсы ойын көрсету：～戏 ｜～

三天.Үш күн ойын көрсету 

【打屁股】dǎ pìɡu – қатаң сөгіс алу, 

қатаң сынға ұшырау：任务完不成就

要～.Міндет орындалмаса, қатаң сөгіс 

жасау керек. 

【 打 拼 】 dǎpīn 〈 方 〉【 ет. 】 

қажырлылықпен ұмтылу, жанталасу：

奋力～  бар күшімен ұмтылу. |为生活

而～.Өмір үшін жанталасу. 

【打平手】dǎ pínɡshǒu- тең түсу, үпай 

бөлісу：甲乙两队打了个平手.Жоғарғы 

лига мен бірінші лиганың командалары 

тең түсті. 

【打破】dǎpò【ет.】 құрту, талқандау, 

қирату, шағу：～常规  қалыптасқан 

дәстүрді бұзу｜～纪录 рекорд бұзу｜～

情面 беделін түсіру｜～沉默 үнсіздікті 

бұзу. 

【打谱】dǎpǔ【ет.】①  шахмат тізу, 

дойбы тізу. ② жобалау, жоспарлау：你

得先打个谱儿，才能跟人家商订合

同 .Сен алдымен жоспар жасасаң ғана 

басқалармен келісм-шарт жасасуға 

болады. 

【打气】dǎqì【ет.】①  жел толтыру, 

жел беру.② желіктіру, еліктіру, елірту：

撑腰～.Елірту, есірту. 

【打千】dǎqiān(～儿 )【 ет.】  Сәлем 

салу, тағзым ету. 

【打钎】dǎqiān【ет.】 қашау, үңгу,  

【打前失】dǎ qián·shi- сүріну, сүрініп 

кету. 

【打前站】dǎ qiánzhàn- шарлауға шығу, 

шолу . 

【打枪】1dǎqiānɡ【ет.】 мылтық ату, 

оқ ату 

【 打 情 骂 俏 】 dǎ qínɡ mà qiào – 

қалжыңдасу, әзілдесу, қылжақтасу.  

【打趣】dǎqù【ет.】 мазақ қылу, мазақ 

ету：几个调皮的人围上来，七嘴八

舌～他 .Бірнеше тентек адамдар оны 

қоршап алып, ауыздарына келгенін 

айтып мазақ етті. 

【打圈子】 dǎ quān·zi- шыр айналу, 

шыр көбелек айналу.：飞机在天空嗡嗡

地～ ұшақ әуеде шыр көбелек айналуда.

◇应该全面地考虑问题，不要只在一些

细节上～.Мәселеге туралы жан-жақты 

ойлану керек, бірнеше іс төңірегінде 

айналсоқтап шықпай қоюға болмайды.. 

【打拳】 dǎquán【 ет.】  сайыскерлік 

үйрену, жұдырықтасуды үйрену.  

【打群架】 dǎ qúnjià Топ-топ болып 

төбелесу, топқа бөлініп қырқысу. 

【打扰】dǎrǎo【ет.】① мазалау：工作

时 间 ， 请 勿 ～ .Жұмыс уақытында 

мазаламаңыз. ② күтімделу：在府上～

多日，非常感谢! Сарайыңызда бірнеше 

күн күтімделдік, сізге көп рақмет!  

【 打 扫 】 dǎsǎo 【 ет. 】  сыпыру, 

тазалау.：～院子  аула тазлау｜～战

场.Соғыс майданын тазалау 

【打闪】 dǎshǎn【 ет.】  жарқылдау, 

жарқ-жұрқ ету. 

【 打 扇 】 dǎshàn 【 ет. 】  желпу, 

желпуішпен желпу. 

【打食】1dǎshí(～儿)【ет.】 жем іздеу, 

жемтік іздеу. 

【打食】2dǎshí【ет.】  іш босату, іш 

өткізу, іш айдау.  

【打手】dǎ·shou【 зат.】  қолшоқпар, 

шабарман. 

【打私】 dǎsī 【 ет. 】  экстремистік 

әрекеттерге соққы беру. 

【打算】 dǎ·suàn ① 【 ет. 】  ойлау, 

жобалау. ｜ 你 ～ 几 时 走 ? Сен қай 

уақытта жүресің? ②【зат.】 жоспар, ой, 

жоба. мақсатты келер шақ. Мақ... мек... 

пақ...пек.：在选择工作上你有什么～？
жұмыс таңдауы жайында сенің қандай 

жоспарың бар? 

【打算盘】dǎ suànpán①  есепшотпен 

есептеу.② жоспар құру, жоспарлау：别

总在一些小事上～ .Ұсақ істер туралы 

есептеспе! 

【打胎】dǎtāi〈口〉【ет.】 бала түсіру, 

түсік тастау. 

【打探】 dǎtàn 【 ет. 】  құлақ түру, 

сұрастыру, байқау.：～消息.Хабар алу. 

【打天下】dǎ tiānxià①  билік орнату, 

патшалық құру.② шаруашылық жүргізу. 

【打铁】dǎtiě〈口〉【ет.】 темір соғу, 

темір шыңдау, ұсталықпен айналысу. 

【打听】dǎtinɡ【ет.】 сұрастыру, ұғысу, 

біле жүру.：～消息 хабар ала жүру｜～

同 伴 的 下 落 .Әріптесінің хабарын 

сұрастыру. 

【打挺儿】dǎtǐnɡr〈口〉【ет.】 шалқаю, 

шалқалау.：这孩子不肯吃药，在妈妈

的怀里直～ .Бұл баланың дәрі ішуіне 

болмайды, анасының құшағында жатыр. 

【打通】 dǎtōnɡ 【 ет. 】  тұтастыру, 

жалғастыру, ұластыру：把这两个房

间 ～  мына екі бөлмені 

жалғастырайық. ～ 思 想 .Идеяны 

тоғыстыру. 

【 打 通 关 】 dǎ tōnɡɡuān- бір 

дастархандағылармен бастесіп арақ ішу. 

【打头】-1dǎtóu(～儿)【ет.】 үлес алу, 

үлес жинау. 

【打头】 -2dǎtóu(～儿)【ет.】  бастау, 

бас болу, бастаушы болу.：谁先打个头 

кім алдымен бастайды.｜～的都是小伙

子.Бастаушылары шетінен бозбалалар. 

【打头】-3 dǎtóu (～儿)〈方〉【үс.】 

басынан бастау, қайта бастау：失败了

再 ～ 儿 来 .Сәтсіздікке ұшырасаң 

басынан баста. 

【打头阵】 dǎ tóuzhèn- атойлап алда 

жүру, бастамашыл болу.：每次抗洪救

灾，当地驻军总是～ .Әр реткі су 

тасқынынан құтқару кезінде, жергілікті 

жауынгерлер үнемі алда жүреді. 

【 打 退 堂 鼓 】 dǎ tuìtánɡɡǔ-шегіну, 

қызметінен кету.：有困难大家来帮你，

你 可 不 能 ～ .Қиыншылық болса 

басқалар көмектеседі, шегінуіңе 

болмайды. 

【打围】 dǎwéi 【 ет. 】   аң аулау, 

қаумалап-қоршап аулау. 

【打问】dǎwèn〈方〉【ет.】 сұрастыру, 

ұғысу：把事情的底细～清楚 .істің 

анық-қанығын сұрастыру 

【 打 问 号 】 dǎ wènhào күмәндану, 

күдіктену. 

【 打 下 手 】 dǎ xiàshǒu( ～ 儿 ) қол 

қусырып амандасу.ү 

【打先锋】dǎ xiānfēnɡ① атойшыл болу, 
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ағалап алда жүру② бастамашы болу：

要 为 经 济 建 设 ～ .Экономикалық 

құрылыс үшін бастамашы болу. 

【打响】dǎxiǎnɡ【ет.】① ұрыс бастау, 

ұрысқа кірісу：先头部队～了.Алдыңғы 

қосын ұрыс бастап кетті.② сәтті болу, 

оңға басу：这一炮～了，下一步就好办

了 .Бұл зеңбірек сәтті шықты, келесі 

ретте оңай болатын болды. 

【 打 消 】 dǎxiāo 【 ет. 】  айығу, 

жазылу：～顾虑 

【 打 雪 仗 】 dǎ xuězhànɡ- қар 

лақтырысып ойнау, қар ойнау 

【打压】 dǎyā【 ет.】  қысым жасау, 

қыспаққа алу.：在对方无情的～下，他

毫 不 【 ет. 】 摇 .Қарсы жақтың 

рақымысыз қысымымен ол ештеңе 

істей алмады. 

【打牙祭】dǎ yájì〈方〉анда-санда бір 

тою, анда-санда тамақ жеу. 

【打哑谜】dǎ yǎmí-тұспалдап сөйлеу, 

астарлап сөй леу：有话直说，用

不 着 ～ .Сөзің болса тіке айт, 

түспалдамай. 

【 打 掩 护 】 dǎ yǎnhù ①  қорғану, 

жасырыну②  қорғау, қорғаштау：事情

已经调查清楚，你用不着再替他～

了 .Дело әлдеқашан анықталды, енді 

оны қорғаштай беруіңнің қажеті жоқ. 

【打眼】1dǎyǎn(～儿)【ет.】 тесік ашу, 

тесік тесу.｜～放炮 .Зеңбірепен тесік 

ашу. 

【打眼】2dǎyǎn〈方〉【ет.】 алданып 

қалу, бақамай қалу. 

【打眼】3dǎyǎn〈方〉【сын.】  назар 

аударту, көңіл аударту：这件红衣服

真～.Бұл қызыл түсті киім шынымен де 

көз тартарлық. 

【打佯儿】dǎyánɡr〈方〉【ет.】 өтірік 

білмегенсу, көлгірсу, монтансу：我问

他，他跟我～ .Мен одан сұрап едім, 

білмейтін сыңай танытты. 

【打样】dǎyànɡ【ет.】①  бедер салу, 

өрнек салу. 

【打烊】 dǎyànɡ〈方〉【 ет.】  түнде 

сауда жасамау, кеште 

жабық(дүкендерде) жабық дегенді 

білдіреді. 

【打药】dǎyào【зат.】 іс өткізетін дәрі. 

【 打 野 外 】 dǎ yěwài- дала 

жаттығуы(әскерлерге қаратылады) 

【打夜作】dǎ yèzuò(口语中多读 dǎ 

yèzuō) түнде жұмыс істеу, түнде 

қимылдау.：接连打了两个夜作.Екі түн 

бойы жұмыс істеді. 

【打印】dǎyìn【ет.】① таңба басу, мөр 

басу, әріп басу, жазу жазу ： ～ 文

件 .Құжатты басу. ③  басып шығару 

(компьютерден) 

【打印机】 dǎyìnjī【 зат.】   ксеркс. 

Басып шығару машинасы. 

【打印台】dǎyìntái【зат.】  таңбаның 

сиясы, мөрдің майы. 

【打油】 dǎyóu【 ет.】①  май құю, 

бензин құю②майлау：给皮鞋打点儿

油.Аяқкиімді біраз майлап қояйын. 

【打油诗】dǎyóushī【 зат.】  мысқыл 

өлең, сықақ өлең, әзіл өлең. 

【打游击】 dǎ yóujī①  партизандық 

соғыс жүргізу, партизан болу. ② 

жортуылдау, аралу, кезу. 

【打圆场】dǎyuánchǎnɡ- тоқтау айту, 

жарастыру, келістіру.  ：他俩正在争

吵，你去打个圆场吧.Ол екеуі ұрсысып 

жатыр, сен барып тоқтау айтшы. 

【打援】dǎyuán【ет.】 көмекке келген 

жау жасағына шабуыл жасау. ： 围

城～ .Қаланы қорғап, көмекке келген 

жау армиясына шабуыл жасау. 

【 打 造 】 dǎzào 【 ет. 】 ①  жасау, 

салу ： ～ 农 具  егін құралдарын 

жасау ｜ ～ 船 只 .Кеме жасау. ② 

тапқырлау, жарату：～著【зат.】品牌 

әйгілі марканы тапқырлау|～优秀人

才.Үздік дарындыларды жарату. 

【打杂儿】 dǎzár〈口〉【 ет.】  ұсақ 

шаруамен айналысу：他没技术，只能

在车间～.Оның техникалық білімі жоқ, 

тек қана машинаның ұсақ –түйеу 

жұмыстарымен айналысады. 

【 打 战 】 dǎzhàn 【 ет. 】  дірілдеу, 

қалшылдау.：冻得直～.也作打颤.Қатты 

төғанынан қалшылдап кетті. 

【打颤】dǎzhàn-打战 мен мағыналас. 

【打仗】dǎzhànɡ【ет.】 соғыс жүргізу, 

соғысу.◇我们在生产战线上打了个漂亮

仗 .Біз өндіріс нарығында өте керемет 

шайқас жасадық. 

【打招呼】 dǎ zhāohu ①  амандасу, 

сәлемдесу.：路上碰见熟人，打了个招

呼 .Жолда таныс кісі кездесіп, 

амандастым. ②  құлақ қағыс ету, 

хабарлу, құлақтандыру.：已经给你们打

过招呼，怎么还要这样干? Сендерге 

бұрын айтып едім, не үшін тағы осылай 

істедің? 

【打照面儿】dǎ zhàomiànr① бетпе-бет 

кездесу：他俩在街上打个照画儿，一

时都愣住了.Ол екеуі көшеде бетпе-бет 

кездесіп қалып, ②  төбесін көрсету, 

қарасын көрсету：他刚才在会上打了个

照面儿就走了 .Ол жаңағы жиналыста 

төбесін көрсетті де, жоқ болды. 

【 打 折 】 dǎzhé 【 ет. 】  арзандату, 

бағасын түсіру. 

【打折扣】dǎ zhékòu① бағасын түсіру, 

арзандату.② толық орындамау, келіскен 

бойынша атқармау.：要保质保【мөл.】

地按时交活儿，不能～. 

【打针】dǎzhēn【ет.】 укол салу, укол 

қою. 

【打肿脸充胖子】dǎ zhǒnɡ liǎn chōnɡ 

pànɡzi- бай болғансып көріну, ақшалы 

адам сияқты болып қөріну. 

【打皱】 dǎzhòu(～儿 )〈方〉【 ет.】 

қатталу, қтпарлану, әжім түсу.：脸上～ 

бетке әжім түсу｜衣服～了，熨平了再

穿.Қиім қатпарланып қалыпты, үтіктеп 

болғансоң ки. 

【打主意】dǎ zhǔ·yi- ойлану, толғану, 

амал ойлау. ： 这 事 还 得 另 ～  бұл 

жұмысқа басқа бір амал табу керек.｜

做事不能只在钱上～.Жұмыс істегенде 

тек қана ақша туралы ойламау керек. 

【打住】dǎzhù【 ет.】  тоқтау, кідіру, 

аялдау.：他说到这里突然～了 ол 

сөйлеп келе жатып, осы жерге келгенде 

тоқтай қалды.｜在小院门口～了脚

步.Ауланың қақпасында тоқтай қалды. 

【打转】dǎzhuàn(～儿)【ет.】 артына 

бұрылды,. 

【打桩】dǎzhuānɡ【ет.】  тас орнату, 

белгітас орнату. 

【打字】dǎzì【ет.】  жазу жазу, әріп 

басу. 

【打字机】dǎzìjī【зат.】 машинка.  

【打总儿】dǎzǒnɡr〈口〉【үс.】 бәрін 

бір жолда бітіру, жиып-теріп бірақ 

бітіру. ： ～ 算 账  бәрін бір жолда 

есептесу.｜～买.Жиып-теріп сату. 

【打嘴】 dǎzuǐ【 ет.】①  сөйлетпеу, 

ауыз аштырмау.②〈方〉  аузына ұру, 

ауызға ұру.：～现眼. 

【打嘴仗】 dǎ zuǐzhànɡ- айғайласу, 

ұрысу, айтысу, салғыласу. 

 

 

dà 

 

【大】-ldà①【сын.】 үлкен, дәу, ірі.：

房子～ үлкен үй.｜地方～жері үлкен.｜

年纪～жасы үлкен.｜声音太～ дауысы 

өте жоғары.｜外面风～  сыртта жел 

қатты. ｜ 团 结 起 来 力

【 мөл. 】 ～ .Біріксек күшіміз көп 

болады. ② 【 зат. 】  мөлшерді 

білдіреді. ：那间房子有这间两个～ 

анау үй мына үйден екі есе үлкен.｜你

的孩子现在多～了? Сенің балаң қазір 

нешеге келді. ③【 үс.】  әсіре, тым, 

шымқай：～红 өте қызыл.｜天已经～

亮了.Күн өте жарық болып кетті.④ 不 

әрпімен бірге келіп, аса, пәлендей, 

онша деген мағынада жұмсалады. ：

不～爱说话 сөйлесуге онша құмар 

емес.｜还不～会走路 жол жүруді онша 

білмейді.|不～舒服.Онша жайлы емес.

⑤ 【 сын. 】  жоғары дәрежені 

білдіреді. ： 老 ～  ең үлкені, ең 

жоғарғысы｜～哥.Үлкен аға. ⑥ жасы 

үлкен адам, қария：一家～小.Бір үйдің 

үлкен-кішілері. ⑦  сыйлау, 

сыпайылықты білдіреді. ： ～ 作 

шығармаңыз.⑧【сын.】 ：～清早｜～
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热天｜～礼拜天的，还不休息休息.⑨

(Dà)【зат.】 фамилия, есім. 

【大】-2dà〈方〉【зат.】① әке, ата：

俺～叫我来看看你.② атай, ағай：三～

是劳【ет.】模范. 

【大案】dààn【зат.】 үлкен іс, ірі дело. 

【大巴】dàbā【зат.】 үлкен автобус. 

【大白】1dàbái〈方〉【зат.】 ағартқыш, 

ақ топырақ. 

【大白】2dàbái【ет.】 істің ақ-қарасын 

ашу.：真相～｜～于天下. 

【大白菜】dàbáicài【зат.】一  байсай. 

Көкөністің бір түрі. 

【大伯子】dàbǎi·zi〈口〉【зат.】 қайын 

аға. 

【 大 班 】 1dàbān 【 зат. 】  бала 

бақшадағы жасы үлкендерге арналған 

клас 

【大班】2dàbān〈方〉【зат.】  басшы, 

бастық.    

【大板车】dàbǎnchē【зат.】 қол арба, 

көтек арба. 

【大半】 dàbàn①【 сан.】  негізінен, 

көбі, көпшілігі.：这个车间～是年轻

人 .Бұл машинадағылардың көпшілігі 

жастар.②【үс.】 мүмкін, сияқты, бәлкі, 

шығар.：他这时候还不来，～是不来

了 .Осы уақытқа дейін келмесе, онда 

келмейтін шығар. 

【大包大揽】 dà bāo dà lǎn- барлық 

жұмысты өз міндегіне алу, барлығын өз 

міндетіне алу. 

【大鸨】dàbǎo【зат.】 дуадақ. 

【大暴雨】 dàbàoyǔ【 зат.】  нөсер, 

қатты жауын. 

【大本】dàběn【зат.】 бакалавр 

【大本营】dàběnyínɡ【зат.】① штап, 

бас штап② ұя, орда, негіз. 

【大便】dàbiàn①【зат.】 дәрет, үлкен 

дәрет, боқ.②【 ет.】  үлкен дәретке 

отыру. 

【大兵】 dàbīnɡ 【 зат. 】①  жасақ, 

сарбаз.②  қалың қол, самсыған сары 

қол：～压境.Қалың қолмен шекараны 

басып алу. 

【大饼】 dàbǐnɡ【 зат.】  қарма нан, 

қарма 

【大伯】 dàbó【 зат.】①  үлкен әке 

(әкесінің ағасы)② үлкен кісі, ақсақал. 

【 大 不 敬 】 dàbùjìnɡ- патшаны 

құрметтемеу күнәсі, сыйламау 

қылымысы. 

【大不了】dà·buliǎo①【үс.】   қиын 

болса, ары кеткенде, ：赶不上车，～走

回去就是了.Машинаға үлгере алмасам, 

қиын болса жаяу-ақ барамын. ②

【сын.】 ештеңе етпеу, түк те етпеу.：

这个病没有什么～，吃点药就会好

的.Бұл ауру түк те етпейді, дәрі ішсеңіз 

болды жазылып кетесіз. 

【大步流星】dàbù liúxīnɡ- жүрісі тез, 

жылдам. 

【大菜】dàcài【зат.】① негізгі тамақ, 

үлкен ас② батысша тағам, европалық 

тамақ. 

【 大 餐 】 dàcān 【 зат. 】 ①  мол 

дастархан, қонағасы：艺术～ |电影～.

② батысша тағам. 

【大肠】dàchánɡ【 зат.】  жуан ішек, 

бүйен. 

【大氅】 dàchǎnɡ【 зат.】  тон：羊

皮～.Қой терісінен жасалған тон. 

【大钞】dàchāo【 зат.】  кесек ақша, 

бүтін ақша：百元～.Жүз юандық кесек 

ақша. 

【大潮】 dàcháo【 зат.】①  көтерілу, 

тасу, толқу.②  ауқым, замана：改革

的～.Реформа ауқымы. 

【大车】1dàchē【зат.】 арба. 

【大车】 2dàchē【 зат.】  жүргізуші, 

басқарушы.  

【大彻大悟】 dà chè dà wù- толық 

түсіну, қанық білу. 

【大臣】dàchén【зат.】 уәзір. 

【 大 乘 】 dàchénɡ 【 зат. 】  б.з.б І 

ғасырда қалыптасқан бұдда дінінің бір 

тармағы. Махаяна.   

【大吃一惊】dà chī yī jīnɡ-таң-тамаша 

болу. Таңырқау. 

【 大 虫 】 dàchónɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

жолбарыс 

【大出血】dàchūxuè【 ет.】  қан көп 

кету, көп қан ағу. 

【大厨】dàchú бас аспаз, үлкен аспаз. 

【大春】dàchūn〈方〉【зат.】① көктем, 

жазғытұрым.②  жаздық дақылдар деп 

те атайды. 

【大春作物】 dàchūn zuòwù- көктем, 

жаздық дақылдар. 

【大醇小疵】dà chún xiǎo cī- кішкене 

ғана міні бар, үлкен жақтан алғанда 

бүтін, бірақ тиіттей ғана міні бар. 

【大大】dàdà【үс.】 тым, өте аса：费

用～超过了预算 шығын мөлшерленген 

көлемнен тым асып кетті.｜室内有了通

风装置，温度～降低了 .Бөлменің 

ішінде жел гуілдеп, температура тым 

төмен түсіп кетті. 

【大大咧咧】dà·dɑliēliē(～的)【сын.】 

емін-еркін. 

【 大 大 落 落 】 dà·dɑluōluō 〈 方 〉

【сын.】 емін-еркін, ашық-жарқын. 

【大胆】dàdǎn【сын.】 жүрек жұтқан, 

батыр, батыл：～革新  батылдықпен 

реформа жасау ｜ ～ 探 索  батыл 

іздестіру|一个～的设想.Батыл идея. 

【大刀阔斧】dà dāo kuò fǔ比喻办事果

断而有魄力. 

【大道】dàdào【зат.】①даңғыл, сара 

жол：康庄～ .②〈书〉  қағида, жол-

жосын, салт-сана：合于～ .③ саяси 

мұрат：～之行也，天下为公. 

【大敌】dàdí【зат.】 ата жау, бітіспес 

қарсылас.：如临～дүшпа◇环境污染是

健 康 的 ～ .Ортаның  ластануы 

денсаулықтың дұшпаны.  

【大抵】dàdǐ【үс.】 жалпы жағынан, 

мөлшермен ： 情 况 ～ 如 此  жағдай 

мөлшермен осындай.｜他们几个人是同

一年毕业的，后来的经历也～相

同 .Олар бірнешеуі мектепті бірге 

бітірген, кейінгі кешірмелері де 

шамалас. 

【大地】dàdì【 зат.】①  байтақ жер, 

дархан дала：～回春 кең далаға көктем 

келді.｜阳光普照～ күн нұры байтақ 

далаға шуақ шашты..② жершары：～

测【мөл.】.Жер өлшемі. 

【大地原点】dàdì yuándiǎn- жер кіндігі, 

жер ортасы. 

【大典】dàdiǎn【зат.】①  салтанатты 

мереке, торқалы той. ： 开

国 ～ .Мемлекет мерекесі. ② 〈 书 〉 

үлкен шығарма, сүбелі еңбек.③〈书〉 

ұлы заң, маңызды жарғы. 

【大【ет.】脉】dàdònɡmài【 зат.】① 

күре тамыр, негізгі тамыр.② күре жол, 

маңызды жол：京广铁路、京九铁路是

中国南北交通的～ .Бейжің-гуанчжоу 

темір жолы қытай транспортының 

негізгі күре тамыры. 

【大豆】dàdòu【зат.】① соя бұршақ, 

түйе бұршақ.② соя бұршақтың ұрығы. 

【 大 都 】 dàdū 【 үс. 】  көбі, дені, 

көпшілігі：杜甫的杰出诗篇～写于安史

之乱前后.Доуфудың әйгілі өлеңдерінің 

көбі ӘнЛушан-Сы Шымин бүлігінен 

кейін туған. 

【大肚子】 dàdùzi〈口〉①【 ет.】 

жүкті болу, аяғы ауыр болу. ②【зат.】 

тамақсау адам, тамақты көп жейтін 

адам.③【зат.】 месқарын, қабақ. 

【大度】dàdù〈书〉【сын.】 кеңпейіл, 

ақкөңіл, кең：豁达～｜～包容. 

【 大 端 】 dàduān 〈 书 〉【 зат. 】 

келелі,елеулі, маңызды жағы：举其～. 

【大队】dàduì【зат.】① негізгі қосын, 

көп жасақ ② полк мөлшеріндегі әскер. 

【大多】dàduō【үс.】 көпшілігі, көбі, 

дені：大会的代表～是先进工作者 

құрылтай уәкілдерінің көпшілігі 

алдыңғы буын қызметкерлері.｜树上的

柿 子 ～ 已 经 成 熟 .Ағаш басындағы 

құрманың дені піскен. 

【大多数】dàduōshù【зат.】 көпшілігі, 

көп сандысы ： ～ 人 赞 成 这 个 方

案.Көпшілік осы жобаны қолдады. 

【大额】dàé【сын.】 көп, мол：～存

单 көп депозит|～资金.Ірі қаржы 

【大鳄】dàè【зат.】 алып, дәу, күшті, 

мықты. 

【大而无当】 dà ér wú dànɡ- үлкен 

болғанымен пайдасы жоқ. 
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【大发】dàfɑ〈方〉【сын.】  шектен 

шығу, қылыптан тыс болу, ұлғаю. ：

病～了 ауыру асқынып кетті.｜这件事

闹～了.Бұл жұмыс ушығып кетті. 

【 大 发 雷 霆 】 dà fā léitínɡ- қатты 

ашулану, терісіне симау. 

【大法】dàfǎ【зат.】①  конституция, 

ата заң②〈书〉маңызды заң, жарғы. 

【大凡】dàfán【үс.】 жалпы алғанда, 

негізінен. 

【 大 方 】 1dàfānɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

оқымысты, ғұлама, хаким ： ～之家 

данышпан｜贻笑～. 

【大方】2dàfānɡ【зат.】  көк шайдің 

бір түрі. 

【大方】dà·fɑnɡ【 сын.】①  жомарт, 

қолы ашық адам：出手～｜他很～，不

会计较这几个钱.Ол өте жомарт, бұндай 

ақшамен есептеспейді.② табиғи болу, 

қысылмау ： 举 止 ～  жүріс-тұрысы, 

қимыл-әрекеті қалыпты.｜可以大大方

方的，用不着拘束 .Табиғи болуға 

болады, қысылудың қажеті жоқ. ③ 

сыпайы, лайықты,тұрпайы дөрекі 

емес.｜这种布的颜色和花样看着

很～ .Мына матаның түсі мен гүлдері 

қарағанда өте әдемі екен. 

【大粪】 dàfèn【 зат.】  үлкен дәрет, 

нәжіс. 

【大风】 dàfēnɡ 【 зат. 】①  боран, 

дауыл：夜间刮起了～ .Кеште боран 

соқты.② сегіз балдан жоғары жел. 

【大风大浪】dà fēnɡ dà lànɡ- қоғам 

өзгерісі, үрдісі. 

【大夫】 dàfū 【 зат. 】  төре, ұлық, 

шенеунік. 

【 大 【 үс. 】】 dàfù 【 зат. 】  кеме 

капитанының көмекшісі. 

【大腹便便】dà fù piánpián- месқарын, 

семіз. 

【大盖帽】 dàɡàimào【 зат.】  әскери 

және әкімшілік мәнсаптағы адамдар 

киетін бас киім. 

【大概】 dàɡài①【 зат.】  ой, меже, 

шама：他嘴上不说，心里却捉摸了

个～.Ол аузында айтпағанымен, ішінен 

ойлағаны бар.②【 сын.】：шамамен, 

шамалы ғана 他把情况做了个～的分析 

ол бұл жағдайға шамамен талдау 

жасады.｜这件事我记不太清，只有

个～的印象 .Мен бұл іс туралы анық 

білмеймін, шамалы ғана елес бар.③

【үс.】 негізінен, әбден мүмкін.：雪并

没有多厚，～在半夜就不下了 қар 

қалың жаумайды, кеште толастауы 

әбден мүмкін.｜从这里到西山，～有四

五十里地 осы жерден Шишанға дейін 

шамамен 40-50 шақырым бар.  

【大概其】dàɡàiqí〈方〉①【 зат.】 

біраз, біршама：他说了半天，我只听

了 个 ～ .Ол көп сөйледі, бірақ мен 

біразын ғана естідім.②【сын.】 жалпы, 

негізгі：～的情况就是这样  негізгі 

жағдай осылай.|这本书只～翻了翻，没

有细看. Бұл кітапті жалпылай парақтап 

шықтым, мұқият оқыған жоқпын.‖ 

【大纲】dàɡānɡ【зат.】 жоспар, жоба, 

бағдарлама ： 教 学 ～ .Оқыту 

бағдарламасы. 

【大哥】dàɡē【зат.】① үлкен аға ② 

құрмет ретінде айтлады. 

【 大 革 命 】 dàɡémìnɡ 【 зат. 】 ① 

революция ： 法 国 ～ .Француз 

революциясы. ②  зор төңкеріс, ұлы 

төңкеріс. 

【大公国】dàɡōnɡɡuó【зат.】 книяздік, 

хандық 如 卢 森 堡 大 公 国 ( 在 西

欧).Люксембург книяздігі. 

【大公无私】dà ɡōnɡ wú sī① халықтың 

қамын жеу. ②  өз мойнына алу, 

міндетіне алу. 

【 大 功 告 成 】 dà ɡōnɡ ɡào chénɡ- 

маңызды жетістікті хабарлау. 

【大姑子】 dà·ɡū·zi 〈口〉【 зат. 】 

қайын бике. 

【大鼓】dàɡǔ【зат.】  музыканың бір 

түрі. 

【大故】dàɡù〈书〉【зат.】① ұлы іс, 

ірі оқиға.：国有～ .Мемлекеттегі ірі 

оқиға.② дүниеден өту, қайтыс болу. 

【大关】dàɡuān【зат.】① үлкен белес, 

негізгі асу, маңызды қамал. 

【大观】dàɡuān【зат.】 әдемі, тамаша, 

көрікті.. 

【大管】dàɡuǎn【зат.】 бассон. 

【大褂儿】dàɡuàr【зат.】 халат, ұзын 

сырт киім. 

【 大 锅 饭 】 dàɡuōfàn 【 зат. 】 ① 

тайқазанның тамағы, үлкен дастарқан. 

【大海捞针】dà hǎi lāo zhēn- теңізден 

тебен іздеу. 

【大寒】 dàhán 【 зат. 】  сары аяз, 

сарышұнақ аяз. 

【大汉】dàhàn【 зат.】  азамат, атпал 

азамат. ： 彪 【 сын. 】 ～ .Жолбарыс 

денелі азамат. 

【大旱望云霓】 dà hàn wànɡ yúnní- 

қуаңшылық, құрғақшылық. 

【大好】dàhǎo【сын.】①өте керемет, 

өте тамаша.：【сын.】势～өте тамаш 

жағдай. ｜～时光 .Керемет заман. ② 

толық айығу, толық жазылу. 

【 大 号】 1dàhào 【 зат. 】  құрметті 

есіміңіз, есіміңіз. 

【大号】2dàhào(～儿)【сын.】 үлкен 

нөмірлі, кең, үлкен. ： ～ 皮 鞋 .Кең 

аяқкиім. 

【大号】3dàhào【зат.】 үлкен сырнай. 

【大合唱】dàhéchànɡ【зат.】  хор, 如

《黄河大合唱》.Сары өзен қоры. 

【大亨】dàhēnɡ【зат.】 ауқатты адам, 

ықпалды бай адам, шонжар.. ： 金

融～.Финаныс шонжары. 

【大轰大嗡】dà hōnɡ dà wēnɡ-улап-

шулау, байбалам салу. 

【大红】 dàhónɡ 【 сын. 】  шымқай 

қызыл, қанық қызыл, қып-қызыл. 

【大红大紫】 dà hónɡ dà zǐ- қызыл 

түстің өтімділігі, қызыл түстің саудасы 

жақсы болуы. 

【大后方】 dàhòufānɡ【 зат.】  артқы 

шеп, ұлан-байтақ артқы шеп. 

【大后年】dàhòunián【зат.】 алдыңғы 

жылдың арғы жылы. 

【 大 后 天 】 dàhòutiān 【 зат. 】 

бүрсігүнінің арғы күні. 

【大户】dàhù【зат.】① бай шаңырақ, 

дәулетті отбасы, бай әулет. ②  іргелі 

шаңырақ, өскен әулет.：王姓是该村

的～ .Уаң фамилиядағылар ауылдағы 

іргелі шаңырақ. ③  үлкен кәсіпорын, 

іргелі кәсіпорын ： 冰 箱 生 产 ～ 

мұздатқыш өндіретін іргелі 

кәсіпорын.｜用电～.Электр жұмсайтын 

үлкен кәсіпорын. 

【大话】dàhuà【зат.】 лепірме сөз, жел 

сөз, көпірме сөз.：说～.Лепіріп сөйлеу. 

【大环境】dàhuánjìnɡ【зат.】  жалпы 

орта, жалпы жағдай. 

【 大 黄 】 dàhuánɡ ( 旧 读 dàihuánɡ)

【 зат. 】  Рауағаш. Тамырының ащы 

дәмі болады, дәрі ретінде де қолдануға 

болады. 川军 деп те айтылады. 

【大黄鱼】 dàhuánɡyú【 зат.】  сары 

балықтың бір түрі， қытайдың маңызы 

бар теңіз өнімінің бірі.  

【大会】dàhuì【зат.】① Құрылтай. ② 

үлкен жиналыс：【ет.】员～Құрылтай 

шақыру｜庆祝～Құттықтау құрылтайы. 

【大伙儿】dàhuǒr〈口〉代  Есімдік. 

“көпшілік”2：～要是没意见，就这么

定了.Көпшіліктің пікірі болмаса, онда 

осылай болсын. 大 家 伙 儿 деп те 

айтылады. 

【大吉】 dàjí【 сын.】①  қолайлы, 

ыңғайлы：～大利 қолайлы сәттілік｜

万 事 ～ істеріне сәттілік ｜ 开

市～.Саудаға сәтті кірісу. 

【大几】 dàjǐ【 сан.】  жас өлшемі, 

отыздан асқан, жиырманың ішінде：二

十～的人了，怎么还跟小孩子一

样 .Жиырманың ішіндегі жігітсің, неге 

әлі бала сияқытысың. 

【 大 计 】 dàjì 【 зат. 】  ұлы жоба, 

маңызды жоба：百年～  жүз жылдық 

ұлы жоба ｜ 方 针 ～ ұлы жобаның 

бағдары｜共商～ .Ортақ кәсіптік ұлы 

жоба. 

【大蓟】 dàjì 【 зат. 】  өсімдік аты, 

аюбастікен. 

【 大 家 】 1dàjiā 【 зат. 】 ①  әйгілі 

маман ： 书 法 ～ хаткер ｜ ～ 手

笔 .Суреткер, жазушы.②  текті тұқым, 
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қаракөктің тұқымы ： ～ 闺 秀 .Текті 

жердің қызы. 

【 大 家 】 2dàjiā 代  көпшілік, 

жамағат.：～的事～办 көпшіліктің ісін 

көпшілік атқарады.｜～安静点儿，现

在 开 会 了 .Көпшілік тынышталайық, 

жиналыс басталды. 注 意 a) бәрі, 

барлығы 如：我报告～一个好消息 мен 

сіздерге бір жақсы хабар айтайын.｜你

讲个笑话给～听听 сен бізге бір анекдот 

айтып берші.｜他们一进来，～都鼓掌

表示欢迎.Олар кіріп келгенде бәрі қол 

соғып қарсы алды.b)“ 大 家 ” сөзі 

үнемі“你们、我们、他们、咱们 ” 

сөдерімен тіркесіп қолданылады. 如：

明天咱们～开个会谈谈 .Ертең біз 

барлығымыз жиналыс ашып 

талқылайық. 

【大家庭】 dàjiātínɡ【 зат.】  үлкен 

отбасы：民族～.Ұлттық үлкен отбасы. 

【大驾】dàjià【зат.】① сіз, өзіңіз：恭

候～ күтіңіз, ｜这件事只好有劳～了.② 

патша күймесі, патша арбасы. 

【大建】dàjiàn【 зат.】  үлкен ай, 30 

күндік ай 

【大奖】dàjiǎnɡ【зат.】 сүбелі сыйлық, 

бас бәйге, бас жүле ： ～ 赛 мол 

сыйлықты жарыс. ｜这部故事片荣

获 ～ .Бұл оқиғалы фильм үлкен 

сыйлыққа ие болды. 

【大将】 dàjiànɡ 【 зат. 】①  армия 

генералы ②  ардагер, қайраткер, егей, 

мықты：她是篮球队里的一员～ .Ол 

баскетбол командасындағы шебер 

ойыншы. 

【大蕉】dàjiāo【зат.】① өсімдік түрі.

② осы өсімдіктің жемісі. 

【大街】dàjiē【 зат.】  даңғыл, үлкен 

көше. 

【大节】 dàjié【 зат.】①  келелі іс, 

маңызды жұмыс, шешуші шаруа. ② 

беталыс：～凛然｜～不辱. 

【大捷】dàjié【зат.】 маңызды жеңіс, 

шешуші жеңіс, ұлы жеңіс. 

【大姐】dàjiě【зат.】① үлкен әпеке② 

апай, тәте：刘～лю апай｜王～ .Уаң 

апай. 

【大解】 dàjiě 【 ет. 】 (адам) үлкен 

дәретке отыру 

【大戒】dàjiè【зат.】 ұлағаты қағида, 

кемелденген салт. 

【大襟】dàjīn【 зат.】  киімнің етегі, 

өңірі. 

【大尽】 dàjìn【 зат.】  үлкен ай, 30 

күндік ай. 

【 大 惊 小 怪 】 dà jīnɡ xiǎo ɡuài- 

түймедейді түйедей ету. 

【大静脉】dàjìnɡmài【зат.】 үлкен көк 

тамыр, вена қан тамыры. 

【大舅子】dàjiù·zi〈口〉【зат.】 қайын 

аға. 

【大局】dàjú【зат.】  жалпы жағдай, 

жалпы мүдде ： 顾 全 ～  жалпы 

жағдаймен санасу ｜～已定  жалпы 

жағдай белгіленді. ｜无关 ～ .Жалпы 

жағдайға қатыссз. 

【大举】 1dàjǔ〈书〉【 зат.】  үлкен 

қимыл：共商～. 

【 大 举 】 2dàjǔ 【 үс. 】  жаппай, 

жбал：～进攻.Жаппай шабуыл жасау. 

【大军】dàjūn①【 зат.】  қалың қол, 

қалың әскер. ： 百 万 ～ милиндаған 

қалың қол ｜～压境 .Қалың қолмен 

шегераны басып алу.② шоғыр, топ.：

产 业 ～  өндіріс шоғыры. ｜ 地

质～.Геологиялық шоғыр. 

【大楷】dàkǎi【зат.】① көркем әріп, 

көркем жазу.② үлкен баспа әріпі. 

【大考】 dàkǎo【 зат.】  маусымдық 

емтихан. 

【大课】dàkè【зат.】 ерекше емтихан. 

【大快人心】dà kuài rén xīn- қуанышқа 

бөлену, жаны жай табу. 

【大块头】 dàkuàitóu【 зат.】  кесек 

денелі кісі, нар тұлғалы кісі. 

【大款】dàkuǎn【зат.】 қалталы адам, 

бардам адам. 

【大牢】dàláo〈口〉【зат.】  абақты, 

зындан. 

【大老婆】dàlǎopo【зат.】 бәйбіше. 

【大礼拜】 dàlǐbài【 зат.】①  үлкен 

жексенбі, ②   аптасына 2 күндік 

демалыс. 

【大理石】dàlǐshí【зат.】 мәр-мәр тас, 

мрамор. 

【大理岩】dàlǐyán【зат.】一  мәр-мәр 

тас, мрамор. 

【大力】dàlì①【зат.】 көп күш, мол 

қайрат. ： 出 ～ көп күш шығару ｜

下～.Көп еңбек сіңіру. ②【үс.】 күшті, 

қуатты. ： ～ 支 持  бар күшімен 

қолдау.｜～协作.Бар күшімен селбесу. 

【大力士】dàlìshì【зат.】 алып, дәу. 

【大丽花】dàlìhuā【зат.】 нарғыз гүлі, 

әсемгүл. 

【大殓】dàliàn【 ет.】  табытқа салу, 

кебінге орау. 

【大梁】 dàliánɡ【 зат.】①  мәтша, 

арқалық.② тұтқа, тірек, таяныш. 

【大量】dàliànɡ【 сын.】①  қыруар, 

мол көп, қалың.：～节日用品源源不断

运来 көптеген мерекелік бұйымдар арт-

артынан тасымалдануда. ｜～生产化

肥，支援农业生产 .Тыңайтқыштарды 

көптеп өндіріп, ауыл-шаруашылығына 

көмек берейік.② кең пейіл, сабаз.：宽

宏～.Көңілі кең. 

【大龄】dàlínɡ【сын.】 жасы келген, 

егде тартқан.：～学童  жасы үлкен 

оқушы .｜～青年 үйлену жасынан асып 

кеткен адам.. 

【大溜】 dàliù【 зат.】  қатты ағыс, 

қатты ағын.◇随～.Қатты ағыспен. 

【 大 陆 】 dàlù 【 зат. 】 ①  ұлы 

құрылық：亚洲～  азия құрылығы.② 

тайуанды қоспағандағы қытай 

териториясы. ： 台 胞 回 ～ 探

亲 .Тайуандық бауырластар қытайға 

туысшылай келді. 

【大陆岛】dàlùdǎo【зат.】 құрылыққа 

жақын орналасқан аралдар. 

【大陆架】 dàlùjià【 зат.】  құрылық 

қайраңы. 

【大陆坡】 dàlùpō【 зат.】  құрылық 

қайраңы. 

【 大 陆 性 气 候 】 dàlùxìnɡ qìhòu- 

құрылықтық климат. 

【大路】 dàlù ①【 зат. 】  кең жол, 

даңғыл. ：顺着～往前走 .Даңғылды 

бойлап алға қарай жүру.②【 сын.】 

өтім ді, күсет. ： ～ 菜  өтімді 

көкөніс.｜～产品.Өтімді тауар. 

【大路活】 dàlùhuó( ～儿 ) 【 зат. 】 

нашар зат, сапасыз бұйым. 

【大路货】dàlùhuò【зат.】 өтімді зат.  

【大略】1dàlüè①【зат.】 ұзын ырғасы, 

біразы ： 这 个厂 的 问题 我只 知 道

个 ～ .Мен бұл зауыттың мәселесі 

туралы біраз білем. ② 【 үс. 】 

мөлшермен, жалпылай, ықшадай：时

间不多了，你～说说吧.Уақыт аз қалды 

сен ықшамдап айт. 

【大略】2dàlüè【зат.】  мұрат, арман, 

мақсат.：雄才～.Данышан мұраты. 

【大妈】dàmā【зат.】① апа.② апай,  

【大麻】dàmá【зат.】① кендір, сора, 

наша шөп. 

【大麻子】 dàmázǐ【 зат.】①  кендір 

ұрығы.② үпілмәлік.③ үпілмәлік ұрығы. 

【大马哈鱼】dàmǎhǎyú【 зат.】  кета 

балығы. 

【大麦】dàmài【зат.】① арпа.② арпа 

дәні. 

【大忙】 dàmánɡ【 сын.】  қарбалас, 

жұмысбасты.：三夏～季节. 

【大猫熊】dàmāoxiónɡ【зат.】  үлкен 

мысық аю. 

【大毛】dàmáo【зат.】 жүнді, жүндес, 

қылшықты. 

【大门】dàmén【зат.】 қақпа, есік. 

【大米】dàmǐ【зат.】 күріш. 

【大面儿】 dàmiànr〈方〉【 зат.】① 

бетәлпеті, жүзі, көзге ғана 

көрінетін.：～上搞得很于净，柜子底

下还有尘土.Көрініске таза болғанымен, 

шкафтың  асты әлі де шаң.② абырой, 

бедел. ： 顾 全 ～ .Абыройына кір 

келтірмеу. 

【大民族主义】dà mínzú zhǔyì- әсіре 

ұлтшылдық. 

【大名】dàmínɡ【зат.】① ресми есім, 

өз аты：他小【зат.】叫虎子，～叫李金

彪 .Оның кіші аты Хузы, ал өз аты 
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Жинху.② аты әйгілі, машһүр.：～鼎鼎

( 【 зат. 】气很大 ) аты әйгілі. ｜久

闻～ .Даңқыңызды көптен білетінмін..

③  құрметті аты, есімі. ： 尊

姓～.Құрметті есімі. 

【大谬不然】 dà miù bù rán- үлкен 

қателік, үлкен ағаттық. 

【大漠】dàmò【 зат.】  шөл, шөлейт, 

шөл дала. 

【大模大样】dà mú dà yànɡ- аспай-

саспай, маңғазданып, кербез. 

【大拇哥】 dàmǔɡē 〈方〉【 зат. 】 

басбармақ. 

【大拇指】 dàmǔzhǐ 〈口〉【 зат. 】 

басбармақ. 

【 大 拿 】 dàná 〈 方 〉【 зат. 】 ① 

бастық ,басшы,би, әкім.：他现在是我

们县的～ .Ол ауданымыздің әкімі.②

маман, шебер ： 技 术 ～ .Техникасы 

шебер. 

【大男大女】dà nán dà nǚ- қыз-боз бала, 

жігіт-қыздар. 

【大脑】dànǎo【зат.】 үлкен ми. 

【大脑皮层】 dànǎo pícénɡ-үлкен ми 

қатпары, қыртысы. 

【大脑皮质】 dànǎo pízhì- үлкен ми 

сыңары. 

【大内】dànèi【зат.】  патша ордасы, 

хан сарайы. 

【大鲵】dàní【зат.】 алып саламандра, 

балық. 

【大逆不道】 dà nì bù dào- үлкен 

қылмыс, кешірілмес күнә. 

【大年】dànián【зат.】① үлкен жыл② 

көктем мерекесі. ③  ырысты жыл, 

берекелі жыл.：今年是个～，一亩地比

往年多收百十来斤粮食 биыл ырысты 

жыл болды, алдыңғы жылдарға 

қарағанда му басына көп өнім алдық. 

【大年三十】 dànián sānshí( ～儿 ) 

желтоқсанның 30 күні. 

【大年夜】dàniányè〈方〉【зат.】 ескі 

жылдың соңғы түні. 

【大娘】dàniánɡ〈方〉【зат.】①  апа, 

әже.② әжей, апай. 

【大排行】 dàpáihánɡ 【 зат. 】  рет 

бойнша, қатары бойнша：他～是老

三.Ол рет бойнша үшінші. 

【大牌】dàpái①【 зат.】  атағы бар, 

айтулы, танымал кісі. ② 【 сын. 】 

танымал, әйгілі. ：～球星  танымал 

жұлдыз.|～歌星 танымал әнші.|～俱乐

部.Атақты клуб. 

【大盘】dàpán【зат.】 құнды қағаздар 

нарығы. 

【大炮】dàpào【зат.】① зеңбірек. ② 

бөспе, лепірме, мақтаншақ. 

【 大 篷 车 】 dàpénɡchē 【 зат. 】 

жабылатын машина. 

【大批】 dàpī【 сын.】  қыруар, көп, 

мол ： 火 车 运 来 了 ～ 货 物 .Пойыз 

көптеген тауарл алып келді. 

【大辟】dàpì【зат.】 өлім жазасы. 

【大片儿】 dàpiānr 〈口〉【 зат. 】 

көлемді, аумақты. 

【大片】dàpiàn【зат.】 атақты фильм, 

әйгілі фильм. ： 进 口 ～  ипорттық 

фильм.|国产～.Отандық фильм. 

【大票】dàpiào(～儿 )〈口〉【 зат.】 

кесек ақша, бүтін ақша. 

【大谱儿】 dàpǔr 【 зат. 】  тұспал, 

долбар, меже.：究竟怎么做，心里应该

先有个～ .Түптеп келгенде не істеу 

керектігі туралы іштей жоспар болуы 

керек қой. 

【大起大落】dà qǐ dà luò- өрлеу және 

құлдырау, даму жіне күйреу.：市场价

格～ нарық өрлеуі мен құлдырауы.｜这

部 小 说 没 有 ～ 的 故 事 情 节 .Бұл 

әңгіменің ..... оқиғасы жоқ екен.  

【大气】dàqì【зат.】① атмосфера ② 

тыныс, дем.：吓得他～也不敢出 .Ол 

қорыққанынан әрең демалып жатыр. 

【 大 气 】 dàqi ① 【 зат. 】  жоғары 

температура②【 сын.】  температура 

жоғары ： 开 阔 ～ .Температураны 

жоғарылату. ③【 сын. 】  салауатты, 

қарапайым емес.：～得体. 

【大气层】dàqìcénɡ【зат.】 атмосфера 

қабаты. 

【大气候】dàqìhòu【зат.】① климат.② 

ауқым, жағдай, замана：有利于人才培

养的～已经【сын.】成. 

【大气科学】 dàqì kēxué- атмосфера 

ғылымы. 

【大气圈】dàqìquān【зат.】 атмосфера 

қабаты. 

【大气污染】dàqì wūrǎn-атмосфераның 

ластануы. 

【大气压】dàqìyā【зат.】① атмосфера 

қысымы.② атмосфералық қысым. 

【大器】dàqì【зат.】① құнды жәдігер, 

бағалы зат. ②  қайраткер, тұлға ：终

成～.Қайраткер болды. 

【大器晚成】dà qì wǎn chénɡ-қайраткер 

атану, тұлға болып қалыптасу. 

【大千世界】dàqiān-shìjiè- бүкіл ғалам, 

он сегіз мың ғалам, жалпақ дүние. 

【大前年】dàqiánnián【зат.】 алдыңғы 

жылдың арғы жылы, мұрнағы жыл. 

【大前提】 dàqiántí【 зат.】  негізгі 

тиянақ, үлкен алғы шарт. 

【大前天】dàqiántiān【зат.】 мұрнағы 

күн, алдыңғы күннің арғы күні. 

【大钱】 dàqián【 зат.】①  жармақ, 

ақыр.：不值一个～ .Бір бақырға да 

тұрғысыз.②  теңге, ақша：赚～  ақша 

табу|挣～.Ақша табу. 

【大枪】dàqiānɡ【зат.】 ұзын мылтық. 

【大青叶】dàqīnɡyè【 зат.】  қасбояу 

жапырағы. 

【大庆】dàqìnɡ【зат.】① үлкен мереке, 

ұлы мереке ： 建 国 五 十 周

年～ .Мемлекет құрылғандығының 50 

жылдық мерекесі. ②  торқалы той, 

юбилей.：七十～.70 жылдық торқалы 

той. 

【大秋】dàqiū【 зат.】①  қоңыр күз, 

сары күз.：～一过，天气就冷起来

了.Қоңыр күз өте салысымен күн суыта 

бастады.② күзгі жиын-терін.：今年～

真不错.Билығы жиын-терін жаман емес. 

【 大 秋 作 物 】 dàqiū zuòwù- күздік 

дақөылдар, күздік астықтар. 

【 大 球 】 dàqiú 【 зат. 】  футбол, 

баскетбол, валейбол қатарлыларды 

айтады. 

【 大 曲 】 dàqū 【 зат. 】 ①  арақ 

ашытқысы..② арақтың бір түрі. 

【大权】dàquán【зат.】ірі билік, үлкен 

құқық. ：独揽～ бар құқықты жалғыз 

өзі иемдену.｜～旁落 .Барлы ққұқық 

басқаның қолына өту. 

【 大 全 】 dàquán 【 зат. 】  топтама, 

шығармалар жинағы 《 中 国 戏 曲 大

全》.Қытай теаьрларың топтамасы. 

【大犬座】 dàquǎnzuò【 зат.】  үлкен 

арлан шоқжұлдызы. 

【大人】 dàrén 【 зат. 】  мәртебелі, 

қадірлі, құрметті.：父亲～ .Мәртебелі 

әке. 

【大人】dà·ren【зат.】① үлкен адам, 

жасы үлкен адам.：～说话，小孩儿别

插 嘴 .Үлкен адам сөйлеген кезде 

балалар сөзге араласпауы керек. ② 

дәрежесі жоғары адамдар.：巡抚～. 

【大人物】 dàrénwù【 зат.】  белгілі 

тұлға, қайраткер, әйгілі адам. 

【大肉】 dàròu 【 зат. 】  доңыз еті, 

шошқа еті. 

【大儒】dàrú【 зат.】  әйгілі ғұлама, 

атақты оқымысты. 

【大撒把】 dàsābǎ 【 ет. 】  шатағы 

болмау, араласпау, ештеңені де өз 

міндетіне алмау. ： 对 下 岗 职 工 不

能 ～ .Жұмыстан босатылған 

қызметкерлерге арласпау керек. 

【大赛】 dàsài【 зат.】  үлкен жарыс, 

аламан жарыс.：世界杯排球～  дүние 

жүзілік валейбол аламаны.｜国际芭蕾

舞～.Халықаралық балет жарысы. 

【大扫除】 dàsǎochú 【 ет.】  үлкен 

тазалық, жаппай тазалық.：明天全校～ 

ертең бүкіл мектеп бойынша үлкен 

тазалық болады.|春节前，要进行一

次～ .Көктем мерекесінің алдында бір 

рет үлкен тазалық жүргізу керек. 

【大嫂】dàsǎo【зат.】① үлкен жеңге.

② жеңгей, жеңеше. 

【大厦】 dàshà【 зат.】  зәлім сарай, 

биіәк ғимарат.如 “友谊大厦 ”.Достық 

зәулім сарайы. 

【大少爷】dàshào·ye【зат.】 байбатша, 

бегзада, мырза. ：～作风 .Мырзалық 
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мінез. 

【大舌头】dàshé·tou〈口〉①【сын.】 

тұтығып, кекештеніп ：他说话有点

儿 ～ .Ол сөйлегенде біраз тұтығып 

сөйлейді.②【зат.】 кекеш, тұтықпа：

他是个～.Ол кекеш. 

【大赦】dàshè【ет.】 жалпы кешірім, 

рақымшылдық.(мемлекет жағынан) 

【大声疾呼】dà shēnɡ jí hū- айғайлау, 

ойбайлау, азан-қазан болу. 

【大婶儿】 dàshěnr 〈口〉【 зат. 】 

жеңеше, апай. 

【大失所望】dà shī suǒ wànɡ- қатты 

ұмітсіздену, торығу, салыны суға кету. 

【大师】dàshī【зат.】① ұста, шебер：

艺术～ .Өнер шебері.②某些棋类运

【ет.】的等级称号：шебер, мастер 国

际象棋特级～.Шахматтан спорт шебері.

③对和尚的尊称.Бұдда монахтарының 

аты. 

【大师傅】dàshīfu〈口〉【зат.】Бұдда 

монахтарының аты. 

【大师傅】dàshifu〈口〉【зат.】 аспаз 

【大使】dàshǐ【зат.】 елші, бас елші. 

【大势】dàshì【зат.】 ауқым, замана, 

жағдай：～所趋. 

【大事】1dàshì【 зат.】  маңызды іс, 

келелі іс ： 国 家 ～  мемлекеттік 

маңызды іс 

【大事记】 dàshìjì【 зат.】  маңызды 

оқиғалар естелігі. 

【大手笔】dàshǒubǐ【зат.】① айтулы 

шығарма, әйгілі шығарма②  танымал 

қаламгер 

【大手大脚】dà shǒu dà jiǎo- көл-көсір 

жұмсау, ақшаны оңды-солды шашу. 

【大叔】dàshū〈口〉【 зат.】  ағасы, 

ағай. 

【大暑】dàshǔ【зат.】  сарша тамыз, 

үлкен шілде. 

【大率】dàshuài〈书〉【үс.】 шамамен, 

мөлшермен：～如此.Шамамен осылай. 

【大肆】dàsì【үс.】  өршелене, есіре, 

желіге ： ～ 活 【 ет. 】 .Өршелене 

қимылдау. 

【大蒜】dàsuàn【зат.】 сарымсақ. 

【大踏步】dàtàbù【 ет.】  аршындай, 

адымдай алға басу. 

【大堂】dàtánɡ【 зат.】①  сот залы, 

тергеу залы. ②дәліз, зал, асхана：～经

理.Асхана директоры. 

【 大 … 特 … 】 dà…tè… етістіктің 

алдында келіп күшейткіш мағына 

береді.：～书～书 өте үлкен кітап. 老

一套的工作方法非～改～改不可. 

【大提琴】dàtíqín【зат.】 велончел. 

【大体】 dàtǐ①【 зат.】  жөн-жосын, 

жол-жора：识～，顾大局 .②【үс.】 

жаплы алғанда, негізінен：我们的看

法～相同.Менің көз қарасым негізінен 

ұқсас. 

【大天白日】dà tiān bái rì〈口〉 талтүс, 

тапа-тал түс, шаңқай түс.：～的，你怎

么走迷了路 ! Талтүс болды, не үшін 

жолдан адасып жүрсің. 

【大田】dàtián【зат.】 кең атыз, үлкен 

атыз. 

【大田作物】 dàtián zuòwù- бидай, 

жүгері қатарлы үлкен атызда егілетін 

дақылдар. 

【大厅】dàtīnɡ【зат.】 сарай, зал, дәліз. 

【大庭广众】 dà tínɡ ɡuǎnɡ zhònɡ- 

залдағы көрермен.：在～之中发言应该

用普通话.Залда сөйлеу үшін ортақ тілді 

қолдану керек.  

【大同】 dàtónɡ【 зат.】  ұлы бірлік, 

береке-бірлік. 

【大同乡】dàtónɡxiānɡ【зат.】 жерлес, 

ауылдас. 

【大同小异】dà tónɡ xiǎo yì- негізінен 

ұқсас. 

【大头】 dàtóu【 зат.】①  бүркеніш, 

бетқалқа. ② негізі, негізгісі ： 抓 ～

儿 .Негізгісін ұстау.④  сырапқор, ақша 

шашар. ： 拿 ～ ( 拿 人 当 做 冤 大

头).Сырапқор жасау. 

【大头菜】dàtóucài【зат.】① шалқан, 

шамғұр. ②  шалқанның тамыры. ③

〈方〉 капуста, қырыққабат. 

【大头针】dàtóuzhēn【зат.】 ине шеге, 

түйреуіш шеге. 

【大团圆】dàtuányuán【ет.】① түгел 

бас қосу, барлығы бас қосу.② мұратына 

жету, дегеніне жету. 

【大腿】dàtuǐ【зат.】 қара сан, сан. 

【大腕】dàwàn(～儿)【зат.】 танымал 

кісі, әйгілі кісі, ықпалды кісі. 

【大王】dàwánɡ【зат.】① патша, хан.

②  алпауыт, шонжар：石油～  мұнай 

алпауыты ｜ 钢 铁 ～ .Болат-темір 

алпауыты. ③ шебер, білгіш ： 爆

破～.Бәрін біліп қопару. 

【大为】dàwéi【үс.】төтенше, ерекше, 

тым.：～提高 ерекше жоғарылату.｜～

高 兴  қабағат қуану. ｜ ～ 失 望 .Өте 

үмітсіздену. 

【大尉】dàwèi【зат.】 капитан. 

【大汶口文化】 Dàwènkǒu wénhuà- 

жаңа тасқұралдар дәуірі, неолит дәуірі. 

【 大 我 】 dàwǒ 【 зат. 】  ұжым, 

коллектив：牺牲小我的利益，服从～

的利益 .Жекелік мүддені құрбан етіп, 

көпшіліктің мүддесіне жұмыс істейік. 

【大无畏】dàwúwèi【сын.】 ержүрек, 

жаужүрек.：～的精神.Ержүрек рух. 

【大五金】dàwǔjīn【зат.】  ірі матал, 

кесек метал. 

【大喜】dàxǐ【ет.】①  торқалы той, 

үлкен қуаныш｜哪天是你们～的日子

( 指 结 婚 日 期 ) ол күні сендердің 

тойларың.? ②  қатты қуану ： ～ 过

望.Ерекше қуану, қабағат қуану.  

【大喜过望】dà xǐ ɡuò wànɡ- көктен 

тілігінін жерден беру. 

【大戏】dàxì【зат.】① күрделі драмма.

②〈方〉бейжің театры. 

【大显身手】 dà xiǎn shēn shǒu- өз 

өнерін көрсету.：运【 ет.】员在赛场

上 ～ .Спротшы жарыс алаңында өз 

өнерін көрсетті. 

【大限】dàxiàn【зат.】 ажал уақыты, 

өлер шағы. 

【大相径庭】dà xiānɡ jìnɡtínɡ- парқы 

өте көп, алшақ.：他们的意见～，无法

折中.Олардың көзқарастары өте алшақ, 

келісу қиын. 

【大小】dàxiǎo①(～儿)【зат.】 өлшем, 

размері：这双鞋我穿上～正合适 .Бұл 

аяқкиімді өте дәл. ②【 зат. 】 үлкен-

кішілігі ： 不 分 ～ үлкен-кіші болып 

бөлінбейді.｜没～.Үлкен-кішісі жоқ.③

【зат.】кәрі-жас, үлкен-кіші.：全家～

五口.Үйде үлкенді-кішілі бес адам бар. 

④【үс.】 барлығы, тегіс, баршасы：～

是 个 干 部  барлығы мемлекет 

қызметкерлері. 

【大校】dàxiào【зат.】 полковник. 

【大写】dàxiě①【зат.】 жазбаша жазу. 

②【 зат.】  бас әріп.③【 ет.】  үлкен 

әріппен жазу.  

【大兴土木】dà xínɡ tǔmù-ағаштан үй 

салу. 

【 大 猩 猩 】 dàxīnɡ·xinɡ 【 зат. 】 

шимпанзе. 

【大行星】dàxínɡxīnɡ【зат.】 планета. 

【大型】dàxínɡ【сын.】 зор, көлемді, 

ірі. ： ～ 钢 材  көлемді болат 

материялдары.～比赛 ірі жарыс. 

【大姓】dàxìnɡ【зат.】① ру, тайпа② 

жан саны көп ру. 

【大雄宝殿】dàxiónɡ bǎodiàn-дәруіш, 

тақуа. 

【大熊猫】dàxiónɡmāo【зат.】 мысық 

аю, бәмбүк аюы. 

【大熊座】dàxiónɡzuò【зат.】  үлкен 

аю щоқжүлдызы. 

【大修】dàxiū【ет.】 күрделі жөндеу, 

тұтас жөндеу.：这辆车该～了 .Бұлд 

машинаны тұта жөндеуден өткізу керек. 

 

【大选】dàxuǎn【ет.】 жалпы сайлау, 

халықтық сайлау.  

【大学】dàxué【зат.】 университет. 

【大学生】dàxuéshēnɡ【зат.】 студент. 

【大雪】dàxuě【зат.】① қалың қар② 

бір тәулік ішінде 5 см аса жауған қар. 

【大循环】dàxúnhuán【 зат.】  үлкен 

қан айналысы. 

【大牙】dàyá【зат.】① азу тіс ② қасқа 

тіс, күрек тіс. 

【大雅】 dàyǎ〈书〉【 сын.】  сәнді, 

көркем；биязы, сыпайы：无伤～｜不

登～之堂.Сәнді ортаға бармау.  
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【大雅之堂】dàyǎ zhī tánɡ Сәнді орын 

не орта. 

【大烟】dàyān【зат.】 Апин.  

【大言不惭】dà yán bù cán说大话而毫

不 感 到 难 为 情 .Еш қымсынбастан 

мақтанып сөйлеу, бос уәде беру.  

【大盐】 dàyán【 зат.】  Теңіз тұзы, 

кесек тұз.  

【大雁】dàyàn【зат.】① қоңыр ала қаз 

(құс атауы). ②Қаздың түрін айтады. 

【大洋】 dàyánɡ【 зат.】① мұхит：

四～ .Төрт мұхит. ② күміс теңге：五

块～.Бес күміс теңге. 

【大样】dàyànɡ【зат.】① жалпы нұсқа, 

бет нұсқасы ② құрылыс сызбасы, 

нұсқа：足尺～. 

【 大 摇 大 摆 】 dà yáo dà bǎi 

Маңғазданған жүріспен, ешнәрсеге мән 

бермеу：～地闯了进去 .Баса көктеп 

кіріп кетті.  

【 大 要 】 dàyào 【 зат. 】  маңызды 

түйін：举其～.Маңызды түйінді ортаға 

қою. 

【 大 爷 】 dàyé 【 зат. 】  бегзада, 

мырза：～作风 мырзалық қасиет.你别

在 我 面 前 充 ～ .Сен оның алдында 

мырзасынба. 

【大爷】dà·ye〈口〉【зат.】① ата,  ② 

ақсақал, қария. 

【大野】Dàyě【зат.】 жапан дала, кең 

дал, ен дала, байтақ дала, құла түз.  

【大业】dàyè【зат.】 ұлы іс, маңызды 

іс.：雄图～.Ерекше маңызды іс. 

【大叶杨】dàyèyánɡ【зат.】  ақтерек. 

【大衣】dàyī【зат.】 пальто, тон. 

【大姨】dàyí【зат.】① үлкен тәте.② 

апай, тәте. 

【大姨子】dàyí·zi〈口〉【зат.】 қайын 

бике. 

【大义】dàyì【зат.】  жөн-жосық, сөз 

жүйесі. ：深明～ сөз жүйесін терең 

түсіну. 

【 大 义 凛 然 】 dà yì lǐnrán- өз 

ұстанымында қатаң тұру. 

【大义灭亲】dà yì miè qīn- басын бәй 

тігу, әділет жолында күресу. 

【大意】dàyì【зат.】 негізгі мағына：

段落～бөлек мағына｜把他讲话的～记

下来就行了 .Айтқан әңгіменің негізін 

есте сақтасаң болды. 

【大意】 dà·yi 【 сын. 】  аңғалдық, 

алаңғасарлық, бейғамдық.. ： 他 太 ～

了，连这样的错误都没检查出来.Ол өте 

аңғал, осындай ғана қателікті тексеріп 

шығара алмайды. 

【大油】dàyóu〈口〉【 зат.】  доңыз 

майы. 

【大有可为】dà yǒu kě wéi- болашағы 

нұрлы, болашағы бар. 

【大有人在】 dà yǒu rén zài-басқа 

типтегі адамдар көп деген мағынада. 

【大有作为】dà yǒu zuòwéi- үлес қосу, 

еңбек сіңіру. 

【 大 鱼 吃 小 鱼 】 dàyú chī xiǎoyú- 

әлімжеттік жасау, кішілерді бөзек ету. 

【大雨】dàyǔ【зат.】① қатты жаңбыр, 

нөсер. 

【大元帅】 dàyuánshuài【 зат.】  аға 

маршал, генерал-лисимус. 

【 大 员 】 dàyuán 【 зат. 】  үлкен 

қызметкер, белді қызметкер.：考察～ 

белді қызметкерлерді саралау. ｜ 接

收～.Үлкен қызметті қабылдау. 

【大约】 dàyuē【 үс.】①  шамамен, 

жобамен, мөлшермен.：他～有六十开

外了.Ол шамамен алпыстан асып кетті.

②  мүмкін, бәлкім, әбден мүмкін.：

他～是开会去了 .Ол жиынға кеткен 

болуы мүмкін. 

【大约摸】 dàyuē·mo〈方〉【 үс.】 

шамамен, межемен.：～有七八百人

шамамен 700-800 адам.｜他～还不知道

这 件 事 .Ол бұл жұмысты әлә де 

білмейді. 

【大月】dàyuè【 зат.】  30-31 күндік 

айлар. 

【大杂烩】dàzáhuì【зат.】① аралспа 

қуырмаш.② қойыртпақ, ботқа. 

【大杂院儿】 dàzáyuànr【 зат.】  көп 

үйлі аула. 

【大灶】dàzào【зат.】① қазандық.② 

жалпылық асхана, әлеуметтік асхан. 

【 大 泽 乡 起 义 】 Dàzéxiānɡ Qǐyì-

дазышияң көтерілісі. 

【大战】 dàzhàn ①【 зат. 】  соғыс, 

сұрапыл соғыс.：世界～дүние жүзілік 

соғыс.②【ет.】 шайқасу, күресу. 

【大站】dàzhàn【зат.】 үлкен аялдама, 

үлкен бекет, ірі бекет. 

【大张旗鼓】dà zhānɡ qí ɡǔ- дабыралы, 

дүбірлі. 

【大丈夫】dàzhànɡ·fu【зат.】 ер жігіт, 

азамат：～敢做敢当.Ержігіт айтқанын 

істей алады. 

【大政】dàzhènɡ【зат.】 келелі саясат, 

үлкен саясат.｜～方针.Маңызды саясат 

бағыты. 

【大旨】dàzhǐ〈书〉【зат.】 негізгі ой, 

негізгі мақсат. 

【大指】dàzhǐ【зат.】 басбармақ. 

【大治】 dàzhì【 сын.】  тыныштық 

орнату, жөнге салу. ：天下～ .Аспан 

астын жөнге салу. 

【大致】dàzhì①【 сын.】  негізінен, 

шамамен.～情况如此 жағдай шамамен 

осындай. ② 【 үс. 】  шамамен, 

мөлшермен：看看太阳，～是十一点钟

的光景 .Күнге қарашы, шамамен сағат 

11 болып қалды. 

【大智若愚】dà zhì ruò yú- көріністе 

түк білмейтін көрінгенімен көмескіде 

өте ақылды, сұңғыла адам. 

【 大 众 】 dàzhònɡ 【 зат. 】  халық, 

әлеумет, жамағат.：～化 әлеуметтену. 

【 大 众 化 】 dàzhònɡhuà 【 ет. 】 

ілеуметтендіру. ： 语 言 ～ тілді 

әлеметтендіру. 

【 大 轴 子 】 dàzhòu·zi 【 зат. 】 

консерттің соңғы нөмірі. 

【 大 主 教 】 dàzhǔjiào 【 зат. 】  аға 

епископ. Папа. 

【大专】 dàzhuān【 зат.】①  жоғары 

техникум. ： ～ 学 历 .Жоғары 

техникумдық оқу тарихы. 

【大篆】 dàzhuàn 【 зат. 】  ертедегі 

қытай жазуы. 

【大庄稼】dàzhuānɡ·jiɑ〈方〉【зат.】 

күзік дақылдар. 

【大自然】dàzìrán【зат.】 табиғат. 

【大宗】 dàzōnɡ①【 сын.】  қыруар, 

көп.：～货物.Көп тауар. ②【зат.】 ең 

көп мөлшердегі өнім.：本地出产以棉

花为～.Осы жерде зауыт құрылғаннан 

бастап мақта ең көп өндірілді. 

【大族】dàzú【зат.】 жан саны көп ұлт. 

【大作】-1dàzuò【зат.】 шығармаңыз, 

туындыңыз.  

【 大 作 】 -2dàzuò 【 ет. 】  күшею, 

қатаю：狂风～ боран күшейді. 

 

 

dāi 

 

【 呆 】 dāi ① 【 сын. 】  меңірею, 

мелшю：～头～脑.Ес тұсын білмеу.②

【 сын. 】 сілею, аңыру. ： ｜ 吓 ～

了.Қорыққанынан сілейіп тұрып қалды.

③  уақытша тұру. ④ (Dāi) 【 зат. 】 

фамилия. 

【呆板】dāibǎn(旧读 áibǎn)【сын.】 

өлі, қатып-семген, сірескен.：这篇文章

写得太～ бұл шығарма қатып-семген 

қалыпта жазылыпты. 

【呆若木鸡】 dāi ruò mù jī- сілейіп 

тұрып қалу, аңырып тұрып қалу. 

【 呆 傻 】 dāishǎ 【 сын. 】  ақымақ, 

миғұла.：他一点儿也不～，内心明白

得很 .Ол ешқандай да ақымақ емес, 

іштей бәрін біледі. 

【 呆 头 呆 脑 】 dāi tóu dāi nǎo- 

меңірейген, сілейген қалыпта тұру. 

 

【呆小病】dāixiǎo bìnɡ【зат.】 меңіреу, 

меңіреулік, ауру түрі. 

【呆账】dāizhànɡ【зат.】 қайтпайтын 

есеп. ： 清 理 ～ .Қайтпайтын есепті 

тазалау. 

【呆滞】 dāizhì【 сын.】① қозғалмау, 

қимылдамау：脸色苍白，两眼～无

神.Беті бозарыпғ екі көзінде нұр жоқ.② 

тоқырау, тұралау, тоқтап қалу：～商

品｜тауар келмей тұр. 

【呆子】dāi·zi【зат.】 есалаң, ақымақ. 

【 呔 】 dāi 【 од. 】  бақырып қалу, 

кенеттен айғайлау. 
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【待】 dāi〈口〉【 ет.】 аялдау, тұра 

тұру：～一会儿再走 .Аялдай тұрып, 

біраздан соң жүрейік. 

 

 

dǎi 

 

【歹】dǎi①  жаман：～人｜  жаман 

адам..②(Dǎi)【зат.】 фамилия. 

【歹毒】dǎidú【сын.】 қу, залым：心

肠～.Арамза, зымиян. 

【歹人】dǎirén【зат.】 оңбаған, арамза. 

【歹徒】dǎitú【 зат.】  бұзық, бзақы, 

содыр. 

【歹心】dǎixīn【зат.】 арам ой, арам 

пиғыл, жаман ой.：起～ .Арам ойды 

қоздыру. 

【歹意】 dǎiyì 【 зат. 】  қара ниет, 

арамой ： 可 别 把 人 家 的 好 心 当

了 ～ .Басқа адамның жақсы ойын 

жамандыққа жорымаңдар. 

【逮】dǎi【ет.】  ұстау, ұстап алу：

猫 ～ 老 鼠 .Мысық тышқанды ұстап 

алды. 

【傣】Dǎi- дайзу ұлты. 

【傣剧】dǎijù【зат.】 юннан театры. 

【傣族】Dǎizú【зат.】 дайзу ұлты. 

 

dài 

 

【大】dài“大” сөзімен мағыналас.. 

【大夫】dài·fu〈口〉【зат.】  дәрігер, 

емші. 

【大王】 dài·wɑnɡ 【 зат. 】  тақсыр, 

алдияр. 

代 1dài①【ет.】 уәкілдік ету, орнында 

болу：～课 уақытша сабақ беру｜～

笔｜～销.②【ет.】уақытша уәкіл：～

局长 .Мекеменің уақытша бастығы.③

(Dài)【зат.】фамилия. 

代 2dài ①  заман, дәуір ：古～ ерте 

заман,｜近～ таяу заман｜现～ осы 

заман ｜ 当 ～ .Жаңазаман. ②  дәуір, 

кезең. ： 汉 ～  хан дәуірі. ｜ 改 朝

换 ～ .Патшалықты өзгертіп, дәуірді 

алмастыру.③【зат.】 буын, ұрпақ.：第

二～ екінші ұрпақ.｜下一～келесі буын.

④【зат.】 эра, кезең, дәуір. 

【代办】dàibàn①【ет.】 уәкілдік ету, 

атынан, ：～托运  ... атынан салып 

жіберу. ②【 зат. 】  елші, жаушы. ③

【зат.】 төтенше және уәкілетті елші. 

【代笔】dàibǐ【 ет.】  орнына жазып 

беру, ：他不便亲自写信，只好由

我～ .Ол өзі жаза алмайды, жақсысы 

орнына мен жазып берейін. 

【代表】 dàibiǎo ①【 зат. 】  уәкіл, 

делегат. ： 人 大 ～ .Халық 

құрылтайының уәкілі. ② 【 зат. 】 

уәкілдік ету：全权～.Барлық жағынан 

уәкілдік ету. ③ 【 зат. 】  уәкілдік, 

ортақ ： ～ 作 .Уәкілдік шығарма. ④

【ет.】 атынан, атымен：【үс.】部长～

部 长 主 持 开 幕 典 礼 .Вице-министр 

министр атынан салтанатты ашылуға 

жетекшілік жасады.⑤【ет.】 уәкілдік 

ету.：这三个人物～三种不同的性

格 .Бұл үш тұлға үш түрлі мінезге 

уәкілдік етеді. 

【代表作】dàibiǎozuò【зат.】 уәкілдік 

шығарма. 

【 代 步 】 dàibù 〈 书 〉 ① 【 ет. 】 

көлікпен жүру. ②【зат.】 арба, атарба. 

【代偿】dàichánɡ【ет.】①  толықтау, 

толтыру：～金  алтын толықтыру.|② 

орнын басу, орнына жүру. 

【代称】dàichēnɡ【зат.】  лақап аты, 

жанама аты.： 

【代词】dàicí【зат.】 есімдік. 

【代代花】dàidàihuā【зат.】 жеміс түрі. 

【 代 沟 】 dàiɡōu 【 зат. 】  дәуір 

өзгешелігі, замана айырмашылығы.：

目前青年一代与老一代的～问题是一个

热门话题 .Қазіргі кездегі жастар мен 

үлкендердің дәірлік өзгешелігі 

маңызды тақырып. 

【 代 管 】 dàiɡuǎn 【 ет. 】  уақытша 

атқару. ： ～ 经 费 .Шығындарды 

тапсырыс бойнша өтеу. 

【代号】dàihào【зат.】 таңба, уәкілдік 

таңба. 

【代价】dàijià【зат.】① бодау, төлем, 

өтем.② бодауы арқылы, өтемі арқлы.：

胜利是用血的～换来的. Жеңіс қанның 

бодауымен келген. 

【代金】dàijīn【зат.】 бағам, курс. 

【代课】dàikè【ет.】 уақытша біреудің 

оргнына сабақ беру.：～教师 уақытша 

мүғалім болу. 

【代劳】 dàiláo 【 ет. 】①  тапсыру, 

жүктеу.：我明天不能去，这件事就请

你～了.Мен ертең бара алмаймын, бұл 

істі саған тапсырдым.② тапсырылған, 

жүктелген.：这事由我～，您甭管

了 .Бұл іс маған тапсырылған, сен 

араласпа. 

【 代 理 】 dàilǐ 【 ет. 】 ①  уақытша 

жүргізе тұру, уақытша уәкіл болу：～

厂 长 .Уақытша зауыт бастығы. ② 

Мәселен сауда, сот, салық, 

келісімшартқа қол қою сияқты істерге 

уақытша уәкілдік етіп жүргізу. 

【代理人】 dàilǐrén【 зат.】①  Сөзін 

сөйлеуші, жоғын жоқтаушы, жоқшы. ② 

Қолшоқпар, сойылсоғар.  

【代码】dàimǎ【 зат.】  Шартты код, 

шартты белгі.  

【代【 зат.】词】dàimínɡcí【зат.】① 

Есімдік：他所说的“研究研究”不过是

敷衍、推托的～.Оның «зерттеп көрейік 

дегені» істі кейінге шегеру ғой. ②кей 

оқулықтарда 代词 деп айтылады. 

【代庖】dàipáo〈书〉【 ет.】  килігу, 

араласу, қыстырылу.. 

【代培】dàipéi【ет.】 тәрбиелеп беру, 

оқытып беру, баулып беру.|这所大学先

后为企业～了二百多【зат.】学员.Бұл 

ұниверситет кәсіпорын үшін ілгерінді-

кейінді 200 ден астам жұмысшы 

тәрбиелеп берді. 

【 代 乳 粉 】 dàirǔfěn 【 зат. 】  сүт 

парашогі. 

【代数】dàishù【зат.】 алгебра. 

【代【сан.】方程】dàishù fānɡchénɡ- 

алгебралық теңдеу. Мысалы, axm+bxm-

1+…+kx+l=0， 

14x7x2

等. 

【代【 сан.】式】 dàishùshì【 зат.】 

алгебралық өрнек..如 a-b,8x+5y. 

【代【 сан.】学】 dàishùxué【 зат.】 

алгебра, алгебра ғылымы. 

【代替】 dàitì【 ет.】  орнына қою, 

орнын басу. ：用国产品～ 进口货
ипорттық тауарлардың орнына отандық 

тауарларды қолдану. 

【代为】 dàiwéi【 ет.】  уәкілдік ету, 

уәкіл болу.：～执行｜ уәкілдік етіп 

атқару. 

【 代 为 继 承 】 dàiwèi jìchénɡ- 

мирасқорға мұрагер болу, мұрагерге 

мирасқор болу. 

【代销】dàixiāo【ет.】 орнына сатып 

беру, уәкілетті сату. 

【代谢】dàixiè【ет.】 зат алмасу, орын 

алмастыру：四时～  төрт маусымның 

алмасуы. 

【代序】dàixù【зат.】 алғы сөз орнына, 

кіріспе. 

 

【代言人】 dàiyánrén【 зат.】  сөзін 

сөйлеуші. 

【代议制】 dàiyìzhì 【 зат. 】  кеңес 

құрылымы. 

【 代 用 】 dàiyònɡ 【 ет. 】  орнына 

пайдалану, баламалап пайдалану.：～

品  тауар орнына пайдалану. ｜～材

料.Материял орнына қолдану.  

【 代 用 品 】 dàiyònɡpǐn 【 зат. 】 

баламалы бұйым. 

【代职】dàizhí【ет.】 уақытша міндет 

атқару. ： 选 派 干 部 到 基 层 单

位～.Таңдаулы кадрларды негізгі саты 

кадрлар орнына пайдалану. 

【轪】dài-машина қалқаны. 

【岱】Dài【зат.】① тайшан тауының 

басқаша атауы.② фамилия. 

【迨】 dài 〈书〉①  тосу, күту. ② 

орайын табу. 

【绐】dài〈书〉алдау, алдап-арбау. 

【骀】dài[骀荡](dàidànɡ)〈书〉【сын.】

① жайлы, жағымды.：春风～.Көктем 

желі жанға жайлы. 

【玳】1dài［玳瑁］ (dàimào)【 зат.】 
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тасбақаның бір түрі. 

【带】ldài①(～儿)【зат.】 бау, белбеу, 

белдік.：皮～ тері белбеу.②【 зат.】 

балон, доңғалақ.：车～ балон｜汽车

外～ .Машинаның запас доңғалағы③

өңір, алқап, белдеу.：温～температура 

белдеуі.｜黄河一～.Сары өзен алқабы.

④  ақ етеккір：～下 .Ақетеккір ағу.⑤

(Dài)【зат.】 фамилия. 

【带】 2dài【 ет.】①  сүйрету, алып 

жүру.：～行李｜  жүк ала жүру.② 

көмекші етістік. ... кет,... кел ：上街～

包茶叶来(捎带着买) алдыңғы көшеден 

шай ала кел.｜你出去请把门～上(随手

关上).Сыртқа шықсаң, есікті жаба кет.

③  біліну, көріну.：面～笑容 .Жүзінен 

күлкі білініп тұр.④ бар, бар болу.：这

瓜～点儿苦味  мына жемістің біраз 

қышқыл дәмі бар екен. ｜ ⑤  арт-

артынан, тұтасып, жалғасып.：放牛～

割草.Сиыр жіберіп, артынан шөп ору.⑥ 

бастау, ерту.：～队 отряд бастау.｜～徒

弟 .Бауырын ерту.⑦  бастамашы болу, 

бастау.：他这样一来～得大家都勤快

了 .Ол келе салысымен  осындай 

бастамашылдығымен көпшілікті 

қуантты.⑧ бағу, күту.：孙子是奶奶～

大的.Немересін әжесі баққан.  

【 带 班 】 dàibān 【 ет. 】  бас болу, 

бастау：今夜排长亲自～｜ бүгін кеште 

звод бастығы өзі бастап барады. 

【带刺儿】 dàicìr【 ет.】  күдіктену, 

күмәндану.：有意见就提，不要话

里 ～ .Ойың болса ашық айт, 

күмәнданып сөйлеме. 

【带电】dàidiàn【ет.】 оң-теріс заряд. 

【带动】 dàidònɡ 【 ет. 】①  қозғау, 

қозғалту. ： 机 车 ～ 货 车 . ② 

бастамашылық ету, бастау, ерту.：抓好

典型，～全局  дәстүрді жақсы ұстап, 

барлық мекемеге бастамашы болайық. 

【带好儿】dàihǎor【ет.】 хабар жеткізу, 

хабар бер.：你回校时给王老师～сен 

мектепке қайтсаң уаң мұғалімге хабар 

бер. 

【带话】 dàihuà(～儿 )【 ет.】  хабар 

тарату. 

【带劲】 dàijìn (～儿 )【 сын.】① 

қайратты, күшті.｜他的发言挺～.Оның 

сәлегені өте керемет. ②  қызық, 

қызықты.：下象棋不～，还是打球吧. 

Шахмат ойнаған қызық емес, онан да 

доп тебейік. 

【 带 菌 】 dàijūn 【 ет. 】  бактерия 

тасу.：～者 бакерия тасымалдаушы. 

【带宽】dàikuān【 зат.】  белдеу ені, 

жолақ ені. 

【带累】 dàilěi【 ет.】  әуреге салу, 

аурелеу.：是我～了你，真对不起.Сені 

ауреледім, кешірім сұрймын. 

【带领】dàilǐnɡ【ет.】① бас болу, ерту, 

жетекші болу.：老同学～新同学去见老

师 .Үлкен жылдықтағы студент жаңа 

студентті мұғалімге ертіп апарды. ② 

басшлық ету, жетекшілік ету.：老师～

同 学 们 去 支 援 麦 收 .Оқытушылар 

оқушыларды астық жинауға ертіп 

апарды. 

【带路】dàilù【ет.】 жол бастау, жол 

көрсету, жол сілтеу. ： ～ 人 

көшбасшы.｜你在前面～.Сен  алдыда 

жүріп жол баста. 

【带挈】dàiqiè【ет.】  ала кету, ерту, 

ілестіре жүру.  

【带手儿】 dàishǒur 〈方〉【 үс. 】 

жолшыбай, қоса, қабаттай.：你去吧，

你的事我～就做了 .Сен кете бер, 

жұмысыңды мен істей салайын. 

【 带 头 】 dàitóu 【 ет. 】 жетектеу, 

бастамашылық ету：～人 жетекші｜～

作用 жетекшілік рөлі. 

【带下】 dàixià【 зат.】 ақ етеккірдің 

қалыпсыз болуы.  

【带音】dàiyīn【ет.】діріл дыбыстары.  

【带鱼】 dàiyú【 зат.】  Қыл құйрық 

балық. Кей өлкелерде 刀 鱼 деп те 

айтылады. 

【带子】dài·zi【зат.】① бау, таспа. ②
лента. 

殆 dài〈书〉① қауіп-қатер：知彼知

己，百战不～ .②【 үс.】  негізінен, 

мөлшермен. ： 敌 人 伤 亡 ～ 尽 .Жау 

жасағы негізінен жараланды. 

贷 (貸 )dài①  қарызға ақша алу, ақша 

қарыз беру.：信～қарызға ақша беру.②

【 ет.】  ала тұру, істете тұру.：借～

қарызға ла тұру.｜银行～给工厂一百万

元.Бану зауытқа 1 миллион юань қарыз 

ақша берді.③ жауапкершіліктен қашу, 

жалтару.：责无旁～. 

【 贷 方 】 dàifānɡ 【 зат. 】  шығын, 

шығыс, шығым. 

【贷款】dàikuǎn①【ет.】 қарыз ақша, 

несие.②【зат.】 қарызға алған ақша|还

清～.Қарызға алған ақшаны қайтару. 

【贷学金】dàixuéjīn【 зат.】  жәрдем 

ақша, көмекке берілген ақша. 

【 待 】 ldài 【 ет. 】 ①  мәміле, 

көзқарас.：优～ жақсы мәміле.② күту, 

сыйлау：～客.Қонақ күту. 

【待】2dài①  тосу, күту.：～业  кәсіп 

күту.② қажет ету.：自不～言.③【ет.】 

мақсатты білдіреді ： ～ 说 不 说 

сөйлесмекші болып, сөйлемей 

қойды.｜～要上前招呼，又怕认错了人. 

【待产】dàichǎn【ет.】  ай-күні жету, 

ай-күні толу. 

【待承】dài·chenɡ【ет.】  қарау, күту, 

сыйлау.：老人拿出最好的东西～客

人 .Үлкен кісі ең жақсысын алып 

шығып, қонақ күтті. 

【待岗】dàiɡǎnɡ【ет.】 жұмыс күтуші, 

қызмет күтуші. 

【待机】 dàijī【 ет.】①  орай күту, 

қапысын табу.：～而【 ет.】  орайын 

тауып қимылдау. ｜ ～ 行 事 .Орайын 

тауып іске кірісу.② ыңғайына қарау. 

【待价而沽】 dài jià ér ɡū- орайын 

тауып пайдалану, орайын тауып істеу. 

【待见】dài·jiàn〈口〉【 ет.】  ұнату, 

жақсы көру.|谁都不～他.Ешкім де оны 

ұнатпайды.  

【 待 考 】 dàikǎo 【 ет. 】  тексеруге 

қалдыру, уақытша анықтауға қалдыру. 

【待理不理】dài lǐ bù lǐ- суық мәміле 

жасау. 

【待命】dàimìnɡ【ет.】 бұйрық күту.：

集结～.Жиналып бұйрық күту. 

【 待 聘 】 dàipìn 【 ет. 】  шақыру 

күту.：～人员 шақырыу күтуші адам.|

单位裁减编制后，有二十多【зат.】干

部～ .Мекеме реттелгеннен кейін 20 

неше кадр шақыру күтеді. 

【待业】dàiyè【ет.】 кәсіп күту.：～青

年  кәсіп күткен жас.｜～人员  кәсіп 

күтуші.｜在家～ .Үйде отырып кәсіп 

күту. 

【待遇】dàiyù①〈书〉【ет.】  мәмле 

жасау.：～宾客甚厚.Қонақтарға жақсы 

мәмле жасау. ② 【 зат. 】  мәмле, 

көзқарас. ： 周 到 的 ～  ойдағыдай 

мәміле｜冷淡的～ .Суық көзқарас.③

【 зат.】  мәртебе, лауазым.：政治～

саяси мәртебе. ｜ ～ 平 等 .Мәртебесі 

бірдей.④【зат.】 күтім, қамдалым.：生

活～ тұрмыс күтімі. 

【待字】dàizì〈书〉【ет.】  басы бос, 

бас байланбаған.：～闺中. 

【怠】dài①  еріншек, жалқау.：～惰 

жалқау.. ② такаппар, кербез. ： ～

慢.Такаппар. 

【 怠 惰 】 dàiduò 【 сын. 】  жалқау, 

еріншек. 

【怠工】 dàiɡōnɡ 【 ет. 】  жұмысты 

ақсату, жұмысқа кедергі келтіру.：消

极～.Салғыртсу. 

【怠慢】dàimàn【ет.】① салқын қарау, 

пейілсіздік таныту. ： 不 要 ～ 了 客

人.Қонақттарға салқын қабақ танытпа.

② көңілдегідей күте алмау.：～之处，

请多包涵 .Көңілдегідей күте алмадық, 

айыпқа бұйырмаңыз. 

【袋】dài①(～儿)【зат.】 қалта, қап：

布 ～  шүперек қалта. ｜ 衣 ～  киім 

қалтасы. ｜ 米 ～ .Күріш қалтасы. ②

【мөл.】  қап, дорба：一～烟.Бір қап 

темекі. 

【袋鼠】dàishǔ【зат.】 кенгру. 

【袋子】 dài·zi【 зат.】  жанқалта.：

面～.Ұн қалта. 

【逮捕】 dàibǔ【 ет.】  қолға түсіру, 

тұтқындау. 

【戴】dài①【ет.】 кию, тағу, салу.：～
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帽子 баскиім кию.｜～花 гүл тағу｜～

眼镜  көзілдірік кию ｜②  қадірлеу, 

ардақтау. ： 爱 ～ қадірлеу. ｜

感 ～ .Қастерлеу. ③ (Dài) 【 зат. 】 

фамилия. 

【戴高帽子】 dài ɡāomào·zi- көпшік 

қою, қолпаштау. 

【戴绿帽子】 dàilǜmào·zi- әйелінің 

ашынасы бар адам. 

【戴胜】 dàishènɡ 【 зат. 】  бәбісек, 

сасықкөкек. 

【戴孝】 (带孝 )dàixiào【 ет.】  қара 

жамылу, аза белгісін тағу, қаралы киім 

кию. 

【戴罪立功】dài zuì lì ɡōnɡ- қылмысын  

еңбегімен жуу. 

【黛】dài①〈书〉  қас бояғыш қара 

зат：粉～қара ұнтақ..②〈书〉  ашық 

қара түс ：～发  қара шаш. ③ (Dài)

【зат.】 фамилия. 

【黛绿】 dàilǜ〈书〉【 сын.】  қою 

жасыл, қара жасыл：深秋的树林，一

片 ～ ， 一 片 金 黄 .Күзгі орман 

ағаштарының б ір бөлігі қою жасыл 

болса, енді бір бөлігі сап-ары. 

 

 

dān 

 

【丹 dān①қызыл：～砂｜сыр, жоса.② 

түйір, түйіршік.：丸散膏～｜灵～妙药.

③(Dān)【зат.】 фамилия. 

【丹顶鹤】dāndǐnɡhè【зат.】 ақтырна 

【丹毒】dāndú【зат.】 тілме ауруы. 

【丹方】dānfānɡ“单方” мен мағыналас. 

【丹凤眼】dānfènɡyǎn【зат.】  жалаң 

қабақ. 

【丹青】 dānqīnɡ 〈书〉【 зат. 】① 

қаратүсті қас бояғыш.：～手 (画师 ) 

шуретші.② тарихи жинақ.：功垂～. 

【丹砂】dānshā【зат.】 сыр, жоса. 

【丹参】dānshēn【зат.】 шалфей шөбі. 

【 丹 心 】 dānxīn 【 зат. 】  ақкөңіл, 

ақниет.：一片～.Көңілінің бір парасы. 

担 ( 擔 )dān 【 ет. 】 ①  йығына 

көтеру, ：～水 су көтеру.｜人家两个人

抬一筐，他一个人～两筐.Басқалар екі 

адам болып су көтерсе, ол бір өзі 

көтерді.②  өз міндетіне алу, жауапты 

болу.：承～ жауапкер болу. 你叫我师

傅，我可～不起(不敢当).Сен ұстазды 

шақыр, мен жауапкер бола алмаймын. 

【担保】 dānbǎo【 ет.】  кепіл болу, 

жауапты болу.：出不了事，我敢～ 

ештеңе болмайды, мен кепілдік бере 

аламын. 

【担不是】dān bù·shi- айыпты болу, 

кінәлі болу.：万一出了问题，也不能让

他一个人～.Егерде мәселе шықса, мен 

оны айыпты ете алмаймын. 

【担待】dāndài〈口〉【ет.】① кешіру, 

ғапу ету. ： 孩 子 小 ， 不 懂事 ， 您

多～ .Бала кішкене, ешеңені білмейді, 

ғапу етіңіз.②  арқалау, міндетіне алу, 

үстіне алу：～不起| арқалай алмаймын.

你放心吧!一切有我～.Сен алаңсыз бол, 

барлығын мен өзім міндетіме аламын. 

【担当】dāndānɡ【ет.】 міндетіне алу, 

арқалау ： ～ 重 任  ауыр міндет 

арқалау. ｜再艰巨的工作，他也勇

于～.Қанша ауыр жұмыс болса да, ол 

арқалай алады. 

【担负】 dānfù【 ет.】  міндетке алу, 

жауапты болу.：～重任  ауыр міндет 

арқалау.| 施 工 所 需 费 用 由 厂

方 ～ .Жұмысшылардың барлық 

шығынына зауыт өзі жауапты болады.  

【担纲】 dānɡānɡ【 ет.】  басты рол 

атқару, маңызды рол атқару.：这部影片

由著【 зат.】演员～ . Бұл фильмде 

танымал артістер негізгі рол сомдаған. 

【担架】 dānjià【 зат.】  зембіл：一

【үс.】～.Бір зембіл. 

【担惊受怕】dān jīnɡ shòu pà- жауапты 

болудан қорқу. 

【担名】dānmínɡ(～儿 )【ет.】  құры 

атақ алу, құры атаққа малдану. 

【担任】 dānrèn【 ет.】  атқару, өтеу, 

жауапты болу. ～运输工作.Тасымалдау 

қызметін атқару. 

【 担 心 】 dānxīn 【 ет. 】  алаңадау, 

уайымдау.：～情况有变  жағдайдың 

өзгеруіне алаңдау.｜一切都顺利，请不

要～.Бәрі де сәтті., алаңдамаңыз. 

【 担 忧 】 dānyōu 【 ет. 】 алаңдау, 

уайымдау.：｜不必～，他不会遇到危

险的.Алаңдама, ол қатерге жолықпайды. 

单 ( 單 )dān ① 【 сын. 】  сыңар, 

жалғыз.｜～人床. Жалғыз кісілік төсек.

②【сын.】 тақ сан.：～【сан.】 тақ 

сан｜～号 тақ нөмер｜～日.Тақ күндер.

③ жеке, дара, жалғыз.：～身 жалғыз 

басты.｜～干 жеке істеу.④【үс.】 тек, 

қана, ғана：干工作不能～凭经验 жүміс 

істегенде тек қана тәжірибеге 

сүйенбейді.⑤ қарапайым, жай.：简～ 

қарапайым. ｜ ～ 纯  таза. ⑥ 

жеткіліксіз：～薄｜～弱｜势孤力～.⑦

【 сын.】  қабат, жұқа, жалаң：～衣 

жалаң киім.|这堆衣服～的、夹的都有.

⑧(～儿)【зат.】 кірлік, жапқыш.：｜

床 ～ 子 . Төсек жапқыш. ⑨ ( ～ 儿 )

【 зат. 】  тізім ：【 зат. 】～ есімдер 

тізімі.｜货～ тауар тізімі.|你给开个～儿

吧.Сен бір тізімдік жасасаңшы.⑩(Dān)

【зат.】 фмилия. 

【单帮】dānbānɡ【 зат.】  алыпсатар, 

саудагер：｜～客人.Саудагер қонақ. 

【 单 薄】 dānbó 【 сын. 】①  жұқа, 

жалаң：冰天雪地的，穿这么～，行吗? 

Сақылдаған сары аязда осындай жалаң 

киюге болама?② арық, жүдеу, әлсіз：

她从小多病，身子～ .Ол кішкене 

кезінде көп ауырған, дене қуаты әлсіз.

③  жеткіліксіз ： 人 手 ～ адам 

жеткіліксіз｜兵力～ аскер жеткіліксіз. 

【单产】dānchǎn【зат.】 жылдық өнім. 

【 单 车 】 dānchē 〈 方 〉【 зат. 】
велосипед. 

【 单 程 】 dānchénɡ 【 зат. 】  бір 

бағыттық：～车票.Бір бағыттық билет. 

【单传】dānchuán【ет.】① жылғыз ұл, 

жалғыз мұрагер：三世～ .Үш атадан 

жалғыз мұрагер. 

【单纯】 dānchún 【 сын. 】①  жай, 

қарапайым：思想～идеясы қарапайым.

②  жалаң, ылғи.：～技术观点  жалаң 

өнер көзқарасы. 

【单纯词】dānchúncí【зат.】 жалаң сөз. 

【单纯林】dānchúnlín【зат.】 біріңғай 

орман. 

【单词】dāncí【зат.】① жалаң сөз② 

жеке сөз. 

【单打】dāndǎ【зат.】 дара ойнау, жеке 

ойнау. 

【单打一】dāndǎyī【ет.】 бір нәрсемен 

ғана айналысу：现代化建设的任务是

多方面的，各个方面需要综合平衡，不

能～ .Осы заманғы құрылыс міндеті 

жан-жақты, бар жағынан әмбе-бап болу 

керек, бір ғана нәрсемен айналысуға 

болмайды. 

【单单】 dāndān【 үс.】  тек, қана, 

ғана ： 别 人 都 来 了 ， ～ 他 没 来 . 

Басқалардың бәрі келді, ол бір өзі ғана 

келген жоқ. 

【单刀】 dāndāo【 зат.】①  қылыш, 

семсер.② қылышпаздық өнері. 

【单刀直入】 dān dāo zhí rù- сөзге 

тікелей араласу, ортасынан қойып қалу. 

【单调】dāndiào【сын.】 бір сарынды, 

бір келкі：色彩～түсі біркелкі｜样式～
стилі бірдей. 

【单独】dāndú【үс.】 жалғыз өзі, жеке 

дара ： ～ 行 【 ет. 】  жеке-дара 

қимылдау.｜请抽空到我这里来一下，

我要～跟你谈谈 . Уақыт шығарып 

осында кел, жекелей әңгімелесейік. 

【单方】dānfānɡ【зат.】 халықтық ем. 

【单干】dānɡàn【ет.】 жеке істеу, жеке 

айналысу｜一个人～.Бір өзі істеу. 

【单杠】 dānɡànɡ【 зат.】①  жалаң 

турник. ②  ерлер гимнастика 

жарысының бір түрі. 

【单个儿】dānɡèr①【үс.】 жалғыз өзі, 

бір өзі：说好了大家一齐去，他偏要～

去 .Көпшілік бірге барайық десе, ол 

жалғыз барғысы келеді. ② 【 сын. 】 

сыңары, жарымы.|这套家具不～卖.Бұл 

жиһаздарды жалғыздап сатуға 

болмайды. 

【单轨】dānɡuǐ【зат.】  бір бағыттық 
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релс, жалғыз желі. 

【单果】dānɡuǒ【 зат.】  дара өнімді 

жеміс. 

【单过】dānɡuò【 ет.】  жалғыз өмір 

сүру, өз алдына өмір сүру.：儿子结了

婚，和老人分居～了，只在节假日回

来 .Баласы үйленіп, үлкен кісіден 

бөлініп шықты, тек мерекелерде ғана 

келіп тұрады. 

 

【单寒】 dānhán 〈书〉【 сын. 】① 

жалаң, жұқа.② кедей, жұпыны. 

【单花果】dānhuāɡuǒ【зат.】单果 мен 

мағыналас. 

【 单 簧 管 】 dānhuánɡɡuǎn 【 зат. 】 

сыбызғы. 

【单价】dānjià【зат.】  жеке баға, өз 

бағасы. 

【单间】dānjiān(～儿 )【зат.】①  бір 

бөлмелі үй：～铺面 .②  бір бөлмелі 

қонақүй. 

【 单 晶 体 】 dānjīnɡtǐ 【 зат. 】  жай 

кристал. 

【单句】dānjù【зат.】 жалаң сөйлем. 

【单据】dānjù【зат.】 өз алдына өмір 

сүру. 

【 单 口 】 dānkǒu 【 сын. 】  жалғыз 

дауысты. 

【单口相声】dānkǒu xiànɡ·shenɡ- бір 

кісілік тақпақ.. 

【单利】dānlì【зат.】 жай кірім, жай 

кіріс. 

【单恋】dānliàn【ет.】 сырттай ғашық 

болу. 

【单列】dānliè【ет.】 бөлек тізу, бөлек 

қою ：计划～市  бөлек базар салу 

жобасы. 

【单偶婚】dān’ǒuhūn【зат.】 бір еркек 

бір әйел ғана алу. 

【单枪匹马】dān qiānɡ pǐ mǎ- жеке-

дара қимылдау. 

【单亲】dānqīn【сын.】 әксесі немесе 

шешесі ғана бар. ： ～ 家 庭 әксесі 

немесе шешесі ғана бар отбасы.   

【单人舞】dānrénwǔ【 зат.】  жалғыз 

адамдық би. 

【单弱】dānruò【сын.】① жүдеу, нәзік.

②  әлсіз, әлжуаз：兵力～ .Әскер күші 

әлсіз. 

【单身】dānshēn【зат.】 салт бас, соқа 

басы, жалғыз ілік.：～汉 жалғыз басты 

азамат.｜～在外.Салт бас сыртта болу. 

【单身贵族】dānshēn ɡuìzú- салт басты 

ақсүйек, жалғыз басты ақсүйек. 

【单身汉】dānshēnhàn【зат.】 жалғыз 

басты жігіт. 

【单数】dānshù【зат.】①  тақ сан.② 

дара сан. 

【单糖】dāntánɡ【зат.】 жай қант. 

【单体】dāntǐ【зат.】 жай зат, жай дене. 

【 单 条 】 dāntiáo( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

қабырғаға тігінен ілінетін нақыл сөз. 

【单挑】dāntiǎo【ет.】  жеке жарысу, 

жекпе-жек.：有本事你就～  мықты 

болсаң жекпе-жекке шық. 

【单位】 dānwèi 【 зат. 】①  бірлік, 

өлшем.②  мекеме, орын：直属～｜ 

төте қарасты орын.参加竞赛的有很

多 ～ .Жарысқа көптеген мекемелер 

қатынасады. 

【单位制】dānwèizhì【зат.】  мекеме 

құрылымы. 

【单弦儿】 dānxiánr【 зат.】  музыка 

өнерінің бір түрі. 

【单线】 dānxiàn【 зат.】①  жалғыз 

ішек, жалғыз сым.② жалғыз желі, дара 

желі. 

【单相思】dānxiānɡsī【ет.】  сырттай 

ғашық болу, сыртынан ғашық болу. 

【 单 向 】 dānxiànɡ 【 сын. 】  бір 

бағыттығ бір беткей：人才不能～流

【 ет. 】 .Дарындылар бір баығытқа 

жіберулмеуі керек. 

【单项】dānxiànɡ【 зат.】  жеке түр, 

дара түр：体操～比赛.Гимнастиканың 

дара түрі бойнша жарыс. 

【单行本】dānxínɡběn【зат.】①  жек 

кітапша.  

【单行道】dānxínɡdào【зат.】 жалғыз 

бағытты жол, дара желілі жол. 

【单行线】dānxínɡxiàn【зат.】 жалғыз 

бағытты жол, дара желілі жол. 

【单性花】 dānxìnɡhuā【 зат.】  бір 

жынысты гүл. 

【单性生殖】 dānxìnɡ-shēnɡzhí- бір 

жынысты өсімдік. 

【 单 姓 】 dānxìnɡ 【 зат. 】  жалаң 

фамилия,张、王、刘、李 сияқты. 

【单眼】dānyǎn【 зат.】  жалғыз көз, 

сыңар көз. 

【单眼皮】 dānyǎnpí(～儿 )【 зат.】 

жалаң қыртыс. 

【单叶】dānyè【зат.】 дара жапырақ, 

жалғыз жапырақ. 

【单一】dānyī【сын.】 жылғыз, бір-ақ 

түрлі：～经济  жалаң экономика｜品

种 ～  тауар түрі жалғыз ｜ 方

法～.Жалғыз амал. 

【单衣】 dānyī【 зат.】  жалаң киім, 

жұқа киім. 

【单音词】 dānyīncí【 зат.】  жалаң 

дыбысты сөз. 

【单音字】 dānyīnzì【 зат.】  жалғыз 

дыбысты сөз. 

【单元】dānyuán【зат.】 падъез, оңаша, 

жекеше：～练习 жеке жаттығу｜～房 

оңаша үй｜三号楼二～六室 .Үшінші 

нөмірлі ғимараттың 6 падъезі. 

【单元房】dānyuánfánɡ【зат.】 кухня-

студия. 

【单肢【ет.】物】dānzhī-dònɡwù- дара 

тұяқтылар, домалақ тұяқтылар. 

【单质】dānzhì【зат.】 жай зат. 

【 单 子 】 dān·zi 【 зат. 】 ①  кірлік 

жапқыш：布～ жапқыш.｜床～ төсек 

жапқыш.②  тізім, кесте：｜要买些什

么，请开个～ .Не сатып жатырсыз, 

тізімдігін көрсетіңізші. 

【单字】dānzì【зат.】① жалаң әріп.② 

жеке сөз：学外语记～很重要 .Шетел 

тілін үйренгенде жеке сөздерді жаттап 

алу өте маңызды. 

【单作】dānzuò【 ет.】  даралап егу, 

жекелей отырғызу. 

【眈】dān[眈眈](dāndān)【сын.】 көз 

айырмау, қадала қарау.：～相向  бір-

бірінен көз алмай қару. 

【 眈 】 -l( 躭 )dān- кешігу, кідіру, 

бөгелу ： ～ 搁 ｜ кідіру, бөгелу ～

误.Кешіктіру, кешеуілдету. 

【眈】 -2dān〈书〉  берілу, салыну, 

соңына түсу：～玩 ойынға берілу｜～

于幻想.Қиялдың соңынан кету. 

【耽搁】(担搁)dān·ɡe【ет.】① кешігу, 

кідіру, бөгелу：因为有些事情没办完，

在上海多～了三天 .Кейбір жүмыстар 

бітпегендіктен Шаңхайда жәнеде үш 

күн тұратын болдық. ②  созу, 

созақтату：～时间 уақытты созу.｜事

情再忙也不要～治病 .Жұмыс қанша 

қарбалас болса да, емделуді кешіктіруге 

болмайды. ③ кешеуілдету, ақсату：庸

医误诊，把病给～了 .Дәрігер қате 

диягноз қойғандықтан ауыру асқынып 

кетті. 

【耽误】dān·wu【 ет.】  жіберіп алу, 

нұқсан келтіру, босқа өткізу：快走吧，

别～了看电影 тезірек жүрейік киноны 

жіберіп алмайық.｜手续烦琐，实在～

时 间 .Құжат дайындау күрделеніп, 

уақытты ұзартып алдық. 

【 郸 】 dān ① 郸 城 (Dānchénɡ), 

Хэнаньдағы жер аты.② (Dān)【 зат.】 

фамилия. 

【聃】dān- ерте замандағы философ. 

【 殚 】 dān 〈 书 〉  барынша, жан-

тәнімен：～心 бар ынтасымен｜～力｜

бар үшін жұмсау.～思极虑 (用尽心

思).Бар ойын жұмсау. 

【殚精竭虑】dān jīnɡ jié lǜ- бар күшін, 

бар ойын сарқа жұмсау. 

【瘅】dān[瘅疟](dānnüè)【зат.】 дене 

қызуы өрлеп, жүрегі айнитын ауру түрі. 

【 箪 】 dān-ертеректе тамақ салуға 

арналған бамбұктан жасалатын ыдыс. 

【 箪 食 壶 浆 】 dān sì hú jiānɡ- 

әскерлердің халық ықыласына 

бөленгенін білдіретін сөз. 

【儋】Dān 儋州 (Dānzhōu)- Хайнань 

аралындағы жер атауы.. 

甔 dān〈书〉 құмыра, бөтелке. 

 

dǎn 

 

【胆】(膽)dǎn【зат.】① өт. ②(～儿) 

батылдық, жүректілік：～怯 қорғаншақ, 
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жасық. ｜ ～ 大 心 细 ержүрек әрі 

ұқыпты｜～小如鼠 тышқан сияқты 

қорқақ. ③ (Dǎn) фамилия. 

【胆大包天】dǎn dà bāo tiān Жүрек 

жұтқан. 

【胆大妄为】dǎn dà wànɡ wéi - Ойына 

келгенін істеу.  

【胆道】dǎndào【 зат.】  өт өзегі, өт 

жолы.  

【胆敢】dǎnɡǎn【ет.】 батылдық ету, 

батылы жету：敌人～来侵犯，坚决把

他 彻 底 消 灭 .Егер жауымыз 

батылдықпен басып кірсе, оларды 

жермен жексен етеміз. 

【 胆 固 醇 】 dǎnɡùchún 【 зат. 】 

холестерин. 

【胆管】dǎnɡuǎn【зат.】 Өт жолы, өт 

өзегі.  

【胆寒】dǎnhán【сын.】 қорқу, шошу.  

【 胆 力 】 dǎnlì 【 зат. 】  батылдық, 

жүректілік：～过人.Асқан жүректілік. 

【胆量】dǎnliànɡ【 зат.】  батылдық, 

жүректілік：～小 қорқақ｜有～ батыл. 

【胆略】dǎnlüè【 зат.】  өте ақылды, 

батыл да парасатты：～超群.Жұрттан 

асқан батыр әрі парасатты.  

【胆囊】dǎnnánɡ【зат.】 Өт қабы, өт 

қалтасы.  

【胆瓶】dǎnpínɡ【зат.】颈部细长而腹

部 大 的 花 瓶 ，【 сын. 】 状 有 点 像

胆.Пішіні өтке ұқсайтын гүл құмырасы 

(ваза).  

【胆魄】dǎnpò【зат.】  Өжет, батыл, 

жүректі.  

【胆气】dǎnqì【зат.】  жалын, жігер, 

тебін; өжеттік, ерлік., жүректілік.  

【 胆 怯 】 dǎnqiè 【 сын. 】 жасық ；

қорғаншақ ：初上讲台，还真有几

分 ～ .Алғаш баяндама жасағанда, 

шынымен де қорғанады екенсің.  

【胆识】dǎnshí【зат.】  ақылды және 

батыр ： ～ 非 凡 .Керемет батыл да 

ақылды.  

【胆小鬼】dǎnxiǎoɡuǐ【зат.】  қорқақ, 

қоянжүрек.  

【胆战心惊】dǎn zhàn xīn jīnɡ - Жүрегі 

ұшу, қатты қорқу.  

 

【胆汁】dǎnzhī【зат.】 Өт сұйықтығы, 

өт.  

【胆壮】dǎnzhuànɡ【сын.】  ержүрек, 

батыл：他见到有人支持他，就更～

了 .Ол өзінің қолдаушысы бар екенін 

білсе, тіпті де батылдана түседі.  

【 胆 子 】 dǎn·zi 【 зат. 】  ерлік, 

батылдық：～不小.Ержүрек, жүректі.  

【 掸 】 dǎn 【 ет. 】  сүрту, қағу, 

тазалау ： ～ 掉 衣 服 上 的 雪 Киім 

үстіндегі қарды қағу|墙壁和天花板都～

得很干净.Қабырға мен төбені тап-таза 

етіп сүрткен.  

【 掸 子 】 dǎn·zi 【 зат. 】  сүрткіш, 

сыпырғыш.  

【赕】 dǎn Арнау, құрбан ету ：～

佛.Буддаға арнау. 

【赕佛】dǎnfó【ет.】  Будда дініндегі 

тасаттық беру салты.  

【亶】dǎn〈书〉 шынайы； шынымен 

де.  

【黕】dǎn〈书〉①  кір, лас. ②  қап-

қара, көмірдей қара.  

 

dàn 

 

【旦】-1dàn①таң сәрі；таңертең：～

暮 Ертелі-кеш ｜ ～ 夕 Ертелі-кеш, 

беймәлім ② күн：一～ Бір күн｜元～ 

Жаңа жыл күні ③ (Dàn) 【 зат. 】
Фамилия. 

【 旦 】 -2dàn 【 зат. 】  әйел ролін 

сомдаушы. 

【旦】-3dàn【мөл.】 физикалық бірлік 

өлшемі. 

【 旦 旦 】 dàndàn 〈 书 〉【 сын. 】 

қалтықысыз бейне, шын бейне：～之言
| турасын айту. 

【旦角】dànjué(～儿)【зат.】旦 2 әйел 

ролін сомдаушы, әйел ролін рйнаушы. 

【 旦 尼 尔 】 dànní’ěr 【 мөл. 】 

физикалық бірлік. 

【旦夕】dànxī〈书〉【зат.】 ертелі-кеш, 

беймәлім, белгісіз ： 危 在～ қауіптің 

қашан болары белгісіз. 

【 但 】 dàn ① 【 үс. 】  тек...қана, 

тек...ғана：～愿如此  сондай болсын, 

осылай болса екен. ｜ 辽 阔 的 原 野

上，～见麦浪随风起伏.Байтақ далада 

тек қан бидай толқыны желмен бірге 

жайқалып тұр. ②连  бірақ, десе де, 

алайда ：屋子小，～挺干净｜ үй 

кішкене болғанымен таза екен.③(Dàn)

【зат.】 фамилия. 

【但凡】dànfán【үс.】 бәрі, түгел, ... 

атаулының：～有一线希望，也要努力

争取｜титтей үміт болса, қол жеткізу 

үшін тырысу керек. 

【 但 是 】 dànshì 连  бірақ, алайда, 

дегенмен：他想睡一会儿，～睡不着｜ 

оның ұйықтап алғысы келген, алайда 

ұйықтай алмады. 

【但书】 dànshū【 зат.】  түсіндірме, 

түсінік. 

担 (擔 )dàn①【 зат.】  йін ағашы, су 

көтеретін ағаш.：重～ ауыр жүк, ауыр 

міндет.②【мөл.】  ауырлық өлшемі，

100 грам1担 ға тең.③【мөл.】 өлшем, 

апкеш：一～水  бір апкеш су｜两～

柴.Екі апкеш отын. 

【担子】 dàn·zi 【 зат. 】① йінағаш, 

апкеш：一【 үс.】～ .Бір йінағаш.② 

міндет, жұмыс：我们不怕～重，一定

要 把 事 情 办 好 .Біз міндеттің 

ауырлығынан қорықпаймыз, сөзсіз 

жұмысты жақсы істейміз. 

【诞】 1dàn①  туылу, дүниеге келу, 

жарық көру：～辰.Туылған күніңіз.② 

туған күн：华～туған күніңіз, туылған 

күніңіз. 

【诞】2(dàn- ерсі, өрескел, сорақы：

虚～｜ өтірік , жалған, негізсіз.荒～
шылғи өтірік, тамтық, қисынсыз. 

【诞辰】dànchén【зат.】 туған күніңіз. 

【诞生】dànshēnɡ【ет.】 тулыу, өмірге 

келу：◇1949 年 10 月 1 日，中华人民

共和国～了.1949 жылдың 1 қазанында 

ҚХР дүниеге келді. 

【啖】1dàn〈书〉① жеу, жегізу：～饭

тамақ жеу ② шырғалау, арбау：～以重

利.Пайдаға қызықтыру. 

【啖】2Dàn【зат.】 фамилия. 

【 淡 】 dàn ① 【 сын. 】  сұйық, 

селдір,жұқа：～墨  сұйық сия｜天高

云～ .Күн шайдай ашық. ②【 сын.】 

тұщы, дәмсіз, тұзсыз：一杯～酒 бір 

стакан татымсыз арақ.｜～而无味 дәм-

татуы жоқ.｜菜太～，再放点盐.Тамақ 

өте дәмсіз, тағы біраз тұз сал. ③

【 сын. 】  солғын, өшкін ：～绿｜

солғын жасыл. 颜 色 很 ～  түсі өте 

солғын.◇轻描～写 .④【сын.】  суық, 

салқын｜～～地答应了一声 .Салқын 

жауап қайтарды.⑤【 сын.】  тоықрау, 

тұралау：～季 тоқырау мезгілі.|近来生

意很～ .Жақыннан бері сауда тұралап 

тұр.⑥ мағынасыз, мәнсіз, жөнсіз：～

话 мағынасыз әңгіме.｜～事 жөнсіз іс.

⑦(Dàn)【зат.】 фамилия. 

【淡泊】 (澹泊 )dànbó〈书〉【 ет.】 

абырой қумау, атақ қумау：～【зат.】

利 абырой іздемеу. 

【淡薄】 dànbó 【 сын. 】①  сейілу, 

сұйылу：浓雾渐渐地～了 .Қою бұлт 

бірте-бірте сейілді. ② дәмсіз, тұзсыз：

酒味～ .Арақ татымсыз. ③  салқын, 

суық：人情～ Көңілі салқын｜他对象

棋的兴趣逐渐～.Оның шахматқа деген 

қызығушылығы бірте-бірте 

салқындады. ④  Есінен шығу, ұмыт 

болу：时间隔得太久，印象非常～ 

 

了 .Ұзақ уақыт өткендіктен, әсері де 

мүлдем ұмыт болды. 

【淡菜】dàncài【 зат.】  мидия (теңіз 

жануары).  

【淡出】dànchū【ет.】①  Өшкіндену, 

көмескілену, күңгірттену. ② біту, аяқтау, 

алыстау：～演艺界 Өнер саласынан 

алыстау|～社会活【 ет.】 .Қоғамдық 

шаралардан алыстау.  

【淡而无味】 dàn ér wú wèi – Дәм 

татусыз, дәмі жоқ; Тартымсыз, 

қызықсыз.  

【淡化】 dànhuà【 ет.】①  Сұйылту, 

сұйылу：～海水 Теңіз суын сұйылту ② 
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Маңызын жоғалту ： 家 族 观 念 ～

了.Әулет көзқарасы маңызын жоғалтты. 

③  Көмескілену：～故事情节 .Оқиға 

желісі көмескіленіп кетті.  

【淡季】dànjì【 зат.】  Тапшы уақыт, 

саябырсыған уақыт ： 蔬 菜 ～

Көкөністердің тапшы болу уақыты｜旅

游 ～  Саяхатшылардың саябырлаған 

кезеңі.  

【淡漠】 dànmò【 сын.】①  Салқын, 

енжар, селқос ： 反 应 ～ Селқос 

қабылдау｜～的神情.Селқос көңіл күй. 

② Ұмытылу, көмескілену：十几年过去

了，这件事在人们的记忆里已经～

了 .Он неше жыл өтті, бұл іс 

адамдардың ойынан әлдеқашан 

ұмытылып кетті.  

【淡青】dànqīnɡ【сын.】 Жасыл.  

【淡然】 (澹然 )dànrán〈书〉【сын.】 

Зер салмау, көңіл аудармау：～一笑 

Жай ғана күліп қою. 

【淡入】dànrù【ет.】①  Көрнекілену, 

айқындалу. ②  Басталу, кірісу, ену, 

кірігу.  

【淡市】 dànshì 【 зат. 】  Сауданың 

саябырсыған кезі：中式快餐在～中显

示 了 强 大 的 生 命 力 .Қытайша тез 

тағамдар сауданың саябырсыған 

кезінде өзінің өміршеңдігін танытты.  

【淡水】dànshuǐ【зат.】 Тұщы су：～

湖 Тұщы көл｜～养鱼 Тұщы суда 

балық бағу.  

【淡水湖】dànshuǐhú【зат.】 Тұщы көл. 

【淡忘】dànwànɡ【ет.】  Бұлдырлану, 

күңгірттену, көмескілену：许多年过

去，这件事被人～了.Көп жылдар өтіп, 

бұл істі адамдар ұмытып кетті.  

【淡雅】 dànyǎ 【 сын. 】  Ұнамды, 

жағымды, көркем, сәнді：服饰～Сәнді 

киім｜色彩～ Бояуы көркем.  

【淡月】 dànyuè【 зат.】  Сауданың 

табыссыз айы, өтімсіз айы.  

 

【淡妆】 dànzhuānɡ【 зат.】  Әдемі, 

көркем, сәнді.  

【弹】 dàn①  оқ：～丸 Оқбасы.② 

Мылтық оғы； снаряд；бомба：中～ 

Оқ тию｜投～ Оқ ату｜手榴～Гранат｜

燃烧～Өртегіш бомба｜信号～Сигнал 

оғы ｜原子～ Атом бомбасы｜氢～

Сутегі бомбасы｜导～ Зымыран. 

【弹道】 dàndào【 зат.】  оқ жолы, 

оқтың ұшу жолы, балистика. 

【 弹 道 式 导 弹 】 dàndàoshì dǎodàn- 

басқарылмалы бомбы. 

【弹弓】dànɡōnɡ【зат.】 айыр садақ, 

сақпан. 

【弹痕】 dànhén【 зат.】  оқ ізі, оқ 

табы：～遍地 оқтың ізі жер болайп. 

【弹尽粮绝】dàn jìn liánɡ jué- оқ-дәрі 

мен азық-түліктің тақа саусылған 

жағдай. 

【弹壳】dànké【зат.】жез, қабы. 

【弹坑】dànkēnɡ【зат.】 бомбы ойған 

шұңқыр. 

【 弹 片 】 dànpiàn 【 зат. 】  бомбы 

жарқышағы. 

【 弹 头 】 dàntóu 【 зат. 】  оқбасы, 

оқтұмсығы. 

【弹丸】dànwán【зат.】① садақ оғы, 

зымыран ②оқбасы ③〈书〉оймақтай, 

аядай：～之地.Оймақтай жер. 

【弹无虚发】 dàn wú xū fā-атылған 

оқтың зая кетпеуі. Атқан оқтың жерге 

түспеуі. 

【弹药】dànyào【зат.】 оқ-дәрі. 

【弹着点】dànzhuódiǎn【зат.】 оқ тиер 

жер, нысана. 

【弹子】dànzǐ【зат.】①  зымыран ②

〈书〉 билярд：～房.Билярд үйі. 

【蛋】 dàn【 зат.】①  жұмыртқа ② 

домалақ, домалақша：山药～.Картоп. 

【蛋白】dànbái【 зат.】①  жұмыртқа 

ағы. ②  белок, ақуыз ：【 ет. 】物～ 

жануар ақуызы ｜ 植 物 ～ .Өсімдік 

ақуызы. 

【蛋白胨】dànbáidònɡ【зат.】 пептон. 

【蛋白酶】dànbáiméi【зат.】 протеза. 

【蛋白质】 dànbáizhì【 зат.】  ақуыз, 

нәруыз. 

【蛋雕】 dàndiāo【 зат.】  жұмыртқа 

өрнегі. 

【蛋糕】dànɡāo【зат.】 балкүлше. 

【蛋羹】 dànɡēnɡ【 зат.】  жұмыртқа 

тосабы. 

【 蛋 黄 】 dànhuánɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

жұмыртқа сарысы.  

【蛋鸡】dànjī【зат.】 жұмыртқалағыш 

тауық. 

 

【蛋品】 dànpǐn【 зат.】  жұмыртқа 

қосылған тағамдар. 

【蛋青】 dànqīnɡ【 сын.】  көгілдір, 

көкшіл. 

【蛋清】dànqīnɡ(～儿)〈口〉【зат.】 

жұмыртқа ағы. 

【蛋子】dàn·zi【зат.】 жұмыртқа. 

【氮】dàn【зат.】① азот ② азот газы. 

 

【 氮 肥 】 dànféi 【 зат. 】  азотты 

тыңайтқыш. 

【氮气】dànqì【зат.】 азот. 

【瘅】dàn〈书〉①  қалжырау, қатты 

шаршап ауырып қалу. 

 

 

dānɡ 

 

【当】dānɡ①  лайық, сай, сәйкес.：

相～｜тең, барабар, қарайлас.门～户对 

терезесі тең, дәрежесі бір.②【 ет.】 

керек, қажет：该～ тиіс, лайық, жөн.｜

理～如此 осылай болғаны жөн.｜能省

的 就 省 ， ～ 用 的 还 是 得

用 .Үнемдегенімізше үнемдейік, ал 

қажеттісін істету керек.③介  алдында, 

бетпе-бет：～面 бетпе-бет｜～着大家

说清楚.Көпшілікке сөздің ашығын айт.

④介  тура, дәл, қазргі：～今 бүгінгі 

күн. ～场 осы алаң.～我回来的时候，

他已经睡了.Мен қайтып келген кезімде, 

ол әлде-қашан ұйықтап қалыпты. ⑤

(Dānɡ)【зат.】 фамилия. 

当 2dānɡ①【ет.】  арқалау, міндетіне 

алу, болу：～干部 кадр болу. 选他～代

表 .Оны делегат етіп сайлайық. ②

【 ет.】  көтеру, арқалу：敢做敢～ 

қолмен істегенді мойнымен көтеру.｜我

可～不起这样的夸奖 .Мен мұндай 

мақтауға лайық емеспін. ③ меңгеру, 

басқару：～家 үй иесі болу｜～权 

құқық иелену.④〈书〉  кедергі болу, 

тосқауыл болу, тосқауылдау. 锐不可～. 

【当】3dānɡ〈书〉 ұшар басы, ұшар 

шыңы：瓦～.Қаңылтақ кірпіш. 

【当】 4dānɡ【 ел.】  даңғұр-дұңғыр, 

тарс-тұрс：时钟～～～响了三下.Сағат 

үш рет даңылдады. 

【当班】dānɡbān【ет.】 кезекшілікстеу, 

жұмысқа шығу ： 轮 流 ～  кезекпен 

жұмысқа шығу.｜～工人正在紧张地劳

【ет.】.Кезекшіліккешыққан жұмысшы 

асығыс жұмыс істей бастайды. 

【当差】dānɡchāi①【 ет.】  атқосшы 

болу, қызметкер болу.②【 зат.】  құл, 

малай. 

 

【当场】dānɡchǎnɡ【үс.】 сол сәт, дәл 

сол уақыт：｜他～就把这种新的技术

演 示 了 一 次 .Ол осындай жаңа 

техникаларды сол сәтте бір рет 

таныстырып алды. 

【当初】dānɡchū【зат.】  бастабында, 

әу баста;тегінде, баяғыда：～这里是一

片汪洋 баяғыда бұл бір бос жатқан жер 

болатын. 

【当代】 dānɡdài【 зат.】  осызаман, 

қазіргі заман ：～文学  осызаманғы 

әдебиет|～英雄.Осызаманғы батыр. 

【当道】 dānɡdào① (～儿 )【 зат.】 

жолүсті, жол ортасы ： 别 在 ～ 站

着 .Жолдың ортасына тұрма.②【ет.】 

билік жүргізу, билік ету ： 奸

佞～ .Жағымпаздың билік жүргізуі.③

【зат.】 шенеунік, ұлық：取悦于～. 

【当地】dānɡdì【зат.】 осы жер, осы 

өңір; жергілікті, жерлік ： ～ 百 姓 

жергілікті халық.｜～风俗 .Жергілікті 

дәстүр. 

【当归】dānɡɡuī【зат.】 аю балдырған. 

【当行出色】dānɡhánɡ-chūsè- өз ісіне 

жеттік, өз кісібін жетік меңгерген. 

【当红】dānɡhónɡ【сын.】 атағы шығу, 
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қадірі арту, дәурендеу, танылу：～影星 

танымал кино жұлдызы.| ～ 歌

曲.Танымал ән. 

【当机立断】dānɡ jī lì duàn- дер кезінде 

бір-жақтылы ету. 

【当即】 dānɡjí 【 үс. 】  дереу, дер 

кезінде, жалма-жан：接到命令，～出

发 .Бұйрық алғаннан кейін дереу 

қимылдаймыз. 

【当家】dānɡjiā①【ет.】 үй иесі болу, 

қожайын болу：我年经轻，当不了家 

Мен тым жаспын, үй иесі бола 

алмаймын. ◇人民～作主.Халық билік 

жүргізеді. ②【 сын. 】  Еі ң жақсы 

жасайтыны ： ～ 菜  – Ең жақсы 

дайындайтын тағамыү 

【当家的】dānɡjiā·de〈口〉【зат.】① 

Үй иесі, отағасы. ②  Будхананы 

басқаратын монах. ③ Күйеуі：她～在

县里工作.Оның күйеуі ауданда жұмыс 

істейді.  

【当间儿】dānɡjiànr〈口〉【зат.】 Қақ 

ортасы, нақ ортасы：堂屋～放着一张

大方桌.Қонақ бөлменің қақ ортасында 

төртбұрыш үстел тұр.  

【当街】dānɡjiē①【ет.】  Көше жақ, 

көшеге жақын：这里的酒店，都是～一

个曲尺【сын.】的大柜台 .Бұл жердің 

шарапханалары бәрі де қисық бұрыш 

формасындағы контейнерлер. ②〈方〉

【 зат. 】  Көшеде ：出了院门，直

奔 ～ .Ауладан шығып, тура көшеге 

жүгірді. 

【当今】dānɡjīn【зат.】① Бүгінгі күні, 

осы кез, бүгінгі таңда：～世界 бүгінгі 

заманда｜～最新技术 Қазіргі кездегі ең 

жаңа техника. ② Тақта отырған патша.  

【当紧】dānɡjǐn〈方〉【сын.】 келелі, 

маңызды, өзекті：要把精力用在最～的

事 情 上 .Барлық күш-жігерімізді ең 

өзекті мәселеге арнауымыз керек.  

【 当 局 】 dānɡjú 【 зат. 】  билеуші, 

басқарушы ：政府～ Әкімшілік ｜学

校～Мектеп әкімшілігі.  

【当局者迷】dānɡ jú zhě mí“当局者

迷 ， 旁 观 者 清 ” ， Шахмат ойнап 

отырған ойнаушыдан гөрі қарап тұрған 

адамның жақсы байқауын білдіреді.  

【当空】dānɡkōnɡ【ет.】 төбеде, әуеде, 

кеңістікте：烈日～ Шыжыған ыстық. 

【当口儿】dānɡ·kour〈口〉【зат.】 Кез, 

орай, мезет, уақыт：正是抗旱紧张

的 ～ ， 他 们 送 来 了 一 台 抽 水

机.Құрғақшылыққа қарсы тұру кезінде, 

олар су тартатын құрылғы алып келді.  

【当啷】 dānɡlānɡ 【 ел. 】  даңғыр-

дұңғыр, шаңғыр-шұңғыр：～一声，铁

锅掉在地上 .Даңғыр етіп, темір қазан 

жерге құлады.  

【当量】dānɡliànɡ【зат.】① балама ②
Эквивалент.  

【当令】dānɡlìnɡ【ет.】Дер кезі, дәл 

уағы：现在是伏天，西瓜正～Қазір 

шілде, қарбыздың дәл піскен уақыты.  

【当面】dānɡmiàn(～儿)【үс.】 бетпе-

бет, жүзбе-жүз：～说清楚  Бетпе-бет 

сөйлесіп, анығын айту.  

【当面锣对面鼓】dānɡ miàn luó duì 

miàn ɡǔ - Бетпе-бет саудаласу немесе 

дауласу.  

【 当 年 】 dānɡnián ① 【 зат. 】  сол 

жылдары, кезіндегі：～旧事 Баяғыда 

өткен іс｜～我离开家的时候，这里还

没有火车 .Мен үйден кеткен кезде, 

мұнда пойыз әлі жоқ болатын. ②

【ет.】 Кемелді шағы, толысқан кезі：

他正～，干活一点儿也不觉得累.Оның 

кемелді шағында, ешқандай шаршау 

дегенді білмейтін.  

【当前】dānɡqián①【ет.】  Алдында, 

көз алдында：大敌～ Қас дұшпанның 

алдында ｜ 国 难 ～  Мемлекет 

қиыншылығы алдында. ② 【 зат. 】 

Қазіргі：～的任务.Қазіргі міндет.  

【 当 权】 dānɡquán 【 ет. 】  Билікті 

ұстау：～人物.Билік жүргізуші тұлға.  

【当儿】dānɡr〈口〉【зат.】① кез, шақ, 

мезет, сәт：正在犯愁的～，他来帮忙

了.Қиналып тұрған сәтте, ол келіп қол 

ұшын берді. ② Бос жер, аралық：两张

床中间留一尺宽的～ .Екі төсектік 

аралығында бір құлаш бос жер бар.  

【当然】 dānɡrán①【 сын.】  Әрине, 

әлбетте：理所～ Солай болуға тиісті|取

得这么好的成绩，心丑高兴是～

的 .Осындай жоғары нәтиже алғанына 

қуанғандығы табиғи ғой. ②【 үс. 】 

табиғи, сөзсіз, міндетті түрде：群众有

困难～应该帮【шыл.】解决.Көпшілік 

қиналған кезде, міндетті түрде мәселені 

шешуге көмектесу керек.  

【当仁不让】dānɡ rén bù rànɡ《论语·卫

灵公》：“当仁不让于师.” Істеуге тиісті 

істі кейінге қалдырмау. 

【当日】dānɡrì【зат.】 сол кезде, сол 

шақта. 

【当时】dānɡshí①【зат.】 сол кез, сол 

шақ ：～不清楚，事后才知道｜ 

басында білмедік, іс біткеннен кейін 

ғана білдік. ②【 ет. 】  қолайлы сәт, 

қолайлы мезет. 

【 当 世 】 dānɡshì 【 зат. 】  қазіргі 

заман：～无双. 

【当事人】dānɡshìrén【зат.】① даугер.

② жарастырушы, аралықта жүруші. 

【当头】dānɡtóu①【үс.】  қақ басы, 

маңдайы：～一棒.Қақ маңдайдан ұру.

②【 ет.】  кіріптар болу, басқа түсу, 

душар болу：那时国难～，全国人民同

仇 敌 忾 ， 奋 起 抗 战 .Мемлекет 

қиыншылыққа тап болған кезде бүкіл 

ел халқы жауға бар жігерімен жауға 

қарсы тұрды.③【ет.】 маңызды орынға 

қою ｜ 不 能 遇 事 钱 ～ .Мәселеге 

жолыққанда  

【当头一棒】dānɡ tóu yī bànɡ① ауыр 

ескерту.② ауыр соққы, қатты соққы. 

【当务之急】 dānɡ wù zhī jí- кезек 

күттірмейтін жұмыс. 

【当下】dānɡxià【үс.】 дереу, лезде：

我一听这话，～就愣住了 .Мен бұл 

сөзді естігенімде , меңірейіп тұрып 

қалдым. 

【当先】dānɡxiān①【ет.】 алда болу, 

алға шығу, атойлап шығу ：奋勇～ 

атойлап алға шығу.②〈方〉【 зат.】 

бастабында, әуелі. 

【当心】 -1dānɡxīn【 ет.】  абайлау, 

сақтану ： 慢 点 儿 走 ， ～ 地 上 滑 . 

Абайлап жүр, жер тайғақ. 

【当心】-2 dānɡxīn〈方〉【зат.】 қақ 

ортасы, дәл орт асы：拖拉机停在场

院～ .Трактор алаңның дәл ортасында 

тұр. 

【当选】 dānɡxuǎn 【 ет. 】  жаңдан 

сайлану, сайланған：他再次～为工会主

席 .Ол қайтадан жұмысшылар 

ұйымының төрағасы болып сайланды. 

【当央】dānɡyānɡ〈方〉【зат.】  дәл, 

ортасы, орталығы：堂屋～摆着八仙

桌.Қонақбөлменің дәл ортасында үстел 

тұр. 

【当腰】dānɡyāo【зат.】 ортасы, ортан 

белі：两头细，～粗.Екі басы жіңішке, 

ортасы жуан. 

【当院】dānɡyuàn(～儿)〈方〉【зат.】 

аула, аула іші：吃完晚饭，大家都在～

乘 凉 .Кешкі асты ішіп болған соң, 

көпшілік аулада салқындап отыр. 

【 当 政 】 dānɡzhènɡ 【 ет. 】  билік 

жүргізу. 

【当中】dānɡzhōnɡ【зат.】方位词 .① 

дәл ортасы, қақ ортасы：烈士纪念碑坐

落在广场～.② арасы, іші：在这些英雄

人 物 ～ ， 他 的 事 迹 最 感 人 .Осы 

қаһармандардың ішінде оның ерлігі 

адамды ерекше әсерлендіреді. 

【当中间儿】 dānɡzhōnɡjiànr 〈口〉

【зат.】 қақ ортасы, діл ортасы：照片

的右边是哥哥，左边是我，～是爸爸、

妈妈 .Суретте оң жақта тұрғаны ағам, 

сол жақтағы мен, дәл ортасында әкем 

мен шешем. 

【 当 众 】 dānɡzhònɡ 【 үс. 】  жұрт 

алдында, көптің көзінше. ～宣布结

果.Жұрт алдында нәтижені жариялау. 

【当子】dānɡzi〈口〉【зат.】  саңлау, 

аралық. Бостық：不要留那么大的～，

靠 近 一 点 .Мұндай үлкен аралық 

қалдырма, жақынырақ қой. 

【裆】 dānɡ【 зат.】①  ау, сымның 

ауы.｜开～裤 | ауы ашық сым. 这条裤

子～太肥.Бұл шалбардың ауы тым кең.
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② шат, шап：从～下钻过去.Шабының 

арасынан өтіп кету. 

 

 

dǎnɡ 

 

【挡】dǎnɡ①【ет.】 тосу, бөгеу：拦～ 

тосу, бөгеу. 一件单衣可～不了夜里的寒

气.Бір қабат жалаң киім кешкі ызғарды 

тоса алмайды. ② 【 ет. 】  қалқалау, 

өткізбеу：～风 жел өткізбеу. 山高～不

住 太 阳 .Таудың биіктігі күнді тоса 

алмайды. ③【 зат. 】  қалқа, қалтқы, 

далда：火～ отқалқа ④【зат.】 ход：

二～  екінші ход｜空～  бос ход.⑤

【зат.】 дәрежелік өлшемді білдіреді. 

【挡车】 dǎnɡchē 【 ет. 】  бақылау, 

бақылау жүргізу：～工.Бақылаушы. 

【挡横儿】 dǎnɡhènɡr〈方〉【 ет.】 

килігу, қыстырылу, араласып алу：没你

的事儿，你挡什么横儿? Сенің шаруаң 

болмасын, несіне араласасың? 

【挡驾】dǎnɡjià【ет.】  ат-тонын ала 

қашу：凡上门来求情的，他让秘书一

概～ .Өтінішпен келгендерді хатшысы 

арқылы шығарып салып отырады. 

【挡箭牌】 dǎnɡjiànpái【 зат.】  бет 

қалқан; сылтау, желеу：你不想去就对

他直说，别拿我做～.Барғың келсе оған 

турасын айт, мені сылтау қылмай. 

【挡子】dǎnɡzi【зат.】 қалқа, далда：

窗～.Терезе қалқасы. 

【党】dǎnɡ①【 зат.】  партия：～章 

партия жарғысы.｜～校 партия мектебі.

② топ：死～ сыбайлас топ.③〈书〉 

жан тарту, бүйрегі бұру ： ～ 同 伐

异 .Туыстарына жан тарту. ④〈书〉 

ағайын-туыс ： 父 ～ ата жаығынан 

туыстары.⑤(Dǎnɡ)【зат.】 фамилия. 

【党报】dǎnɡbào【зат.】 Партия газеті, 

партия басылымы. 

【 党 阀 】 dǎnɡfá 【 зат. 】  Партия 

алпауыты, шонжар. 

【党费】 dǎnɡfèi【 зат.】①  Партия 

жарнасы ② Партия мүшесі өз 

партиясына төлейтін ақша.  

【党风】dǎngfēng【зат.】 Партия стилі. 

【党纲】 dǎnɡɡānɡ 【 зат. 】  Партия 

жарғысының жалпы бағдарламасы. 

【 党 锢 】 dǎnɡɡù 【 ет. 】  Партия 

шектемесі, партия тұсауы.  

【 党 棍 】 dǎnɡɡùn 【 зат. 】  Партия 

содыры, әпербақан.  

【党国】dǎnɡɡuó【зат.】 Партия мен 

үкімет.  

【党徽】dǎnɡhuī【 зат.】  Партияның 

белгісі, таңбасы.  

【 党 籍 】 dǎnɡjí 【 зат. 】  Партия 

мүшелігі.  

【党纪】dǎnɡjì【зат.】 Партия тәртібі.  

【党课】dǎnɡkè【зат.】 Партия оқуы, 

партия сабағы.  

【 党 魁 】 dǎnɡkuí 【 зат. 】  Партия 

жетекшісі, партия басшысы.  

【党龄】dǎnɡlínɡ【 зат.】  Партиялық 

стаж, партиялық тарих.  

【党派】dǎnɡpài【зат.】 Партия, топ, 

жік.  

【党旗】dǎnɡqí【 зат.】  Партия туы, 

партия жалауы.  

【党参】dǎngshēn【зат.】  Жаужұмыр 

(өсімдік). 

【党同伐异】dǎnɡ tónɡ fá yì Пікірлес 

болса қолдап, қарсы пікірде болса 

қарсы шығуды меңзейді. Яғни әртүрлі 

топ арасындағы өзара келіспеушілік, 

дау. 

【党徒】 dǎnɡtú【 зат.】  Партиялас, 

сыбайлас.  

【党团】 dǎnɡtuán【 зат.】①  Партия 

ұйымы мен жастар одағы. ②  Кейбір 

мемлекеттік мәжілістердегі бір 

партияға тәуелді уәкілдік топ.  

【 党 委 】 dǎnɡwěi 【 зат. 】  Партия 

комитеті.  

【党务】dǎnɡwù【 зат.】  Партия ісі, 

партия қызметі.  

【党项】Dǎnɡxiànɡ【 зат.】  Партия 

жобасы, біріктіру.  

【党校】 dǎnɡxiào【 зат.】   Партия 

мектебі.  

【党性】dǎnɡxìnɡ【 зат.】①  Партия 

қасиеті, партия стилі. ② Коммунистік 

партияның қасиеті.  

【党羽】 dǎnɡyǔ【 зат.】  Партиялас, 

сыбайлас, жақтас.  

【党员】 dǎnɡyuán 【 зат. 】  Партия 

мүшесі (Қытай коммунистік 

партиясының мүшесі).   

【党章】 dǎnɡzhānɡ【 зат.】  Партия 

жарғысы, партия қағидасы, партия 

ережесі.  

【党证】 dǎnɡzhènɡ【 зат.】  Партия 

куәлігі.  

【谠】dǎnɡ〈书〉турасынан айтылған 

сөз：～言 Тура сөз. 

 

dànɡ 

 

【 当 】 dànɡ ① еселі; жанасымды; 

жарайтын; жарамды; жарасымды; иінді; 

келісті; келісімді; қолайлы; лайық; 

оңтайлы; ыңғайлы：不～ ыңғайсыз.②

【 ет. 】 біреудің орнына жарап кету; 

рөлін атқара алатын болу：割麦子他一

个人能～两个人   Бидай оруда ол 

жалғыз өзі екі адамның жұмысын 

атқара алады.③【ет.】дай; ретінде; -

дай; -дей; сияқты：不要把我～客人看

待   Маған қонақ сияқты қамқорлық 

жасаудың қажеті жоқ.④【ет.】ойлау; 

есептеу; санау; табу; тану：我～你回去

了 Мен сені қайтып келуің керек деп 

есептеймін.⑤анада; әнеугүні; сол кезде; 

сол мезгілде; сол уақытта：～天  сол 

күні; ～年 сол жылы. 

【当】2dànɡ ①  【ет.】кепілге беру; 

кепілге салу：一只手表～了二百块钱  

Қол сағатын кепілге тастап, екі жүз юан 

алды. ② кепіл (кепілге салынған 

нәрсе) ： 赎 ～   ломбардтан кепілді 

қайтарып алу. 

【当成】dànɡchénɡ【ет.】зейіні жетіп 

ұғыну; қабылдау; түсіну; ойлау：看错

了 眼 ， 我 把 他 弟 弟 ～ 他 了  Мен 

қателесіп көріп оның інісін оның өзі 

деп ойлап қалдым. 

【当当】dànɡdànɡ【ет.】кепілге беру; 

кепілдеме ретінде қалдыру. 

【当耳边风】dāngérbiānfāng  ескермеу; 

көңілге алмау; құлақ аспау. 

【当家子】 dànɡjiā·zi〈口〉【 зат.】
ағайын; ағайын-туған; бауырлас; 

нәсілдес; туған-туыс; тумалас; туыс; 

тұқымдас. 

【当年】dànɡnián【 зат.】осы жылы; 

дәл сол жылы; дәл осы жылы：这个工

厂～兴建，～投产 Мына завод дәл осы 

жылы салынып, сол жылдың өзінде-ақ 

пайдалануға берілді. 

【 当 票 】 dànɡpiào 【 зат. 】 ломбард 

түбіртегі; ломбард квитанциясы. 

【 当 铺 】 dànɡpù 【 зат. 】 ломбард 

(мүлікті кепілге алып, қарыз беретін 

орын). 

【当日】 dànɡrì【 зат.】дәл сол күні, 

осы күні; сол күні：～事，～做完  

бүгінгі істі дәл осы күні жасап бітіру 

керек. 

【当时】dànɡshí【үс.】бірден; лезде; 

өте тез; шапшаң; дереу; жедеғабыл; тез; 

шұғыл; іле-шала：他一听到这个消

息，～就跑来了  Ол бұл жаңалықты 

ести сала, дереу жүгіріп келді. 

【当天】dànɡtiān【зат.】осы күні, дәл 

сол күні, сол күні：路不远，早晨

【ет.】身，～就能赶回来   Жол ұзақ 

емес, ерте тұрып аттансақ, сол күні-ақ 

қайтып келе аламыз. 

【 当 头 】 dànɡ·tou 〈 口 〉【 зат. 】
кепілдеме; кепілге қалдырылған зат; 

кепіл. 

【当晚】 dànɡwǎn 【 зат. 】 сол күні 

кешке; сол кеште; сол кештің өзінде-

ақ：早晨进城，～就赶回来了 Таңертең 

ерте қалаға кірсек, сол күні кеште-ақ 

қайтып келе аламыз. 

【当夜】dànɡyè【зат.】сол түні-ақ; сол 

күні түнде：傍晚接到命令，～就出发

了 Кешке қарай бұйрық алып, сол түні-

ақ шабуылға шықтық. 

【当月】dànɡyuè【зат.】сол айда; осы 

айда; сол айдың өзінде：月票～有效 

Жолақы билеті сол айға ғана жарамды 

болады. 

【当真】dànɡzhēn①【 ет.】ойынсыз; 
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шындап：这是跟你闹着玩儿的，你

别 ～   Бұл жай ғана сенімен 

қалжыңдағаны, шындап қабылдап 

қалма. ② 【 үс. 】 задында; расында; 

шынында：这话～是他说的 ?  Осы 

сөзді шынында да ол айтты ма? 

【当做】dànɡzuò【ет.】есептеу; ойлау; 

қабылдау; түсіну：参军后我就把部

队～自己的家  Мен армияға барған соң 

әскери бөлімді өз үйім деп есептедім. 

【凼】 dànɡ〈方〉【 зат.】 апан; ор; 

шұңқыр：水～ бассейн. 

【凼肥】dànɡféi【зат.】тыңайтқыш. 

【砀】 dànɡ 砀山 (Dànɡshān)，Анхой 

провинциясындағы жер атауы. 

【宕】 dànɡ ① кейінге қалдыру; қоя 

тұру：延～  кейінге қалдыру.②албыр-

жалбыр; босатылған; жазылған; жайма; 

жіберілген; таратылған; тарқатылған：

跌～ босатылған. 

【垱】dànɡ〈方〉【зат.】иригациялық 

бөгет; иригациялық тоған：筑～挖塘 

иригациялық бөгетті мықтап тоған салу. 

【荡】-1dànɡ①【ет.】теңселу; тербелу; 

шайқалу：～秋千  әткеншекте тербелу.

② бой жазу; саяттау; сейілдеу; 

серуендету; серуендеу：游～ дырду.③

шайып тазалау; шайып тастау; шаю：

涤～ шайып тастау.④тазалау; жинау：

倾家～产   жұтау; қайыршылық күйге 

түсіп қалу; қаусату; қаусау.⑤айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; мол：

浩～    шексіз кең.⑥(Dànɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【 荡 】 -2dànɡалбыр-жалбыр; 

босатылған; жазылған; жайма; 

жіберілген; таратылған; тарқатылған. 

【 荡 】 3dànɡ ① таяз көл ： 黄 天 ～ 

Хуаңтиан таяз көлі. ②    “ 凼 ”  

мағынасында. 

【荡除】 dànɡchú【 ет.】жою; құрту; 

тыю：～积习  көне дәстүрлерді жою. 

【荡涤】dànɡdí【ет.】жою; құрту; тыю; 

тазарту:  山光水色足以～胸襟  керемет 

пейзаж жүректі тазартытуы мүмкін. 

【荡平】dànɡpínɡ【ет.】басу; басып-

жаншу; езу; жаншу; сығу; жою; 

құрту：～天下  әлемді жойып жіберу. 

【 荡 然 】 dànɡrán 〈 书 〉【 сын. 】
жойылып жермен жексен етілген; 

құлазып жойылған ： ～ 无 存  

толығымен құлазып жойылған. 

【荡漾】dànɡyànɡ【ет.】шымырлаған 

діріл; шымырлану (судың шымырлап 

бұжырланып тұрған беті) ： 湖 水 ～   

суда шымырлаған діріл пайда болды. 

【荡悠】 dàng·you 〈口〉【 ет. 】①

теңселу; тербелу; шайқалу：小船儿在

湖面上～  қайық көл бетінде теңселіп 

тұр. ② бой жазу; саяттау; сейілдеу; 

серуендету; серуендеу. 

【荡子】dànɡ·zi〈方〉【зат.】жүргіш; 

қаңғыбас; қыдырғыш; сауықшыл. 

【档】dànɡ①мұрағат (өткен заманның 

қолжазба ескерткіштерін сақтаумен, 

жүйелеумен және сипаттаумен 

шұғылданатын мекеме) ： 归 ～ 

мұрағатқа салу. ② мұрағат (тарихи 

материалдар мен құжаттар бар 

кітаптардың не мерзімді жинақтардың 

атауы)：查～ мұрағаттан іздеу.③(～儿)

【зат.】бөрене салма; көлденең ағаш; 

көпір ағаш; маңдайша; рамка：床～ 

кереуеттің бөрене салмасы.④категория; 

класс：高～   жоғары класс.⑤〈方〉

【 зат.】жайма; лоток; тартпа：鱼～ 

балыққа арналған жайма. ⑥
(Dànɡ)фамилияға қолданылады. 

【档案】dànɡ’àn【зат.】мұрағат; ：科

技～ ғылыми-техникалық мұрағат. 

【档案局】 dànɡ’àn jú  мұрағаттық 

басқару. 

【档案室】dànɡ’àn shì  мұрағат сақтау 

мекемесі; мұрағат. 

【档案学】dànɡ’àn xué мұрағаттану. 

【档次】dànɡcì【зат.】деңгей; класс; 

сорт. 

【 档 期 】 dànɡqī 【 зат. 】 фильмді 

көрсету уақыты：排定～   фильмді 

көрсету уақытын белгілеу. 

【档位】 dàngwèi【 зат.】①〈方〉

дүкен; дүкенше; дүкеншік. ② деңгей; 

көлем; дәреже：工资～ жалақы деңгейі. 

【档子】 dànɡ·zi 〈方〉【 мөл. 】①

жұмыс; іс; шаруа.②топ; группа. 
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【刀】 dāo①【 зат.】 пышақ：菜～  

көкөніс пышағы. ② 【 зат. 】 кескіш; 

пышақ (ағашты ойып өрнек 

қондыратын аспап) ： 大 ～   үлкен 

кескіш.③【мөл.】қытай десті; бір бума 

қағаз  

【刀把儿】dāobàr【зат.】①сап; тұтқа; 

тұтқыш. ② күш; қуат. ③〈 方〉 бап; 

желеу; жетек; итерме; себеп; сылтау. 

【刀背】dāobèi(～儿 )【 зат.】желке; 

сырт; ұңғы (балтаның, қылыштың 

желкесі). 

【刀笔】 dāobǐ【 зат.】 ұсақ-түйекпен 

айналысу (болмашы нәрсені сылтау 

етіп, іске бөгет жасаушылық)：～老手  

ұсақ-түйекшіл (адам). 

【刀兵】 dāobīnɡ【 зат.】 қару-жарақ; 

әскери қимылдар; соғыс ：【 ет. 】～  

соғыс бастау. 

【刀柄】dāobǐng  сап; тұтқа; тұтқыш. 

【刀豆】dāodòu  бадана; лобия; түйе 

бұршақ; үрме бұршақ (бұршақ сияқты 

дән). 

【刀锋】dāofēnɡ【зат.】жүз; ұш (бір 

нәрсенің сүйір ұшы я жүзі). 

【 刀 斧 手 】 dāofǔshǒu  баскесер; 

жазалаушы; жаналғыш; жәндет; жендет; 

қанқұмар; қанқұмар жендет; қаныпезер; 

қанішер.  

【 刀 杆 】 dāogǎn аттану; жөнелту; 

жөнелтілу; жөнелтім; жіберу; жіберілу. 

【刀耕火种】dāo ɡēnɡ huǒ zhònɡ отау 

(орманды); түбір қағу; түбірін қағып 

алу (егіске арналған жердегі ағаш 

түбірін отау). 

【刀光剑影】dāo ɡuānɡ jiàn yǐnɡ  қатал 

шайқас; қылыштардың жарқыраған 

шайқасы. 

【刀架】dāojià  суппорт (темір тесетін 

тескішті бекітетін станоктағы тетік). 

【刀尖】dāojiān  пышақтың ұшы. 

【刀具】 dāojù【 зат.】 кескі; кескіш; 

қырнағыш; турағыш. 

【刀口】dāokǒu【 зат.】①пышақтың 

жүзі：～锋利  пышақтың жүзі өткір.②

керекті; қажет; қажетті; ең маңызды：

钱要花在～上   Ақшаны ең маңызда 

нәрсеге жұмсау керек.③жара; жарақат; 

зақым ： ～ 已 经 愈 合  жарақаты 

жазылып кетті. 

【刀螂】dāo·lɑnɡ〈方〉【 зат.】дәуіт 

(шегірткенің бір түрі). 

【刀马旦】dāomǎdàn【зат.】жауынгер 

әйелдің амплуасы. 

【刀片】dāopiàn【 зат.】①пластинка 

(жалпақ әйнек я металл табақша).②(～

儿) ұстараның жүзі.  

【刀枪】dāoqiānɡ【зат.】қару-жарақ; 

жарақ; қару：～入库   Қару-жарақтар 

тәркіленіп алынды. 

【刀儿】 dāor【 зат.】 бәкі; кездік：

小 ～  кішкене бәкі. 

【 刀 刃 】 dāorèn( ～ 儿 ) 【 зат. 】

пышақтың жүзі; пышақтың ұшы：好钢

用在～上   пышақ жүзіне ең жақсы 

болат қолданылады. 

【刀山火海】dāo shān huǒ hǎi  отқа да 

суға да түсуге дайын. 

【刀伤】   dāoshāng  жара; жарақат 

орны; кесік; тілік. 

【刀削面】 dāoxiāomiàn【 зат.】 кең 

кесілген кеспе. 

【刀鱼】dāoyú〈方〉【 зат.】 семсер-

балық. 

【刀子】dāozi【зат.】бәкі; кездік. 

【 刀 子 嘴 ， 豆 腐 心 】 dāo·zizuǐ ，
dòu·fuxīn  өткір тілді, бірақ жүрегі 

жұмсақ. 

【刀俎】dāozǔ〈书〉【зат.】пышақ пен 

ас үй тақтайшасы：  人为～，我为鱼肉  

Адамдар  пышақ  пен ас үй тақтайшасы,  

ал мен балықпын;  билігі барлар 

қалағанын жасайды,  ал  мен  олардың  

құрбаны болдым. 

【叨叨】dāo·dɑo〈口〉【ет.】жылау; 

күңкілдеу：别一个人～了，听听大家

的意见吧    Өзің күңкілдей бермей, 
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көпшіліктің ойында тыңдап көр. 

【叨登】dāo·denɡ〈口〉【ет.】①ақтару; 

тінту; іздеу：把箱底的衣服～出来晒晒  

жәшік түбіндегі киімдерді ақтарып 

іздеп, күнге кептіріп ал. ② елестету; 

еске алу; еске түсу; еске түсіру; есіне 

алу; ойларын ақтару：事情已经过去

了，还～什么!  Бұл шаруа артта қалып 

қойды, енді ақтаратын түгі де жоқ! 

【叨唠】dāo·lɑo〈口〉【ет.】ашумен 

ескерту; бажылдау; бимаза ету; 

күңкілдеп ұрсу; күңкілдеу; міңгірлеу：

为 一 点 儿 小 事 就 ～ 个 没 完 没 了  

Арзымаған іс үшін де бажылдап 

қоймайды. 

【叨念】dāoniàn〈口〉【ет.】міңгірлеу; 

мыңғырлау; мыңқылдау. 

【忉】 dāo［忉忉］ (dāodāo)〈书〉

【сын.】дерттену; езіліп-егілу; жамығу; 

жүдеп-жадау; қайғылану; қайғырту; 

қайғыру; қамығу; қапалану; ренжу; 

тұлдану; уайымдану; шерлену. 

【氘】 dāo 【 зат. 】 Дейтерий (ауыр 

сутек, D – сутектің тұрақты изотопы, 

газ.). 

【氘核】   dāohé  дейтерон; дейтрон; 

дейтон. 

鱽(魛)dāo  семсер балық. 

 

dáo 

 

【叨】dáo[叨咕](dáo·ɡu)〈方〉【ет.】
күбірлесу; сыбырласу. 

【捯】dáo〈方〉【ет.】①созып тұру; 

өзіне қарай тарту ：把风筝～下来  

Батпырауықты өзіңе қарай тарта қойшы.

② түртінектену; түртінектеу; 

шұқылау：爸爸走得快，孩子小腿儿

紧～都跟不上   Әкесі тез жүреді, 

баланың баланың ағы кішкентай 

болғандықтан түртенектеп жете алмай 

келеді.③тергеу; тексеру：这件事儿已

经～了  Бұл іс тексеріліп қойған. 

【捯饬】dáo·chi〈方〉【ет.】жасану; 

сәндену; әдемілену; әсемделу; 

әсемдену; баптану; бет-аузын түзеу; 

боянып-тарану; сұлулану; сылану; 

сыланып-сипалану; түрлену. 

【捯根儿】dáoɡēnr〈方〉【ет.】мән-

мағынасына жеткенше қазбалану; 

негізіне дейін зерттеу. 

【捯气儿】 dáoqìr〈方〉【 ет. 】①
безілдеу; дабыр-дүбір сөйлеу; дабдырау; 

дабырлап сөйлеу. ② алқынып қалу; 

булығып қалу; демі қысылып қалу：他

说得那么快，都倒不过气儿来了   

Оның тез сөйлегені соншалықты 

демігіп қалды. 

 

dǎo 

 

【导】dǎo①бағыттау; беттеу; жолдау; 

икемдеу; мегзеу：～航  кемені ағыттау; 

навигация.②жүргізу; орындау; өткізу; 

іске асыру：～热  жылу өткізгіштік.③

ақыл беру; бағыт көрсету; жөн сілтеу：

教～   оқытып ақыл беру.④режиссер 

болу; режиссерлік ету ： ～ 戏 

спектаклде режиссерлік ету. ⑤
(Dǎo)фамилияға қолданылады. 

【 导 板 】 dǎobǎn“ 倒 板 ”(dǎobǎn)   

мағынасында. 

【导报】dǎobào【зат.】көз салу; шолу; 

шолып қарау (газет-журналдардың 

атауында көбінесе қолданылады). 

【导标】 dǎobiāo【 зат.】 екі жақты 

қақпақ; жарма; ортасынан ашылатын. 

【导槽】dǎocáo  өткізгіш (жылылық 

өткізгіш). 

【导程】dǎochéng жүріс; қимыл. 

【导磁体】dǎocítǐ  магнит өткізгіш. 

【导弹】dǎodàn【зат.】басқарылатын 

снаряд; реактивтік снаряд. 

【 导 电 】 dǎodiàn 【 ет. 】 электр 

өткізгіштік. 

【 导 电 率 】 dǎodiànlǜ  өткізгіштік; 

электр өткізгіштік. 

【导电体】dǎodiàntì  ток өткізгіш. 

【导电性】 dǎodiànxìng  өткізгіштік; 

электр өткізгіштік. 

【导读】dǎodú【 ет.】 ақпар-кітапша; 

жол көрсеткіш; жолнұсқа; 

жолсілтеме ： 世 界 【 зат. 】 著 ～  

Әлемдегі шедеврлердің ақпар-

кітапшасы. 

【导发】 dǎofā【 ет.】 туғызу; себебі 

болу; салдар жасау：由于疏忽～了事故 

Ұқыпсыздығы мәселені туғызды. 

【导购】 dǎoɡòu①【 ет.】 сатып алу 

бойынша нұсқаулық; сатып алу 

бойынша көрсетпе.②【зат.】сатушы. 

【导管】 dǎoɡuǎn 【 зат. 】① құбыр 

(белгілі бір сұйықтық ағызу үшін 

құбырлармен жабдықтау). ② трахея; 

тыныс жолы (кейбір жәндіктердің дене 

сыртында болатын тыныс жолы). ③
катетер; дененің қуыстарына 

енгізілетін қуыс тетік. 

【导航】 dǎohánɡ【 ет.】 кеме жүру; 

навигация. 

【导火索】 dǎohuǒsuǒ 【 зат. 】 бап; 

желеу; жетек; итерме; себеп; сылтау. 

【导火线】dǎohuǒxiàn【зат.】①запал; 

тұтандырғыш (жарылатын заттарға от 

беретін тетік). ② бап; желеу; жетек; 

итерме; себеп; сылтау. 

【导坑】dǎokēng  шурф (кенді іздеу 

мақсатымен тіке қазып түскен жер). 

【 导 轮 】 dǎolún 【 зат. 】 белбеу-

тегермеш; шкив (жетек қайысты 

қозғайтын тегершік). 

【导论】dǎolùn【 зат.】 кіріспе; алғы 

сөз. 

【 导 尿 管 】 dàoniàoguǎn  несеп 

катеторы. 

【 导 尿 术 】 dǎoniàoshǔ дененің 

қуыстарына енгізілетін қуыс тетікті 

орналастыру. 

【导热】dǎorè【ет.】жылу өткізгіштік. 

【导热体】dǎorètǐ    жылу өткішгіштер.  

【导师】 dǎoshī 【 зат. 】① ғылыми 

жетекші; ғылыми бағыттаушы：博士

生～  докторанттың ғылыми жетекшісі.

②ұстаз; мұғалім：革命～  революция 

ұстазы. 

【导数】dǎoshù  туынды. 

【导水坝】 dǎoshuǐbà  бағыттаушы 

бөгет; бағыттаушы дамба. 

【导水沟】 dǎoshuǐgōu  су ағызатын 

арық; су ағызуға арналған жыра. 

【 导 体 】 dǎotǐ 【 зат. 】 жолсерік; 

кондуктор (пойыздарды т. б. алып 

жүретін, жолаушыларды күтетін 

қызметкер). 

【导线】dǎoxiàn①【зат.】кондуктор;  

жолсерік (пойыздарды т. б. алып 

жүретін, жолаушыларды күтетін 

қызметкер). ② 【 зат. 】 запал; 

тұтандырғыш (жарылатын заттарға от 

беретін тетік). 

【导向】dǎoxiànɡ①【 ет.】бағыттау; 

беттеу; жолдау; икемдеу; мегзеу：这次

会谈将～两国关系的正常化   Осы 

кездегі әңгімелесу екі елдің қарым-

қатынасын жақсыртуға бағытталады.②

【 ет. 】 басқару; әкімшілік ету; 

басшылық ету; жетекшілік ету：这种火

箭的～性能良好   Мұндай ракетаның 

басқару мүмкіндігі жақсы.③【 зат.】
бағдарлаушы; бағыттаушы. 

【导星】dǎoxīng  гидировка; гидировка 

жасау. 

【导言】dǎoyán【 зат.】кіріспе; алғы 

сөз. 

【导演】dǎoyǎn①【ет.】режиссерлік 

жасау; режиссер болу; режиссерлік 

ету：他～过五部电影  Ол бес фильмге 

режисерлік жасаған. ② 【 зат. 】
режиссер; режиссура. 

【导扬】dǎoyánɡ〈书〉【ет.】жүзеге 

асырып дамыту ： ～ 风 化   жақсы 

әдеттерді жүзеге асырып дамыту. 

【导引】 dǎoyǐn 【 ет. 】① бағыттау; 

беттеу; жолдау; икемдеу; мегзеу; 

әкімшілік ету; басшылық ету; 

жетекшілік ету.②кіріспе; алғы сөз.③
Даоинь(  даостық өнер ). 

【导游】 dǎoyóu ①【 ет. 】 басқару; 

басшылық ету; жол сілтеу：～者  жол 

сілтеуші. ② 【 зат. 】 гид; экскурсия 

жетекшісі; жолнұсқа (туристерге 

қызмет ететін жол көрсетуші маман); . 

【导语】 dǎoyǔ【 зат.】 алдыңғы сөз; 

кіріспе бөлім (шығарманың алдындағы). 

【导源】dǎoyuán【ет.】①бастау алу; 

басталу：黄河～于青 Хуаңхы Цихай 

көлінен бастау алады. ② пайда болу; 
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шығу; барып тірелу; келіп шығу：认

识～于实践   таным тәжірибеден келіп 

шығады. 

【导致】 dǎozhì【 ет.】 апару; әкелу; 

жеткізу：由一些小的矛盾～双方关系

破裂   Кішігірім қайшылықтардың өзі 

екі жақты қарама-қайшылықтардың 

күйреуіне алып келуі мүмкін. 

【导轴】   dǎozhóu жүгіргіштің осі; 

бағыттаушы білік. 

【岛国】dǎoɡuó【зат.】арал мемлекет; 

аралда орналасқан ел. 

【岛弧】dǎohú【зат.】арал иіні. 

【岛民】dǎomín  аралды мекендеуші; 

арал тұрғыны; аралда тұрушы. 

【 岛 屿 】 dǎoyǔ 【 зат. 】 аралдар; 

архипелаг; топарал (біріне бірі жақын, 

жалғас аралдар тобы). 

【捣】dǎo【ет.】①жаншу; талқандау; 

түю; езу：～蒜  сарымсақты езу.②қағу; 

соққылау; тоқпақтау：～衣服   киімді 

қағу. ③ бөгет жасау; кедергі болу; 

кедергі жасау; кедергі келтіру; кедергі 

істеу; мазасыздау：～麻烦   адамдарға 

кедергі келтіру. 

【捣锤】 dǎochuí  таптау; тегістеу; 

топтағыш аспап. 

【捣蛋】 dǎodàn 【 ет. 】 бүлік салу; 

шатақ шығару; шыр бұзу; содырлану; 

сотқарлану; тентек болу; тентектікке 

салыну：调皮～  тентектікке салынып 

бүлік шығару. 

【捣蛋鬼】dǎodànguǐ  содыр; сотқар; 

тентек; қиқар; қиян-кескі; қияңқы; 

сотқар; шатақ тудырғыш; шатақ 

шығарғыш (адам). 

【捣固】 dǎogù  нығыздау; таптату; 

таптау; тегістеу. 

【捣鼓】dǎo·ɡu〈方〉①алдану; әуре 

болу; әурелену; машақаттану：他下了

班就爱～那些无线电元件  Ол сабақтан 

кейін онау радионың элементтерімен 

әуре болғанды өте қатты ұнатады.②
әлектену; әурелену; машақаттану; 

шұғылдану：～点儿小买卖  Кішігірім 

саудамен айналысу. 

【捣鬼】dǎoɡuǐ【ет.】содыр; сотқар; 

тентек; қиқар; қиян-кескі; қияңқы; 

сотқар; шатақ тудырғыш; шатақ 

шығарғыш (адам) ： ～ 有 术  шатақ 

шығаратын өнері бар. 

【捣毁】 dǎohuǐ【 ет.】 бұзу; қирату; 

ойрандау; талқандау ： ～ 敌 巢  

қарақшылардың ұясын бұзу. 

【捣乱】dǎoluàn【ет.】①бөгет жасау; 

кедергі болу; кедергі жасау; кедергі 

келтіру; кедергі істеу; мазасыздау. ②
бұзақылану; жанжалдасу; жанжал 

шығару; сойқандау; шатақтасу. 

【捣麻烦】dǎomá·fɑn〈口〉абыржыту; 

алаңдату; дегбірсіздендіру; мазасын 

кетіру; мазасыздандыру; 

тынышсыздандыру; әурелеу. 

【捣实机】 dǎoshíjī  таптағыш аспап. 

【 捣 腾 】 dǎo·tenɡ   “ 倒 腾 ”   

мағынасында. 

【 倒 】 ldǎo 【 ет. 】 ① жату; құлау; 

опырылып құлап түсу; опырылып 

құлау; жатып құлау：风把树刮～了  

Жел қатты соғып ағашты құлатты.②
күйреп құлау; опырылу; опырылып 

құлау; бұзылу; кесілу; үзілу ： ～ 闭  

күйрету. ③ банкрот болу; банкротқа 

ұшырау; банкроттану; белшесінен 

борышқа бату; тақырға отыру.④даусы 

жоғалу; даусы құру：他的嗓子～了，

不能再登台   Оның даусы жоғалды, 

сондықтан үлен сахнада басқа өлең 

айта алмайды. 

【 倒 】 2dǎo 【 ет. 】 ① алмастыру; 

ауыстыру; өзгерту ： ～ 车   көлігін 

ауыстыру. ② жылжытып қою; 

ығыстыру：地方太小，～不开身儿  

жер өте кішкентей, тіпті жылжудың өзі 

қиын. ③ сатпақ болу; сату; сатып 

жіберу：铺子～出去了  дүкеншені 

сатып жіберді. ④ қайта табыстау 

(опционды сатушыға опцион иесінің 

опцион құқығын жүзеге асырғанын, ал 

сатушы бағалы қағазды шарт 

талаптарына сай жеткізуге тиіс екенін 

хабарлауы). 

【倒把】 dǎobǎ【 ет.】 алыпсатарлық 

істеу; алып сату：投机～ алып сатуға 

ыңғайласу. 

【倒班】dǎobān【 ет.】кезектесу; бір 

бірін алмастыру：～生产   кезектесе 

өндіріс жасау. 

【 倒 板 】 dǎobǎn 【 зат. 】  Даобан 

(бейжиң операсының ән салу 

тәсілдерінің бірі). 

【倒闭】 dǎobì【 ет.】 банкрот болу; 

банкротқа ұшырау; банкроттық; 

борышқа белшесінен бату (қарызын 

төлеуге дәрмені бол май қалушылық). 

【倒毙】dǎobì【ет.】арам қату; арам 

өлу; өлу; өлім-жітім; індет (малдың 

қырылуы, мал өлімі)：～街头  көшеде 

арам қату. 

【倒仓】 -1dǎocānɡ【ет.】①дақылды 

қамбадан кептіру үшін шығару.②дәнді 

басқа дақыл қамбасына ауыстыру. 

【倒仓】 -2dǎocānɡ 【 ет. 】 өзгерген 

дауыс; дауыстың өзгеруі. 

【倒茬】dǎochá【ет.】ауыспалы егіс; 

егіс айналымы. 

【倒车】dǎochē【 ет.】 ауысып міну; 

ауысып отыру：这趟车可以直达北京，

不用～   Мына пойыз тікелей Пекинге 

баруы мүмкін, ауысып  мінудің қажеті 

жоқ. 

【倒伏】dǎofú【ет.】жапырылу; құлау. 

【倒戈】dǎoɡē【ет.】өз жақтастарына 

қарсы шығу; қарсыластарының 

тарабына ауысып кету. 

【倒换】dǎohuàn【ет.】①алма-кезек; 

ауысып; кезекпе-кезек; кезектесіп：几

种作物～着种   кезектесе әр түрлі 

мәдени өсімдіктерді өсіру.②айырбастау; 

алмастыру：～次序  ретін өзгерту. 

【 倒 汇 】 dǎohuì 【 ет. 】 шет ел 

валютасын алып сатумен айналысу. 

【倒噍】dǎojiào   “倒嚼 ”  мағынасында. 

【倒嚼】dǎojiào〈口〉【ет.】сағыз. 

【倒买倒卖】dǎo mǎi dǎo mài   алып 

сату; бәрін сату; қайта сату; сатып 

бітіру. 

【倒卖】dǎomài【ет.】алып сату; бәрін 

сату; қайта сату; сатып бітіру：转手～ 

делдал болып алып сату. 

【倒霉】(倒楣)dǎoméi【сын.】  жолы 

болмау; қырсық; сор; ісі оңбау：真～，

赶到车站车刚开走  Қап, жолы болмады, 

станцияға жетіп келгені сол еді, пойыз 

жүріп кетті. 

【倒牌子】dǎo pái·zi  жақсы атауын 

жоғалту; абыройына кір келтіру; 

сенімді жоғалту. 

【倒票】 dǎopiào 【 ет. 】 темір жол 

билеттерін, авиабилеттерді алып сату. 

【倒嗓】dǎosǎnɡ【ет.】даусын жоғалту; 

дауысы өзгеріп кету; дауысы құртылып 

кету. 

【 倒 手 】 dǎoshǒu 【 ет. 】 ① қолын 

ауыстыру; бір қолынан екінгісіне 

өткізу：他没～，一口气把箱子提到六

楼   Ол қолын ауыстырмай-ақ лезде 

жәшікті алтыншы қабатқа көтеріп 

апарды.② қолдан қолға беру; қолдан 

қолға өткізу：～转卖   қолдан қолға 

өткізіп сату. 

【倒塌】dǎotā【ет.】опырылып құлап 

түсу; опырылып құлау：房屋～   үй 

опырылып қүлап түсті. 

【倒台】dǎotái【 ет.】 құлау; күйреу; 

жойылу. 

【倒腾】dǎotenɡ〈口〉【ет.】①ақтару; 

тінту; іздеу. ② алмасып кету; алмасу; 

ауысу; ауыстырылу：人手少，事情

多，～不开  жұмыс күші аз, жұмыс көп, 

алмасу басталмайды.③саудалау; сауда 

жасау：～小买卖   кішігірім тауар 

сатып сауда жасау. 

 

【 倒 替 】 dàotì 【 ет. 】 кезектесе; 

алмаса：两个人～着看护病人    екі 

адам кезектесе науқасқа қарап отырды. 

【倒头】dǎotóu【ет.】жату; жығылу; 

жығылып түсу; құлап қалу; құлау; 

қылжиту; қылжию; сұлап жығылу; 

сұлап түсу; сұлау：～就睡   құлай 

салып ұйықтап қалды. 

【倒胃口】dǎo wèi·kou①жиренішті; 

жүрек айнытатын; тәбетін жоғалту：再

好吃的东西吃多了也～   Өте дәмді 

тамақты да көп жегенде жүрек айниды.

②жалықтыру; жүрегі айну：就那么几

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әкелу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жеткізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/архипелаг/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаншу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқандау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қағу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/соққылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоқпақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таптау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тегістеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/содырлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сотқарлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/содыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сотқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тентек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиян-кескі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қияңқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сотқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нығыздау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таптату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таптау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тегістеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алдану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әурелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/машақаттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әлектену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әурелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/машақаттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шұғылдану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/содыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сотқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тентек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиян-кескі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қияңқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сотқар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қирату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойрандау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқандау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзақылану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жанжалдасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сойқандау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатақтасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алаңдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дегбірсіздену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/опырылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үзілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/банкроттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алмастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өзгерту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ығыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/банкроттық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өлу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өлім-жітім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/індет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жапырылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алма-кезек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауысып/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кезекпе-кезек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кезектесіп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айырбастау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алмастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қырсық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақтару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тінту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іздеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алмасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауысу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыстырылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қылжиту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қылжию/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жиренішті/


157 

 

句话翻来覆去地讲，让人听得～  

Осылайша бірнеше сөйлемдерді 

қайталап айта бергенінен, тыңдағанның 

өзінде жалығып кетесін. 

【 倒 休 】 dǎoxiū 【 ет. 】 жұмыс 

күндерінен демалысқа ауысу. 

【倒牙】dǎoyá〈方〉【ет.】жалықтыру; 

жүрегін айныту; солғын дімді. 

【 倒 爷 】 dǎoyé 【 зат. 】 алыпсатар; 

пайдакүнем; пайдақор. 

【倒运】1dǎoyùn〈方〉【сын.】жолы 

болмау; қырсық; сор; ісі оңбау. 

【倒运】2 dǎoyùn【ет.】①тасымалдау 

барысында алып сату.②көшіру; тасу; 

тасымалдау. 

【倒灶】 dǎo∥ zào〈方〉①【 ет.】

тасымалдау барысында алып сату. ②

【сын.】жолы болмау; қырсық; сор; ісі 

оңбау ： 背 时 ～  орынсызда жолы 

болмай қалу. 

【倒账】dǎozhànɡ①【ет.】қарыз алып 

қайтармау; қарызын қайтармау：～外

逃   Қарызын қайтармай басқа қалаға 

қашып кету.②【 зат.】 банкрот болу; 

банкротқа ұшырау; банкроттану; 

белшесінен борышқа бату; тақырға 

отыру. 

【祷】dǎo①дұға оқу; ғибадат қылу; 

намаз оқу; сыйыну：祈～  бақыт сұрап 

сыйыну.②дәмелену; сену; үміттену：

是 所 至 ～   солай болады деп 

үміттенемін. 

【 祷 告 】 dǎoɡào 【 ет. 】 дұға оқу; 

ғибадат қылу; намаз оқу; сыйыну. 

【祷念】dǎoniàn【ет.】дұға оқу; намаз 

оқу; ғибадат қылу; сыйыну. 

【祷祝】dǎozhù【 ет.】 сыйыну; дұға 

оқу; намаз оқу; ғибадат қылу. 

【蹈】dǎo①таптау; аяқ асты ету：赴

汤～火   ыстық су мен оттың үстінен 

жүру.②қимылдау; әрекет ету：舞～  би 

қимылдары. 

【蹈海】dǎohǎi〈书〉【ет.】суға шөгу; 

бату (адам туралы)：～自尽 суға шөгіп 

өзін өлтіру. 

【蹈袭】dǎoxí〈书〉әдеттегі; машық; 

үйренішті：～人  үйреншікті адам. 

 

 

 

dào 

 

【 到 】 dào ① 【 ет. 】 дейін; шейін 

(бірдеменің аралық шамасын я 

оқиғалардың аралық уақытын 

көрсеткенде қолданылады) ：从星期

三～星期五  Сәрсенбіден жұмаға дейін.

②【 ет.】беру; аттану; жөнелу; кету; 

шығу：～郊外去  қала сыртына аттану.

③ 【 ет. 】 іс-қимылдың мақсатына; 

көздегеніне жеткендігін білдіреді ：

看～ көріп болу; 想不～你来了 сенің 

келгеніңе сене алар емеспін.④【сын.】
әр жағынан; барлық жағынан; егжей-

тегжейін қалдырмай; жан-жақты; толық; 

түрлі жақтан; дәл; жете; мұқият; 

ұқыпты：想得很～   Өте жан-жақты 

ойлау.⑤(Dào)фамилияға қолданылады. 

【到案】dào’àn【ет.】сотқа келу; сот 

алдында тұру. 

【到差】  dàochāi  жұмысқа кірісу; өз 

қызметінің міндеттерін атқару. 

【到场】dàochǎnɡ【 ет.】 келу; басы-

қасында болу; қатынасу; қатысу. 

【到处】dàochù【үс.】барлық жерде; 

жер-жерде; жер-жердеп; қайда болса да; 

қайсы жерде болса; айнала; әрқайда; 

барлық жерде; жаппай; төңіректің 

бәрінде：～找也没有找到   Барлық 

жерді іздеп таба алмау. 

【 到 达 】 dàodá 【 ет. 】 келу; келіп 

жету：火车于下午 3 时～北京  Пойыз 

тускі 3те Пекинге жетіп келеді. 

【 到 达 站 】 dàodá zhàn  баратын 

станциясы; тапсырылатын станция. 

【到底】dàodǐ①【ет.】соңына дейін 

жеткізу; ақырына дейін апару：将革命

进行～   революцияны соңына дейін 

жеткізу.②【үс.】ақыр аяғында; ақыр 

соңында; ақыры; ақырында; соңында：

我想了好久，～明白了   Мен ұзақ 

ойланып, ақыр соңында түсіндім. ③

【үс.】алайда; бірақ; дегенмен; солай 

болса да; сонда да; сүйтседе：你跟他

们～有什么关系 ?  Сонда да  сенің 

оларман қандай қатысың бар? ④

【үс.】алайда; бірақ; дегенмен; солай 

болса да; сонда да; сүйтседе：～还是年

轻 人 干 劲 大  Алайда  жастардың 

энтузиазмы жоғары. 

【到点】 dàodiǎn【 ет. 】 кез болды; 

мезгілі жетті; уақыт болды：商店到了

点就开门  Дүкеннің ашылатын уақыты 

болды. 

【 到 顶 】 dàodǐnɡ 【 ет. 】 шарықтау 

шегіне жету; шыңына жету：这笔买卖

赚个一两万也就～了   Мына қалам 

саудасы 10-20 мың ақша тауып сол 

арқылы өзінің шарықтау шегіне жетті. 

【到访】dàofǎnɡ【ет.】сапарлай келу. 

【 到 家 】 dàojiā 【 сын. 】 жетілген; 

құнды; маңдай алды：把工作做  ～ 

жұмысын өте сапалы жасау. 

【到来】dàolái【ет.】жету; келу; шығу: 

经 济 建 设 的 新 高 潮 已 经 ～  

Экономикалық құрылымның жаңа 

толқыны келіп жетті. 

【到了儿】dàoliǎor〈方〉【үс.】ақыр 

аяғында; ақыр соңында; ақыры; 

ақырында; соңында：今天盼，明天

盼，～也没盼到他回来   Бүгін күтіп, 

ертең күтіп ақыр соңында оның қайтып 

келгенін күте алмадым. 

【到期】 dàoqī 【 ет. 】 мерзімі өтіп 

кетті：～归还   мерзімі өтіп қайтып 

келді. 

【到齐】  dàoqí  бәрі де жиынға даяр. 

【 到 任 】 dàorèn 【 ет. 】 қызметтік 

міндеттерді орындауға кірісу. 

【到什么山上唱什么歌】Dào shénme 

shānshàng chàng shénme gē  Қандай 

тауға келсең, сондай ән айт. 

【到手】dàoshǒu【ет.】алу: алып тұру; 

қабылдап алу. 

【到庭】  dàotíng  сотқа келу. 

【到头】 dàotóu(～儿 )【 ет.】 ақыр 

аяғында; ақыр соңында; ақыры; 

ақырында; соңында：一年～   жыл 

соңында. 

【 到 头 来 】 dàotóulái 【 үс. 】 ақыр 

аяғында; ақыр-аяғы; ақырында; әрі-

беріден соң; бірде болмаса, бірде; ең 

ақырында. 

【到位】dàowèi①【ет.】әкелу; келу; 

келіп жету; келіп қалу ： 传 球 ～ 

берілген доп жетіп келді.②【 сын.】

сапалы; сапалық：表演很～ қойылым 

өте сапалы болды. 

【到职】dàozhí【ет.】қызметке келу; 

қызметке кірісу：他一～就去最贫困的

乡村进行调查研究   Ол қызметке 

келісімен-ақ ең кедей ауылға барып 

зерттеу жұмыстарын жүргізе бастыды. 

【帱】dào〈书〉бүркеу; жабу; орау. 

【倒】1dào①【ет.】аяғын бас қылып; 

аяғымен жоғары; басымен төмен тұру; 

кері; керісінше：这几本书次序放～了  

мына кітаптардың ретін керісінше етіп 

қойыпты. ② кейін; кейін қарай; кері; 

кері қарай; қайта; қайтадан：～找钱  

артық ақшаны қайыру.③【 ет.】 кері 

жүріс; кері қарай жүру：～车 көліктің 

кері қарай жүруі.④【ет.】 құйып қою; 

құю; төгу; шашу; сеуіп қою ：～茶   

шай  құю. 

【倒】2dào【үс.】①кері; керісінше; 

теріс; есесіне; оның орнына：本想省

事，没想～费事了  Мен істі керісінше 

қиындатуды емес, жеңілдетуді ойлап 

тұрмын.b) алайда; әйткенмен; бірақ; 

дегенмен алайда; сөйтсе де. ② кері 

мағынаны айтатын кезде 

қолданылады：你说得～容易，可做起

来并不容易  Сен оңай деп айтып едің, 

алайда жұмысты істей келгенде оңай 

емес екен.③болса：我跟他认识～认

识，就是不太熟 Оны тануын танитын 

болсам да онша жақын емес. ④ ғой; 

жетті; пәлі; сонымен ： 你 ～ 说 呀 ! 

Сонымен, айтсаңшы енді! 

【倒背如流】dào bèi rú liú  жаттап алу; 

жатқа білу; жатқа жаттау. 

【倒背手】dàobèishǒu  қолдарын артқа 

қою. 

【倒不如】dàoburú   дегенмен жақсысы; 

жақсысы; дұрысы. 
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【 倒 彩 】 dàocǎi 【 зат. 】 абыройын 

төгуші бис; айқайлап наразылық 

білдіру; шулап кету; ысқыру：喝～
айқайлап наразылық білдіру. 

【倒插笔】dàochābǐ①【ет.】иероглиф 

сызықтарын жазудағы қате реттілік.②

【зат.】кері ретпен баяндау. 

【倒插门】 dàochāmén(～儿 )【 ет.】
үйленіп әйелінің отбасымен 

тұру(дәстүрге қарама – қайшы). 

【倒车】dàochē【ет.】кері жүріс. 

【倒春寒】dàochūnhán【зат.】көктемгі 

қатқақ; көктемгі суық. 

【 倒 刺 】 dàocì 【 зат. 】 ① кебе 

(тырнақтың көтерілген еті, саусақтың 

көбеген терісі).②қабыршақтар. 

【倒出】dàochū  төгу; төгісу; төккізу; 

шашу; құю. 

【倒打一耙】dào dǎ yī pá  ауру бастан 

сауына төңкеру. 

【 倒 风 】 dàofēnɡ 【 ет. 】 қиды 

араластырып майдалау. 

【倒挂】dàoɡuà【ет.】①басын төмен 

қаратып асылып тұру：崖壁上古松～  

жар төбесінде көне қайың басын төмен 

салбыратып тұр.②какаду (ақ я қызыл 

түсті тоты құстың бір түрі). 

【 倒 挂 金 钟 】   dàoguàjīnzhōng  

гибридтік фуксия (үйге әсемдік үшін 

қойылатын қызыл гүлді өсімдік). 

【倒灌】dàoɡuàn【ет.】①кері бағытта 

ағу：海水～  көлдің суы кері бағытта 

ағып тұр.②кенеттен кернеп кету; келіп 

шығу; пайда болу. 

【倒过儿】dào∥ɡuòr〈方〉【ет.】кері 

қарай аудару; аяғын аспаннан келтіріп 

аудару：这两个字写倒了过儿了  Мына 

екі иероглиф кері қарай аударылып 

жазылыпты. 

【倒果为因】dàoguǒwéiyīn  нәтижені 

себеп деп есептеу; салдарды себеп деп 

қарастыру. 

【倒好儿】 dàohǎor【 зат.】 айқайлап 

наразылық білдіру; шулап кету; ысқыру. 

【倒虹吸管】dàohóngxīguǎn  дюкер. 

【倒睫】dàojié  трихиаз. 

【倒计时】dàojìshí【ет.】уақытты кері 

қарай санау ： ～ 显 示 牌   қалған 

уақытты көрсетіп тұрушы экран. 

【 倒 剪 】 dàojiǎn 【 ет. 】 арқада 

қиыстырылып байлап қойылған 

қолдар：～双手  екі қолын да арқасына 

қиястырып байлап қойған. 

【倒进】dàojìn  төгу; төгісу; төккізу; 

шашу; құю.  

【倒立】dàolì【ет.】①аяғын аспаннан 

келтіріп тұру：水中映现出～的塔影  

суда кері қарап мұнараның бейнесі тұр.

② қолында  тұру; қолымен тұру. ③  

капотаж. 

【倒流】dàoliú【ет.】①кері қарай ағу; 

кері ағыс：河水不能～   өзеннің суы 

кері қарай аға алмайды.②кері бағытта 

қозғалу; кері бағытта жүру：时光不

会 ～   уақыт кері бағытта қозғала 

алмайды. 

【倒轮闸】  dàolúnzhá  аяқ тормозы; 

аяқ тежегіші; аяқпен істелетін тежегіш 

【倒满】dàomǎn  кернеу; толтыру. 

【倒赔】dàopéi【ет.】борыштан арылу; 

төлеп құтылу; есептесу; қисаптасу：～

了两万元  20 мың юан төлеп құтылды. 

【 倒 是 】 dàoshì 【 үс. 】 ① кері; 

керісінше; теріс; қарама-қарсфы：该说

的不说，不该说的～说个没完没了  

керек сөзді айтпастан, керісінше, керек 

емес сөзді айтып бітіп болмайды. ②
алайда; әйткенмен; бірақ; дегенмен 

алайда; сөйтсе де：说的～容易，你做

起来试试 ! Әйикенмен, сен оңай деп 

айтып едің, өзің жасап көрші!  ③
аңдаусыздан; кенет; кенеттен; күтпеген 

жерден：这样的怪事我～第一次听说 

Мұндай қызық жағдайды мен күтпеген 

жерден бірінші рет естіп тұрмын. ④

әрине; ғой; болса：东西～好东西，就

是价钱太贵   Әрине, зат жақсысына 

жақсы ғой, алайда бағасы өте қымбат.

⑤ бұрылу. ⑥ интонацияны жұмсарту 

үшін қолданылады：如果人手不够，

我～愿意帮忙   Егер жұмыс күші 

жеткіліксіз болса, көмектесуді 

қалаймын.⑦Сонымен; демек：你～快

说呀!  Сонымен тезірек айтсаңшы! 

【倒数】dàoshǔ【 ет.】кері сан; кері 

көлем. 

【倒数】dàoshù【зат.】түйіндес. 

【倒贴】dàotiē【ет.】қалғанын төлеу; 

қосымша төлеу; үстеп төлеу. 

【倒退】 dàotuì【 ет.】 кейін жылжу; 

шегіну; бұрын：～三十年，我也是个

壮小伙子  Отыз жыл бұрын мен де 

мықты жас жігіт болғанмын. 

【倒行逆施】dào xínɡ nì shī  дұрыс 

мағынаға қарама-қарсы; дұрыс сөзге 

керісінше. 

【倒序】dàoxù【зат.】кері рет. 

【倒叙】dàoxù【 зат.】кері мағынада 

айту; қарсы мағынада баяндау. 

【倒叙法】dàoxùfǎ  нахгешихте. 

【倒悬】dàoxuán〈书〉【 ет.】басын 

салбыратып асылып тұру. 

【倒烟】dàoyān【ет.】бықсу; бықсыту; 

түтету; түтеу. 

【倒仰】dàoyǎnɡ(～儿 )〈方〉【ет.】
етпетінен; шалқасынан. 

【倒影】dàoyǐnɡ(～儿)【зат.】бейне; 

сурет; кескін：水中的～   судағы кескін. 

【倒映】 dàoyìnɡ 【 ет. 】 бейнелену; 

кескінделу：垂柳～在湖面上   сырға 

тал көл бетінде кескінделіп тұр. 

【倒栽葱】 dàozāicōnɡ【 зат.】 аяғы 

аспаннан келіп ұшу; омақаса құлау：风

筝断了线，来了个～   батпырауық 

жыртылып, ұшып құлап түсті. 

【倒置】dàozhì【ет.】аяғын аспаннан 

келтіріп қою; кері ретпен қою; 

керісінше; теріс：轻重～  қалай болса 

солай кері ретпен қою. 

【倒转】 dàozhuǎn①【 ет.】 аудару; 

аударып түсіру; кері аудару：～来说，

道理也是一样   Аударып қарасаң да 

мәні сол күйінде. ② 〈 方 〉【 үс. 】
ақтарылу; аударылу; ауып кету; 

төңкерілу; үйелеу; кері; керісінше; 

теріс：你把字写坏了，～来怪我  Сен 

иероглифтерді жаман 

жазғансың,керісінше мені айыптап 

жатырсын . 

【倒转】dàozhuàn【ет.】реверсивтену 

(қозғалу, айналу бағытын өзгерте алу) ; 

өзгеру: 历史的车轮不会～   тарихи 

кезектестік өзгере алмайды. 

【 倒 装 句 】 dàozhuāngjù 【 зат. 】
инверсия (сөйлемдегі сөздердің 

дағдылы тәртібін өзгерту, алмастыру). 

【倒座儿】 dàozuòr【 зат.】① негізгі 

ғимаратқа қарсы салынған қосымша 

ғимарат.②пойыздың қозғалу бағытына 

қарсы орналастырылған орындық. 

【焘】dào又 tāo〈书〉мағынасында. 

【盗】dào①【ет.】қымқыру; ұрлап алу; 

ұрлап әкету; ұрлап жету; ұрлату; ұрлау: 

昨天夜里仓库被～了    кеше түнде 

складты омарып кетіпті. ② қарақшы; 

бандит; ұрлықшы ： 海 ～  теңіз 

қарақшысы. 

【盗案】dàoàn  ұрлық туралы іс; тонау 

туралы іс. 

【盗版】dàobǎn①【ет.】қарақшылық 

жасау; пираттық жолмен көшірме 

жасау; авторлық құқығын бұзу：～光盘  

пираттық жолман көшірме жасалған 

диск. ② 【 зат. 】 авторлық құқығы 

бұзылған; пираттық жолмен көшірме 

жасалған：这本书在海外有三种～ 

мына кітаптың шет елде пираттық 

жолмен жасалған үш көшірмесі бар. 

【 盗 伐】 dàofá 【 ет. 】 заңсыз кесу 

(ағашты). 

【 盗 匪 】 dàofěi 【 зат. 】 қарақшы; 

талаушы; тонаушы; ұрлықшы; аламан; 

баукеспе; жортуылшы; бандит. 

【盗汗】dàohàn【ет.】түнде терлеу. 

【盗劫】 dàojié 【 ет. 】 барымталау; 

талау; тонау：～文物   материалдық 

мәдениет ескерткіштерін тонау. 

【盗掘】 dàojué【 ет.】 заңсыз қазба 

жұмыстарымен айналысу; обаларды 

заңсыз түрде ашу ： 严 禁 ～ 古 墓   

молалард заңсыз түрде қазба 

жұмыстарын жүргізу қатаң тыйым 

салынады. 

【盗猎】 dàoliè【 ет.】 браконьерлік; 

қасақылық; қаскерлік; қаскөйлік; 

сұғанақтық (ауламы рұқсат етілмеген 
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аңды аулаушылық)：禁止～国家保护

【 ет.】物    мемлекет қорғауындағы 

жануарларға қаскерлік жасау тыйым 

салынған. 

【盗卖】 dàomài【 ет.】 ұрлап сатып 

жіберу; заңсыз алып қойып сатып 

жіберу. 

【盗墓】dàomù【ет.】молаларды тонау; 

обаларды талау; мазарларды талан-

таражға салу：～贼  молаларды талан-

таражға салған қылмыскер. 

【盗窃】dàoqiè【ет.】қымқыру; ұрлау; 

ұрлық жасау; жымқыру; тонау：～公物  

қоғамдық мүлікті қымқыру. 

【盗取】  dǎoqù  жымқыру; қымқыру; 

ұрлап алу; ұрлап кету; ұрлау. 

【盗印】 dàoyìn【 ет.】 пираттықпен 

көшірмесін жасау; пираттық жасау; 

заңсыз жолмен көшірме жасау：～畅销

书   бестселлерді заңсыз жолмен 

көшірме жасау. 

【 盗 用 】 dàoyònɡ 【 ет. 】 заңсыз 

пайдалану; өздігінен жекешелендіру; 

жеп қою：～他人【 зат.】义   басқа 

адамның атымен заңсыз пайдалану. 

【盗运】 dàoyùn【 ет.】 контрабанда 

(мемлекет шекарасынан тауарды 

бажсыз жасырын өткізу) ： ～ 文 物  

материалдық мәдениет ескерткіштерін 

контрабандалау. 

【盗贼】 dàozéi【 зат.】 ұрылар мен 

қарақшылар; ұрлықшылар мен 

басқыншылар. 

【悼】 dàoаза тұту; азалау; қайғыру; 

қайғырту; күйіну; қайғылану; 

тұлдану：追～жоқтап зарлау; жоқтау. 

【悼词】dàocí【зат.】қабір басындағы 

сөз; көңіл айту сөздері. 

【悼辞】dàocí   “悼词”   мағынасында. 

【 悼 祭 】 dàojì 【 ет. 】 азалап 

құрметтеу：～阵亡将士  жеке бөлімді 

азалап құрметін орнына қою. 

【悼念】dàoniàn【ет.】қайғылана есіне 

алу; күйіне құрметтеу. 

【悼亡】dàowánɡ〈书〉【ет.】әйелін 

жоғалту; өлген әйелін жоқтау. 

【悼唁】 dàoyàn 【 ет. 】 көңіл айту; 

қайғы-қасіретке ортақтасу ： 致 电 ～  

көңіл айтып телефон соғу. 

【道】-ldào①(～儿)【зат.】бағыт; бет 

алыс; жол：大～  үлкен жол.② арна; 

қалып; аңғар; ағу; ағып кету; ағып 

тусу：黄河故～   Хуаңхы өзені өз 

ағысые өзгертті. ③ ереже; жол-жоба; 

жосық; жөн-жосық; заң; қағида; 

тәртіп：志同～合 ұқсас көзқарастарды 

ереже етіп ұстану. ④ адамгершілік; 

құлықтылық; өнегелік; этика; 

мораль：～义务  адамгершілік міндет.

⑤өнер; шеберлік：医～ шебер емші.⑥

ілім; ілімбұлақ; діни ілім：传～  ілімді 

тарату.⑦даосизм.⑧【зат.】секта：一

贯～   Игуаньдао сектасы.⑨ (～儿 )

【зат.】сызық; тырналған сызық：画了

两条横～儿，一条斜～儿  Екі тік, бір 

қисық сызық салды.⑩【мөл.】a)ұзын 

заттарға арналған мөлшер сөз：一～河  

бір өзен.b)есікке қолд.：两～门   екі 

есік.c)бұйрыққа қолд. ：一～命令 бір 

бұйрық.d)рет：上了三～漆  лакпен үш 

рет боялған.○,11(～儿)【мөл.】өлшем 

бірлігі. 

【道】-2dào【зат.】①әкімшілік аудан.

②аймақ; округ; өңір.  

【道】-3dào①айту; деу; сөйлеу：能说

会～ділмар; сөзуар; тілмар; тілі шебер; 

шешен.②білдіру; көрсету：～谢 алғыс 

білдіру.③【ет.】сөйлеу; айту.④【ет.】

ойлау; есептеу; пайымдау：我～是谁  

мен кім келді деп ойладым. 

【道白】dàobái【зат.】диалог; монолог. 

【 道 班 】 dàobān 【 зат. 】 жол 

бригадасы：～工人   жол бригадасы 

жұмыскері. 

【道别】dàobié【 ет.】① айырылысу; 

қоштасу ： 握 手 ～  қол алысып 

айырылысып кетті.②қоштасу визиті. 

【 道 … 不 … 】 dào…bù…

〈方〉 ...емес...да емес(антонимдерде 

қолданылады)：～大～小 үлкен емес, 

кіші де емес; ～多～少 көп емес, аз да 

емес.. 

【道岔】 dàochà( ～儿 ) 【 зат. 】①

жолдың тармақталып кетуі.②стрелка. 

【 道 场 】 dàochǎnɡ 【 зат. 】 діни 

дәстүрлер; діни рәсім. 

【道床】 dàochuánɡ 【 зат. 】 балласт 

(шпалды бекітуге жұмсалатын ұсақ тас, 

топырақ үйінділер). 

【道道儿】dào·dɑor〈口〉【 зат.】①

әдіс; ғилаж; дауа; жол; тәсіл.②сызық; 

болмашы жара; сызат; тырнақ сызған із; 

тырнақ ізі. 

【道德】dàodé①【зат.】адамгершілік; 

құлықтылық; өнегелік. ② 【 сын. 】
шынайылық пен оның көрінісі. 

【道地】 dàodì【 сын.】①жергілікті 

өндіріс：～药材 жергілікті өндірілген 

дәрі-дәрмектер. ② дәл; кәдімгі; қас; 

нағыз; шын：一口～的北京话   бір 

сөйлегенінен-ақ нағыз пекин диалекті. 

【道钉】dàodīnɡ【зат.】балдақ. 

【道乏】dàofá【ет.】еңбегі үшін алғыс 

білдіру：你帮了他，他要亲自来给你～

呢  Сен оған көмектестің, ол өзі келіп 

саған алғысын білдіруі керек. 

【道姑】dàoɡū【зат.】даостық монах 

әйел. 

【道观】dàoɡuàn【зат.】даостық храм; 

даостық бұтхана. 

【道光】Dàoɡuānɡ【зат.】Дао Гуаң – 

Чин империясының императоры 

(1821—1850жж. билік жүргізген). 

【道贺】 dàohè【 ет.】 құтты болсын 

айту; құттықтау. 

【道行】 dào·hénɡ〈口〉【 зат.】 еп; 

ептілік; епшілдік; икем; икемділік; 

шеберлік; іскерлік; істей білу：～深  

терең тәжірибе. 

【道家】Dàojiā【зат.】даостық мектеп; 

даосизм ізбасарлары. 

【道教】Dàojiào【зат.】даосизм; даос 

ілімі. 

【 道 具 】 dàojù 【 зат. 】 бутафория 

(қолдан жасалған жалған әшекей); 

керек-жарақ. 

【道口】dàokǒu(～儿)【зат.】көшу. 

【道劳】 dàoláo 【 ет. 】 еңбегі үшін 

алғыс білдіру; алғыс айту. 

【道理】 dàolǐ【 зат.】① заңдылық; 

принцип; логика; шындық; шынайылық.

②негіз; себеп：你的话很有～，我完全

同意  сенің сөздерің өте негізді болды, 

мен ақыр соңында келісемін. ③ іс; 

ғилаж; дауа; жол; тәсіл：怎么办我自

有 ～   менің өзімде қалай істеу 

керектігінің тәсілі бар. 

【道林纸】 dàolínzhǐ  жақсы сортты 

жылтыр қағаз. 

【道路】dàolù【зат.】①хабарлама; асу; 

өтетін жер; өткел：～宽阔  кең өткел.

②жол. 

【道貌岸然】dàomào ànrán маңызды 

кейіппен; салмақты түрмен. 

【道门】 dàomén【 зат.】① даосизм; 

даос ілімі.②діни қауым; секта. 

【 道 袍 】 dàopáo 【 зат. 】 риза 

(поптардың намаз киімі). 

【道破】 dàopò【 ет.】 анықтау; ашу; 

табу：一语～天机  бір сөзбен табиғат 

сырларының мәнін ашу. 

【道歉】dàoqiàn【ет.】аяққа жығылу; 

ғафу өтіну; кешірім сұрау：赔礼～  

аяғына жығылып кешірім сұрау. 

【道情】dàoqínɡ【зат.】Даоцин (халық 

әндері). 

【道人】dàoren【зат.】①даос; адепт; 

жақтаушы (бір ілімді сеніп жақтаушы).

②монах; сопы; тақуа.③〈方〉өнегелі 

адам. 

【道士】dào·shi【зат.】даос сопысы. 

【道听途说】dào tīnɡ tú shuō   естіп-

білуінше; ұзын құлақтан. 

【道统】 dàotǒnɡ【 зат.】 кітапқұмар; 

кітапшыл (кітап оқуға құмар кісі). 

【道喜】 dàoxǐ【 ет.】 құтты болсын 

айту; құттықтау：登门～   қақпадан 

кіре салып құттықтау. 

【道谢】 dàoxiè 【 ет. 】 алғыс айту; 

рақмет айту：当面向他～  бет пе бет 

оған алғысын айту. 

【 道 学 】 dàoxué ① 【 зат. 】
неоконфуциандық; неоконфуциандық 

ілімі. ② 【 сын. 】 әріпшілдік; 

тақуашылдық：～先生   тақуа (уақ-
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түйек ережені сақтағыш адам). 

【道牙】 dàoyá【 зат.】 ернеу; жиек; 

көмкерме; шет (кездеменің жиегі, 

киімнің көмкеруі). 

【道义】 dàoyì【 зат.】 мораль және 

әділеттілік ： 给 以 ～ 上 的 支 持  

моральдік ұолдау көрсету. 

【 道 院 】 dàoyuàn 【 зат. 】 даос 

монастыры; даос бқтханасы. 

【道藏】 Dàozànɡ 【 зат. 】 Дао дзаң 

(даосизм трактаттары мен 

канондарының біріктірілген  

жиынтығы. 

【 道 砟 】 dàozhǎ 【 зат. 】 балласт 

(шпалды бекітуге жұмсалатын ұсақ тас, 

топырақ үйінділер). 

【道子】dàozi【зат.】болмашы жара; 

сызат; тырнақ сызған із; тырнақ ізі. 

【 稻 】 dào 【 зат. 】 ① күріш. ②
тазартылмаған күріш. 

【稻草】dàocǎo【зат.】сабан; салам. 

【 稻 草 人 】 dàocǎorén 【 зат. 】 бау-

бақшаларды құстарды үркіту үшін 

қойылған қолдан жасалған сабан 

қарауыл. 

【稻谷】dàoɡǔ【зат.】тазартылмаған 

күріш. 

【稻糠】dàokāng  мекен; топан; қауыз; 

масақ; сабан. 

【 稻 黍 】 dàoshǔ қонақ (Қытайда, 

Маньчжурияда көп өсетін тары 

тұқымдас дән). 

【稻穗】dàosuì  күріш масағы; күріш 

дәні. 

【稻田】dàotián  күрішті дала. 

【 稻 线 虫 】 dàoxiànchóng  күріш 

нематодасы. 

【稻秧】dàoyāng күріш көшеті. 

【道子】dào·zi【зат.】болмашы жара; 

сызат; тырнақ сызған із; тырнақ ізі. 

【 稻 】 dào 【 зат. 】 ① күріш. ②
тазартылмаған күріш. 

【稻草】dàocǎo【зат.】сабан; салам. 

【 稻 草 人 】 dàocǎorén 【 зат. 】 бау-

бақшаларды құстарды үркіту үшін 

қойылған қолдан жасалған сабан 

қарауыл. 

【稻谷】dàoɡǔ【зат.】тазартылмаған 

күріш. 

【稻糠】dàokāng  мекен; топан; қауыз; 

масақ; сабан. 

【稻黍】   dàoshǔ қонақ (Қытайда, 

Маньчжурияда көп өсетін тары 

тұқымдас дән). 

【稻穗】dàosuì  күріш масағы; күріш 

дәні. 

【稻田】dàotián  күрішті дала. 

【 稻 线 虫 】 dàoxiànchóng  күріш 

нематодасы. 

【稻秧】dàoyāng күріш көшеті. 

【稻子】dào·zi【зат.】күріш. 

 

 

dē 

 

【嘚啵】 dēbo〈方〉【 ет.】 ашумен 

ескерту; бажылдау; бимаза ету; 

күңкілдеп ұрсу; күңкілдеу; міңгірлеу：

没工夫听他瞎～   оның құр босқа 

күңкілдеп ұрсуын естуге уақыт жоқ. 

【嘚嘚】dē·de〈方〉【ет.】көп сөйлеп 

кету：一点小事，别再～了  кішкентай 

шаруаға да көп сөйлей бермеші. 

 

 

dé 

 

【得】 -ldé①【ет.】алу; қол жеткізу; 

жету：这件事办成了你也会～些好处 

Осы істі бітірген соң сен де біраз 

пайдаға кенеліп қаласың. ② 【 ет. 】
теңесу; теңеу; теңестірілу; тең; теңеседі; 

болады：五减一～四   бестен бірді 

алсаң төрт болады.③еселі; жанасымды; 

жарайтын; жарамды; жарасымды; иінді; 

келісті; келісімді; қолайлы; лайық; 

оңтайлы; ыңғайлы：～体   орынды.④

разы; риза; ырза：自～  риза болу.⑤

〈口〉【 ет.】жасау; аяқтау; орындау; 

өтеу：衣服还没有做～  киім әлі жасап 

бітірілген жоқ.⑥〈口〉【ет.】жақсы; 

бопты; жарайды ： ～ ， 就 这 么 办  

Жарайды, тек қана солай жасаймыз.⑦

〈口〉【 ет. 】 қап, бәлем; қап; міне 

сәтсіздік. 

【得】-2dé【ет.】①мүмкін.②〈方〉
болады; жарайды. 

【得便】débiàn【ет.】қолайлы жағдай; 

мүмкіндік; жағдай; қолайлы; 

ыңғайлы：这几样东西，请您～捎给他  

мына заттарды оған қолайлы жағдай 

болған кезде беріңізші. 

【得病】 débìnɡ【 ет.】 ауырып қалу; 

науқастану; ауруға шалдығу：不讲究卫

生 容 易 ～   гигиенаға дұрыстап 

қарамасаң тез арада науқастанып 

қаласың. 

【 得 不 偿 失 】 dé bù chánɡ shī   

пайдасынан гөрі зияны көп; мақсат 

қаражатты қанағаттандырмайды. 

【得逞】déchěnɡ【ет.】жүзеге асу; іске 

асу; қол жеткізу ： 阴 谋 未 能 ～  

қастандықты жоюға қол жеткізу. 

【 得 宠 】 déchǒnɡ 【 ет. 】 біреуге 

жағымды болу, біреудің қорғауында 

болу. 

【得寸进尺】dé cùn jìn chǐ  ашқарақ; 

жалмауыз; жалмауық; жегіш; жеміт; 

қомағай; мешкей; обыр; тойымсыз; 

ынсапсыз. 

【得当】dédànɡ【сын.】жолды; жөнді; 

иінді; қисынды; орынды; ретті：措辞～  

орынды тұжырымдама. 

【得到】dédào【ет.】алу; қол жеткізу; 

жету：得不到一点儿消息   Ешқандай 

хабарға қол жеткізе алмау. 

【 得 道 多 助 】 dé dào duō zhù  

әділеттілік кімнің тарабында болса, 

көпшілік соның тарабында болады. 

【得法】défǎ【сын.】амалын тауып; 

әдісін біліп; бипаздап; бипаздау; ебін 

тауып; ептеп; епті; іскерлікпен ： 管

理 ～ ， 庄 稼 就 长 得 好   еппен 

басқарылған болса, егістіктің өсуі 

жақсы болады. 

【得分】défēn①【ет.】ұпайды жеңіп 

алу.②【зат.】ұпай. 

【得过且过】dé ɡuò qiě ɡuò  бүгінгі 

күнмен өмір сүру; өмір сүрсе болды. 

【得计】déjì【ет.】сәтті болып шығу; 

сәтті жасалу：虽然一时～，但最终却

害 了 自 己   бір сәт сәтті болып 

шыққанымен, ақыры өзіне зияны тиеді. 

【得济】déjì【ет.】көмек алу：老人操

劳一生，晚年得了儿孙的济   Қария 

өмір бойына ауыр жұмыс жасап, 

өмірінің соңғы жылдарында 

балаларының көмегін алып отырды. 

【得劲】 déjìn(～儿 )【 сын.】① өзін 

жақсы сезіну：改进后的工具用起来

很 ～  Модернизациядан кейін 

құралдарды пайдалана бастау өте 

жақсы болды. ② жайланып; жайлы; 

қолайлы; ыңғайлы：这两天感冒了，浑

身不～  Соңғы екі күнде суық тиіп 

ауырып қалдым, бүкіл денем жайсыз 

болып тұр. 

【得救】déjiù【ет.】аман қалу; құтылу; 

құтылып кету; аман алып қалу; құтқару; 

құтқарылу; құтқарысу; сақтап қалу：落

水儿童～了 суға құлап кеткен баланы 

құтқарып қалу. 

【得空】 dékònɡ( ～儿 ) 【 ет. 】 бос 

уақыт：白天上班，晚上要照顾病人，

很少～   Күндіз сабақтамын, кешке 

науқас адамға қараймын, бос уақытым 

тым аз. 

【得了】déle①【ет.】жарайды; жақсы; 

бопты; солай-ақ болсын：～，别再说

了  Жарайды, тағы айтпай-ақ қойшы. ②

【 шыл. 】 болды; жетер; жетті ： 你

走～，不用挂念家里的事   Сенің 

осыншаға барғаның жетер, үйдегі 

жағдайға тиісудің қажеті жоқ. 

【得力】 délì ①【 ет. 】 көмек алу; 

болысу; жәрдем беру; жәрдемдесу; 

көмек көрсету; көмектесу：～于平时的

勤学苦练   Әдеттегі уақытта тырыса 

оқуға көмектесу. ② 【 сын. 】 күшті; 

мықты：～【шыл.】手  күшті көмекші. 

【 得 了 】 déliǎo 【 сын. 】 маңызды; 

шынайы ：这还～吗 ?  Бұл әлі де 

маңызды ма? 

【 得 陇 望 蜀 】 dé Lǒnɡ wànɡ Shǔ   

ашқарақ; жалмауыз; жалмауық; жегіш; 

жеміт; қомағай; мешкей; обыр; 

тойымсыз; ынсапсыз. 

【得其所哉】 dé qí suǒ zāi   өзін 
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ыңғайлы сезіну; жайлы болу. 

【 得 人 】 dérén 〈 书 〉【 ет. 】
жұмыскерлерді сәтті таңдау. 

【得人儿】 dérénr〈方〉【 ет.】 аты 

шыққан; аты әйгілі; әйгілі; белгілі; 

дәріпті; мәлім; мәшһүр; танылған; 

танымал. 

【得人心】 dé rénxīn әйгілі; мәлім;  

белгілі; дәріпті;  аты шыққан; аты әйгілі; 

мәшһүр; танылған; танымал. 

【得胜】 déshènɡ【 ет.】жеңіске қол 

жеткізу. 

【得失】déshī【зат.】①баһра; береке; 

олжа; пайда; тиімділік：不计较个人

的～ өзінің жеке мүддесімен санаспау.

② оң және терісі; жқсы тарабы мен 

жаман жағы：两种办法各有～  екі 

тәсілдің де жақсы да жаманда жақтары 

бар. 

【得时】 déshí【 ет.】 бақ; құт; сәт; 

сәттілік; ырыс-береке. 

【得势】déshì【ет.】үстем болу; күшке 

ену; күшін алып қою：小人～   кіші 

адамнан үстем болу. 

【得手】-1déshǒu【ет.】мақсатына ұол 

жеткізу; дегеніне жету：屡屡～  қайта-

қайта дегеніне жету. 

【 得 手 】 -2déshǒu 【 сын. 】 дөп; 

көңілдегідей; ойдағыдай; сәтті; 刀 太

笨，用起来不～  пышақ тым өтпес, 

пайдалануың ойдағыдай болмайды. 

【得数】 déshù【 зат.】шыққан сан; 

жауабы. 

【得体】 détǐ【 сын.】жолды; жөнді; 

иінді; қисынды; орынды; ретті：话说得

很不～  сөйлеген сөзі өте орынсыз 

болды. 

【得天独厚】dé tiān dú hòu   жоғары 

қабілеттілік; асқан дарындылық; аса 

дарынды. 

【得闲】déxián【ет.】бос уақыт：～时

请来我家做客   Бос уақыт болғанда 

үйіме қонаққа кел. 

【得心应手】dé xīn yìnɡ shǒu  асқыш; 

берілген; екі етпейтін; елпек; иі жұмсақ; 

иілгіш; мойынсұнғыш . 

【得样儿】déyànɡr〈方〉【сын.】әдемі; 

әдеміше; әдеміше келген; жағымды; көз 

тартатын; қызықтыратын; пішінді; 

сүйкімді; тартымды; шырайлы. 

【得宜】déyí【 сын.】жолды; жөнді; 

иінді; қисынды; орынды; ретті; 

лайықты; мақсатты ： 措 置 ～ 

қолданылған шаралар орынды. 

【 得 以 】 déyǐ 【 ет. 】 қолдан келу; 

мүмкіндік табу; істей алу. 

【得益】déyì【ет.】пайда алу; болысу; 

малдандыру; мүмкіндік беру; 

мүмкіндік туғызу; себепші болу：从他

的 著 作 中 ～ 不 少  оның еңбегінен 

түсетін пайда аз емес. 

【得意】déyì【сын.】разы; риза; ырза; 

масайраған; масаттанған; паң; 

тоқмейіл：～门生  сүйікті оқушы. 

【得意忘【сын.】  】dé yì wànɡ xínɡ  

қуаныштан басы айналу; қуанғаннан 

өзін жоғалтып алу. 

【得用】 déyònɡ 【 сын. 】 жарамды; 

бағалы; құнды：这把剪子不～  мына 

қайшы жарамсыз болып қалды. 

【 得 鱼 忘 筌 】 dé yú wànɡ quán  

жұмысыңды бітір де қалағаныңды істей 

бер. 

【得知】dézhī【ет.】есіту; есітіп білу. 

【得志】 dézhì【 ет.】 бақ; құт; сәт; 

сәттілік; ырыс-береке; олжалы болу; іс 

оңға айналу：郁郁不～  өз тағдырына 

көңілі толмау. 

【 得 主 】 dézhǔ 【 зат. 】 жеңуші; 

жеңімпаз; жеңіп шығушы; жеңіскер; 

үстем болушы ： 奥 运 会 金 牌 ～  

олимпиада ойындарының алтын медаль 

иегері. 

【得罪】 dé·zuì【 ет.】жәбірлендіру; 

жәбірлеу; жәбір көрсету; өкпелету; 

ренжіту：他做了很多～人的事儿   ол 

адамдарды ренжітетін істерді көп 

жасаған. 

【 德 】 dé ① 【 зат. 】 адамгершілік; 

құлықтылық; өнегелік：品～өнегелілік.

②аужай; есеп; жаһат; мақсат; ниет; ой; 

пиғыл; талап. ③ қайырымдылық; 

мейірбандық; рақым; рақымшылдық; 

шапағаттылық ： 感 恩 戴 ～ 

қайырымдылығы үшін ризашылық 

білдіру.④(Déфамилияға қолданылады. 

【德昂族】Dé’ánɡzú【 зат.】палауанг 

ұлты; дэандар. 

【德比】débǐ【зат.】Дэрби  қаласы. 

【德才兼备】dé cái jiān bèi  моральдік 

және қызметтік қабілеттердің 

үйлесімділігі. 

【德高望重】dé ɡāo wànɡ zhònɡ  аса 

өнегелі және құрметті. 

【德国】déguó Германия. 

【德国人】déguórén неміс. 

【德望】déwànɡ【зат.】рақымшыл әрі 

танымал ： ～ 双 馨 екі қасиетке ие 

рақымшыл әрі танымал. 

【德行】déxínɡ【зат.】адамгершілікті; 

рақымшыл; ізгі. 

【德行】déxinɡ〈口〉【зат.】жақсылық; 

қайырымдылық; мейірбандық; 

мейірбандылық; мейірімділік; 

рақымдылық; ізгілік; көңілшектік. 

【德性】déxinɡ  “德行”  мағынасында. 

【德育】déyù【 зат.】өнегелі тәрбие; 

үлгілі тәрбие. 

【德政】 dézhènɡ【 зат.】 рақымшыл 

басқару; қайырымды басқару. 

 

 

de 

 

【地】 de【шыл.】 бен; -мен; -пен; 

арқылы; -ап; -іп ： 天 渐 渐 ～ 冷 了  

күндер ақырындап суып барады.  

【的】-1de【шыл.】①анықтауыштың 

артынан қолданылады.a)анықтауыш 

пен бастауыш арасындағы қарапайым 

байланысты білдіреді ：幸福～生活 

бақытты өмір.b)анықтауыштың 

бастауышқа бағыныңқы екенін 

білдіреді; тәуелдік жалғауы ретінде 

қолданылады ： 我 ～ 母 亲   менің 

анам.c)анықтауыш пен есімдіктің 

арасына қойылып, міндетін білдіреді：

今天开会是你～主席    бүгінгі күні 

жиналыстың төрағасы сізсіз. d) іс-

қимылдың орындалғанын білдіреді：找

我 ～ 麻 烦   маған қасарысу. ②

тәуелділікті білдіреді.a)这是我～，那

才是你～   мынау менікі, ал анау 

сенікі.b) 男～   ер; ерлердікі.c) ғой; 

қой：大星期天～，你怎么不出去玩儿

玩 儿 ? ｜ Бүгін жексенбі гой, неге 

қыдыруға бармадыңыз?d) өзі; өзім; өзің; 

өз меншігі; өзінікі; өзіме; өзіне; өзіңе：

这里用不着你，你只管睡你～去 

Мұнда сенің көмегің керек емес, сен 

өзің осы барып ұйықтай 

берші.e)бірі...,басқасы...; кім..., сол....：

说～说，笑～笑    біреулері айтты, 

басқалары күлді; айтқандары айтты, 

күлгендері күлді.③да; де; енді; та; те：

谁买～书 ? Кітапты сатып алған кім 

енді? 注意 негізінен бұл мағынада 

өткен шақта қолданылады. ④ сөз 

соңында, позитивтік тонды білдіре 

үшін қолданылады：这件事儿我知道～  

Бұл шаруаны мен білемін.⑤тағы сол 

сияқты; соған ұқсас; соның 

айналасында; соның шамасында：破铜

烂铁～，他捡来一大筐   ол әр түрлі 

темір қалдықтарын кәрзеңкеге жинап 

алды.⑥〈口〉a)-ке; -ге; -ға; көбейту：

这间屋子是五米～三米，合十五平方米  

Мына бөлменің көлемі беске үш, 

жалпы он бес шаршы метр.b)қосу：两

个～三个，一共五个   екеуін үшеуге 

қосқанда жалпы бесеу болады. 

【的话】dehuà【шыл.】егер; егерде：

如果你有事～，就不要来了  егер сенің 

ісің болса, келмеуіңе болады. 

【得】de【шыл.】①болады; қолдан 

келу; істей алу：她去～，我也去～  ол 

бара алса, мен де бара аламын.注意
қарама қарсы түрі – істей алмау; 

болмау; жасай алмау：哭不～，笑不～  

жылай да алмау, күле де алмау. ②
болатын; болуы мүмкін; қисыны бар; 

мүмкін：回～来 қайтып келуі мүмкін; 

过～去  өтіп кетуі мүмкін.注意қара 

қарсы түрі “不”：办不到  істей алмау.

③ соғұрлым; сонша; соншама; 

соншалық; ：写～非常好  соншалықты 

жақсы жазылған; 天气热～很   күн 

соншалықты ыстық.注意 : a)“写得好” 
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қарама-қарсы түрінде “ 写 得 不 好 ” 

болып қолданылады.b) егер 

«мероглифтері жақсы жазылған» деген 

сөйлемді айтқанда дұрысы  “写字写得

很好” деген сөйлем болады，оны  “写

字得很好” деп қана айтуға болмайды.

④ етістіктен кейін қолданылып 

қимылдың аяқталып қойғандығын 

білдіреді：出～门来   есіктен шыға 

келді. 

 

 

dēi 

 

【 嘚 】 dēi( ～ 儿 ) 【 од. 】 есектің, 

қашырдың ақыруы. 

 

 

děi 

 

【得】děi①〈口〉【ет.】керек болу; 

керек болып қалу; керек; қажет：这个

工 程 ～ 三 个 月 才 能 完  Мына 

құрылыстың аяқталуына үш ай қажет 

болады.  ②〈口〉【ет.】дәркер; зәру; 

керек; қажет; лазым; тиіс：要取得好成

绩，就～努力学习  Жақсы жетістікке 

жету үшін, тырыса оқу қажет. 注 意

“得”-ны  қарсы мағнада айту үшін 

“ 无 须 ” немесе “ 不 用 ” сөздерін 

қолданамыз ， “ 不 得 ” деп айтуға 

болмайды.③〈口〉【ет.】даусыз; дереу; 

қалайда; міндетті түрде; сөзсіз; 

тоқтаусыз：快下大雨了，要不快走，

就～挨淋  Қатты жаңбыр жауып тұр, 

егер тез жүрмесең, сөзсіз үсті басың су 

болады.④〈方〉【 сын.】 разы; риза; 

ырза; ебдейлі; жағдайлы; жайлы; 

ыңғайлы：这个沙发坐着真～   Мына 

диван отырғанға өте ыңғайлы.. 

【得亏】děikuī〈方〉【үс.】бақытын; 

абырой болғанда; жақсы 

болғандай：～我来得早，不然又赶不

上车了  Ерте келгенім жақсы болған 

екен, әйтпесе пойызға кешігіп қалушы 

едім. 

 

dèn 

【扽】dèn〈方〉【ет.】①созып жөндеу; 

тартып жөндеу; керу; созу; тарту. ②
көтеру; сүйрелеу; сүйреу;  көтеріп алып 

жүру; сүйретіп алып жүру;  тарту; 

тартып алып жүру：你～住了，要松手  

Сен сүйретіліп өмір сүріп жүрсің, қол 

сілтей салу керек. 

 

dēnɡ 

 

 

【灯】dēnɡ【зат.】①шырақ; фонарь; 

майшам;  шам (үлкен шам); ：太阳～  

өте жарық шам. ② жанарғы; оттық; 

шілтер (шамның шілтері, газ 

плитасының от жанатын мойыны)：酒

精～   спиртпен жанатын шам; спирт 

шам. ③ электр шамы ：五～收音机  

бесшамдық қабылдағыш.④(Dēnɡ)иегі. 

【灯标】dēnɡbiāo【зат.】бакен (зәкірлі 

қалқыма, кеме жолындағы қауіпті 

жерге қойылған су бетіндегі қалқыма 

көрсеткіш). 

【 灯 彩 】 dēnɡcǎi 【 зат. 】 ①

шырақтардан жасалған тізбек.②шырақ 

гирляндалары.③иллюминация. 

【灯草】 dēnɡcǎo【 зат.】 елекшөптен 

жасалған білте; жекен білте. 

【灯光】 dēnɡɡuānɡ【 зат.】①шырақ 

жарығы：夜深了，屋里还有～   түн 

жарым болды, алайда үйде әлі де 

шырақ жанып тұр.②айқындау; баяндау; 

жарық түсіру; жарықтандыру：～布景 

театр декорациясын жарықтандыру. 

【 灯 红 酒 绿 】 dēnɡ hónɡ jiǔ lǜ   

алаңғасар; алаңқы; әулекі; бетімен 

жүретін; далақай; азғын; бұзық; 

жезөкше. 

【灯虎】dēnɡhǔ(～儿)【зат.】жұмбақ; 

ребус：打～儿  жұмбақ жасыру. 

【 灯 花 】 dēnɡhuā( ～ 儿 ) 【 зат. 】
білтедегі күйе; білтенің жанғанынан 

пайда болған күйік. 

【灯会】 dēnɡhuì 【 зат. 】 мерекелік 

шамдар; шамдар мерекесі. 

【灯火】 dēnɡhuǒ【 зат.】 алау; атыс; 

жалын; оқ; от ：～辉煌   ғажайып 

жалын. 

【 灯 节 】 Dēnɡ Jié 【 зат. 】 шамдар 

мерекесі (Ай күнтізбесі бойынша 15 

қаңтар күні. 

【灯具】dēnɡjù【зат.】жарық түсіретін 

арматура. 

【灯亮儿】 dēnɡliànɡr〈口〉【 зат.】

жарық түсірі шам; жарық ：屋里还

有～，他还没有睡  Үйде әлі жарық 

сөнбепті, ол әлі ұйықтамаған болар. 

【 灯 笼 】 dēnɡlonɡ 【 зат. 】 фонарь; 

шырақ; шам.                      

【灯笼裤】dēnɡlonɡkù【зат.】шаровар; 

сым; шалбар. 

【灯谜】 dēnɡmí【 зат.】 фонарьдағы 

жұмбақ; фонарьға жасырылған 

жұмбақ：猜～ фонарьға жасырылған 

жұмбақты шешу. 

【灯苗】dēnɡmiáo(～儿)【зат.】шырақ 

оты; шам оты. 

【灯捻】dēnɡniǎn(～儿)【зат.】білте; 

пілте. 

【灯泡】dēnɡpào(～儿)〈口〉【зат.】
электр шамы. 

【 灯 伞 】 dēnɡsǎn 【 зат. 】 абажур 

(лампаның қалпағы); шыра қалпақ.  

【灯市】 dēnɡshì 【 зат. 】 шарықтар 

базары; шараұтар қалашығы. 

【 灯 饰 】 dēnɡshì 【 зат. 】 аспашам; 

люстра; шамдал：绚丽的～美化了城市

夜景   Жарқын аспашамдар қаланың 

түнгі пейзажын көркейтіп тұр. 

【 灯 丝 】 dēnɡsī 【 зат. 】 вольфрам 

жіпше; накал жіпшесі. 

【灯塔】 dēnɡtǎ 【 зат. 】 шамшырақ 

(кемелердің жолын көрсетіп тұратын 

теңіз жағаларындағы; аралдардағы 

белгі беру шамдарын орнатқан биік 

мұнара). 

【灯台】dēnɡtái【зат.】шамдал; шам 

қойғыш; шырағдан қойғыш (май 

шамды отырғызатын шам қойғыш). 

【灯头】 dēnɡtóu 【 зат. 】① шырақ 

білтесі.②электр шамының пароны：这

间屋里有五个～   мына үйде электр 

шамының бес патроны бар. ③
кішкентай лампы; кішкентай шам; 

лампыша. 

【灯箱】 dēnɡxiānɡ【 зат.】 жарнама 

қалқаны; жарнама тақтасы. 

【灯芯】dēnɡxīn【зат.】шырақ білте; 

пілте. 

【灯芯草】dēnɡxīncǎo【зат.】елекшөп; 

жекен; жұнқаш; шабындық (тоғайлық 

жерде өсетін шөп). 

【灯芯绒】dēnɡxīnrónɡ【зат.】вельвет; 

кеңірдек барқыт; ши барқыт. 

【 灯 油 】 dēnɡyóu 【 зат. 】 жермай; 

кәресін; керосин; шырақ майы. 

【灯语】 dēnɡyǔ 【 зат. 】 жарықтық 

дабыл;  жарықтық сигнал беру; жарық 

арқылы сигнал беру жабдығы; 

жарықтық  сигнал беру жүйесі. 

【灯盏】dēnɡzhǎn【зат.】шырақ; май 

шам ыдыс. 

【灯罩】dēnɡzhào(～儿)【зат.】шырақ 

әйнегі; абажур (лампаның қалпағы); 

шыра қалпақ. 

【登】 dēnɡ ①【 ет. 】 ( 人 ) жоғары 

көтерілу; көтерілу; шығу; өрмелеп 

шығу：～山   тауға өрмелеп шығу.②

【 ет. 】 жариялау; баспаға шығару; 

басып шығару; енгізу：他的【 зат.】

字～上了光荣榜   Оның атын құрмет 

тақтасына енгізіп қойды.③жарап қалу; 

жетілу; жетісу; пісу; пісіп жетілу. ④
(Dēnɡ)фамилияға қолданылады. 

【登场】 dēnɡchánɡ【 ет.】 қырманға 

апару. 

【登场】dēnɡchǎnɡ【 ет.】өлең айту; 

сөз сөйлеу; орындау：粉墨～   өнерін 

көрсету үшін әсемдену. 

【登程】dēnɡchénɡ【ет.】жолға шығу; 

аттану; сапарға аттану：已收拾好行

装，明日破晓～   Заттарымды жинап 

қойдым, ертең таңертең жолға 

аттанамын. 

【 登 第 】 dēnɡdì 【 ет. 】 емтиханды 

жақсы тапсыру; емтиханнан өту. 

【登顶】 dēnɡdǐnɡ【 ет.】 тау басына 

шығу; тауға шығу; шыңға шығу; биік 

шыңдардан көріну; үлкен жетістіктерге 

жету. 
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【 登 峰 造 极 】 dēnɡ fēnɡ zào jí   

мінсіздікке жету; мінсіздік шыңы; 

нағыз биікке көтерілу. 

【登高】dēnɡɡāo【ет.】биікке көтерілу; 

шыңға көтерілу ： ～ 望 远   биікке 

көтеріліп алысқа қарау. 

【 登 革热 】 dēnɡɡérè 【 зат. 】 денге 

безгегі. 

【登基】 dēnɡjī【 ет.】 таққа отыру; 

таққа міну. 

【 登 极 】 dēnɡjí 【 ет. 】 « 登 基 »  

мағынасында. 

【登记】dēnɡjì【ет.】тізімдеп жазып 

алу; тізімдеу; тіркеу ： 图 书 ～ 

кітаптарды тіркеу. 

【登记表】 dēngjìbiǎo  сауалнама. 

【登记簿】 dēngjìbù  атаусөз; реестр; 

тізілім (іс, мүлік, тізім); тіркеу кітабы. 

【登记处】  dēngjìchù тіркейтін орын 

(мекемеге келген кісілерді, қағаздарды 

тіркейтін бөлім). 

【 登 记 吨 】 dēnɡjìdūn 【 мөл. 】
регистрлік тонна. 

【登记卡】dēngjìkǎ  тіркеу карточкасы. 

【 登 记 证 】 dēngjìzhèng куәлік; 

төлқұжат; куәлік қағаз. 

【 登 科 】 dēnɡkē 【 ет. 】 ғылыми 

деңгейді алу үшін емтиханнан өте алу. 

【登临】 dēnɡlín【 ет.】 ел кезу; жер 

тану; жиһан кезу; жолаушылау; кездіру; 

кезу; қаңғыбастану; қаңғымалау; 

қаңғыру; саяхат жасау; саяхат қылу; 

саяхаттау. 

【登陆】 dēnɡlù【 ет.】① жағалауға 

орналасу; десант (жау жеріне әскер 

түсіру); десанттық：～演习  десанттық 

қимылдар. ② нарыққа шығу; нарыққа 

жол алу：这种新型空调已经～上海市

场   Мынадай жаңа үлгідегі 

кондиционер Шанхай базарының 

нарығына шығып қойған. 

【 登 陆 场 】 dēnɡlùchǎnɡ 【 зат. 】
плацдарм (стратегиялық әскери 

операцияға я соғыс бастауға лайық 

жер); плацдарм (екінші мемлекетке 

шабуыл жасауға даярлық жүргізетін 

жер территория). 

【登陆舰】dēnɡlùjiàn【зат.】десанттық 

кеме; әскери десант жайғасқан кеме. 

【登陆艇】dēnɡlùtǐnɡ【зат.】见〖登陆

舰〗  мағынасында. 

【登录】dēnɡlù【 ет.】①жазып алу; 

тізімдеу; тіркету; тіркеу. ② белгілеп 

жүру; белгілету; белгілеу. 

【登门】dēnɡmén【ет.】қақпадан кіру; 

есіктен кіру：我从来没有登过他的门  

Мен ешқашан оның қақпасынан кіріп 

көрген жоқпын. 

【 登 攀 】 dēnɡpān 【 ет. 】 көтерілу; 

өрмелеп шығу. 

【 登 山 】 dēnɡshān 【 ет. 】 ① тауға 

көтерілу; тауға шығу; тауға өрмелеу.②
альпинизм; тау туризмі (биік тауларға 

шығу өнері) ： ～ 协 会   альпинизм 

ассоциациясы. 

【登山服】dēnɡshānfú【зат.】алпинист 

киімі; альпинист костюмы. 

【 登 山 运 动 】 dēnɡshān yùndònɡ  

альпинизм; тау туризмі. 

【登时】dēnɡshí【үс.】әлден; дереу; 

жедеғабыл; қазір ғана; іле-шала; бірден; 

лезде; өте тез; шапшаң; дереу; 

жедеғабыл; тез; шұғыл; іле-шала; 

аңдаусыздан; кенет; кенеттен; күтпеген 

жерден; аңдаусыз; әбсәтте; кенет; 

кенеттен; күтпегенде; қапыда; 

қапылыста; тұтқиыл. 

【登台】dēnɡtái【ет.】①сахнаға шығу; 

сахнада өнер көрсету：～表演  сахнада 

өнер көрсету.②трибунаға көтерілу. 

【登堂入室】dēnɡ tánɡ rù shì见 1216页

〖升堂入室〗; білімпаз болу. 

【登月】   dēngyuè  Айға қону; Айға 

түсу. 

【登月舱】  dēngyuècāng  ай кабинасы. 

【登月车】   dēngyuèchē  ай бетінде 

жүруші (Ай бетінде жүруге арналған 

ғарыштық ұшу аппараты). 

【 登 载 】 dēnɡzǎi 【 ет. 】 жариялау; 

баспаға шығару：～重要消息  маңызды 

жаңалықты жариялау. 

【噔】 dēnɡ 【 ел. 】 гүрсіл; даңғыр; 

дүбір; дүңкіл; дүрсіл; тарс-тұрс; тарсыл; 

тықыл：～～～地走上楼来   аяғымен 

тарсылдатып баспалдақтан шыға келді. 

【镫】dēnɡ①үзеңгі.②〈书〉   “灯”  

мағынасында. 

dènɡ. 

【 簦 】 dēnɡ ① бмбуктан жасалған 

қалпақ.②〈方〉【 зат.】 конус тәрізді 

бамбук қақпақша. 

蹬 dēnɡ【ет.】①аяқ басу; басу; жүру; 

аяғымен басып қалу：～三轮儿   үш 

дөңгелекті велосипедті аяғымен басып 

кету.②таптау; басу; басып кету; үстінен 

басу.③кию; киіну：～上裤子  шалбар 

кию. 

 

děnɡ 

 

【等】 -1děnɡ①【 зат.】сорт; дәреже; 

сұрып; топ; класс ： 同 ～   бірдей 

дәрежелі.②【мөл.】 түр; әр түрі; бір 

түрі; өзге түрі：这～事   бұл іс.③

【 мөл. 】 дәреже, топ, класс деген 

сөздерге мөлшер сөз. ④ айырмасыз; 

барабар; бірдей; біркелкі：大小不～  

үлкендігі бойынша біркелкі емес. ⑤ 

“ 戥 ”(děnɡ)  мағынасында. ⑥
(Děnɡ)фамилияға қолданылады. 

【等】 -2 děnɡ①【 ет.】 күту; тосу; 

күтіп тұру：～车  көлікті күтіп тұру.②

连 кейін; кезде;соң; ша; ше; сонда; 

қашан：～我写完这封信你再走   Мен 

осы хатты жазып болған кезде сен 

қайтадан кел. 

【等】 -3 děnɡ【шыл.】①〈书〉 зат 

есімнен кейін қолданылады, көпше 

түрге айналдырады：我～  біз.② сол 

сияқты; тағы сол секілді：北京、天

津～地 Пекин, Тянцин тағы сол сияқты.

③-дай; -дей; сияқты：长江、黄河、黑

龙江、珠江～四大河流 Янцзы, Хуаңхы, 

Хейлуңцян, Чжуцян өзендері сияқты 

төрт ұлы өзен бар. 

【 等 比 级 数 】   děngbǐjíshù  

геометриялық прогрессия.                                                                                 

【 等 边 三 角 【 сын. 】】 děngbiān 

sānjiǎoxíng тең қабырғалы үшбұрыш. 

【等边双曲线】děngbiān shuāngqūxiàn 

тең жақты гипербола. 

【 等 差 】 děnɡchā 〈 书 〉【 зат. 】
айырмашылық. 

【 等 差 级 数 】 děnɡchājíshù  

арифметикалық прогрессия. 

【等次】 děnɡcì 【 зат. 】 сорттылық; 

сұрыптылық. 

【等衰】děnɡcuī〈书〉【зат.】«等次» 

мағынасында. 

【等待】děnɡdài【ет.】қарайлау; күту; 

тосу：～时机  қолайлы жағдайды тосу. 

【等到】děnɡdào 连 кезде; кейін; соң; 

ша; ше：～我们去送行，他们已经走了  

Біз шығарып салуға барсақ олар кетіп 

қалыпты. 

【等第】děnɡdì〈书〉【 зат.】қауым; 

сословие (қоғамдық топтар). 

【等额选举】děnɡ’éxuǎnjǔ  сайлаудағы 

үміткерлер мен сайлау орындарының 

сәйкес болуы. 

【等而下之】děnɡ ér xià zhī  төмен; 

төменде; төменірек; бетер; жаманырақ; 

бұрынғыдан бетер; одан бетер; одан 

жаман. 

【等分】děnɡfēn【ет.】құрамы бірдей; 

бірдей бөліктер ： ～ 线 段  құрамы 

бірдей кесінді. 

【等份】děnɡfèn(～儿)【зат.】бірдей 

бөліктер：把这筐桃分成十～   Мына 

кәрзеңкедегі шабдалыны бірдей он 

бөлікке бөл. 

【等号】děnɡhào【зат.】теңдік белгісі. 

【等候】děnɡhòu【ет.】қарайлау; күту; 

тосу：～远方归来的亲人   Алыс 

өлкеден келетін жақын адамын күтіп 

тұру. 

【等级】 děnɡjí【 зат.】 сорт; сұрып; 

разряд：按商品～规定价格  Тауардың 

сұрыбына қарай бағасын қою керек. 

【等价】děnɡjià【ет.】бағалас; бағалы; 

бағасы тең; бағасы бірдей; тең бағалы; 

баламалы (бағасы, құны бірдей)：～商

品  баламалы тауар. 

【等价物】 děnɡjiàwù【 зат.】балама; 

эквивалент (екінші бір тауардың 

құнына парапар, тең тұратын тауар). 

【 等 离 子 态 】 děnɡlízǐtài 【 зат. 】
плазмалық жағдай. 
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【等离子体】děnɡlízǐtǐ【зат.】плазма 

(оң және теріс зарядтары тепе-тең 

шоғырланған ионды газ). 

【等【мөл.】齐观】děnɡ liànɡ qí ɡuān   

балау; тегістеу; теңгеру; теңестіру; 

теңеу; бірдей деп саю; бірдей ету; 

теңдестіру; ұқсастау. 

【 等 身 】 děnɡshēn 【 ет. 】 адам 

бойындай; адамның бойымен тең：～

雕像  адам бойымен бірдей ескерткіш. 

【等式】 děnɡshì 【 зат. 】 бірдейлік; 

теңдік. 

【等同】děnɡtónɡ【ет.】балау; тегістеу; 

теңгеру; теңестіру; теңеу; бірдей деп 

саю; бірдей ету; теңдестіру; ұқсастау：

不能把这两件事～起来   Екі түрлі 

шаруаны теңестіруге болмайды. 

【等外】 děnɡwài【 сын.】 сұрыпсыз 

тауар; ақау; жарамсыздық ： ～ 品  

жарамсыз тауар. 

【等闲】 děnɡxián〈书〉①【 сын.】
әдеттегі; кәдуілгі; кәдімгі; күнделікті; 

қарапайымғы; үйреншікті ： ～ 之 事  

қарапайым шаруа.②【үс.】алаңғасар; 

желөкпе; жеңіл ойлы; жеңілтек; 

ұстамсыз; ұшқалақ; шошақай：莫～白

了 少 年 头   жас кезіндегі уақытын 

жеңілтектікпен өткізбеу. ③ 【 үс. 】
айғақсыз; дәлелсіз; дерексіз; жөнсіз; 

жөні жоқ; жүйесіз; қисынсыз; негізсіз; 

уәжсіз：～平地起波澜  еш дерексіз 

толқын көтеріліп кетті. 

【等闲视之】děnɡ xián shì zhī  жете 

бағаламау; аса мән бермеу; қарапайым 

құбылыс деп қарау. 

【 等 因 奉 此 】 děnɡyīn fènɡcǐ   

нысаншылдық; формализм (селқос, 

немқұрайды қарау); бюрократтық; 

кеңсешілдік. 

【 等 于 】 děnɡyú 【 ет. 】 ① теңелу; 

теңесу; демек：三加二～五  үшке екіні 

қосса беске тең болады. ② шамалас; 

соған дерлік тең：说了不听，～白说  

айтқанын тыңдамау, текке айтқанмен 

тең. 

【等于零】děnɡyú línɡ  нөлге теңесу; 

түкке тұрмау：说了不办，还不是～  

Айтқанын істемеу, түкке де тұрмайды. 

【戥】děnɡ【 ет.】 безбендеу; өлшеу; 

таразылау; тарттыру. 

【 戥 子 】 děnɡzi 【 зат. 】 таразы; 

өлшеуіш. 

【邓小平理论】Dènɡ Xiǎopínɡ Lǐlùn  

Дың Сяопиннің теориясы. 

 

 

dènɡ 

 

【凳】 dènɡ(～儿 )【 зат.】 орындық; 

отырғыш：方～ орындық. 

【 凳 子 】 dènɡzi 【 зат. 】 орындық; 

отырғыш. 

【嶝】dènɡ〈书〉тау жолы： 山～九折  

ирелеңдеген тау жолы. 

【澄】 dènɡ【 ет.】① тұну; тазалау; 

тазарту; сүзу; фильтрден өткізу：～清 

тұндыру. ②〈方〉 әйнектей; мөлдір; 

селдір; тұнық; тазартылған：把汤～出

来  сорпа тұнып шыға келді. 

【 澄 浆 泥 】 dènɡjiānɡní 【 зат. 】
тазартылған каолин (фарфор бұйымдар 

істелетін ақ балшық). 

【澄清】dènɡqīnɡ【ет.】тұну; тазалау; 

тазарту; сүзу：这水太浑，～之后才能

用   Мына су тым лайқа тұнығаннан 

кейін ғана пайдалануға болады.. 

【澄沙】dènɡshā【зат.】бұршақ езбе 

(пісіріп езген)：～馅儿月饼   бұршақ 

езбесінен жасалған салмасы бар бәліш. 

【澄水箱】 dèngshuǐxiāng тұндырғы; 

тұндырғыш (сұйық нәрсені 

тұндыратын резервуар). 

【磴】dènɡ①〈书〉тас баспалдақтар.

② ( ～ 儿 ) 【 мөл. 】 басқыш; саты; 

тепкішек：五～台阶  бес басқышты 

баспалдақ. 

【瞪】dènɡ【ет.】①ежірею; көз тігу; 

қадап қарау; телмірту; телміру; тесіле 

қарау：他把眼睛都～圆了  Ол көзімен 

тесіле қарады.②көзімен тесу; бажырая 

қарау; едірейе қарау. 

【瞪羚】dènglíng  қарақұйрық (киіктің 

бір түрі). 

【瞪眼】dènɡyǎn【ет.】①ежірею; көз 

тігу; қадап қарау; телмірту; телміру; 

тесіле қарау：干～ көз тігу.②көзімен 

тесу; бажырая қарау; едірейе қарау：他

就爱跟别人～ Ол адамдаоға бажырая 

қарағанды өте қатты жақсы көреді 

【镫】dènɡ【зат.】үзеңгі：马～  аттың 

үзеңгісі 

 

dī 

 

【 氐 】 dī ①  шоқжұлдыз. ②  (Dī) 

Қытайдағы көне ұлттардың бірі. 

【低】dī①【сын.】аласа; тапал：～空  

кішігірім биіктік.②【сын.】жеткіліксіз; 

кем; төмен：声音太～  өте төмен дауыс.

③【сын.】төмен; кіші：～年级学生 

төменгі сынып оқушысы.④【ет.】(头) 

жерге қарату; солғындату; тұнжырату; 

түсіру：～着头 басын төмен қарату. 

【低矮】 dī’ǎi【 сын.】 аласа бойлы; 

бақа; жатаған; қортық; тапалша; 

тырбық：～的房屋   аласа үй. 

【低保】dībǎo【зат.】азаматтар үшін 

минималдық әлеуметтік 

қамсыздандыру. 

【低标号】dībiāohào  ең төменгі марка. 

【低倍】dībèi【сын.】төмен қуатты; 

күші аз：～放大镜 қуаты төмен лупа. 

【 低 层 】 dīcénɡ ① 【 зат. 】 төмен 

деңгейлі; төмен дәрежелі; төменгі 

этаж：他住在高层，我住在～ Ол 

жо,арғы этажда тұрады, мен төменгі 

этажда тұрамын. ② 【 сын. 】 аз 

қабатты：～住宅  аз қабатты тұрғын 

үйлер.③【сын.】төмен деңгей：～职

员  төмен деңгейлі қызметкер. 

【低层住宅】dīcénɡ zhùzhái  аз қабатты 

үйлер. 

【低产】 dīchǎn【 сын.】 төмен өнім; 

егіннің аз өсуі：～作物   аз өмінді 

мәдени дақылдар. 

【低潮】dīcháo【зат.】①таяз су; саяз 

су.②азаю; басылу; бәсеңсу; құлдырау; 

су қайту：那时革命正处于～  Ол кезде 

революция енді ғана бәсеңдей бастаған 

еді. 

【低沉】 dīchén 【 сын. 】① зұлмат; 

қапас; қараңғы; түнеріңкі. ② жерге 

жақын; жеткіліксіз; кем; төмен. ③
торыққан; түңілген; үміті үзілген. 

【低档】dīdànɡ【сын.】сапасы төмен, 

сапасыз：～服装  сапасы төмен киім. 

【低调】dīdiào(～儿 )①【 зат.】бос; 

босаң; көңілсіз; солғын; сылбыр. ②

【 сын. 】 алабажақ емес; көзге 

түсетіндей емес. 

【 低 端 】 dīduān 【 сын. 】 төмен 

дәрежелі, төмен деңгейлі; арзан：～产

品  арзан тауар. 

【低估】dīɡū【 ет.】жете бағаламау; 

бағаламаушылық：不要～群众的力

【мөл.】   Көпшілік халықтың күшін 

жете бағаламау. 

【低谷】dīɡǔ【зат.】төменгі нүкте：经

济开始走出～   Экономика төменгі 

нүктеге құлдырауын бастады. 

【 低 耗 】 dīhào 【 сын. 】 энергияны 

төмен деңгейде пайдалану：这种产品

具有高效、～、成本低的特点  Мына 

тауар өте тиімді, энергияны төмен 

деңгейде қажет етеді, шығыны аз 

сияқты ерекшеліктерге тән. 

【低缓】 dīhuǎn【 сын.】① ақырын; 

баяу; бәсең; жай; шабан：他语调～，

但口气很坚决  Оның интонациясы баяу 

болғанымен, сөйлеу мәнері өте батыл.

②еңіс; ылди. 

【低回】 dīhuí〈书〉【 ет.】① адасу; 

қаңғыру.②берілу; жабысу; жақсы көру; 

үйрену; үйір болу.③айналу; дөңгелену; 

үйірілу：思绪～   көңіл күйі үйіріліп 

кетті. 

【低级】dījí【сын.】①төмен; ең төмен; 

кіші：～【ет.】物 майда жануарлар.②
жазық жер; ойпат жер; төмен; аласа. 

【低价】 dījià【 зат.】 арзан; бағасы 

төмен. 

【低贱】 dījiàn【 сын.】① дәрежесі 

төмен; деңгейі төмен; статусы төмен.②

арзан; сапасы төмен; сапасыз：谷价～ 

бағасы арзан астық. 

【 低 聚 糖 】 dījùtánɡ 【 зат. 】
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олигосахарид. 

【 低 空 】 dīkōnɡ 【 зат. 】 кішігірім 

биіктік：～飞行   кішігірім биіктікте 

ұшу. 

【低廉】dīlián【сын.】арзан; қымбат 

емес; қол жетімді：价格～ қол жетімді 

баға. 

【低劣】dīliè【сын.】сапасыз; сапасы 

нашар; сапасы төмен; төмен 

сұрыпты：～产品  сапасыз тауар. 

【低龄】 dīlínɡ 【 сын. 】 жас; жасы 

төмен. 

【低落】dīluò①【ет.】төмендеу; түсу; 

арзандау：价格～ бағасы түсу; бағасы 

төмендеу.②【 сын.】 сапасыз; арзан; 

нашар; төмен; әлсіреу：士气～ әскери 

рухы төмен. 

【 低 迷 】 dīmí 【 сын. 】 ① тоқырау, 

тоқыраушылық; тұралау (нөлдік немесе 

баяу экономикалық өсу кезеңі не 

экономикалық құлдырау кезеңі, 

экономикадағы, өндірістегі, саудадағы 

тоқырау); депрессия (шаруашылықтың 

және қоғамдық тұрмыстың дамымай 

тоқтап қалуы, кейін кетуі)：～的市场 

тоқыраған нарық.②〈书〉айқын емес; 

анық емес; анық көрінбейтін; ашық 

емес; бұлдыр; бұлыңғыр; көмескі：烟

雾～ бұлыңғыр тұман. 

【低能】 dīnénɡ【 сын.】 болымсыз; 

зейінсіз; қабілетсіз. 

【低能儿】dīnénɡér【зат.】ақылы кем; 

ақылдан адасқан; ақылдан алжасқан, 

ақыл-парасаты кем; ақымақ; жарымес; 

бишара; жаман; жетесіз; қортық. 

【低频】dīpín【зат.】①төмен жиілік; 

жиілігі төмен.②төменгі радиожиілік. 

【低气压区】 dīqìyāqū【 зат.】 төмен 

қысымды аймақ. 

【低热】 dīrè 【 зат. 】 субфебрилдік 

температура. 

【低人一等】dī rén yī děnɡ   жетіспеген; 

кемеліне жетпеген; істеліп жетпеген. 

【 低 三 下 四 】 dī sān xià sì   

жақтырмаған; жек көрінішті; жеккөрген; 

жеккөрінішті; жексұрын; жеркенішті; 

қоршылық; сұмпайы; сұмырай; 

ұнатпаған. 

【低烧】 dīshāo【 зат.】 субфебрилдік 

температура.. 

【低声】 dī shēnɡ  тыныш; ақырын; 

сыбырлап; сыбырмен. 

【低声下气】dī shēnɡ xià qì  бас ұрып; 

ұлы басын кіші етіп; жалпылдап; 

көнгіш; қарыспай; қыңқылсыз; 

талғаусыз. 

【低首下心】dī shǒu xià xīn   бағыну; 

бойсұну; жеңілу; көну. 

【低俗】 dīsú【 сын.】 жылдамдығы 

баяу; ақырын жүретін; жай жүретін. 

【低糖】dītánɡ【сын.】көмірсулардың 

төмен деңгейі; қанты аз：～糕点 қанты 

аз шығыс тәттілері. 

【低头】dītóu【 ет.】①басын төмен 

қарату; басын салбырату ： ～ 不 语  

Басын төмен қаратып тіл қатпау. ②
бағыну; бас ию; жеңілдім деу; пас 

деу：他在任何困难面前都不～   Ол 

қандай қиындық болса да басын иген 

жоқ. 

【低洼】 dīwā【 сын.】 төмен; аласа; 

жазық ： 地 势 ～  жергілікті жердің 

рельефі жазықтық. 

【低微】dīwēi【сын.】①ақырын;баяу; 

әлсіз; тыныш ： ～ 的 呻 吟  ақырын 

ыңырсу.② кіші; төмен; аласа; аз：收

入～  аз табыс.③төмен дәреже; төмен 

діңгей. 

【 低 温 】 dīwēn 【 зат. 】 төмен 

температура; гипотермия. 

【低下】dīxià【сын.】①аст; асты; етек; 

төмен; түп; төмен ： 技 术 水 平 ～ 

техника деңгейінің түбі. ② азаю; 

аласару; жайдақтау; төмендеу：情趣～ 

қызығушылықтың төмендеуі. 

【低限】dīxiàn【зат.】ең төменгі шек. 

【低压】dīyā【зат.】①төмен қысым.②

төмен қуат. ③ барометрлік минимум; 

төменгі қысым; депрессия 

(шаруашылықтың және қоғамдық 

тұрмыстың дамымай тоқтап қалуы, 

кейін кетуі). 

【 低 压 槽 】 dīyācáo 【 зат. 】 төмен 

қысымды жыра; төмен қысымды жылға. 

【低音提琴】dīyīn tíqín   контрабас 

(шекті, қылды музыка аспабы). 

【低语】 dīyǔ【 ет.】 ақырын дыбыс; 

көмескі айқай; сыбдыр; сылдыр; ыбыр-

сыбыр：～密谈   сыбырлай жасарын 

әңгіме жүргізу. 

【 低 云 】 dīyún 【 зат. 】 төмендегі 

бұлттар; төмен ярусты бұлттар. 

 

羝 dī〈书〉   серке; теке; еркек қой; қой 

(еркек қой, қошқар). 

堤 (隄 )dī【 зат.】 бөгет; дамба：河～  

өзен бөгеті. 

【堤岸】dī’àn【зат.】бөгет; дамба. 

【堤坝】dībà【зат.】бөгет; тоған：要

加 紧 修 筑 ～ ， 以 防 水 患   Су 

тасқынының алдын алу үшін тоғаннық 

құрылысын интенсивтендіру керек. 

【堤防】dīfánɡ【зат.】дамба; бөгет：

汛期以前，要加固～ Су тасқынының 

алдында бөгеттерді нығайту керек. 

【堤围】 dīwéi【 зат.】 тоған; бөгет; 

дамба. 

【堤堰】 dīyàn【 зат.】 тоған; дамба; 

бөгет; бөгеу (уақытша істелген бөгеу)：

整修～ тоғанды жөндеу. 

提 dī   “提”(tí)    мағынасында. 

【 提 防 】 dī·fɑnɡ 【 ет. 】 қауіпсіздік 

шараларын қолдану; абайлау; сақ 

болу：对他你要～着点儿   Сен одан 

біраз сақтанып жүруің керек. 

【提溜】 dī·liu〈口〉【 ет.】 көтеру; 

қолында алып жүру：手里～着一条鱼  

Қолында бір балықты алып жүр. 

 ( 磾 )dī   қара түске бояғыш 

минерал; көбінесе адам атына 

қолданылады. 

【 嘀 嗒 】 dīdā  “ 滴 答 ”(dīdā)  

мағынасында. 

【 嘀 嗒 】 dī·dɑ   “ 滴 答 ”(dī·dɑ)  

мағынасында. 

【嘀里嘟噜】dī·lidūlū【сын.】безілдеу; 

дабыр-дүбір сөйлеу; дабдырау; 

дабырлап сөйлеу. 

滴 dī①【ет.】таму; тамшылау：～水穿

石  су тастардың арасынан тамшылап 

тұрды. ② 【 ет. 】 ағызу; тамшылап 

ағу：～眼药  Тамызатын көз дәрісі.③

тамшы：水～ су тамшысы.④【мөл.】

тамшы：一～汗  тамшы тер. 

【滴虫】dīchónɡ【зат.】трихомонадтар. 

【 滴 答 】 dīdā 【 ел. 】 сыртылдау; 

тықылдау; тырсылдау; шықылдау 

(сағаттың жүрген дыбысы)：屋里异常

寂静，只有钟摆～～地响着  Бөлме бір 

түрлі тыныш тек қана сағат тілінің 

дыбысы ғана естіледі. 

【滴答】dīdɑ【ет.】таму; тамшылау：

汗直往下～  тері тікелей төмен қарай 

тамшылады. 

【 滴 滴 涕 】 dīdītì 【 зат. 】
Дихлордифенил- трихлорэтан; Д.Д.Т.. 

【滴定】 dīdìnɡ【 ет.】жазу көрсету; 

кино суретіндегі түсіндірме сөздерді 

көрсету. 

【滴定管】dīdìnɡɡuǎn【зат.】бюретка 

(сұйықтықты өлшейтін әйнек түтік). 

【 滴 定 液 】 dīdìnɡyè титрленген 

ерітінділер. 

【 滴 灌 】 dīɡuàn 【 ет. 】 тамшылап 

суғару; тамшымен суландыру. 

【滴管】dīguǎn бюретка (сұйықтықты 

өлшейтін әйнек түтік); дәрі тамызғыш. 

【滴剂】dījì тамшы. 

【滴沥】dīlì  себелеп жауу; сіркіреу; 

тамшылау：雨水～  жаңбыр сіркіреп 

жауып тұр. 

【滴里嘟噜】dī·lidūlū①【сын.】түрлі 

нәрселер.② “嘀里嘟噜”  мағынасында. 

【滴溜溜】 dīliūliū(～的 )【 сын.】
елгезек; елпілдек; еті тірі; жылдам 

қозғалатын; жігерлі; қағылез; шамдағай; 

айналу; дөңгелену：陀螺在地上～地转

【ет.】   Зырылдауық жерде айналып 

қозғалып тұр. 

【 滴 溜 儿 】 dīliūr 【 сын. 】 ① доп-

домалақ：～圆 доп-домалақ.②елгезек; 

елпілдек; еті тірі; жылдам қозғалатын; 

жігерлі; қағылез; шамдағай：眼珠～乱

转 көзі ойнақтап кетті. 

【滴入法】dīrùfǎ  тамшы жіберу. 

【滴水】 dī·shui【 зат.】①шатырдың 
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шеті (үй төбесінің төмен салбырап 

тұратын шеті).②шатырлар арасындағы 

аралық. 

【滴水不漏】 dī shuǐ bù lòu  су да 

сіңбейтін; шаң жұқпайтын：她能言善

辩，说出的话～ Ол сөзге өте шешен, 

айтқан сөзіне шаң жұқтыра алмайсын. 

【滴水成冰】dī shuǐ chénɡ bīnɡ  қатты 

аяз; сұрапыл аяз. 

【滴水穿石】dī shuǐ chuān shí〖水滴石

穿〗. 

【 滴 水 】 dī·shui ①  «дишуй». ② 

үйлердің қабырғаларының арасында 

судың ағып кетуі үшін қалдырылған 

аралық. 

【滴水瓦】 dī·shuiwǎ 【 зат. 】 оюлы 

шығыңқы черепица. 

樀 dī[樀樀](dīdī)〈书〉【ел.】тоқ-тоқ; 

тық-тық; шақ-шақ. 

 

 

dí 

 

【狄】Dí①қытайдағы көне ұлттардың 

бірі.②фамилияға қолданылады. 

【迪】 dí①〈书〉 ақыл беру; бағыт 

көрсету; жөн сілтеу. ② (Dí)фамилияға 

қолданылады. 

【迪斯科】dí·sikē【зат.】①дискотека.

②диско：跳～ диско билеу. 

【 的 】 -1dí ақиқат; ақиқаттық; 

бүркеусіз; дәл; нағыз：～当  орынды. 

【的】 -2díтакси：打～   такси ұстау. 

Ескету“的” ауыз екі сөйлеуде  бірінші 

(dī) тонмен айтылады 

【的当】dídànɡ【сын.】жолды; жөнді; 

иінді; қисынды; орынды; ретті：这个评

语十分～  Бұл толық орынды сын. 

【的确】díquè【үс.】задында; расында; 

шынында; дұрысын айтқанда; 

шынымен ：他～是这样说的   Ол 

расында да осылай деді. 

【的确良】díquèliánɡ【 зат.】лавсан; 

дакрон. 

【的士】díshì〈方〉【зат.】такси. 

【的证】dízhènɡ〈书〉【 зат.】дәлел; 

дәлелдеме. 

【 籴 】 dí 【 ет. 】 сатып алып қою; 

толайым сатып алу：～麦子 бидайды 

сатып алып қою. 

【荻】 dí【 зат.】① қамыс; құрақ.②
(Dí)тегі. 

【敌】dí① қарама-қарсы; жау：～军 

қарама-қарсы тарап армиясы.②дұшпан; 

жау：残～  жау күштерінің қалдықтары.

③тыю; тоқтату; ірку. 

【敌敌畏】dídíwèi【зат.】дихлорфос. 

【敌对】 díduì 【 сын. 】 алауыздық; 

араздық; дұшпандық; жаулық; қастық; 

өшпенділік：～行【ет.】  өшпенділік 

жасау. 

【 敌 国 】 díɡuó 【 зат. 】 қарсылас 

мемлекет; жау мемлекет; дұшпан ел. 

【敌害】díhài【зат.】жыртқыш жануар; 

қанқұмар：刺猬遇到～时，便把身体蜷

曲成球【 сын. 】   Кірпі жыртқыш 

жануар кездескен кезде денесін 

иілдіріп домаланып шыға келеді. 

【敌后】díhòu【зат.】жау желкесі; жау 

тылы; дұшпан тылы：深入～  дұшпан 

тылына ену. 

【 敌 境 】 díjìnɡ 【 зат. 】 жау 

территориясы; дұшпан территориясы：

深入～ дұшпан жеріне ену. 

【敌忾】díkài〈书〉【ет.】ғадауат; жек 

көрушілік; дұшпандық; жаугершілік; 

жаулық; қастық; өшпенділік：同仇～  

ортақ жауға қарсы өшпенділік ету. 

【 敌 寇 】 díkòu 【 зат. 】 басқыншы; 

басып алушы; жаулап алушы：抗击～  

басқыншыларға тойтарыс беру. 

【 敌 情 】 díqínɡ 【 зат. 】 қарсылас 

туралы мәліметтер; дүшпанның 

жағдайы ： 了 解 ～   дұшпан тарап 

туралы мәліметтерді үйреніп шығу. 

【敌酋】 díqiú【 зат.】жау басшысы; 

басты жау：活捉～  жау басшысын 

қолға түсіру. 

 

【敌人】 dírén【 зат.】 дұшпан; жау; 

қарсылас; қас адам. 

【敌视】díshì【ет.】жау болу; жауласу; 

жауығу; қастасу ： 互 相 ～  өзара 

жауласу;  ～的态度  қастасу әрекеті. 

【敌手】díshǒu【зат.】бақас; бақталас; 

бәсекелес; жарыстас; күндес：咱们几

个都不是他的～  біз бірнеше адамның 

барлығымыз оның бәсекелесіміз. 

【 敌 台 】 dítái 【 зат. 】 қала 

қабырғасының ішіндегі бақылау 

ғимараты. 

【敌探】 dítàn【 зат.】 жау барлауы; 

дұшпан тыңшылары. 

【敌特】dítè【зат.】жау тыңшылары. 

【敌伪】 díwěi【 зат.】 интервенттер 

мен марионеткалардың билігі; 

отарлаушы мемлекет пен қуыршақ 

мемлекеттің билігі：～时期  қуыршақ 

мемлекеттің билігі кезінде. 

【敌我矛盾】dí-wǒ máodùn  біз бен 

біздің дұшпандарымыздың арасындағы 

қара-қайшылықтар. 

【 敌 焰 】 díyàn 【 зат. 】 жаудың 

менмендігі; дұшпанның 

өзімшілдігі ： ～ 嚣 张  Дұшпан 

менменсіп бетімен кетті. 

【 敌 意 】 díyì 【 зат. 】 дұшпандық; 

жаугершілік; жаулық; қастық; 

өшпенділік ： 心 怀 ～   жүрегінде 

өшпенділікті сақтау. 

【敌阵】dízhèn【 зат.】жау позиясы; 

дұшпанның орналасуы ： 冲 入 ～  

дұшпанның орналасқан жеріне басып 

кіру. 

【涤】dí①жуу; тазалау：～荡 тазалап 

кетіру.②(Dí)фамилияға қолданылады. 

【涤除】 díchú 【 ет. 】 жою; құрту; 

өшіру：～污垢 кірді кетіру. 

【涤荡】 dídànɡ【 ет.】 тазалау; жуу; 

тазалап кетіру：～污泥浊水  балшықты 

тазарту. 

【涤纶】dílún【зат.】давсан; терилен; 

дакрон. 

【笛膜】 dímó(～儿 )【 зат.】 дабыл 

жарғақ; жарғақ; торсылдақ. 

【笛子】dízi【зат.】сырнай; флейта. 

【觌】dí〈书〉көру; көрісу. 

【觌面】dímiàn〈书〉【ет.】кездесу; 

көрісу. 

【髢】 dí(旧读 dì)[髢髢 (dí·dí)〈方〉

【 зат. 】 жапсырма бұрым; жасанды 

бұрым. 

【嘀】dí［嘀咕］(dí·ɡu)【ет.】①өсек 

айту; өсектеу; сыбырласу：俩人一见面

就～上了 Екі адам бір кездескеннен-ақ 

сыбырласып сөйлесе бастады. ②

күмәндану; күмән жанын өртеп：他看

到这种异常的情【сын.】，心里直～  Ол 

мұндай қызық жағдайды көре сала, 

бірден ішінен күмәнданып қалды.. 

【嫡】dí①заңды әйелі; бәйбіше：～出  

бірінші заңды әйелінен туылған. ②

туысқандар; жақын адамдар ： ～ 亲 

туысқандар. ③ бір туған; туған; 

ортодоксал; ортодоксалдық; 

ортодокстық：～传  ортодоксалдық. 

【嫡出】díchū【ет.】бәйбішеден туған; 

заңды әйелінен туған. 

【嫡传】 díchuán【 ет.】 ортодоксал; 

ортодоксалдық; ортодокстық：～弟子 

ортодоксальдық шәкірт. 

【嫡母】 dímǔ【 зат.】 заң бойынша 

анасы; заңды ана. 

【 嫡 派 】 dípài 【 зат. 】 ① тікелей 

мұрагерлік сызық ： ～子 孙 тікелей 

мұрагер ұрпақтар. ② ортодоксальдік 

мектеп ： ～ 真 传   ортодоксальдік 

мектеп салты. 

【嫡亲】díqīn【сын.】туған; бір туған; 

туысқан：～侄子 туған жиені. 

 

【嫡堂】dítánɡ【сын.】немере：～兄

弟  немере аға-інілер. 

【 嫡 系 】 díxì 【 зат. 】 ① тікелей 

мұрагерлік сызық ：～后裔  тікелей 

мұрагер ұрпақтар. ② өзінің тобы; 

жеке：～部队 өзінің жеке командасы. 

【嫡子】 dízǐ【 зат.】 бірінші заңды 

әйелінен туған бала. 

【翟】dí①ұзын құйрықты қырғауыл.②

қырғауылдың үкісі. ③ (Dí)фамилияға 

қолданылады.. 

【镝】 dí〈书〉жебенің ұшы; садақ 

ұшы：锋～  сабақтың ұшы өткір. 
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【蹢】dí〈书〉тұяқ; кішкентай тұяқ; 

тұяқша. 

 

dǐ 

 

【氐】dǐ〈书〉ағаштың тамыры мен 

діңгегі. 

【邸】 dǐ ① резиденция (үкіметтің я 

мемлекет бастығының тұратын орны)：

官～   шенеуніктің резиденциясы. ②
(Dǐ)фамилияға қолданылады. 

【诋】dǐ  балағаттау; боқтап сөйлеу; 

боқтау; дікілдеу; жеку; жекіру; жерлеу; 

сөгу; тілдеу; ұрсу：～毁  балағаттау. 

【诋毁】 dǐhuǐ 【 ет. 】 ғайбат айту; 

жамандау; өсек айту; өсектеп жамандау; 

өсектеу：～别人，抬高自己  Басқаны 

жамандап, өзін асқақтату. 

【底】1dǐ① (～儿 )【 зат.】аст; асты; 

етек; төмен; түп：海～ теңіздің түбі.②

(～儿)【зат.】егжей-тегжей; мән; мәніс; 

тетік; тобықтай; төркін; ұзын-ырғасы：

刨根问～ мәніне жету.③(～儿)【зат.】
шимай дәптер; алғашқы жазу; 

көшірме：～本  колжазбаның алғашқы 

нұсқасы.④ ақыры; соңы：年～  жыл 

соңы.⑤(～儿)【зат.】айнала; жағдай; 

орталық; түс ： 白 ～ 红 花   аппақ 

даладағы қызыл гүлдер. ⑥ 【 зат. 】

түбірдің негізі.⑦〈书〉 қол жеткізу; 

жету. ⑧(Dǐ)фамилияға қолданылады. 

【底】2dǐ〈书〉代 сұрау есімдігі: не; 

неге; қалай; қандай ： ～ 事  қандай 

шаруа. 

【底】3dǐ〈书〉代 нұсқау есімдігі.①

мына; мыналар; мынадай.②мынадай; 

осындай. 

【 底 版 】 dǐbǎn 【 зат. 】 жағымсыз; 

келеңсіз; кері. 

【底本】 dǐběn【 зат.】① көшірме.②
шимай дәптер. 

【 底 册 】 dǐcè 【 зат. 】 мұрағатқа 

арналған нұсқа：打印两份，一份上

报，一份留做～  Екі көшірме жасап, 

бір нұсқасын газетке жібер, бір 

нұсқасын мұрағатқа сал. 

【 底 层 】 dǐcénɡ 【 зат. 】 ① төмен; 

төменгі этаж ： 大 楼 的 ～ 是 商 店  

Көпқабатты үйдің төменгі қабаты дүкен.

② төменгі деңгей; төменгі палата; 

төменгі тап：生活在社会～ Қоғамның 

ең төменгі табында өмір сүру. 

【 底 肥 】 dǐféi 【 зат. 】 негізгі 

тыңайтқыш：～不足，麦苗长得不好  

Негізгі тыңайтқышты сеппесе, бидай 

жақсы болып өспейді. 

【底粪】dǐfèn【зат.】қи; тыңайтқыш. 

【底稿】 dǐɡǎo(～儿 )【 зат.】 нақты 

қолжазба; негізгі нұсқа; нұсқа; 

түпнұсқа; колжазбаның алғашқы түрі; 

таза қолжазба. 

【底工】dǐɡōnɡ   “底功”  мағынасында. 

【底功】dǐgōnɡ【зат.】негізгі әскери 

өнер. 

【底火】dǐhuǒ【зат.】①жалынсыз от.

②капсюлді тығын. 

【底价】 dǐjià【 зат.】①шектік баға; 

негізгі баға; өзіндік құн; өзіне түскен 

бағасы (тауар өндіруге жұмсалған 

сома)：这套邮票拍卖～130 元，成交价

160 元  Мына марканың аукциондағы 

негізгі бағасы 130 юань, ал қазіргі 

келісімді бағасы 160 юань. ② негізгі 

төлем. 

【底襟】 dǐjīn(～儿 )【 зат.】 киімнің 

ішкі етегі. 

【底里】dǐlǐ〈书〉【зат.】егжей-тегжей; 

мән; мәніс; тетік; тобықтай; төркін; 

ұзын-ырғасы：不知～  мәнісін  білмеу. 

【底码】dǐmǎ【 зат.】①минималдық 

баға; ең төменгі бағасы.②минималдық 

пайыздық мөлшерлеме; ең төменгі 

пайыздық мөлшерлеме. 

【底牌】 dǐpái 【 зат. 】① карталар; 

қолдағы карта. ② соңғы мүмкіншілік; 

соңғы қор：摸清对方～  қарама-қарсы 

жақтың соңғы мүмкіншілігін қолға 

түсіру.③соңғы күш; соңғы қуат. 

【底盘】dǐpán【зат.】①биржадағы ең 

төменгі курс; биржадағы минималды 

курс. ② 〈 方 〉 шасси (ұшақ жерге 

қонарда я ұшарда дөңгелегінің жерге 

соқтығуын жұмсартатын тетік); шасси 

(автомобильдің, кузоводан басқа, 

механизмдермен жабдықталған 

шамасы). 

【 底 片 】 dǐpiàn 【 зат. 】 ① негатив 

(шыныға я үлдірге түсірілген сурет).②
кассета; құндақ; құнерездік; үнтаспа 

(фотография пластинкасына жарық 

өткізбейтін футляр). 

【底色】dǐsè【зат.】бояу қабаты; фон 

(үстіне бір нәрсенің суреті салынушы 

негізгі түс)：整个剧本有一种悲剧的～  

Пьесса толығымен біркелкі қайғылы 

түске ие. 

【 底 商 】 dǐshānɡ 【 зат. 】 төменгі 

қабаттағы дүкен. 

【底墒】dǐshānɡ【зат.】жердің ылғалы; 

жер ылғалдылығы：今春雨水多，～好  

Бұл көктемде жаңбыр көп жауды, 

жердің ылғалдылығы жақсы. 

【底数】dǐshù【зат.】①түбірдің негізі.

② мәселенің негізі; мәселенің түпкі 

мәні：告诉你个～  саған мәселенің 

негізін айтайын. 

【底细】dǐxì【зат.】егжей-тегжейлілік; 

жан-жақтылық; нақтылық; толықтық; 

түгін қалдырмаушылық; түп-түгелдік：

不了解这件事的～  Мына шаруаны 

жан-жақты үйреніп шықпаған. 

【底下】 dǐxiɑ 【 зат. 】方位词 . ①

астында：树～   ағаштың астында.②

ары; кейін; сосын：他们～说的话我就

听不清了  Олардың сосын айтқан сөзін 

мен естідім, бірақ түсінбедім. 

【底下人】dǐxiɑrén【зат.】①малай; үй 

қызметшісі; қызметші (біреудің 

билігіне толық берілген, оның дегенін 

орындайтын адам). ② бағынған; 

бағынушы; бағыныңқы; бағынышты; 

бодам; бодан; бұйдалаған тайлақтай：

上 边 没 说 话 ， ～ 不 好 做 主  

Жоғарыдағылар сөйлемесе, 

бағыныштылар жақсы жұмыс істемейді. 

【底限】 dǐxiàn【 зат.】    “底线 ”1  

мағынасында. 

【底线】 -1dǐxiàn【 зат.】① төменгі 

шекара; шекара; шек.②ең төменгі шек. 

【 底 线】 -2dǐxiàn 【 зат. 】 жасырын 

қатынас; жасырын байланыс.  

【底薪】dǐxīn【зат.】негізгі жалақы; 

негізгі табыс. 

【底蕴】 dǐyùn【 зат.】 егжей-тегжей; 

мән; мәніс; тетік; тобықтай; төркін; 

ұзын-ырғасы：不知其中～ ішкі мәнісін 

білу. 

【底止】dǐzhǐ〈书〉【зат.】көлем; маң; 

ақыр; аяқ; бітуі; соң; шек; шет; шекара; 

іші ： 永 无 ～  ешқашан шегіне 

жетпейтін; шексіз. 

【底子】dǐzi【зат.】①аст; асты; етек; 

төмен; түп：鞋～  аяқ киімнің асты. ②
егжей-тегжейлілік; жан-жақтылық; 

нақтылық; толықтық; түгін 

қалдырмаушылық;  түп-түгелдік：把～

摸清了 толығымен иелену.③негіз; тірек; 

сүйеу; база：他的～不大好，可是学习

很努力  Оның білімінің негізі онша 

жақсы болмаса да, ол өте тырыса 

оқиды.④жазба түр; жазу;  жазу өрнегі; 

жазу үлгісі; колжазбаның алғашқы 

түрі ： 发 出 的 文 件 要 留 个 ～  

жарияланған құжат жазба нұсқасын 

қалдыруды талап етеді. ⑤ қалған; 

қалдық：货～  тауарлардың қалдығы.

⑥ дала; айнала; фон (үстіне бір 

нәрсенің суреті салынушы негізгі түс). 

【底座】dǐzuò(～儿 )【зат.】жертөле 

қабаты; цоколь (үйдің іргетастан 

салынған астыңғы қабаты); табан; ірге; 

ірге тас：柱子的～ ұстынды жертөле. 

【抵】1dǐ①【ет.】таяну; таяу; тіреу; 

сүйеу; тіреп қою; сүйену：他用手～着

下巴颏儿 Ол қолымен иегін сүйеді.②
тоқтату; ірку; шығармау; жібермеу; 

түсірмеу; ұстап қалу; тоқтату; төтеп 

беру; төтеу; шыдау：～制 орнатылған 

тәртіпке шыдау.③【ет.】есесін қайыру; 

есесін орнына салу; қалпына келтіру; 

орнын толтыру; теңгеру; теңелту：～命 

бұйрықты қалпына келтіру.④【 ет.】

кепіл; кепілдеме：用房屋做～  үйін 

кепілге салып. ⑤【 ет. 】 жабу; өтеу; 

төлеу ： 收 支 相 ～  шығын пайда 

түскеннен кейін қалыпталады.⑥【ет.】
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ауыстыру; алмастыру：一个～两个  

жалғыз өзі екі адамның орнын басады. 

抵 2dǐ【ет.】келу; келіп жету; көлікпен 

келу; жету (көлікпен) ： 平 安 ～ 京  

Пекинге аман-есен жетіп бару. 

【抵补】dǐbǔ【 ет.】орнын толтыру; 

өтеу; төлеу; жабу; орнын өтеу：～损失  

шығынды өтеу. 

【抵偿】dǐchánɡ【ет.】есесін қайыру; 

есесін орнына салу; қалпына келтіру; 

орнын толтыру; теңгеру; теңелту：～消

耗  шығынды қалпына келтіру. 

【抵触】 (牴触 )dǐchù【 ет.】көзқарас 

қайшылығы; қайшылық; үйлеспеушілік. 

【抵达】dǐdá【ет.】келу; келіп жету; 

көлікпен келу; жету (көлікпен：～目的

地  межелі жерге жетіп бару. 

【抵挡】 dǐdǎnɡ【 ет.】 тоқтату; ірку; 

ұстап қалу. 

【抵还】dǐhuán【ет.】есесін қайыру; 

есесін орнына салу; қалпына келтіру; 

орнын толтыру; теңгеру; теңелту：把房

产 作 价 ～  жылжымайтын мүліктің 

бағасын қалпына келтіру. 

【 抵 换 】 dǐhuàn 【 ет. 】 ауыстыру; 

ауыстырып алу; білдірмей ауыстырып 

қою. 

【抵交】dǐjiāo【ет.】орнын толтыру; 

өтеу; төлеу. 

【 抵 缴 】 dǐjiǎo 【 ет. 】 « 抵 交 » 

мағынасында. 

【抵抗】 dǐkànɡ【 ет.】 қарсы тұру; 

қарсылық көрсету; қарсылық қылу：～

敌 人 入 侵   дұшпандардың 

басқыншылығына қарсылық ету. 

【抵扣】dǐkòu【 ет.】 азайту; кеміту; 

қысқарту; қысқару; қысқарылу; 

шағындау; ықшамдау. 

【抵赖】dǐlài【 ет.】бекітілу; бекітіп 

алу; ашу：不容～   бекітуге болмайды. 

【抵命】dǐmìnɡ【ет.】өмірін қию：杀

人～  адамдарды өлтіріп өмірін қию. 

【抵事】dǐshì〈方〉【сын.】баһралы; 

берекелі; игі; игілікті; пайдалы; тиімді. 

【抵数】dǐshù【ет.】бұдан басқа; қоса; 

мұның үстіне; одан басқа; ол аз болса; 

оның үстіне. 

【抵死】 dǐsǐ 【 үс. 】 өлесі; өлтіре; 

өлімші; өлімші болу ： ～ 不 承 认  

Өлгенін мойындамау. 

【抵牾】 (牴牾 )dǐwǔ〈书〉【 ет.】
қайшылық; қайшылықтылық; қарама-

қарсылық. 

【抵消】 dǐxiāo 【 ет. 】 өтеу; орнын 

толтыру; жоққа шығару：这两种药可

别同时吃，否则药力就～了  Мына екі 

дәріні бір уақытта ішуге болмайды, 

әйтпесе дәрілердің дәрілік қасиеті 

жойылады. 

【抵押】dǐyā【ет.】кепіл; кепілдеме; 

ипотека (ақшалай несиені қамтамасыз 

ету үшін кепілзатқа салынатын 

жылжымайтын мүлік; кепілге салынған 

меншік жөніндегі кепілхат) ： ～ 品   

кепілдеме зат. 

【抵御】dǐyù【ет.】бөгеп қалу; ұстап 

қалу; тоқтату ： ～ 外 侮   шетелдік 

басқыншылықты тоқтату. 

【抵债】dǐzhài【ет.】қарызын жабу; 

қарызын өтеу. 

【抵账】dǐzhànɡ【ет.】қарызды өтеу; 

қарызын беру; қарызын жабу. 

【 抵 制 】 dǐzhì 【 ет. 】 қарсы тұру; 

қарсылық көрсету; қарсылық қылу; 

бетін қайтару; болдырмау; бұрынырақ 

алдын алу; жол бермеу; қақпайлап 

жіберу; қақпайлау; сақтап қалу：～不

正 之 风  мықты тенденцияларға 

қарсылық ету. 

【抵罪】dǐzuì【ет.】жазаның орнына. 

【柢】dǐ  негіз; тірек; табан; ірге; ірге 

тас ： 根 深 ～ 固   Өсімдік тамыры 

тереңде болса, оның негізі мықты 

болады. 

【砥】dǐ(旧又读 zhǐ)〈书〉ажарлау; 

қырнау; тегістеу; жону：～石   тасты 

тегістеу. 

【砥砺】dǐlì〈书〉①【зат.】қайрақ; 

шарық. ② 【 ет. 】 өндіру; істеп 

шығару：～革命意志   революциялық 

ерікті жасау. ③ 【 ет. 】 көтермелеу; 

мадақтау; ынталандыру：互相～ өзара 

ынталандыр 

【 骶 】 dǐ 【 зат. 】 бөктеріншек; 

құйымшақ; сегізкөз; арты. 

【骶骨】 dǐɡǔ 【 зат. 】 бөктеріншек; 

құйымшақ; сегізкөз. 

 

dì 

 

【地】dì①【 зат.】жер：天～  аспан 

мен жер.②【зат.】жер; құрлық; ел：～

面  жердің беті.③【 зат.】 жер; жер 

қыртысы; құйқа; қыртыс; топырақ; 

дала：下～干活儿 дала жұмыстарына 

аттану.④【зат.】еден：水泥～  бетон 

еден. ⑤【 зат. 】 аймақ; атырап; жақ; 

жер：各～   әр бір аймақ.⑥【 зат.】

аймақтық; жергілікті; өңірлік. ⑦

【зат.】жер орын.⑧жер; орын：无～自

容 ұялғаннан кіретін жер таба алмау.⑨

【 зат.】орын; пункт：目的～межелі 

жер; тағайындалған орын. ⑩ орын; 

жер：易～以处 өзін басқаның орнына 

қойып көру. ⑾  мүмкіндік; 

мүмкіншілік：预为之～   алдын ала 

мүмкіндік беру.⑿【 зат.】жол：二十

里～ 20 ли жол. 

【地板】dìbǎn【 зат.】① еден：木～ 

паркет; ағаш еден.②〈方〉 айдалған 

жер; егіндік; егіндік жер; егістік; егістік 

жер; жыртылған жер. 

【地板革】 dìbǎnɡé【 зат.】 линолеум 

(еденге төселетін я қабырғаны қаптау 

үшін қолданылатын полимерлік 

материал). 

【地板砖】dìbǎnzhuān【 зат.】 еденге 

арналған плиткалар. 

【地磅】dìbànɡ【зат.】көлікпен алып 

жүруші тараз. 

【地保】 dìbǎo【 зат.】 староста; топ 

басы. 

【地堡】 dìbǎo【 зат.】 ағаш қорған; 

блокгауз (таяныш пункті есебінде 

пайдаланылатын атысқа қолайлы 

қорғану үйі). 

【地标】dìbiāo【зат.】көзге көрінерлік; 

көңіл бөлерлік; назар аударарлық (зат, 

нәрсе т. б.); бағдар; нысана; тұспал. 

【地表】dìbiǎo【зат.】жер беті：～温

度  жер бетінің температурасы. 

【地鳖】dìbiē【зат.】жер тасбақасы; 

құрлық тасбақасы. 

【 地 波 】 dìbō 【 зат. 】 ультрақысқа 

толқындар. 

【地 】dìbǔ【зат.】дуадақ. 

【地步】 dìbù【 зат.】① ахуал; күй; 

жағдай; жай-күй：真没想到他会落到这

个～  Оның осындай жағдайға дейін 

түсетіні еш ойма келмепті. ② дейін; 

шейін; соншалықты：他兴奋得到了不

能 入 睡 的 ～   Ол соншалықты 

уаымдағанынан ұйықтай алмады. ③

мүмкіндік; мүмкіншілік ： 留 ～ 

мүмкіндік қалдыру. 

【地层】dìcénɡ【зат.】қыртыс; қабат 

(ұйысып бақшаланған нәрсе); қат; 

текше. 

【地产】dìchǎn【зат.】жерге иелік ету; 

жер қожалығы; жерге қожалық ету. 

【地秤】dìchènɡ【зат.】вагондық тараз; 

темір жол таразы. 

【地磁】 dìcí 【 зат. 】 геомагнетизм; 

жердің магниттілігі. 

【地磁极】dìcíjí【 зат.】геомагниттік 

полюс; жер магнетизмінің полюсі. 

【地大物博】 dì dà wù bó  кең әрі 

табиғи байлығы мол：中国～，人口众

多    Қытайдың жері кең, табиғи 

байлығы мол, халқының саны да көп. 

【地带】 dìdài【 зат.】 алап; белдеу; 

белдік; аймақ; зона (жер шары үстінің 

екі параллель шеңберінің арасындағы 

жер)：草原～  дала белдеуі. 

【地道】dìdào【зат.】қазба; үңгір; жер 

асты жолы; тесіктау; туннель; үңгіртау 

(жер астымен жүретін я тауды тесіп 

өткен үңгір жол). 

【地道】dìdɑo【сын.】①табиғи; таза 

(ештеңе қоспаған); дәл; кәдімгі; қас; 

нағыз; шын：～药材  табиғи дәрмек.②

задында; расында; шынында：她的普

通话说得真～ Оның путуңхуа сөйлеуі 

шынында да тамаша. ③ бұрмалаусыз; 

бүкпесіз：他干的活儿真～ Ол еш бір 

бұрмалаусыз шын көңілден жұмыс 
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істейді. 

【 地 灯 】 dìdēnɡ 【 зат. 】 сәнсәуле 

(биікке, тіреуге орнатылған шам). 

【地点】dìdiǎn【зат.】жер ; орын：开

会～  жиналыстың өту орны. 

【地动】 dìdònɡ   жер қозғалу; жер 

сілкіну; зілзала. 

【 地 【 ет. 】 仪 】 dìdònɡyí 【 зат. 】
теллурий (Жердің Күнді айналуын 

көрсететін аспап). 

【地洞】 dìdònɡ 【 зат. 】 жер асты; 

зындан; үңгір; жертөле; төле (бірінші 

қабаттың астынан қазылып жасалған 

жай). 

【地段】 dìduàn【 зат.】 аумақ; жері; 

сала; телім; учаске：繁华～  жанданған 

аумақ. 

【地方】 dìfānɡ【 зат.】①периферия; 

шеткі аймақ (орталықтан қашық 

жердегі бөлімшелер); жергілікті. ②
аймақ; аудан; аумақ; жер; маңай; 

территория; төңірек. ③ жер; аймақ; 

аудан：他在农村的时候，常给～上的

群众治病   Ол ауылда болған кезде 

көбінесе халыққа медициналық көмек 

беріп отыратын. 

【地方】dì·fɑnɡ【зат.】①орын; аймақ; 

атырап; жақ; жер：你是什么～的人?  

Сен кай жердің адамысың? ② жер; 

орын：这话有对的～，也有不对的～  

Бұл сөздің дұрыс жері де бар, бұрыс 

жері де бар. 

【地方保护主义】dìfānɡ bǎohù zhǔyì  

аймақтық протекционизм. 

【地方病】dìfānɡbìnɡ【зат.】эндемия; 

эндемиялық ауру. 

【地方民族主义】dìfānɡ mínzú zhǔyì  

жергілікті ұлтшылдық. 

【地方时】dìfānɡshí【зат.】жергілікті 

уақыт. 

【地方税】dìfānɡshuì【зат.】жергілікті 

салық. 

【地方戏】dìfānɡxì【 зат.】жергілікті 

опера; жергілікті музыкалық пьесса. 

【地方志】dìfānɡzhì【зат.】өлкетану; 

туған жердің тарихи-географиялық 

сипаттамасы; өлкетану әдебиеті. 

【地肤】dìfū【зат.】изен; кохия. 

【地府】dìfǔ【зат.】о дүние：阴曹～
дозақ; жаһаннам; тамұқ; тозақ (жеті 

тамұқтың түбі деген мағынада).. 

【地埂】dìɡěnɡ(～儿)【зат.】белгі; жік; 

меже; шек; шеқара. 

【地沟】dìɡōu【зат.】жер астындағы 

су ағатын канава. 

【地瓜】dìɡuā〈方〉【 зат.】①батат; 

тәтті картоп.②қытайша тәтті картоп. 

【地广人稀】dìɡuǎnɡ rén xī   халық 

тыңыздылығының төмен деңгейде 

болуы. 

【地核】dìhé【зат.】жер ядросы. 

【地黄】 dìhuánɡ 【 зат. 】 жабысқақ 

ремания. 

【地黄牛】dìhuánɡniú【зат.】сұңғыла 

(арамшөп). 

【地积】dìjī【зат.】жердің аумағы; жер 

көлемі. 

【地基】dìjī【зат.】①аумақ; жері; сала; 

телім; учаске. ② фундамент; іргетас 

(үйдің іргесі, табаны). 

【地极】dìjí【зат.】жердің полюсі. 

【地籍】dìjí【зат.】жер кадастры; жер 

тізімдемесі (ауыл шаруашылығында 

орман аясындағы өндірістің негізгі 

құралы ретіндегі жер туралы 

мәліметтердің жүйеленген ақпары). 

【地籍图】 dìjítú 【 зат.】 кадастрық 

карта. 

【地价】dìjià【зат.】жердің бағасы. 

【地脚】dìjiǎo【 зат.】беттің төменгі 

шеті. 

【地脚】 dì·jiǎo〈方〉【 зат.】 аумақ; 

жері; сала; телім; учаске. 

【 地 窖 】 dìjiào 【 зат. 】 жерқойма; 

погреб (азық сақтайтын салқын қойма); 

жертөле; төле (бірінші қабаттың 

астынан қазылып жасалған жай; еден 

асты; үй асты қоймасы.  

【地界】dìjiè【зат.】①шек; шекара.②

аймақтық; жергілікті; өңірлік：出了北

京市就是河北～  Пекин қаласынан 

шыға салысымен бірден Хыбей аймағы 

басталады . 

【 地 牢 】 dìláo 【 зат. 】 апан; ор; 

шұңқыр：打入～ шұңқырға түсіп кету. 

【 地 雷 】 dìléi 【 зат. 】 мина; 

қопарылғыш; фугас (ішінде жарылғыш 

заты бар мина). 

【地理】dìlǐ【зат.】①география：自

然 ～    физикалық география. ②
география. 

【地理学】dìlǐxué【зат.】география. 

【 地 力 】 dìlì 【 зат. 】 жердің 

өнімділігі ： 多 施 基 肥 ， 增 加 ～  

Тыңайтқышты көм сепсе, жердің 

өнімділігі артады. 

【 地 利 】 dìlì 【 зат. 】 ① аймақтың 

географиялық артықшылықтары ： 天

时～ ауа-райы аймақтың географиялық 

артықшылығы. ② жердің табиғи 

ерекшеліктері; топырақтың табиғи 

құнарлылығы：充分发挥～，适合种什

么就种什么    Топырақтың табиғи 

құнарлылығын арттырған соң ыңғайлы 

болып қалды, не ексең де өсіп-өнеді. 

【地栗】dìlì〈方〉【зат.】келтебас; су 

талшыны. 

【地邻】dìlín【 зат.】шабындық жер 

бойынша көршілер. 

【地漏】dìlòu(～儿)【зат.】құйылыс; 

құйылыс тесігі. 

【地脉】 dìmài 【 зат. 】 топырақтың 

құрамы. 

【 地 幔 】 dìmàn 【 зат. 】 жердің 

мантиясы. 

【地貌】dìmào【зат.】бедер; құрылыс. 

【地面】dìmiàn【зат.】①жер бетіндегі; 

жер үстіндегі; жердегі：高山～两米 

Биік тау жер бетінен 2 метр биік.②

еден：瓷砖～   керамикалық еден.③

〈 口 〉 территория; аудан; аймақ; 

өлке：这里已经进入山东～  Мына жер 

Шандуң аймағының құрамына еніп 

қойған.④(～儿)〈口〉жер; орын：他

在～儿上很有威信   Ол жерде оның 

ықпалы қатты жүреді. 

【地膜】dìmó【зат.】пленка：～覆盖

育苗   көшеттердің үстін пленкамен 

жабу. 

【 地 亩 】 dìmǔ 【 зат. 】 жер; жер 

аумағы：丈【 мөл.】～жер аумағын 

өлшеу. 

【地菍】dìniè【 зат.】多年生草本植

物 ， 叶 子 倒 卵 【 сын. 】 或 椭 圆

【сын.】，花紫红色，浆果球【сын.】.

全草入药. 

【地盘】dìpán(～儿 )【 зат.】①билік 

ету аймағы; ықпал ету аумағы：争夺～  

ықпал ету аймағы үшін күресу. ②

〈方〉 табан; ірге; ірге тас：～下沉  

іргетастың шөгіп қалуы. 

【地皮】dìpí【зат.】①(～儿) жер беті; 

жердің беті：刚下过雨，～还没有干 

Қазір ғана жаңбыр жауды, жердің беті 

әлі кепкен жоқ. ② аумақ; жері; сала; 

телім; учаске. 

【地痞】dìpǐ【зат.】жәлеп; жексұрын; 

жүзіқаралық; заңғар; зәндем; зәнталақ; 

зымыстан; кәззәп; оңбаған; соғылған; 

сұм：～流氓  жергілікті оңбағандар. 

【 地 平 线 】 dìpínɡxiàn 【 зат. 】

көкжиек：一轮红日，正从～上升起 

Күн қазір ғана көкжиектен көтерілді. 

【地铺】dìpù【зат.】жер төсек：打～ 

жерге төсек салу; 睡～  жерге төсек 

салып ұйықтау. 

【地契】dìqì【 зат.】жерге иелік ету 

құқығын беретін құжат. 

【地壳】 dìqiào【 зат.】жер қабығы; 

жер бедері. 

【地勤】dìqín【зат.】жер қызметі：～

人员 жер қызметі қызметкері. 

【 地 球 】 dìqiú 【 зат. 】 жер шары; 

Жер.(图见 1319页“太阳系”) 

【地球村】 dìqiúcūn【 зат.】 әлемдік 

ауыл. 

【地球科学】Жер туралы ғылымдар. 

【 地 球 仪 】 dìqiúyí 【 зат. 】 глобус 

(кішірейтіліп көрсетілген жер 

шарының сымбаты, көрнекі құрал). 

【地区】 dìqū【 зат.】 аудан; аймақ; 

мекен; өлке：多山～ таулы өлке. 

【地权】dìquán【зат.】жерге иелік ету 

құқығы. 

【地儿】dìr〈口〉【зат.】орын; жер; 

бос орын：里边有～，请里边坐  Іште 

бос орын бар, ішке кіріп отырыңыз. 
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【地热】dìrè【зат.】Жердің жылылығы; 

геотермиялық ： 开 发 利 用 ～ 资 源  

геотермиялық ресурстарды 

пайдалануды дамыту. 

【地上茎】 dìshànɡjīnɡ 【 зат. 】 жер 

бетіндегі сабақ. 

【 地 势 】 dìshì 【 зат. 】 жердің 

рельефі：～险要   стратегиялық қол 

жетімсіз. 

【地税】 dìshuì【 зат.】жер салығы; 

жерге салынатын салық. 

【地摊】 dìtān(～儿 )【 зат.】жайма; 

лоток; тартпа ：摆～儿   жаймамен 

отырып тауар сату. 

【地毯】dìtǎn【зат.】кілем. 

【地铁】dìtiě【зат.】метро：～车站  

местро станциясы. 

【地头】1dìtóu【зат.】①(～儿) туған 

өлке; шыққан жері：请大家在～休息一

会儿  Көпшілікті туған жеріне демалуға 

шақыру. ② 〈 方 〉 межелі жер; 

тағайындалған орын：快到～了，你准

备下车吧   Межелі жерге тез жетіп 

қалдық, сен түсуге дайындал.③〈方〉

(～儿)орын; жер. 

【地头】2dìtóu【зат.】беттің төменгі 

шеті.参看 1344页〖天地头〗. 

【地头蛇】dìtóushé【зат.】жергілікті 

бұзық; жауыз; зұлым; қаскүнем. 

【地图】dìtú【зат.】атлас; карта：中华

人 民 共 和 国 ～   Қытай Халық 

республикасының картасы. 

【地位】 dìwèi【 зат.】① атқаратын 

қызмет; қал; орын; деңгей; жай; 

жағдай：国际～  халықаралық деңгей.

②жер; орын. 

【 地 温 】 dìwēn 【 зат. 】 Жердің 

температурасы; геотермия. 

【地物】dìwù【зат.】жердегі объект. 

【地峡】dìxiá【зат.】қылта; мойнақ. 

【地下】dìxià①【зат.】жерасты; жер 

асты; жер астылық; жер астындағы：～

水   жер асты сулары. ② 【 сын. 】
астыртын; астыртын жұмыс; жасырын 

жағдай; жасырын іс; жасырынып 

істеушілік; құпия әрекет ： ～ 工 作  

жасырын жұмыс. 

【地下】dì·xiɑ【зат.】жер; еден：掉

在～  жерге құлау. 

【地下茎】 dìxiàjīnɡ【 зат. 】 жердің 

астындағы сабақ. 

【地下室】dìxiàshì【зат.】еден асты; 

үй асты қоймасы; жертөле; төле 

(бірінші қабаттың астынан қазылып 

жасалған жай). 

【地下水】dìxiàshuǐ【зат.】жер асты 

суы. 

【地下铁道】 dìxià tiědào   метро; 

метрополитен (жер астымен жүретін 

қалалық электрлік темір жол). 

【地线】 dìxiàn【 зат.】 жерге қосу; 

жерге тұйықтау (электрдің бір ұшын 

апарып жерге қосу). 

【 地 效 飞 行 器 】 dìxiàofēixínɡqì   

экраноплан. 

【地心】dìxīn  жер ядросы; геоорталық. 

【 地 心 说 】 dìxīnshuō 【 зат. 】
геоцентризм. 

【地心引力】dìxīn yǐnlì   гравитация; 

тартылыс күші; ықпалдастық; 

ықпалдасу (пайдалы кендерді 

байытудың әдісі). 

【地【сын.】 】dìxínɡ【зат.】①аймақ; 

атырап; жақ; жер; рельеф.②топография 

(геодезияның жер бетінің құрылысын 

жоспарға, картаға түсіретін, зерттейтін 

саласы). 

【地【 сын. 】图】 dìxínɡtú【 зат.】
топографиялық карта. 

【地学】 dìxué 【 зат. 】 Жер туралы 

ғылымдар. 

【地衣】dìyī【зат.】қына. 

【地窨子】 dìyìn·zi 〈口〉【 зат. 】
жерқойма; погреб (азық сақтайтын 

салқын қойма); жертөле; төле (бірінші 

қабаттың астынан қазылып жасалған 

жай). 

【 地 狱 】 dìyù 【 зат. 】 ① дозақ; 

жаһаннам; тамұқ; тозақ (жеті тамұқтың 

түбі деген мағынада).②тозақ; шыдауға 

болмайтын. 

【地域】dìyù【зат.】①аймақ; аудан; 

аумақ; жер; маңай; территория; 

төңірек：～辽阔   шексіз аймақ.②

жершілдік ： ～ 观 念 жершілдік 

көзқарасы. 

【 地 缘 】 dìyuán 【 зат. 】

географиялық：～文化  географиялық 

әдебиет. 

【地震】dìzhèn①【зат.】жер қозғалу; 

жер сілкіну; зілзала. ② сейсмикалық 

(жер сілкінуіне байланысты). 

【 地 震 波 】 dìzhènbō 【 зат. 】
сейсмикалық толқын. 

【 地 震 计 】 dìzhènjì   сейсмометр 

(жердің тербелуін бақылайтын құрал). 

【地震区】 dìzhènqū   сейсмикалық 

аймақтар. 

【 地 震 图 】 dìzhèntú  сейсмикалық 

карталар. 

【地震学】 dìzhènxué  сейсмология 

(геологияның жердің тербелуін, 

сілкінуін зерттейтін бөлімі). 

【地震学家】dìzhènxuéjiā  сейсмолог. 

【 地 震 仪 】 dìzhènyí  сейсмограф 

(жердің сілкіну-тербелуін өздігінен 

жазып тұратын құрал). 

【 地 政 】 dìzhènɡ 【 зат. 】 жерге 

орналастыру; жерге 

орналастырушылық; 

қоныстандырушылық (жер 

пайдалануды тәртіпке салатын 

шаралар). 

【地支】dìzhī【 зат.】   «дичжи» (12 

циклдық белгілер). 

【地址】dìzhǐ【 зат.】мекенжай：家

庭～  үйінің мекенжайы 

【 地 质 】 dìzhì 【 зат. 】 геология; 

геологиялық. 

【 地 质 年 代 】 dìzhì niándài   

геологиялық жас. 

【地质学】dìzhìxué【зат.】геология. 

【地轴】dìzhóu【зат.】жердің осі. 

【 地 主】 dìzhǔ 【 зат. 】 ① алпауыт; 

помещик; ірі жер иесі (ірі жер-су иесі).

② ие; қожа; қожайын ： 尽 ～ 之 谊  

қожайынның міндеті. 

【 地 砖 】 dìzhuān 【 зат. 】 еденге 

арналған кірпіш; еденге арналған 

плитка. 

【地租】dìzū【зат.】жер рентасы. 

【杕】dì〈书〉жалғыз өсу; қусырап 

өсу. 

【弟】dì【зат.】①іні：小～ кіші іні.②

туысқан іні：表～ немере іні.③мен.④
(Dì)тегі. 

【弟弟】dìdi【зат.】①іні; кіші іні: ～

把 花 瓶 给 打 碎 了   Інім вазаны 

сындырып қойды.②інішек. 

【弟妇】dìfù【зат.】келін. 

【弟妹】dìmèi【зат.】①кіші іні мен 

сіңлі; іні мен қарындас.②келін; інісінің 

әйелі. 

【弟媳】dìxí【зат.】келін. 

【弟兄】dì·xionɡ【зат.】аға інілер：他

们是亲～ олар туған аға інілер. 

【弟子】 dìzǐ【 зат.】 еруші; жолын 

қуушы; серік; шәкірт; ізбасар. 

【的】dì   нысана：目～ мақсат. 

【帝】 dì①Құдай; Құдірет; Тәңірі：

天～  Құдай.②император：称～  өзін 

император деп жариялау. ③

империалист; империализм：反～斗争  

антиимпериалисттік  күрес. ④ (Dì)

【зат.】күрес. 

【帝都】dìdū【зат.】император сарайы. 

【帝国】dìɡuó【зат.】империя. 

【 帝 国 主 义 】 dìɡuó zhǔyì ①

империализм ： 反 ～ 斗 争  

антиимпериалисттік  күрес. ②
империалист. 

【 帝 京 】 dìjīnɡ 【 зат. 】 астана; ел 

ордасы; бас қала. 

【帝君】dìjūn【зат.】Құдай; Құдірет; 

Тәңірі. 

【帝王】 dìwánɡ 【 зат. 】 император; 

патша; князь. 

【 帝 制 】 dìzhì 【 зат. 】 монархия; 

монархиялық режим ： 推 翻 ～
монархиялық режимді құлату. 

【 帝 子 】 dìzǐ 【 зат. 】 мұрагерлер; 

ханзадалармен ханшайымдар. 

【递】dì①【ет.】беріп жіберу; алып 

беру; әперу：把报～给我  Газетті алып 

берші маған. ② аз-аздап; аздап-аздап; 

ақырын-ақырын; бара-бара; бірден-
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бірге; бірте-бірте; біртіндеп; жүре-бара; 

жүре-жүре; кем-кемдеп; сөйте-сөйте; 

сызаттан; шым-шымдап: ～ 降  

ақырындап түсу. 

【 递 补 】 dìbǔ 【 ет. 】 белгілеу; 

тағайындау. 

【递加】dìjiā【ет.】бара-бара көбею; 

ақырыпдап молаю. 

【递减】dìjiǎn【ет.】азайтылу; азаю; 

бәсеңдеу; кемітілу; кему; кішірею; 

ортаю. 

【递降】dìjiànɡ【ет.】азайтылу; азаю; 

бәсеңдеу; кемітілу; кему; кішірею; 

ортаю. 

【递交】dìjiāo【ет.】беру; алып бері; 

беріп жіберу：～本人  жеке өзіне беру. 

【递解】dìjiè【ет.】кезеңдеп жіберу. 

【递进】dìjìn【ет.】алға басу; жақсару; 

өркендеу; өрлеу; үдеу. 

【递升】dìshēnɡ【 ет.】молаю; арту; 

көбею. 

【递送】 dìsònɡ【 ет.】 апарып беру; 

таратып беру; жіберу; тарату：～邮件  

почта жіберу. 

【递增】dìzēnɡ【ет.】ақырындап арту; 

бара –бара молаю; барған сайын 

көбею：收入逐年～  табысымыз жыл 

сайын ақырындап артып келеді. 

【菂】 dì〈书〉 лотос  ұрығы (әсем 

гүлді көп жылдық су өсімдігі; ескі 

замандағы Мысыр және Үндістан 

жұрты құрметтеген әсем гүлді су 

өсімдігі). 

【第】ldì①реттік сан есімнің жалғауы: 

第一 бірінші; 第十  оныншы.②〈书〉

ғылыми деңгей. ③ (Dì)фамилияға 

қолданылады. 

【 第 】 2dì  сарай; резиденция 

(үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны)：府～ резиденция. 

【第】3dì〈书〉①连 бірақ; алайда; 

әйткенмен; бірақ; дегенмен алайда; 

сөйтсе де. ② 【 үс. 】 ешнәрсе емес; 

содан басқа ешкім емес; сол ғана; тек; 

тек қана. 

【第二产业】dì èr chǎnyè   өнеркәсіп; 

екінші индустрия. 

【第二次国内革命战争】Dì Èr Cì 

Guónèi Gémìnɡ Zhànzhēnɡ   1927—

1937жж Екінші азамматтық 

революциялық соғысы. 

【第二次世界大战】Dì Èr Cì Shìjiè 

Dàzhàn   1939—1945жж. Екінші 

дүниежүзілік соғыс. 

【第二次鸦片战争】Dì Èr Cì Yāpiàn 

Zhànzhēnɡ 1856—1860жж. Екінші 

апиын соғысы. 

【第二国际】 Dì Èr Guójì  Екінші 

интернационал – социалистік 

жұмысшы партияларының 

халықаралық ұйымы. 

【第二课堂】dì èr kè tánɡ①Қосымша 

мектептен тыс білім.②мектептен тыс 

тәрбие. 

【第二审】 dì’èrshěn 【 зат. 】 екінші 

инстанция соты; жоғарғы инстанция 

соты. 

【第二性征】dì èr xìnɡzhēnɡ   екінші 

реттік жыныстық белгілер. 

【第二宇宙速度】dì èr yǔzhòu sùdù  

екінші ғарыштық жылдамдық. 

【第二职业】dì èr zhíyè   екінші жұмыс; 

қосымша жұмыс. 

【第三产业】 dì sān chǎnyè  қызмет 

көрсету сласы; үшінші индустрия. 

【第三次国内革命战争】Dì Sān Cì 

Guónèi Gémìnɡ Zhànzhēnɡ  1946—

1949жж.Үшінші азамматтық 

революциялық соғысы. 

【第三国际】Dì Sān Guójì  Үшінші 

интернационал – Коминтерн, 

Коммунистік интернационал - 1919-

1943жж. түрлі елдердің  

компартияларын біріктірген 

халықаралық ұйым. 

【第三人】dìsānrén【зат.】үшінші жақ. 

【第三世界】 dì sān shìjiè  үшінші 

дүние; үшінші әлем. 

【第三宇宙速度】dì sān yǔzhòu sùdù  

үшінші ғарыштық жылдамдық. 

【第三者】dìsānzhě【зат.】①үшінші 

жақ; бөтен адам.② ашына; көңілдес; 

ашына әйел; көңілдес әйел. 

【第四宇宙速度】 dì sì yǔzhòu sùdù  

төртінші ғарыштық жылдамдық. 

【第五】Dìwǔфамилияға қолданылады. 

【第五纵队】dì wǔ zònɡduì   бесінші 

колона. 

【 第 一 】 dìyī 【 сан. 】 ① бірінші; 

біріншіден ： 他 考 了 ～  ол біпінші 

болып емтихан тапсырды. ② ең 

маңызды; тамаша; теңдесі жоқ; үздік. 

【第一把手】 dì yī bǎ shǒu  басты 

басқарушы; негізгі басқарушы. 

【 第 一 产 业 】 dì yī chǎnyè  

экономиканың алғашқы секторы. 

【第一次国内革命战争】Dì Yī Cì 

Guónèi Gémìnɡ Zhànzhēnɡ   1924—

1927жж. Бірінші азаматтық 

революциялық соғыс. 

【第一次世界大战】Dì Yī Cì Shìjiè 

Dàzhàn  1914—1918жж. Бірінші 

дүниежүзілік соғыс. 

【第一夫人】 dì yī fū·rén  Бірінші 

ханым; Алғашқы ханым. 

【第一国际】Dì Yī Guójì   Бірінші 

интернационал (ресми атауы – 

Еңбекшілердің халықаралық 

серіктестігі) — жұмысшы табының ең 

алғашқы ірі халықаралық ұйымы, 

1864ж. 28 қыркүйекте  Лондонда негізі 

қаланған. 1876 ж. оны тарату туралы 

шешім қабылданды. 

【第一审】 dìyīshěn 【 зат.】 бірінші 

инстанция. 

【第一手】dìyīshǒu【сын.】алғашқы 

қолдан：～材料    алғашқы қолдан 

алынған материал. 

【第一线】 dìyīxiàn【 зат.】 алдыңғы 

қатар. 

【第一宇宙速度】dì yī yǔzhòu sùdù  

алғышқы космостық жылдамдық. 

【谛】 dì①〈书〉 зейін салып; зер 

салып; ықыласпен; ілтипатпен：～听  

зейін сала тыңдау.②әсерлену; есте қалу; 

қатерде қалу; ：真～  өте әсерлену. 

【谛视】dìshì〈书〉【ет.】қарап алу; 

қарап аңықтау; қарап шешу; қарап 

шығу; қарау; анықтап қарау; байқап 

қарау; байымдап қарау; қадала қарау; 

тесіле қарау：凝神～  зер сала анықап 

қарау. 

【谛听】dìtīnɡ〈书〉【ет.】зейін сала 

тыңдау; беріліп тыңдау; ықыласпен 

тыңдау：屏息～  демін бекітіп зейін 

сала тыңдау. 

【棣棠】dìtánɡ【зат.】жапон кериясы. 

 

【睇】dì〈书〉ала көзімен қарау; үңіле 

қарау. 

【缔】dì байланыс (айырым психика-

жүйкелік процестер арасының 

байланыстары)：～交  достық қатынас 

орнату. 

【缔交】dìjiāo【ет.】①〈书〉достасу; 

достасып кету; жақын болу; жақындасу; 

жақындасып кету; үйір болу. ②
дипломатиялық қарым-қатынас 

орнату：两国～以后，关系一直正常 

Екі елдің дипломатиялық қатынас 

орнатуынан кейін,  қарым-қатынастары 

үнемі қалыпты жағдайда болды. 

【缔结】dìjié【 ет.】жасау; қондыру; 

қою; орнату; құру：～同盟   одақ құру. 

【缔盟】dìménɡ【ет.】одақ құру. 

【缔约】dìyuē【ет.】келісім жасау：～

国  келісім жасаушы мемлекет. 

【缔约国】 dìyuēɡuó【 зат.】 келісім 

жасаушы мемлекет; келісімге отырушы 

ел. 

【缔造】 dìzào【 ет.】 тудыру; жасап 

шығару; жасау; құру：共同～和平   

Бірлесе тыныштықты орнату. 

【禘】dì   құрбандық шалу дәстүрін 

жүргізу. 

 

【碲】 dì 【 зат. 】 теллур (химиялық 

элемент). 

【墬】dì〈书〉   “地”   мағынасында. 

【踶】dì〈书〉тебу; таптау; басу. 

 

diǎ 

 

【嗲】 diǎ〈方〉【 сын.】① бетімен 

жіберілген; бетімен кеткен; ерке; ерке-

тәйтік; ерке-тотай; тентек; бәлденген; 

қылымсыған：～声～气    ерке әрі 

бәлденген дауыспен.②жақсы; ұнамды; 

жағымды：味道蛮～! Дәмі тым жақсы! 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірте-бірте/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/біртіндеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүре-бара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүре-жүре/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кем-кемдеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөйте-сөйте/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сызаттан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шым-шымдап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/белгілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тағайындау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азайтылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азаю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәсеңдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемітілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кему/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кішірею/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ортаю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азайтылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азаю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәсеңдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемітілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кему/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кішірею/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ортаю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жақсару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өркендеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өрлеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіберу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тарату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лотос/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алайда/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әйткенмен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өнеркәсіп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашына/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көңілдес/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тамаша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ықыласпен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ілтипатпен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әсерлену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байланыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/достасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жақындасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қондыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қою/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орнату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тудыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теллур/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тебу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерке-тәйтік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерке-тәйтік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерке-тотай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тентек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қылымсыған/
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diān 

 

【掂】 diān【 ет.】 өлшеу; салмақтап 

көру; шамалау：你～一～这块铁有多

重   Сен мына металды қолыңа алып 

салмағын шамалап көрші. 

【掂对】diān·dui〈方〉【ет.】①өлшеу; 

салмақтап көру; шамалау; ойласу; пікір 

алысу; сөз қылу; талқыға салу; 

талқылау：大家～～，看怎么办好  

Көпшілік қалай жасаса жақсы 

болатынын талқылады.②айырбасталу; 

ауыстырылу; айырбастап алу; 

айырбастау; ауыстыру：我这儿有玉

米，想和你～点儿麦子  Менде күріш 

бар, сеннен бидайға айырбастап алғым 

келіп еді. 

【掂掇】 diān·duo 【 ет. 】① ойлану; 

толғану; ойласу; пікір алысу; сөз қылу; 

талқыға салу; талқылау; ақылға салып 

керу; бағдарлау; ойлау：你～着办吧  

Сен ақылға салып әрекет ет.②бағамдау; 

болжау; долбарлау; жобалау; топшылау; 

ұйғару; шамалау; ：我～着这么办能行  

Менің болжамым бойынша осылай 

шығады. 

【 掂 斤 播 两 】 diān jīn bō liǎnɡ   

есептескіш; кәкір-шүкір; уақ-

түйекшіл;ұсақшыл. 

【掂量】 diānliánɡ【 ет.】① қолында 

өлшеу; салмақтап көру; шамалау：你好

好～～老师这句话的分【мөл.】   Сен 

жақсылап шамалап мұғалімге мына 

сөздің қоғамдық деңгейін айтшы. ②
ойлану; толғану; ойласу; пікір алысу; 

сөз қылу; талқыға салу; талқылау; 

ақылға салып керу; бағдарлау; ойлау. 

【 傎 】 diān 〈 书 〉 ақтару; аудару; 

аударту; жығу; төңкеру. 

【 滇 】 Diān 【 зат. 】 ① Юньнанның 

басқаша атауы：～红  Юньнан қызыл 

шайы.②тегі. 

【 滇 红 】 diānhónɡ 【 зат. 】 Юньнан 

қызыл шайы. 

【 滇 剧 】 diānjù 【 зат. 】 Юньнан 

музыкалық драмасы. 

【 颠 】 -1 diān ① 〈 书 〉 бас; шың 

(төбенің басы).②шың; құз：山～  тау 

шыңы. 

【 颠 】 -2 diān ① 【 ет. 】 дірілдеу; 

селкілдеу; сілкіну; шайқалу：路不平，

车～得厉害  Жол тегіс емес, өлік қатты 

сілкініп келеді. ② жығылу; құлау; 

түсу：～覆 бұзу; бұзып тастау; жару; 

қопарып тастау.③(～儿)〈方〉【ет.】
жүгіру. 

【颠】-3 diān   “癫”   мағынасында. 

【 颠 簸 】 diānbǒ 【 ет. 】 жұлқылау; 

селкілдету; сілку; сілкілеу; тербету; 

шайқау：风大了，船身更加～起来
Қатты жел соғып қайық одан сайын 

тербеліп кетті  . 

【颠倒】diāndǎo【ет.】①теріс; кері; 

керісінше; теріс：把这两个字～过来就

顺了  Екі иероглифті керісінше жазып 

қойып, бірден сосын түзетті.② аяғын 

бас қылып; аяғымен жоғары; басымен 

төмен тұру.③жаңылыстыру; шатастыру; 

араластыру; былықтыру; бытыстыру; 

сапырылыстыру; сапырылыстырып 

жіберу：神魂～ шатасын кету. 

【颠倒黑白】diāndǎo hēibái  қараны ақ 

деп айту; қараны ақ деп сендірмек болу. 

【 颠 倒 是 非 】 diāndǎo shìfēi   

фактыларды бұрмалау; шындықты 

бұрмалау. 

【 颠 覆 】 diānfù 【 ет. 】 ① аудару; 

аударып тастау; аударып түсіру; екінші 

жағын айналдыру; төңкеру：防止列

车～   пойыздың аударылып кетуінің 

алдын алу. ② тоқтату; жою; түсіру; 

шөктіру ： ～ 活 【 ет. 】   жою 

жұмыстары. 

【颠来倒去】diān lái dǎo qù   жиілеу; 

қайталақтау; қайталану; оралу; бір 

айтқанын екі айту; қайталамалау. 

【 颠 连】 1diānlián 〈 书 〉【 сын. 】

ділгерлік; жоқшылық; мұқтаждық：～

无告  бейшара мұқтаждылық. 

【 颠 连】 2diānlián 〈 书 〉【 сын. 】
тоқтаусыз; толассыз; үзбестен; үздіксіз. 

【颠末】 diānmò〈书〉【 зат.】 ағым; 

барыс; бағыт; өсу; үсті; басынан аяғына 

шейін：细述～   барысын ақырындап 

баяндау. 

【 颠 沛 】 diānpèi 【 ет. 】 азап; 

ауыртпалық; бақытсыздық; 

қиыншылық; жоқтық; қасірет; 

тауқымет. 

【颠仆】diānpū〈书〉【ет.】жығылу; 

құлап түсу：～不起  құлап қалып тұра 

алмау. 

【 颠 扑 不 破 】 diān pū bū pò   

бұлжымайтын; бұлжымас; 

мызғымайтын; мызғымас; айқын; 

талассыз：～的真理  айқын ақиқат. 

【颠茄】diānqié【зат.】итжидек. 

【 颠 三 倒 四 】 diānsāndǎosì     

араластыру; былықтыру; бытыстыру; 

сапырылыстыру; сапырылыстырып 

жіберу; араластыру; араластырып 

жіберу; араластырып қосу; ботқа; 

былық; былықпа; білместік; жаңылыс; 

түсінбестік; шатақ. 

蹎 diān 〈书〉 сүріну; сүрініп кету; 

сүрініп құлау; жығылу; құлап түсу. 

【巅】diān    таудың  басы; таудың 

шыңы. 

【巅峰】diānfēnɡ【зат.】құз; шың：事

业的～  шаруының шарықтау шыңы. 

【 癫 】 diān  психоз (жынданып, 

есалаңданып ауру); ақылдан адасу; 

ақылдан жазу; естен айырылу：疯～  

ауысқан; есалаң; есі ауысқан; есінен 

танған; жынданған; жынды; нақұрыс. 

【癫狂】diānkuánɡ【сын.】①ауысқан; 

есалаң; есі ауысқан; есінен танған; 

жынданған; жынды; нақұрыс; психоз 

(жынданып, есалаңданып ауру); 

ақылдан адасу; ақылдан жазу; естен 

айырылу. ② бейберекет; бұзылған; 

жеңіл мінезді; жобасыз; жүгермек; 

тұрақсыз; әдепсіз; бейпіл; бөйтекі; ерсі; 

келіссіз; ұятсыз. 

【癫痫】 diānxián 【 зат. 】 қояншық; 

талмалы ауру; ұстамалы ауру; 

эпилепсия. 

【癫子】diān·zi〈方〉【зат.】ақылынан 

адасқан; ақылынан алжасқан; есі 

ауысқан; жынданған; қияли; ауысқан; 

есалаң; есі ауысқан; есінен танған; 

жынданған; жынды; нақұрыс. 

 

diǎn 

 

【典】-ldiǎn①үлгі; қалып; мысал：～

范   үлгі. ② нормативтік құрал; 

нормативтік оқу құралы. ③ қанатты 

сөздер (афоризмдер)：用～   қанатты 

сөздерді қолдану.④мерейтой; мейрам; 

мереке; салтанат ： 大 ～   үлкен 

мерейтой.⑤〈书〉 басқару; меңгеру; 

жүргізу：～试   емтихан жүргізу.⑥
(Diǎn)фамилияға қолданылады. 

【 典 】 -2diǎn 【 ет. 】 кепілге салу; 

кепілге беру. 

【典藏】diǎncánɡ коллекция; топтама 

(жүйеленген түрлі заттардың жинағы). 

【典当】diǎndànɡ①【ет.】кепілге салу; 

кепліге беру.②〈方〉【 зат. 】 кепіл; 

кепілдеме. 

【典范】 diǎnfàn【 зат.】 классикалық 

үлгі; классикалық мысал ： ～ 作 品  

классикалық үлгідегі шығарма. 

【典故】diǎnɡù【зат.】қанатты сөздер 

(афоризмдер). 

【典籍】diǎnjí【зат.】әдеби ескерткіш; 

көне жазу. 

【 典 礼 】 diǎnlǐ 【 зат. 】 мерейтой; 

мейрам; мереке; салтанат：大～  үлкен 

мерейтой. 

【典型】diǎnxínɡ①【зат.】үлгі; мысал; 

қалып. ② 【 сын. 】 具 классикалық; 

үйреншікті; қарапайым：这件事很～  

мына шаруа  өте қарапайым.③【зат.】
тип; бейне (бірнеше адамның мінез 

ерекшеліктерін көрсететін бейне). 

【典押】 diǎnyā【 ет.】 кепілге салу; 

кепілге беру. 

【典雅】diǎnyǎ【 сын.】 әдемі; әсем; 

биязы; көркем; көрікті; нақышты; 

талғампаз; таңдамалы; таңдаулы：风

格～  көркем жанр. 

【 典 章 】 diǎnzhānɡ 【 зат. 】 заңдар 

жинағы; ережелер жинағы. 

【点】ldiǎn①(～儿)【зат.】тамшы：

雨～儿  жаңбыр тамшысы.② (～儿 )

【зат.】дақ; төбел; қасқа：墨～儿  сия 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өлшеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өлшеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айырбасталу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыстырылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айырбастау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толғану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бағдарлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бағамдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/болжау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/долбарлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жобалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топшылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйғару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есептескіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәкір-шүкір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толғану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бағдарлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақтару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аудару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аударту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төңкеру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шың/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дірілдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/селкілдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сілкіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шайқалу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұлқылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/селкілдету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сілку/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сілкілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тербету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шайқау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кері/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/керісінше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теріс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаңылыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былықтыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бытыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сапырылыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аудару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төңкеру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жою/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шөктіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жиілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайталақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайталану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ділгерлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жоқшылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұқтаждық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоқтаусыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толассыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үзбестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үздіксіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ағым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/барыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бағыт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үсті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыртпалық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бақытсыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиыншылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жоқтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қасірет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тауқымет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлжымайтын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлжымас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мызғымайтын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мызғымас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талассыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/итжидек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былықтыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бытыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сапырылыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ботқа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былықпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/білместік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаңылыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсінбестік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүріну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шың/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/психоз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауысқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынданған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нақұрыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауысқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынданған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нақұрыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/психоз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейберекет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзылған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жобасыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүгермек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұрақсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әдепсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейпіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөйтекі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерсі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/келіссіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұятсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қояншық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/эпилепсия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынданған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қияли/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауысқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынданған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нақұрыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мерейтой/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мейрам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мереке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салтанат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/коллекция/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топтама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мерейтой/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мейрам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мереке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салтанат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тип/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейне/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әдемі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әсем/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/биязы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көркем/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көрікті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нақышты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талғампаз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таңдамалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таңдаулы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төбел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қасқа/


173 

 

тамшысы; сия тамшысынан қалған дақ; 

содан қалған дақ.③ (～儿 )【 зат.】   

“ 、 ” – қытай иероглифтерінде 

кездесетін сызық түрі.④【зат.】нүкте.

⑤(～儿)【зат.】үтір.⑥(～儿)【мөл.】

азғантай ғана; титтей：吃～儿东西再走
азғантай ғана нәрсе жеп тағы кетіп 

қалды. ⑦ 【 мөл. 】 пункт; жағдай; 

сұрақ：两～意见   екі түрлі пікір.⑧

【зат.】нүкте; пункт：起～  бастапқы 

нүкте. ⑨ жақ; бет; пункт ： 优 ～  

жағымды жағы.⑩【ет.】қою：～一个

点儿  бір нүкте қою.⑾【ет.】жанасу; 

тиіп кету; тию.⑿ “踮”   мағынасында.

⒀ 【 ет. 】 жайып көрсету; көрсету; 

қарату; қаратып алу. ⒁【 ет. 】 таму; 

тамшылау: ～眼药 көзге дәрі тамызу.⒂

【ет.】ұялап себу：～豆子  бұршақты 

ұялап себу.⒃【 ет.】 есентеу; санау; 

тексеру：～货品   тауарларды есепке 

алу.⒄【ет.】таңдау; таңдап алу：～菜  

тағамдытаңдау.⒅【ет.】ишара; лебіз; 

тұспал; тұспалдаушылық; ым：他是聪

明人，一～就明白了 Ол ақылды адам, 

ишараны бірден түсініп қояды. ⒆

【ет.】жағу：～火  от жағу.⒇  сәндеу; 

әсемдеу. 21(Diǎn).фамилияға 

қолданылады. 

【点】 2diǎn①【 мөл.】 сағат: 四～ 

сағат төрт.②【 зат.】 уақыт：到～了 

уақыт болып қалды. 

【点】3diǎn   дәмтатым; жеңіл тамақ; 

шайнама. 

【点拔】diǎn·bo〈口〉【ет.】көрсету; 

мән беру. 

【点播】1diǎnbō【ет.】ұялап себу. 

【点播】2diǎnbō【ет.】жіберуге арыз 

беру; жөнелтуге арыз беру：听众～的 

节目  радиотыңдаушылардың тапсырыс 

ы бойынша радиохабарлама. 

【点补】diǎn·bu〈口〉【 ет.】 ас жеп 

әлдену; әлденіп алу; қуаттану; нығаю; 

тамақ ішіп қуаттану：这里有饼干，饿

了可以先～～   Мұнда бәліш бар, 

қарның ашқан болса алдымен 

тамақтанып әлденіп ал. 

【点穿】diǎnchuān【 ет.】 әшкерелеу; 

ұстап беру; әшкерелеп қою; білдіріп 

қою：～要害  маңызды стартегиялық 

нүктені әшкерелеп қою. 

【 点 窜 】 diǎncuàn 【 ет. 】 жөндеу; 

түзету：经他一～，这篇文章就好多了  

Оның түзетулерінен кейін мақала 

жақсырақ болып тұрған сияқты. 

【点滴】diǎndī①【сын.】азғана; сәл 

ғана; түк те; болмашы; өте шамалы; 

тым аз：重视别人的～经验  Адамның 

болмашы тәжірибесіне де мән беру.②

【 зат. 】 әлдеқалай; кездейсоқ; көп 

кездеспейтін; анда-санда кездесетін 

оқиға; ға; эпизод ： 足 球 大 赛 ～  

Футболдан үлкен жарыс өтті.. 

【点厾】 diǎndū【 ет.】 азырақ бояу; 

өзгерте бояу; өзгеше сырлау; өң беру. 

【点化】diǎnhuà【 ет.】 ағарту; білім 

тарату; ақыл беру; бағыт көрсету; жөн 

сілтеу. 

【点火】diǎn∥huǒ【ет.】①от жағу; 

өртеу; өрт қою; оталу：上午七点整，

火箭发【ет.】机～  Таңертең сағат дәл 

жетіде реактивтік қозғалтқыш от алды.

②азғыру; арандату; қасақана арандату; 

құтырту; ұрындыру; ылаң салу ：煽

风～  әдейі арандату. 

【点击】diǎnjī【ет.】басу; шерту. 

【点饥】diǎnjī【ет.】ас жеп әлдену; 

әлденіп алу; қуаттану; нығаю; тамақ 

ішіп қуаттану：吃点儿饼干～  кішкене 

бәліш жеп әлденіп алу. 

【点将】diǎnjiànɡ【ет.】жекелеп атап 

тағайындау. 

【点睛】diǎnjīnɡ【ет.】айыру; айырып 

алу; белгілеу; бөлу; бөліп алу. 

【点卯】 diǎnmǎo 【 ет. 】 таңертеңгі  

дауыстап түгендеу; түгелдеу; түгендеу 

(атын айтып адамдарды шақырып 

тексеру). 

【点名】diǎnmínɡ【 ет.】① дауыстап 

түгендеу; түгелдеу; түгендеу (атын 

айтып адамдарды шақырып тексеру).②

жекелеп айту; жекелеп атау：他要求派

人支援，～要你去   Ол көмекке 

адамдарды тағайындауды сұрап 

сіздерді жекелеп атап кетті. 

【 点 明 】 diǎnmínɡ 【 ет. 】 анықтау; 

белгілеу：～学习的要点  оқудың мәнін 

айқындап беру. 

【点评】diǎnpínɡ①【ет.】түсінік беру; 

түсіндіру; рецензиялау; рецензия жазу. 

【 点 破 】 diǎnpò 【 ет. 】 әшкерелеу; 

ұстап беру; әшкерелеп қою; білдіріп 

қою：事情不必～，大家心照不宣算了  

Істі әшкерелеудің қажеті жоқ, барлығы 

сөз айтпай-ақ бәрін түсініп отыр. 

【 点 球 】 diǎnqiú 【 зат. 】 пенальти 

(футбол ойынындағы он бір метрлік 

айып добы). 

【 点 燃 】 diǎnrán 【 ет. 】 жағу; 

қоздандыру; тамызу; тарту; тұтандыру; 

тұтату：～火把  от жағып жіберші. 

【点染】diǎnrǎn【 ет.】жасап бітіру; 

өңдеп шығару. 

【点射】diǎnshè【ет.】кезектесіп ату. 

【点石成金】diǎn shí chénɡ jīn   мәтінді 

әсемдейалу; мақаланы безендіре білу 

қабілеті. 

【点收】diǎnshōu【ет.】қабылдау; алу; 

қабылдап алу ： 按 清 单 ～  

тізімбойынша қабылдау. 

【点铁成金】diǎn tiě chénɡ jīn  «点石成

金»  мағынасында. 

【点头】diǎntóu(～儿)【ет.】бас изеу; 

келісу; көну; қабыл алу; ризаласу： 他

见我进来，点了下头   Ол менің кіріп 

келе жатқанымды көріп басын изеді. 

【点头哈腰】diǎn tóu hā yāo〈口〉  

иілу; сәлем ету. 

【点心】diǎnxīn〈方〉【 ет.】 ас жеп 

әлдену; әлденіп алу; қуаттану; нығаю; 

тамақ ішіп қуаттану. 

【 点 心 】 diǎn·xin 【 зат. 】 тәттілер 

(нәрсе, тамақ). 

【 点 穴 】 diǎnxué 【 ет. 】 ①
аккупунтурлық нүктеге тиіп 

қарсыласын жеңу. ② аккупунтурлық 

массаж. 

【 点 验 】 diǎnyàn 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру; тексеріс ： 按 清 单 ～ 物 资  

Толық тізімге сәйкес тауарларды 

тексеру. 

【点种】diǎnzhǒnɡ【 ет.】ұялап себу 

арқылы егу. 

【点种】diǎnzhònɡ【ет.】ұялап себу. 

【点缀】diǎn·zhuì【 ет.】① әдемілеу; 

әрлеу; әсемдеу; әшекейлеу; безендіру; 

безеу; жайнату; көріктендіру; 

сәндендіру.②көрініс үшін; көз қылып; 

көзге ғана. 

【点子】1diǎn·zi①【 зат.】 тамшы：

雨～   жаңбыр тамшысы.②【 зат.】

кішкентай белгі; дақ：衣服上有几个～  

киімде бірнеше кішкентай дақтар бар 

екен.③【 зат.】 гүрсіл; даңғыр; дүбір; 

дүңкіл; дүрсіл; тарс-тұрс; тарсыл; 

тықыл：鼓～барабанның даңғыры.④

〈方〉【мөл.】берекесіз; жартымсыз; 

жұтаң; кедей; мардымсыз; тақыл; 

тақыл-тұқыл; тапшы. 

【点子】diǎnzi【зат.】①негізгі орын; 

негізгі ой：这句话说到～上了  Мына 

сөз негізгі орнына келді.②ақыл; ақыл-

кеңес; басалқы; жөн; кеңес ：出  ～ 

кеңес беру. 

【点字】diǎnzì【зат.】көзі көрмейтін 

адамдарға арналған  әліппе. 

【碘】diǎn【зат.】йод. 

【碘酊】diǎndīnɡ【зат.】йод ерітіндісі. 

【碘酒】diǎnjiǔ【зат.】йод ерітіндісі. 

【碘盐】diǎnyán【зат.】йодталған тұз. 

【踮】(跕)diǎn【ет.】аяқтың ұшымен 

тұру; аяқтың ұшымен жүру：他人矮，

得～着脚才能看见   Оның бойы 

кішкентай, аяғының ұшымен тұрса ғана 

көре алады. 

【踮脚】diǎnjiǎo(～儿 )〈方〉【 ет.】
аяқтың ұшымен тұру; аяқтың ұшымен 

жүру. 

 

 

diàn 

 

【电】 diàn①【 зат.】 электр.②жай; 

жасын; нажағай; найзағай ： 雷 ～

найзағай.③【ет.】тоқ соғу; тоқ ұру.④

жеделхат：急～  жедел телеграмма.⑤
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【 ет. 】 телеграмма беру ： ～ 贺  

құттықтау телеграммасын беру. ⑥
(Diàn)фамилияға қолданылады. 

【电棒】diànbànɡ(～儿)〈口〉【зат.】
қалта электрошамы. 

【电报】diànbào【зат.】①телеграмма 

беру.②жеделхат：打～жеделхат жіберу. 

【 电 报 挂 号 】 diànbào ɡuàhào  

телеграфтық мекен-жай. 

【电笔 】 diànbǐ 【 зат. 】 тестілеуші; 

проба жасаушы. 

【电表】 diànbiǎo 【 зат. 】① электр 

күшін өлшейтін аспап.②киловатт-сағат 

есептеуіші. 

【 电 冰 柜 】 diànbīnɡɡuì 【 зат. 】
мұздатқыш (тез бұзылатын тамақты 

қатыратын тоңазытқыш камерасы). 

【 电 冰 箱 】 diànbīnɡxiānɡ 【 зат. 】
электро мұздатқыш; электрлік 

мұздатқыш. 

【电波】diànbō【зат.】электр толқыны. 

【电场】 diànchǎnɡ【 зат.】 электрлік  

алаң. 

【 电 场 线 】 diànchǎnɡxiàn 【 зат. 】
электрлік  алаң сызығы. 

【电唱机】diànchànɡjī【зат.】күйтабақ 

ойнатқыш; . 

【电唱头】diànchànɡtóu【зат.】дыбыс 

түсіргіш. 

【 电 车 】 diànchē 【 зат. 】 трамвай; 

троллейбус: 电车站  трамвай аялдамасы. 

【电陈】diànchén【 ет.】 телеграфпен 

жеткізу; жеделхатпен хабарлау：谈判

一有结果，迅即～    Келіссөздердің 

нәтижелі болғанын бірден телеграф 

арқылы хабарлады. 

【 电 池 】 diànchí 【 зат. 】 элемент; 

электробатарея. 

【 电 传 】 diànchuán ① 【 ет. 】

телепринтер.②【зат.】телепринтерден 

шығару. 

【 电 船 】 diànchuán 〈 方 〉【 зат. 】
электрлік кеме. 

【电瓷】diàncí【зат.】электр фарфоры; 

радиофарфор. 

【 电 磁 】 diàncí 【 зат. 】
электромагнетизм. 

【 电 磁 波 】 diàncíbō 【 зат. 】
элекромагниттік толқындар. 

 

【 电 磁 场 】 diàncíchǎnɡ 【 зат. 】
электромагнит майданы. 

【 电 磁 感 应 】 diàncí ɡǎnyìnɡ   

электромагниттік индукция. 

【 电 磁 炉 】 diàncílú 【 зат. 】
индукциялық  тақтайша. 

【 电 磁 炮 】 diàncípào 【 зат. 】
элекромагниттік мылтық. 

【 电 磁 灶 】 diàncízào 【 зат. 】
элекромагниттік диапазон. 

【 电 大 】 diàndà 【 зат. 】 телевизия; 

телевизиялық университет. 

【电刀】 diàndāo【 зат.】 хирургияда 

қолданылатын электр құралдар; 

электро скальпель; жлектр пышақ. 

【 电 导 】 diàndǎo 【 зат. 】 электр 

өткізгіштік. 

【电灯】 diàndēnɡ 【 зат. 】 электрлік 

жарықтандыру; лампа. 

【电灯泡】diàndēnɡpào(～儿)【зат.】

электр шамы:   拧上电灯泡  электр 

шамын бұрап қою. 

【电动】 diàndònɡ【 сын.】 элетрлік; 

электро-：～玩具 электро ойыншық. 

【电【 ет.】机】 diàndònɡjī【 зат.】
электр қозғалтқыш; электрлі 

қозғалтқыш (электр қуатын 

механикалық күшке айналдыратын 

машина). 

【电【 ет.】势】 diàndònɡshì【 зат.】
электр жүргізуші күш; электр қозғаушы 

күш. 

【 电 镀】 diàndù 【 ет. 】 гальвандау; 

гальван тоғын жіберу (гальван тогын 

жіберу, тұрақты электр тоғын өткізу). 

【电饭煲】 diànfànbāo〈方〉【 зат.】
электрлік күріш пісіргіш. 

【电饭锅】diànfànɡuō【зат.】электрлік 

күріш пісіргіш. 

【 电 风 扇 】 diànfēnɡshàn 【 зат. 】
электрлік желдеткіш (үйдегі, 

шахтадағы ауаны тазартып, жаңғыртып 

тұруға арналған аспап). 

【电感】diànɡǎn【зат.】индукциялық 

(бір дене арқылы электр тогы өткенде, 

оның төңірегінде пайда болатын 

магнит қуатының шамасы, мөлшері). 

【电告】 diànɡào【 ет.】 телеграфпен 

хабарлау：请速将详情～中央  Өтініш 

жақын арада елордаға телеграфпен 

толықтай хабарлаңыз. 

【 电 工 】 diànɡōnɡ 【 зат. 】 ①

электротехника.②электрмонтер (электр 

жабдықтарды орнатушы). 

【电功率】 diànɡōnɡlǜ【 зат.】 электр 

күші; электр қуаттылық. 

【 电 灌 】 diànɡuàn 【 ет. 】 электро 

насостың көмегімен суару ： ～ 站  

электро насостың көмегімен суару 

станциясы. 

【 电 光 】 diànɡuānɡ 【 зат. 】
электролюминесценция. 

【 电 焊 】 diànhàn 【 ет. 】 электрмен 

пісіру; электрмен пісіріп қосу (металды 

электр тогымен қыздырып пісіру). 

【电贺】 )dionhe【 ет.】 телеграфпен 

құттықтау жіберу：～中国队   қытай 

отрядына құттықтауды телеграф 

арқылы жіберу. 

【 电 荷】 diànhè 【 зат. 】 заряд (бір 

заттың бойындағы электр қуаты).  

【电弧】diànhú【 зат.】 вольт доғасы 

(электр тогы өткізілгенде электрод 

арасында пайда болатын жарқырауық 

доға). 

【电化教育】 diànhuà jiàoyù   оқу 

тәжірибесінде электр құралдарын 

пайдалану. 

【 电 话 】 diànhuà 【 зат. 】 телефон; 

телефонмен сөйлесу：我没有接到他

的～  Ол маған телефон соққан жоқ. 

【电话会议】diànhuà huìyì   селектрлік 

маслихат; телефон арқылы мәжіліс 

өткізу. 

【电话卡】diànhuàkǎ【 зат.】телефон 

карточкасы. 

【电话亭】diànhuàtínɡ【зат.】телефон 

будкасы. 

【 电 荒 】 diànhuānɡ 【 зат. 】 электр 

энергиясының тапшылығы. 

【电汇】 diànhuì【 ет.】 телеграфпен 

жіберу; телеграфпен жолдау. 

【电机】 diànjī【 зат.】 электртехника 

(практикалық істерге электрді қолдану 

мәселелерімен шұғылданатын ғылым). 

【电极】diànjí【 зат.】ектрод (электр 

тогын сұйық затқа, газға т. б. жіберетін 

өзек); электрод (приборлар мен 

машиналарда электр тогын жіберетін 

орын). 

【 电 解 】 diànjiě 【 ет. 】 электролиз 

(электр тогы өтетін ерітіндіге ток 

жіберілгенде ондағы химиялық 

элементтердің өз тектеріне ажырасу 

процесі). 

【 电 解 质 】 diànjiězhì 【 зат. 】
бейөткізгіш. 

【 电 介 质 】 diànjièzhì 【 зат. 】
бейөткізгіш; бейөткізгіштік. 

【 电 缆 】 diànlǎn 【 зат. 】 кабель; 

шоғырсым (жер я су астынан жүргізуге 

қолданатын электр сымы). 

【 电 离 】 diànlí 【 ет. 】 ① иондану; 

ионизациялау (электрленген бейтарап 

атомдар мен моллекулардан иондар мен 

бос электрондардың түзілуі). ②
электролиз; электролиздік. 

【 电 离 层 】 diànlícénɡ 【 зат. 】
ионосфера (амосфераның едәуір 

мөлшерде иондар мен бос электрондар 

болатын жоғарғы бөлігі). 

【电离平衡】 diànlí pínɡhénɡ  тепе-

теңдіктің иондалуы. 

【电力】 diànlì【 зат.】 электр тоғы; 

электр қуаты. 

【电力网】 diànlìwǎnɡ【 зат.】 электр 

желісі; электр торабы. 

【电力线】diànlìxiàn【зат.】①электр 

қуатының сызығы . ② қуаттылық 

сымы ： ～ 上 网   қуаттылық сымы 

торабы. 

【 电 量 】 diànliànɡ 【 зат. 】 электр 

қуатының көлемі. 

【电疗】diànliáo【ет.】электр тогымен 

емдеу. 

【电铃 】 diànlínɡ 【 зат. 】 электрлік 

қоңырау. 

【电流】 diànliú【 зат.】 электр тоғы; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұздатқыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телевизия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телевизиялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/гальвандау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/желдеткіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/индукциялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/заряд/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электртехника/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрод/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрод/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электролиз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейөткізгіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейөткізгіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейөткізгіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кабель/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шоғырсым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иондану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ионизациялау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электролиз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электролиздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ионосфера/
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электр қуаты. 

【 电 流 表 】 diànliúbiǎo 【 зат. 】
амперметр (электр тогы күшін 

өлшейтін аспап). 

【电流强度】diànliú qiánɡdù  тоқ күші; 

тоқ қуаты. 

【电炉】diànlú【зат.】электрпеш. 

【 电 路 】 diànlù 【 зат. 】 контур 

(өткізгіштердің тұйықталған түйісі). 

【 电 路 图 】 diànlùtú 【 зат. 】
электросхема. 

【电码】diànmǎ【 зат.】 код (шартты 

белгі жүйесі). 

【 电 门 】 diànmén 【 зат. 】 қосқыш; 

шамжаққыш; ажыратқыш; айырғыш; 

сөндіргіш (электрді жандыратын, 

сөндіретін тетік). 

【 电 脑 】 diànnǎo 【 зат. 】 ЭЕМ; 

компьютер; ДК.  

【 电 脑 病 毒 】 diànnǎo bìnɡdú  

компьютерлік вирус. 

【电能】diànnénɡ【зат.】электр қуаты. 

【电能表】diànnénɡbiǎo【зат.】электр 

қуатының  есептеуіші. 

【电瓶】diànpínɡ【зат.】аккумулятор; 

жинақтауыш; шоғырлағыш ; 

қорғасынды аккумулятор ： ～ 车 

көліктің аккумуляторы. 

【 电 瓶 车 】 diànpínɡchē 【 зат. 】
электрокар (аккумулятордан қуат 

алатын электроқозғалтқыш орнатылған 

арба). 

【 电 气 】 diànqì 【 зат. 】 электрлік; 

электро-. 

【 电 气 化 】 diànqìhuà 【 зат. 】
электрлендіру. 

【电气石】diànqìshí【зат.】турмалин. 

【 电 器 】 diànqì 【 зат. 】 электр 

тауарлары (электр жабдықтар). 

【 电 热 】 diànrè 【 зат. 】

электротермия ： ～ 产 品  

электротермиялық тауар. 

【电容】 diànrónɡ【 зат.】① кеңдік; 

сыйымдылық; іштілік. ② конденсатор 

(жиналған ыстық буды салқындатып 

суға айналдыратын құрылғы). 

【 电 容 器 】 diànrónɡqì 【 зат. 】
конденсатор (жиналған ыстық буды 

салқындатып суға айналдыратын 

құрылғы); нсатор (электрді 

жинақтаушы аспап). 

【 电 扇 】 diànshàn 【 зат. 】 деткіш 

(үйдегі, шахтадағы ауаны тазартып, 

жаңғыртып тұруға арналған аспап). 

【 电 石 】 diànshí 【 зат. 】 кальций 

карбиді. 

【电石气】diànshíqì【 зат.】ацетилен 

(сутегі мен көмір тегінен құралған 

сасық иісті жанғыш және уландырғыш 

газ). 

【电势】 diànshì 【 зат. 】 потенциал; 

шама (белгілі бір жердегі электр 

магнитінің қалпын көрсететін шама). 

【 电 势 差 】 diànshìchā 【 зат. 】
потенциалдардың әркелкілігі; 

шамалардың  әркелкілігі. 

【电视】diànshì【 зат.】① телевизия; 

телевизиялық ： 看 ～   телевизияны 

қарау. ③ теледидар ： 一 台 ～   бір 

теледидар. 

【 电 视 大 学 】 diànshì dàxué  

телевизиялық университет. 

【 电 视 点 播 】 diànshì diǎnbō  

телебағдарламаға  мәлімдеме жасау. 

【 电 视 电 话 】 diànshì diànhuà   

видеотелефон. 

【 电 视 发 射 塔 】 diànshì fāshètǎ  

телебаған; телемұнара. 

【电视机】diànshìjī【зат.】теледидар. 

【 电 视 接 收 机 】 diànshì jiēshōujī  

теледидар. 

【 电 视 剧 】 diànshìjù 【 зат. 】
телеқойылым. 

【 电 视 片 】 diànshìpiàn 【 зат. 】
телефильм. 

【电视塔】diànshìtǎ【зат.】телебаған; 

телемұнара. 

【 电 视 台 】 diànshìtái 【 зат. 】
телевизиялық станция. 

【电台】diàntái【зат.】①радиостанция.

②радиомен хабар беретін станция. 

【 电 烫 】 diàntànɡ 【 зат. 】 жасанды 

бұйра; ұзақ сақталатын жасанды бұйра 

(шаш). 

【电筒】diàntǒnɡ【 зат.】электро қол 

шамы. 

 

 

【电头】diàntóu【зат.】хабарламаның 

қалпақшасы (күні, ақпараттық 

агенттіктің атауы). 

【电网】diànwǎnɡ【зат.】①қосылған 

тоқпен бөгеу.②электр торабы. 

【电位】 diànwèi【 зат.】 потенциал; 

шама (белгілі бір жердегі электр 

магнитінің қалпын көрсететін шама). 

【 电 位 差 】 diànwèichā 【 зат. 】
потенциалдардың әркелкілігі; 

шамалардың әркелкілігі. 

【电文】diànwén【зат.】жеделхаттың 

мәтіні：起草～   жеделхаттың мәтінін 

құрастыру. 

【 电 线 】 diànxiàn 【 зат. 】 электр 

өткізгіш сым; электр өткізетін сым. 

【 电 信 】 diànxìn 【 зат. 】
электробайланыс; телефондық 

байланыс. 

【 电 刑 】 diànxínɡ 【 зат. 】 электр 

тоғымен қинау; азаптау. 

【电讯】diànxùn【зат.】①хабарлама; 

бюллетень (саяси мәні бар оқиға 

туралы қысқа мәлімдеме). ② радио 

арқылы берілетін белгі. 

【电压】 diànyā【 зат.】 кернеу; күш; 

қуат; вольтаж (электр тогы кернеуінің 

дәрежесі). 

【 电 压 表 】 diànyābiǎo 【 зат. 】
вольтметр (электр тізбегіндегі кернеуді 

өлшейтін аспап). 

【电眼】diànyǎn【зат.】фотоэлемент; 

элекртлік көз. 

【电唁】 diànyàn【 ет.】 телеграфпен 

көңіл айту сөздерін жіберу. 

【 电 椅 】 diànyǐ 【 зат. 】 электр 

орындығы. 

【电影】diànyǐnɡ(～儿) 【зат.】кино; 

кинофильм; фильм. 

【 电 影 剧 本 】 diànyǐnɡ jùběn   

киносценарий. 

【 电 影 摄 影 机 】 diànyǐnɡ shèyǐnɡjī  

кинотүсіргіш аппарат; киноаппарат. 

【 电 影 院 】 diànyǐnɡyuàn 【 зат. 】
кинотеатр. 

【电邮】diànyóu【 зат.】электрондық 

пошта. 

【电源】diànyuán【зат.】қуат көзі. 

【电闸】diànzhá【 зат.】 қуат көзінің 

ажыратқышы. 

【 电 站 】 diànzhàn 【 зат. 】
электростанция. 

【电钟】 diànzhōnɡ【 зат.】 электрлік 

сағат. 

【 电 子 】 diànzǐ 【 зат. 】 электрон 

(авиация құрылысында қолданылатын 

жеңіл магнит қоспасы); электрон (теріс 

электрдің ең кішкентай бөлшегі, 

атомның бөлшегі). 

 

【 电 子 版 】 diànzǐbǎn 【 зат. 】
электрондық басылым. 

【 电 子 表 】 diànzǐbiǎo 【 зат. 】
электрондық сағат. 

【电子辞典】diànzǐ cídiǎn  электрондық 

сөздік. 

【 电 子 管 】 diànzǐɡuǎn 【 зат. 】
радиошам; электрондық шам. 

【 电 子 函 件 】 diànzǐ hánjiàn  

электрондық пошта. 

【 电 子 汇 款 】 diànzǐ huìkuǎn   

электрондық түрде ақша жіберу. 

【电子货币】diànzǐ huòbì   электронды 

ақша. 

【 电 子 计 算 机 】 diànzǐ jìsuànjī  

электронды есептеуіш машина; ЭЕМ. 

【 电 子 流 】 diànzǐliú 【 зат. 】
электрондар толқыны; жлектр тоғы. 

【电子枪】diànzǐqiānɡ【зат.】 

 

электрондық прожектор (жарқырап 

күшті жарық беретін аспап). 

【电子琴】diànzǐqín【зат.】синтезатор. 

【电子商务】diànzǐ shānɡwù  интернет-

бизнес; электрондық коммерция. 

【 电 子 束 】 diànzǐshù 【 зат. 】
электрондар шоғыры. 

【电子图书】diànzǐ túshū  электронды 

түрдегі кітап. 

【 电 子 显 微 镜 】 diànzǐ xiǎnwēijìnɡ  

электрондық микроскоп. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/амперметр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрпеш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/контур/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосқыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамжаққыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ажыратқыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айырғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөндіргіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аккумулятор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жинақтауыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрокар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрлендіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кеңдік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыйымдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конденсатор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конденсатор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конденсатор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/желдеткіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ацетилен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/потенциал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телевизия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телевизиялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телемұнара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телеқойылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/телемұнара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/потенциал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бюллетень/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кернеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/вольтаж/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/вольтметр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/киносценарий/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрон/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/электрон/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/прожектор/
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【 电 子 信 箱 】 diànzǐ xìnxiānɡ  

электрондық пошта жәшігі. 

【电子眼】diànzǐyǎn【 зат.】бақылау 

камерасы：重要交通路口都安装了～  

ең басты жолдардың дқиылысқан 

жерлерінің  барлығына  бақылау 

камералары орнатылған. 

【 电 子 音 乐 】 diànzǐ yīnyuè  

электрондық музыка. 

【 电 子 邮 件 】 diànzǐyóujiàn  

электрондық пошта. 

【 电 子 邮 箱 】 diànzǐyóuxiānɡ  

электрондық пошта жәшігі. 

【电子游戏】diànzǐyóuxì  видеоойын; 

компьютерлік ойын. 

【 电 子 战 】 diànzǐzhàn 【 зат. 】
электрондық соғыс; электрондық 

қаруды қолдану арқылы жүргізетін 

соғыс. 

【 电 阻 】 diànzǔ 【 зат. 】① кедергі; 

электр кедергілері.②кедергі. 

【电阻器】diànzǔqì【зат.】кедергі. 

【 佃 】 diàn ① 【 ет. 】 жалға алу; 

жалгерлікке алу; жалдау. ② (Diàn) 

фамилияға қолданылады. 

【 佃 户 】 diànhù 【 зат. 】 жерді 

жалдаушы; жерді жалға алушы адам. 

【佃农】 diànnónɡ【 зат.】жалдаушы 

шаруа;  жалгер шаруа. 

【佃租】diànzū【зат.】жал; жалгерлік; 

жалдама; жалдау. 

【甸】 diàn① көне Қытайдағы патша 

қаласының айналасындағы аймақ. ②
жайлау; жайылым; жайылым өріс; мал 

жайылымы; отар; өріс：桦～Хуадянь 

қаласы. ③ (Diàn)фамилияға 

қолданылады. 

【甸子】diànzi〈方〉【 зат.】жайлау; 

жайылым; жайылым өріс; мал 

жайылымы; отар; өріс. 

【阽】diàn 又 yán〈书〉зиянды; кәдік; 

кәдікті; қатерлі; қауіпті; қауіп-қатерлі; 

қорқынышты：～危  қатерлі жағдайға 

ұшырау. 

【坫】diàn   ас үй; шолан; шошала. 

【 店 】 diàn 【 зат. 】 ① мейманхана; 

қонақ үй：小～儿  кішігірім қонақ үй.

②дүкен; дүңгіршек：百货～ әмбебап 

дүкені (әр түрлі тауар сатылатын дүкен). 

【店东】diàndōnɡ【 зат.】 қонақүйдің 

бастығы; дүкеннің қожайыны. 

【店家】diànjiā【зат.】①қонақ үй иесі; 

дүкеннің қожайыны.②〈方〉 дүкен; 

дүңгіршек：百货～әмбебап дүкені. 

【 店 面 】 diànmiàn 【 зат. 】 дүкенге 

арналған жай; дүкен етуге арналған 

үй：两间～  дүкенге арналған екі орын. 

【 店 铺 】 diànpù 【 зат. 】 дүкен; 

дүңгіршек：百货～әмбебап дүкені. 

【店堂】diàntánɡ【зат.】дүкен：～宽

敞明亮  үлкен әрі жарық дүкен. 

【店小二】diànxiǎo’èr【зат.】даяшы; 

малай. 

【 店 员 】 diànyuán 【 зат. 】 сауда 

орындарының қызметкерлері. 

【玷】diàn①〈书〉нефриттегі дақ：白

圭 之 ～   нефриттегі кемшілік. ②
абыройын төгу; қарабет қылу; масқара 

ету; масқара қылу; масқаралау; ұятқа 

қалдыру. 

【玷辱】diànrǔ【ет.】абыройын төгу; 

қарабет қылу; масқара ету; масқара 

қылу; масқаралау; ұятқа қалдыру：～

祖先  ата-бабаларын масқара ету. 

【玷污】diànwū【ет.】арамдау; арам 

қылу; қорлау; қор қылу：～【зат.】声  

абыройын қорлау. 

【垫】diàn①【ет.】қосу; қосып қою; 

салу; салып қою：～把桌子～高些  

орындықты қойып биіктеу болу. ②

【ет.】жайып тастау; төсеп тастау：正

戏还没开演，先～一出小戏  Спектакль 

әлі басталған жоқ, алдымен кішігірім 

қойылым болады.③【ет.】қосу; сала 

түсу; үстеу：我先给你～上，等你取了

款再还我   Мен алдымен саған қоса 

тұрайын, сосын сен өзің алғанда маған 

қайтарып бересің.④ (～儿 ) 【 зат.】

жаялық; төсеніш：鞋～儿  аяқ киімге 

арналған төсеніш; ұлтарақ. 

【垫背】diànbèi〈方〉қасқырдың аузы 

жесе де қан, жемесе де қан. 

【 垫 补 】 diàn·bu 〈 方 〉【 ет. 】 ①
қаржыландыру; аванстау; авансылау; 

аванс беру. ② жүрек жалғап алу; 

тамақтанып алу. 

【垫底儿】diàndǐr【ет.】①қосу; қосып 

қою; салу; салып қою：鱼缸里是用细

沙～的 аквариумның ішіне құм салып 

қойылған. ② аздап тамақтану; жүрек 

жалғау.③негіз; сүйеу; тірек：有了你以

前的工作～，今后我的工作就好开展了  

Менің бұрынғы  жұмыстарымның 

негізінде, қазіргі жұмысым жақсы 

болып дамып келеді. 

【 垫 付 】 diànfù 【 ет. 】 аванстау; 

авансылау; аванс беру; ақы беру; ақы 

төлеу; төлеу：由银行～货款  банктен 

тауар алуға ақша алу. 

【垫肩】 diànjiān 【 зат. 】① иықбау 

(киімнің сыртынан киілетін иықбауы 

ертедегі әскери сауыттың иық 

қорғайтын бөлімі).②киім ілгіш (иықты 

киім ілгіш). 

【垫脚】diànjiɑo〈口〉【зат.】астына 

қойылатын сүйемел; түпқойма; 

тығырық; үйкек (бір заттың астына 

қоятын бұйым). 

【垫圈】 diànquān( ～儿 ) 【 зат. 】
тығырық; шайба (винттің астынан 

кигізілетін жұқа сақина темір). 

【垫支】 diànzhī【 ет.】  аванс беру, 

несие беру  

【垫资】 diànzī 【 ет. 】 қарыз беру; 

несие беру. 

【 垫 子 】 diànzi 【 зат. 】  отырғыш 

салатын жастық 椅～｜төсек; төсеніш

褥～｜сабан төсем; сабан төсеніш (мал 

астына)草～｜серіппелі матрас弹簧～ . 

【垫脚石】 diànjiǎoshí【 зат.】 әрекет 

басталатын пункт; таяныш. 

【 垫 圈 】 diànjuàn 【 ет. 】 тығырық; 

шайба (винттің астынан кигізілетін 

жұқа сақина темір). 

【垫子】diàn·zi  жаялық; төсеніш. 

钿 diàn ақықтан оюланып жасалған 

безендіру. 

【 淀 】 -1diàn крахмал (өсімдікте 

түйіршік түрінде болатын көмірсу)～粉. 

【淀】-2diàn Байяңдиан көлі白洋～(在

河北). 

【 淀 粉 】 diànfěn 【 зат. 】 крахмал 

(өсімдікте түйіршік түрінде болатын 

көмірсу). 

惦 diàn【ет.】  сағыну , мазасыздану ～

记 . 

【 惦 记 】 diàn·jì 【 ет. 】 сағыну , 

мазасыздану 

【 惦 念 】 diànniàn 【 ет. 】 ұмытпау, 

сағыну , мазасыздану 

【奠】-1diàn①астананы орнату ～都 .

②(Diàn) 【зат.】фамилия . 

【奠】 -2diàn еске түсіріп құрметтеу

祭～. 

【奠定】diàndìnɡ【ет.】 негізін салу～

基础. 

【奠都】diàndū【ет.】 Пекинде астана 

орнату ～北京. 

【奠基】 diànjī【 ет.】 іргетас～石｜

сала бастаудың салтанаты ～典礼 . 

【奠基石】 diànjīshí【 зат.】 алғашқы 

негіз; бастапқы негіз; түпнегіз, іргетас. 

【 奠 酒 】 diànjiǔ 【 ет. 】 спиртті 

ішімдіктер ішу. 

【奠仪】diànyí【зат.】 қайтыс болған 

адамның отбасына материалдық көмек 

көрсету. 

【 殿 】 -1diàn 【 зат. 】 ① будда 

ғибадатхана 佛 ～ ｜ ауруды 

қабылдайтын бөлме (ауруханаға жатуға 

келгендерді қабылдайтын бөлме) 金

銮～.②(Diàn)фамилия. 

【殿】-2diàn артта; кейін; кейін қалу; 

қалып қою; соңында～后｜артта; кейін; 

кейін қалу; қалып қою; соңында～军. 

【殿后】 diànhòu【 ет.】 артта; кейін; 

кейін қалу; қалып қою; соңында 

【殿军】diànjūn【зат.】①артта; кейін; 

кейін қалу; қалып қою; соңында. ②
арьергард (жорықтағы әскери 

бөлімдердің кейінінде болатын арнаулы 

бөлімі). 

【 殿 试 】 diànshì 【 зат. 】 сарай 

емтиханы . 

【殿堂】 diàntánɡ【 зат.】    ғылым 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кедергі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кедергі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кедергі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалгерлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалдама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/отар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өріс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/отар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өріс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зиянды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәдік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәдікті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатерлі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қауіпті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қауіп-қатерлі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқынышты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шолан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шошала/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүңгіршек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүңгіршек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүңгіршек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/малай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/масқаралау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/масқаралау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арамдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үстеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төсеніш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаржыландыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аванстау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/авансылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/негіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тірек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аванстау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/авансылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төлеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иықбау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түпқойма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тығырық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үйкек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таяныш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тығырық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шайба/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төсеніш/
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ордасы科学. 

【 殿 下 】 diànxià 【 зат. 】 жоғары 

мәртебелім!. 

靛 diàn① индиго (қара көк бояу).②
индиго. 

【靛颏儿】diànkér〈口〉【зат.】бұлбұл. 

【靛蓝】diànlán【 зат.】индиго (қара 

көк бояу). 

【靛青】diànqīnɡ①【сын.】қара көк.

②〈方〉【зат.】индиго (қара көк бояу). 

 

diāo 

 

刁 diāo①【сын.】 жаман мінез көрсету

放～ .②〈方〉【сын.】  嘴特别～ .③

(Diāo) 【зат.】фамилия . 

【刁悍】diāohàn【сын.】  арам ойлы, 

айсар мінез性情～. 

【刁横】 diāohènɡ【 сын.】 бағусыз; 

еркін; еркінше; ерікті; өз бетімен; 

ықтиярлы. 

【刁滑】diāohuá【 сын.】 арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық 

【刁蛮】 diāomán【 сын.】 айбарлы; 

кәрлі; қатал; қаһарлы; мейірімсіз; 

уытты; ызғарлы |аяусыз қатынас态度～. 

【 刁 民 】 diāomín 【 зат. 】 айлакер; 

жадыгөй; залым; қу. 

【刁难】 diāonàn 【 ет. 】  барынша 

қазбаласу百般～. 

【刁顽】diāowán【сын.】 арам ойлы, 

қыңыр. 

【刁钻】diāozuān【сын.】әдеттегіден 

тыс; төтенше～古怪. 

【凋败】diāobài【ет.】 草木～|家业～. 

【凋敝】diāobì【сын.】  кедейленген 

халық民生～ . 

【凋零】diāolínɡ【ет.】①ескіру; қуару; 

оңу; өңі түсу; солғын тарту.②қаусату; 

қаусау; құлдырап кету; құлдырау 

【凋落】diāoluò【ет.】қазылу. 

【凋萎】diāowěi 【ет.】 бұтақтардың 

мен жапырақтардыңсолуы枝叶～. 

【凋谢】diāoxiè【ет.】①қазылу.②өңі 

кетіп қартаю; солу. 

蛁 diāo  құрт-құмырсқаның түрлері. 

 【貂惦念】 diāo 【 зат. 】 бұлыңғыр 

терісі , сусар терісі. 

【 貂 熊 】 diāoxiónɡ 【 зат. 】 құну 

(сусардың бір түрі). 

【碉堡】diāobǎo【зат.】ағаш қорған; 

блокгауз (таяныш пункті есебінде 

пайдаланылатын атысқа қолайлы 

қорғану үйі), бастион; бекініс; қамал 

(қалалы жердегі я даладағы бес 

бұрышты әскери бекініс). 

【碉楼】diāolóu【зат.】ағаш қорған; 

блокгауз (таяныш пункті есебінде 

пайдаланылатын атысқа қолайлы 

қорғану үйі). 

【雕】 -1diāo ①【 ет. 】 ксилография 

(ағашқа ойып өрнек салу)～版｜ ою; 

өрнек жасау мен лак ～漆｜әшекейлі 

ою ～花｜ мүсін ～塑 . ② нақыштама

石～｜нефритпен ою玉～｜бедер浮～.

③ безектенген ～ 梁 画 栋 . ④ (Diāo)

【зат.】фамилия . 

【雕】-2diāo【зат.】бүркіт; қыран. 

【雕版】 diāobǎn【 ет.】 ксилография 

(ағашқа ойып өрнек салу) . 

【雕虫小技】diāo chónɡ xiǎo jì  түкке 

тұрмайтын; ұсақ. 

【雕红漆】diāohónɡqī【зат.】  қызыл 

лакты ойып жасалған бұйымдар. 

【 雕 花 】 diāohuā ① 【 ет. 】  өрнек 

оюлары.② өрнек, айшық 

【 雕 镌 】 diāojuān 〈 书 〉【 ет. 】
нақыштама. 

【雕刻】diāokè①【ет.】在金属上～

металға ою салу.②【 зат.】  мүсіндік 

портрет～像. 

【 雕 梁 画 栋 】 diāo liánɡ huà dònɡ  

безектенген. 

【雕漆】diāoqī оюлы лак . 

【雕砌】diāoqì【ет.】астарлы; екіұшты; 

тым мәнерлі. 

【雕饰】diāoshì①көркем ою.②【зат.】
жасанған, асыра сілтеу; бояма; 

көптіртпе; қоспа; өңдеме. 

【雕塑】diāosù  монументалды мүсін 

【雕像】 diāoxiànɡ【 зат.】 мүсіндеу; 

сымбаттау; тас мүсін (балшықтан, 

ағаштан т. б. бірдеменің я біреудің 

кескінін; тұлғасын келтіріп жасау). 

【雕琢】 diāozhuó【 ет.】① қашау.②
астарлы; екіұшты; тым мәнерлі. 

【鲷】diāo【зат.】 теңіз мөңке балық. 

 

diào 

 

【吊】-1diào①【ет.】 есікте кілт ілініп 

тұр 门 上 ～ 着 一 把 锁 . ② 【 ет. 】

көтеру,түсіру.③【ет.】 тонды тігу～皮

袄｜астарлап тігу～里儿 .⑤жойдыру; 

жою; күшін жою; күшін жоғалту; 

құрту～销. 

吊 -2(diào өліні тұрып еске түсіріп 

құрметтеу～丧｜өзінің қайғы-қасіретке 

ортақтастығын білдіріп көңіл айту～唁. 

【吊膀子】 diàobànɡ·zi〈方〉【 ет.】
әзілдесу; албырт болу; ашына болу; 

ойнап күлу; тәлімсу. 

【吊车】diàochē【зат.】көтергіш кран. 

【吊床】diàochuánɡ【зат.】аспалы тор; 

гамак (жату үшін ағашқа я бағаналарға 

керіп байланған аспалы тор). 

【吊带】 diàodài【 зат.】① аспа бау 

(ішкі киімнің иыққа асатын әдемі 

бауы) .② аспаға арналған белбеу .③
аспа; иық бау (шалбардың аспа бауы) . 

【吊灯】 diàodēnɡ 【 зат. 】 аспашам; 

люстра; шамдал. 

【吊顶】diàodǐnɡ【ет.】аспалы төбе. 

【吊儿郎当】 diào·erlánɡdānɡ〈口〉

【 сын. 】 босқа сандалу, бейқам; 

жайбарақат; салақ. 

【 吊 环 】 diàohuán 【 зат. 】 ①

гимнастикалық шығыршық.② элеватор 

шығыршығы. 

【吊卷】diàojuàn мұрағат құжаттарды 

парақтап көру. 

【 吊 民 伐 罪 】 diào mín fá zuì 

зомбылықтан халықты босату. 

【吊铺】diàopù【зат.】аспалы төсек. 

【吊桥】 diàoqiáo【 зат.】   аспалы 

көпір . 

【吊丧】 diàosānɡ【 ет.】өліні тұрып 

еске түсіріп құрметтеу. 

【吊嗓子】diào sǎnɡ·zi  жырлану; өлең 

айту; шырқау. 

【吊桶】diàotǒnɡ【зат.】құдық қауға. 

【吊袜带】diàowàdài【зат.】балақ бау. 

【 吊 胃 口 】 diào wèikǒu құмарын 

қоздыру; қызықтыру. 

【吊线】diàoxiàn【ет.】тік (тік бағыт 

көрсететін аспап). 

【吊销】diàoxiāo【 ет.】  төлқұжатты 

алып қою ～护照｜ патенттің күшін 

жою～营业执照. 

【吊孝】 diàoxiào【 ет.】 көңіл айту; 

қайғы-қасіретке ортақтасу. 

【吊唁】 diàoyàn【 ет.】 көңіл айту; 

қайғы-қасіретке ортақтасу. 

【 吊 装】 diàozhuānɡ 【 ет. 】 аспалы 

құрастыру. 

【吊子】diào·zi сауыт; түтікше; ыдыс. 

钓 diào①балық аулау (қармақпен)～鱼.

② атақты сатып алу沽【зат.】～誉. 

【钓饵】diào’ěr【зат.】жем (қақпанға, 

қармаққа ілетін жем). 

【钓竿】diàoɡān(～儿) 【зат.】қармақ. 

【钓钩】diàoɡōu(～儿) 【зат.】балық 

аулайтын қармақ. 

【钓具】diàojù【зат.】балық аулауға 

арналған жабдықтар. 

【窎】diào〈书〉аса қатты; сарыла. 

【窎远】diàoyuǎn〈书〉【сын.】алыс; 

қашық. 

调 diào ① 【 ет. 】 жаңа орынға 

орналастыру 对 ～ ｜ жұмыс орнын 

ауыстыру～职 .②жазбаша сұрау 函～ 

【调包】diàobāo ауыстыру; ауыстырып 

алу; білдірмей ауыстырып қою. 

【 调 兵 遣 将 】 diàobīnɡqiǎnjiànɡ 

кадрларды жайластыру . 

【调拨】diàobō【ет.】бөлу; бөліп беру; 

тарату; таратысу; үлестіру 

【调茬】diàochá【ет.】ауыспалы егіс; 

егіс айналымы. 

【调查】 diàochá【 ет.】  минералды 

байлық зерттеу ～矿产 . 

 

【调调】 diào·diɑo( ～儿 ) 【 зат. 】
теңселу; тербелу; шайқалу. 

【调动】 diàodònɡ 【 ет. 】①  басқа 
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жұмыс орнына ауысу ～ 工 作 . ②
жұмылдыру; мобилизация (қайсыбір 

тапсырманы орындау үшін еңбекші 

халықты немесе халық 

шаруашылығының белгілі бір тарауын 

жұмылдыру, іске тарту). 

【调度】diàodù①【ет.】басқару; иелік 

ету; иелік істеу.②【зат.】жөнге салу; 

реттеу; тәртіпке салу; тәртіптеу. 

【调防】diàofánɡ【ет.】жаңа орынға 

орналастыру. 

【调号】 diàohào(～儿 )【 зат.】 тон 

белгісі, тон номенклатурасы. 

【调虎离山】diàohǔlíshān  алаңдатпа 

әрекет. 

【 调 换 】 diàohuàn айырбас жасау; 

айырбастау, ауыстыру. 

【调集】diàojí【ет.】әскерді жеткізу～

军队 . 

【 调 卷 】 diàojuàn 【 ет. 】 мұрағат 

құжаттарды парақтап көру 

【调坎儿】 diàokǎnr бұрып сөйлеу; 

сөзойнатым (сөздің әр түрлі мағынасын, 

я дыбыс ұқсастығын пайдаланып 

күлдіргі сөз айту). 

【调侃儿】diàokǎnr〈方〉【ет.】бұрып 

сөйлеу; сөзойнатым (сөздің әр түрлі 

мағынасын, я дыбыс ұқсастығын 

пайдаланып күлдіргі сөз айту). 

【调类】diàolèi【зат.】тон белгісі, тон 

номенклатурасы.. 

【调离】 diàolí【 ет.】 басқа жұмыс 

орнына аустыру . 

【调令】diàolìnɡ【 зат.】бағыттаушы 

топ. 

【调门儿】diàoménr〈口〉【 зат.】①

дауыстың жоғарылығы ② регистр 

(дауыс күші дәрежесі) 

【调派】diàopài【ет.】іссапарға жіберу, 

аустыру . 

【调配】diàopèi【ет.】байланыстыру; 

құрылымдастыру; үйлестіру, . 

【 调 遣 】 diàoqiǎn 【 ет. 】  әскерді 

жіберу～部队. 

【调任】diàorèn【ет.】 басқа қызметке 

ауыстыру. 

【调式】 diàoshì【 зат.】 күй; қалып; 

мақам. 

【调头】diàotóu қайта бұрылу. 

【调头】diào·tou〈方〉【зат.】①кейін 

қарай бұрылу.②аудару; аударып қою. 

【调研】 diàoyán【 ет.】 сұрау, сауал-

сұрақ жүргiзу, шолу, тексеру, зерттеу. 

【调演】 diàoyǎn【 ет.】 (мыс:көркем 

өнерпаздық) қарау 

【调用】diàoyònɡ【ет.】  материалдық 

қорды ауыстыру; көшіру～物资. 

【调运】diàoyùn【ет.】тасу, бағыттау; 

беттеу; жолдау; икемдеу; мегзеу. 

【调值 】 diàozhí 【 зат. 】  үндестік 

мағына. 

【调职】diàozhí【ет.】 жұмыс орнын 

ауыстыруға сұрау请求～|科长已～了. 

【调转】diàozhuǎn【ет.】 бұру. 

【调子】diàozi【зат.】①әуен; күй; саз.

②тембр; үндем (дауыстың құбылуы).③
дауыс ырғағы; екпін; интонация; саз 

(дауыстың бір жоғарылап, бір 

төмендеуі).④ бояу; түс (бояулар мен 

түстердің суретте қубылып өзара 

үйлесуі). 

掉-1diào【ет.】①жасын ағызу; жасын 

төгу ～眼泪  .②адасып қалу; бөлініп 

кету ～队.③ 钢笔～了｜这篇文章里～

了几个字 .④бағасы төмендеу; бағасы 

түсу ～价儿 .⑤лақтырып тастау 扔～| 

қуу; шығарту; шығару; шығарылу除～. 

掉-2diào①абажадай; арбиған; ауыр; зор; 

қолайсыз尾大不～｜қол бұлғап кету ～

臂 而 去 ( 甩 胳 膊 就 走 ). ② 【 ет. 】 

автомобильды бұрып жіберу 把车头～

过来 .③【ет.】алмасып кету; алмасу; 

ауысу; ауыстырылу～换｜ керісінше; 

теріс～过儿. 

【掉包】diàobāo(～儿)【ет.】ауыстыру; 

ауыстырып алу; білдірмей ауыстырып 

қою. 

【掉膘】diàobiāo【ет.】арықтау; жүдеу; 

итию; көтерем болу 

【 掉 秤 】 diàochènɡ 〈 方 〉【 ет. 】
салмағы кему. 

【掉点儿】 diàodiǎnr 〈口〉【 ет. 】
себелеу; сіркіреп жауу; сіркіреу; 

тамшылап жауу; себелеу 

【掉队】diàoduì【 ет.】 адасып қалу; 

бөлініп кету 

【掉过儿】diàoɡuòr【ет.】керісінше; 

теріс. 

【掉换】diàohuàn【ет.】① позицияны 

ауыстыру～位置 .②басшылар құрамын 

ауыстыру～领导班子 . 

【掉价】diàojià(～儿)【ет.】①бағасы 

төмендеу; бағасы түсу. ② лауазымды 

жоғалту. 

【掉枪花】diàoqiānɡhuā〈方〉耍花招. 

【掉色】 diàoshǎi【 ет.】 күңгірттену; 

оңу; өзгеру. 

【掉书袋】diàoshūdài ғылым тілімен 

білдіру. 

【掉头】diàotóu【ет.】①басын шайқау.

②былай қарау; жүзін аудару. 

【掉线】diàoxiàn 【ет.】 байланыстың 

үзуі. 

【掉以轻心】 diàoyǐqīnɡxīn  елемеу; 

ескермеу; көзге ілмеу; назар салмау. 

【 掉 转 】 diàozhuǎn 【 ет. 】 айналу; 

бұрылу; қайрылу. 

【铫】 diào(～儿 ) 【 зат.】  дәрі – 

дәрмекті қайнату ға арналған бақыраш

药～儿｜балшық шәйнек 沙～儿. 

【 铫 子 】 diào·zi 【 зат. 】 кішкене 

кастрөл. 

diē 

 

【爹】diē〈口〉【 зат.】   ата-аналар; 

әке-шеше ～ 娘 ｜ ата-аналар; әке-

шеше～妈. 

【爹爹】diē·die〈方〉【зат.】①ата; әке.

②нағашы ата; ұлы ата; үлкен ата. 

跕 diē〈书〉тактысына келтіру. 

跌 diē①【ет.】ақтарылу; ау; аударылу; 

аударылып-төңкерілу; жығылу; 

төңкерілдіру; төңкерілу ～ 跤  . ②

сарқырама; су құламасы ～水.③【ет.】  

金价～了百分之二. 

【跌宕】(跌荡)diēdànɡ〈书〉【сын.】

①ауыздықсыз; сабырсыз; ұстамсыз.②
бір қалыпты емес; бір ырғақты емес; 

ырғақсыз. 

【跌跌撞撞】diē·diēzhuànɡzhuànɡ(～的)

【 сын. 】 ақсай басу; ақсап жүру; 

солтақтау; сылту; тәлтіректеу. 

【跌风】diēfēnɡ【зат.】 тенденцияның 

құлауы. 

【 跌 幅 】 diēfú 【 зат. 】  көлемнің 

төмендеуі . 

【跌价】diējià【ет.】бағасы төмендеу; 

бағасы түсу. 

【跌跤】(跌交)diējiāo【ет.】①жығылу; 

құлау; түсу.②жолы болмай қалу. 

【跌落】diēluò【 ет.】 азаю; аласару; 

жайдақтау; төмендеу. 

【跌势】diēshì【зат.】айырылу; босқа 

оздыру; босқа өткізу; жоғалту; жоғалу; 

жою; ысырап жасау. 

【跌水】diēshuǐ【зат.】сарқырама; су 

құламасы. 

【跌眼镜】 diēyǎnjìnɡ 〈方〉  қате 

болжам жасау  

【跌足】diēzú〈书〉【ет.】   аяғымен 

жер тебіну. 

 

dié 

 

【迭出】diéchū【ет.】үнемі көріну. 

【迭次】 diécì【 үс.】  әлденеше рет 

кеңес өткізу～会商 . 

【迭起】diéqǐ【ет.】бірінен соң бірі 

жүру. 

【垤】 dié〈书〉 илеу; құмырсқаның 

илеуі 丘～｜илеу; құмырсқаның илеуі

蚁～(蚂蚁做窝时堆在穴口的小土堆). 

【昳】dié〈书〉түстен кейін日～. 

【绖】dié кендір жіптен жасалған бас 

байлауыш. 

【啑】dié  шоқу; шоқып жеу. 

【 谍 】 dié ① аңғару; барлап қарау; 

барлау; сұрасып білу; тору.②барлаушы; 

жансыз,  тыңшы间～ . 

【 谍 报 】 diébào 【 зат. 】  тыңшы, 

барлаушы; шолғыншы～员(从事谍报工

作的人)|орган барлау～机关. 

【 堞 】 dié   қала қабырғасының 

жақтауы 雉～ ｜ қала қабырғасының 

өркештері城～. 

【揲】dié〈书〉сайлап алу; сұрыптау; 
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таңдау; іріктеу. 

【耋】 dié 〈书〉  жетпіс – сексен 

жастағы. 

【喋】-1dié［喋喋］(diédié)【сын.】
сөзқұмар; сөзшең; сөзуар 

【喋】-2 dié (蹀血、啑血)(diéxuè)〈书〉

【ет.】 қайырымсыз жосық. 

【牒】dié①дипломаттық нота 通～｜

монах куәлігі 度～ .②  генеалогялық 

жазба,  шежіре谱～ . 

【叠】dié①қосарланушылық 重～｜
әбден таныс болу; елестей беру; көз 

алдынан кетпеу; көз үйрену 层见～出.

②【ет.】 ～衣服｜把信～好装在信封

里.③(Dié)【зат.】фамилия. 

【 叠 床 架 屋 】 diéchuánɡjiàwū  

қайталама; қайталау (сөздің мағынасын 

толықтыруға пайдасы жоқ түрлі сөзбен 

қайталау). 

【叠翠】diécuì【ет.】   тау шыңы 峰

峦～ . 

【叠合】diéhé【ет.】шарт бойынша. 

【 叠 罗 汉 】 diéluóhàn  пирамида 

(адамдар бірін бірі көтеріп жасалатын 

ойынның түрі). 

【叠印】diéyìn【ет.】  екі жақтылық 

экспозиция. 

【 叠 韵 】 diéyùn 【 зат. 】 ассонанс 

(дауысты дыбыстардың ұйқасы). 

【叠嶂】diézhànɡ【зат.】重叠的山峰：

重峦～. 

碟 dié(～儿)【зат.】табақша (кішкене 

табақ). 

【碟片】diépiàn〈方〉【зат.】 компакт 

– диск,  

【碟子】diézi【зат.】табақша (кішкене 

табақ). 

【碟】dié【зат.】көбелек. 

【蝶泳】 diéyǒnɡ【 зат.】 баттерфляй 

(суда жүзуде екі қолды ілгері қарай 

бірден сермеп кеудемен малту әдісі). 

【蹀】dié〈书〉абайлап басу; жүру. 

【 蹀 躞 】 diéxiè 〈 书 〉【 ет. 】 ①

жыбырлатып басу; ұсақ-ұсақ аттау.②
абыржу; аңқалақтау; апалақтау; 

апырып-жапыру; асып-сасу; 
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【 丁 】 -1dīnɡ①балиғатқа; ержеткен; 

кәмелетке толған 成 ～ ｜ балиғатқа; 

ержеткен; кәмелетке толған壮～.② бала 

туу添～｜ел; ел-жұрт; жұрт; тұрғындар; 

халық～口｜ересек адам人～.③бағбан; 

бақшы; баушы 园～ .④(Dīnɡ)【 зат.】
фамилия . 

【丁】 -2dīnɡ(～儿 )【 зат.】  қиярдың 

тілімі 黄瓜～儿｜бұрышпен қуырылған 

тауық етінің тілімі辣子炒鸡～. 

【丁】 -3dīnɡ〈书〉 атадан айырылып 

кету ～忧 . 

【丁坝】dīnɡbà【зат.】траверс (кеменің 

жүрісіне перпендикуляр бағыт). 

【丁当】 dīnɡdānɡ дин – дон . яшма 

шылдырының дауысына еліктеуі. 

【丁点儿】 dīnɡdiǎnr〈方〉【 мөл.】
азғана; болмашы; құртымдай; 

мардымсыз; өте аз; титтей. 

【丁东】 dīnɡdōnɡ дин – дон . яшма 

шылдырының дауысына еліктеуі. 

【丁冬】 dīnɡdōnɡ дин – дон . яшма 

шылдырының дауысына еліктеуі. 

【丁艰】dīnɡjiān〈书〉【ет.】атасынан 

айырылу. 

【 丁 克 家 庭 】 dīnɡkèjiātínɡ ер мен 

әйелдің жұмыс істеп бала таппауы 

【丁零】 dīnɡlínɡ 【 ел.】  динлин – 

қоңырау шылдырына еліктеу . 

【丁零当啷】dīnɡ·linɡdānɡlānɡ【ел.】
салдырлау; сылдырлау; сыңғырлау; 

шылдыр; шылдырлау; шыңыл 

【丁宁】dīnɡnínɡ  ұққызу; ұқтыру 

【丁是丁，卯是卯】 dīnɡshìdīnɡ ，
mǎoshìmǎo  бұлжытпайтын; дәл; мұқият; 

тап-тинақтай; ұқыпты болу. 

【丁税】 dīnɡshuì 【 зат. 】 жан басы 

салығы. 

【 丁 香 】 dīnɡxiānɡ 【 зат. 】

①жұпаргүл.②мылжың; есекші; көп 

сөйлейтін адам. 

【丁忧】dīnɡyōu〈书〉【ет.】  атадан 

айырылу. 

【丁字尺】dīnɡzìchǐ【зат.】рейсшина; 

сызғыш. 

【丁字街】dīnɡzìjiē【зат.】  Т секілді 

қиылыс. 

【 叮 】 dīnɡ 【 ет. 】 ①шағу; шағып 

алу.②қазбалап сұрау. 

【叮咚】dīnɡdōnɡ【 ел.】  дин дон – 

яшма дыбысына ұқсас дыбыс. 

【叮咛】 (丁宁 )dīnɡnínɡ【 ет.】 ақыл 

беру; өсиет айту; уағыздау. 

【叮问】dīnɡwèn【ет.】қазбалап сұрау. 

【 叮 咬 】 dīnɡyǎo 【 ет. 】   құрт – 

құмырсқаның шағуы蚊虫～. 

【叮嘱】 dīnɡzhǔ 【 ет. 】 ақыл беру; 

бағыт көрсету; жөн сілтеу. 

【 玎 珰 】 dīnɡdānɡ яшма дыбысына  

ұқсас. 

【 玎 玲 】 dīnɡlínɡ 【 ел. 】   яшма 

дыбысына  ұқсас  . 

【盯】 dīnɡ【 ет.】 ежірею; көз тігу; 

қадап қарау; телмірту; телміру; тесіле 

қарау. 

【盯梢】dīnɡshāo【ет.】аңду; аңдысу; 

қуу; өкшелеу; ізіне түсу 

【钉】dīnɡ(～儿)【зат.】    螺丝～儿 

шеге.2dīnɡ①【ет.】өкшелей жүру, аңду; 

аңдысу; қуу; өкшелеу; ізіне түсу.②

【ет.】әсер ету; қыспаққа алу; қысу. 

【 钉 锤 】 dīnɡchuí 【 зат. 】 钉 (dìnɡ)  

балташылық балға. 

【钉螺】dīnɡluó【зат.】   жарқыраған 

жүзетін ұлу 

【 钉 帽 】 dīnɡmào 【 зат. 】 шегенің 

бүркеншігі. 

【钉耙】dīnɡpá【зат.】айыр; аша; сәнек. 

【钉梢】 dīnɡshāo аңду; аңдысу; қуу; 

өкшелеу; ізіне түсу. 

【钉是钉，铆是铆】 dīnɡshìdīnɡ ，
mǎoshìmǎo егжей-тегжей. 

【 钉 鞋 】 dīnɡxié 【 зат. 】 ①туфлиді 

тиекпен ұлтандау.②шипа шегеленген 

резина дөңгелек. 

【钉子】 dīnɡ·zi【 зат.】①шеге.② ～

户.③ шегемен  итермелеп кіргізу. 

疔 dīnɡ【зат.】сыздауық; шиқан. 

【疔疮】dīnɡchuānɡ【 зат.】сыздауық; 

шиқан , көр шиқан . 

【 疔 毒 】 dīnɡdú 【 зат. 】 сыздауық 

шығып ауыру; фурункулез; шиқан 

шығып ауыру. 

耵 Dīnɡ【зат.】фамилия . 

【耵聍】dīnɡnínɡ【зат.】құлық. 

【酊】 dīnɡ【 зат.】 тинктура (спиртке 

немесе эфирге жасалған дәрінің 

тұндырмасы) 

【 酊 剂 】 dīnɡjì 【 зат. 】 тинктура 

(спиртке немесе эфирге жасалған 

дәрінің тұндырмасы) , тұнба. 
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【顶】dǐnɡ①(～儿)【зат.】еңбек; төбе

头～｜үйдің төбесі; шатыр 屋～｜бас; 

шың (төбенің басы)山～｜мұнараның 

шыңы塔～儿.②【ет.】 бастың ұшында 

кесе ұстау～碗(杂技)◇күшті , қуатты, 

құдіретті～天立地 .③.【ет.】 басымен 

ұру～球 .④【ет.】 拿杠子～上门｜列车

在前，机车在后面～着走 . ⑤【ет.】

желге қарсы жүру～风｜алдынан; қарсы; 

қарсы алдынан～头 . ⑥【ет.】ерегісу; 

қайта айту; қарсы сөзге келу; қасарысу; 

сөз қайыру; сөз таластыру; 

тайталасу.⑧⑦【 ет. 】 орындап шығу; 

шама келу.⑨【ет.】еселі; жанасымды; 

келісті; лайық; муапық; мінәсәр; мінәсіт; 

сай; сәйкес; сәйкесті; тиісті; ұйқас ⑩

【ет.】орнына жүру; орынды басу. 

【顶班】 dǐnɡbān【 ет.】① ауысымға 

кірісу.②алмастыру; ауыстыру  . 

【顶板】dǐnɡbǎn【зат.】①жабын; төбе 

жабындысы; шатыр.② төбе. 

【顶灯】dǐnɡdēnɡ【зат.】үстіңгі шам. 

【顶点】 dǐnɡdiǎn【 зат.】①шарықтау 

шегінің орталығы.②бұрыштың сүйір 

ұшы 

【顶端】dǐnɡduān【зат.】 төбе, бас, ұш. 

【顶风】dǐnɡfēnɡ①қарсы жел.②қарсы 

желмен жүру. 

【顶峰】 dǐnɡfēnɡ 【 зат. 】 бас; шың 

(төбенің басы), ұшы. 

【 顶 缸 】 dǐnɡɡānɡ 〈 口 〉【 ет. 】
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қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де 

қан. 

【顶岗】dǐnɡɡǎnɡ〈方〉【 ет.】  ～劳

【ет.】｜～任教. 

【顶杠】dǐnɡɡànɡ〈方〉【ет.】айтысып-

тартысу; араздасу; арылдасып-

шарылдасу; егесу; жанжалдасу; 

жауаптасу; жұлқысу; иттесу; тістесу; 

ұрсысу. 

【顶呱呱】dǐnɡɡuāɡuā(～的)形  күшті; 

өте жақсы; сондай ғажап. 

【顶刮刮】dǐnɡɡuāɡuā әсем; өте жақсы; 

тамаша. 

【顶级】 dǐnɡjí 形 жоғары дәрежелі 

сауда таңбасы 品牌 | жоғары дәрежелі 

мейрамхана～餐厅 | жоғары дәрежелі 

ойыншы ～球员. 

【顶尖】dǐnɡjiān(～儿)①【зат.】басшы; 

жетекші.② 【 зат. 】 бас; басты; 

жоғары.③形 жоғары оқу орны～大学｜

басты адам～人物. 

【顶礼】dǐnɡlǐ  біреудің алдына төмен 

қарай еңкею～膜拜 . 

【顶梁柱】dǐnɡliánɡzhù【зат.】 негізгі 

тірек. 

【顶楼】dǐnɡlóu【 зат.】мансарда (үй 

төбесіндегі жылы үй) , антресоль (үйдің 

жоғарғы жарты этажы). 

【顶门儿】dǐnɡménr【зат.】еңбек; төбе. 

【顶命】dǐnɡmìnɡ【ет.】 өз жанын қию. 

【顶牛儿】 dǐnɡniúr【 ет.】①домино 

(ойын).②қақтығысу; қақтығысып қалу; 

соқтығып қалу; соқтығысу. 

【顶盘】dǐnɡpán(～儿)【ет.】ең жоғары 

баға. 

【顶棚】dǐnɡpénɡ【зат.】 төбе. 

【顶事】dǐnɡshì(～儿)形 жарау, қону; 

үйлесу. 

【 顶 数 】 dǐnɡshù( ～ 儿 )①толық 

жиынтық.② 形 жарайтын; жарамды; 

пайдалы. 

【 顶 替 】 dǐnɡtì 【 ет. 】 (алдауды 

мақсатпен тағы сол сияқтылар) басқа 

тұлғаға өзiн беру冒【зат.】～ . 

【顶天】dǐnɡtiān (～儿)【ет.】  шекке 

жету . 

【顶天立地】dǐnɡtiānlìdì данышпан; зор; 

теңі жоқ; үлкен; ұлы. 

【顶头上司】 dǐnɡtóushànɡ·si〈口〉
тікелей бастық. 

【 顶 箱 】 dǐnɡxiānɡ 【 зат. 】  үстіңгі 

жәшік. 

【顶心】dǐnɡxīn【зат.】 төбе. 

【 顶 用 】 dǐnɡyònɡ 形  жарамды, 

пайдалы . 

【顶账】dǐnɡzhànɡ【ет.】  қарыз үшін 

сатып жіберу. 

【顶针】dǐnɡzhēn оймақ. 

【顶针】dǐnɡ·zhen(～儿)【зат.】станок 

жасайтын орталық. 

【顶真】1dǐnɡzhēn〈方〉形 әбден; жете; 

мұқият; негізді түрде; тиянақты; 

түпкілікті 

【顶真】2dǐnɡzhēn【зат.】 оймақ. 

【顶职】dǐnɡzhí【ет.】 ауыстыру. 

【顶珠】 dǐnɡzhū(～儿 )【 зат.】  ірі 

гауһар тас. 

【 顶 撞 】 dǐnɡzhuànɡ 【 ет. 】 ерегісу; 

қайта айту; қарсы сөзге келу; қасарысу; 

сөз қайыру; сөз таластыру; тайталасу. 

【顶子】 dǐnɡzi 【 зат. 】① шенеунік 

малақайындағы кішкене шар. ② ірі 

гауһар тас.③жабын; төбе жабындысы; 

шатыр). 

【 顶 嘴 】 dǐnɡzuǐ 〈 口 〉【 ет. 】
адыраңдасу; бажақтау; бажалақтау; 

ежікелесу; ерегісу; жағаласу; жүз 

шайысу; керіске айналу; керісу; 

қарсыласу; тайталасу; ұрсысу; ұрысқа 

айналу; ырылдасу 

【 顶 罪 】 dǐnɡzuì 【 ет. 】 ① кінәні 

мойындау .②жауакершілігін алу. 

【酊】 dǐnɡтинктура (спиртке немесе 

эфирге жасалған дәрінің тұндырмасы). 

【鼎】1dǐnɡ①мосы; ошақ; үш аяқ.②

〈书〉  астананы таңдау 定～｜тақты 

алып қоюға мақсаты бар问～.③〈书〉

бұлшық ет күші; дене күші зор～力｜

дуалы сөз; салмақты сөз～言 .④〈方〉

【зат.】қазан.⑤(Dǐnɡ)【зат.】 фамилия. 

【鼎鼎】dǐnɡdǐnɡ 形   атақты; әйгілі; 

белгілі; даңқты～大【зат.】. 

【鼎沸】 dǐnɡfèi 〈书〉形   ашулы 

наразылық人声～ . 

【鼎革】dǐnɡɡé〈书〉【 ет.】 аударыс; 

аударыспақ; төңкеріс; түбегейлі өзгеріс . 

【鼎力】dǐnɡlì〈书〉【үс.】 дене күші 

зор 

【 鼎 立 】 dǐnɡlì 【 ет. 】  үш жақты 

конфронтация; майдандасу; тайталас 

(мақсат-мүдделердің қарама-

қарсылығы). 

【鼎盛】dǐnɡshènɡ 形 шарықтау шегі; 

шыңы ～时期｜жастық 春秋～(正当壮

年). 

【鼎新】dǐnɡxīn〈书〉【ет.】қайта құру; 

қайта ұйымдастыру, жаңа енгізілім; 

жаңалық; жаңа ереже革故～. 

【鼎峙】dǐnɡzhì〈书〉【ет.】қарсы келу; 

қарсы тұру; қарсыласу; қарсылық 

көрсету; қарсылық қылу; қасарысу; 

тайталасу. 

【鼎助】dǐnɡzhù〈书〉қолдауы күшті. 

【 鼎 足 】 dǐnɡzú 【 зат. 】  жоғарғы 

мемлекеттік шен. 
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【 订 】 dìnɡ ① 【 ет. 】 неке қиылу; 

некелесу (шіркеуде үйлену жорасы 

жасалу)～婚｜келісімшарт жасау～合同.

②【 ет.】жазылу; жазылым; жазылыс

预 ～ ｜ газеттер жазылу ～ 报 纸 . ③

редакциялау ～正｜түзету енгізу修～｜

түзету енгізу 校～.④【ет.】қағаздарды 

тігіндегіш～书机 . 

【 订 单 】 ( 定 单 )dìnɡdān 【 зат. 】  

жазбаша тапсырыс. 

【订购】 dìnɡɡòu【 ет.】  авиациялық 

билетке тапсырыс беру～机票. 

【 订 户 】 ( 定 户 )dìnɡhù 【 зат. 】 

жазылушы, тапсырыс беруші; тапсырыс 

етуші; тапсырысшы. 

【订婚】 (定婚 )dìnɡhūn【 ет.】 неке 

қиылу; некелесу (шіркеуде үйлену 

жорасы жасалу). 

【订货】(定货)dìnɡhuò① келісім; шарт; 

ымыра～合同  .②【 зат.】   тауарға 

тапсырыс беру. 

【 订 交 】 dìnɡjiāo 【 ет. 】 жолдастық 

қарым-қатынас орнату. 

【订金】dìnɡjīn【зат.】депозит (белгілі 

бір шартты уақытта алу үшін банкке 

сақтауға берілген ақша я бағалы 

қағаздар). 

【订立】dìnɡlì【ет.】   уақытша бітім 

жасау～停战协定 ; алу-беру ісін заң 

күшіне ендіру; келісім жасау～契约. 

【订阅】(定阅)dìnɡyuè【ет.】 жазылу. 

【订正】dìnɡzhènɡ【ет.】 түзету. 

【饤】dìnɡ  дәм; тамақ. 

【钉】dìnɡ【ет.】①шеге қағу～钉(dīnɡ)

子｜ат тағалау～马掌 .②түйме тағу ～

扣子. 

【 定 】 dìnɡ ① 【 ет. 】 айқындалу; 

белгілену; тағайындалу 立 ～ ｜ бір 

орында орналасу 坐～｜басын қоярға 

жер таппау 心神不～ .②【ет.】бекіту; 

фиксаждау～影  .③【 ет.】 келісу; сөз 

байласу; уәделесу 商～ . ④  тұрақты 

ақиқат～理｜шешуші сөз～论｜берік 

түрде шешу～局 .⑤  белгілі мөлшер～

【мөл.】｜дер кезінде; мезгілінде; өз 

уақытында; уақтылы; уақытылы; 

уақытымен～时｜күнді белгілеу～期.⑥

【ет.】 ～酒席.⑦〈书〉【үс.】必定；一

定：～可取得胜利 .⑧ (Dìnɡ)【 зат.】 

фамилия. 

【定案】 dìnɡ’àn① үкім шығару .②

【 зат. 】   үзілді-кесілді қарарды 

қабылдау. 

【定本】dìnɡběn【зат.】берік тірек. 

【定编】dìnɡbiān【ет.】штат кестесі. 

【定单】dìnɡdān жазбаша шарт. 

【定当】dìnɡdànɡ〈方〉形 жарасты; 

келісті; лайық; лайықты; орынды; үйлес; 

үйлесімді. 

【定点】dìnɡdiǎn①【 ет.】  тіркелген 

нүкте. ② 形 болжамды жер; 

тағайындалынған орын.③形  арналған; 

арналып қойылған; арнаулы; 

бағытталған; жаралған; тағайындалған. 

【定鼎】dìnɡdǐnɡ〈书〉【ет.】 астананы 

орнату. 
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【定都】dìnɡdū【ет.】 астананы орнату. 

【 定 夺 】 dìnɡduó 【 ет. 】  анықтау, 

белгілеу. 

【定额】dìnɡ’é①【ет.】мөлшер; норма; 

шама.②【 ет.】   бөлім; квота; үлес; 

шама. 

【 定 岗 】 dìnɡɡǎnɡ 【 ет. 】  

жауапкершілік арту; жауапкершілік 

жүктеу. 

【定稿】 dìnɡɡǎo ①【 ет. 】  мәтінді 

аяқтап шығу.②【зат.】 ақырғы нұсқа. 

【定格】 dìnɡɡé ① өрнек; үлгі; өмір 

стандарттары～生活.②【зат.】 стоп – 

кадр . 

【定更】dìnɡɡēnɡ【ет.】 алғашқы  түнгі 

күзетті қою . 

【定购】 dìnɡɡòu①【 ет.】  мақтаға 

тапсырыс беру ～ 棉 花 . ② тапсырыс 

(істеуге тапсырылған іс). 

【 定 规 】 dìnɡɡuī ① 【 зат. 】 заңға 

сәйкестік; заңға сыйымдылық; 

заңдылық. ② 〈 方 〉【 үс. 】 әлбетте; 

заңды түрде; міндетті; міндетті түрде . 

【定规】dìnɡ·ɡui〈方〉【ет.】  үзілді-

кесілді шешу. 

【定户】 dìnɡhù   тапсырыс беруші; 

тапсырыс етуші. 

【定滑轮】dìnɡhuálún【зат.】байлаулы 

блок. 

【定婚】dìnɡhūn  некелендіру (шіркеуде 

үйлену жорасын жасау), атастыру; құда 

болу; құдаласу. 

【定货】 dìnɡhuò тапсырыс берілген 

тауарлардың шоты～ 贩. 

【定价】dìnɡjià①тиянақталған баға.②

【зат.】ақы; баға; бәс; құн; нарық. 

【 定 见 】 dìnɡjiàn 【 зат. 】  айқын 

көзқарас. 

【定金】 dìnɡjīn【 зат.】   кепіл ақы 

төлеу～交付. 

【定睛】 dìnɡjīnɡ【 ет.】   көз алмау; 

көзімен жеу:～细看/бажайлап қарау. 

【定居】dìnɡjū【ет.】  отанға қайтып 

орнығу回国～｜Пекинде орнығу～北京. 

【 定 居 点 】 dìnɡjūdiǎn 【 зат. 】 ел 

орналасқан жер (қыстақ, қала т. б.); елді 

мекен. 

【定局】dìnɡjú①【ет.】 соңғы шешімді 

шығару. ② 【 зат. 】 шешімін тапқан 

мәселе. 

【定礼】dìnɡlǐ【зат.】  жеңгелік. 

【 定 理 】 dìnɡlǐ 【 зат. 】 теорема 

(дәлелдеуді керек ететін қағида). 

【 定 例 】 dìnɡlì 【 зат. 】 белгіленген 

ереже. 

【定量】 dìnɡliànɡ ①【 ет. 】 сандық 

талдау ～ 分 析 . ② 【 ет. 】 нормамен 

жабдықтау～供应 .③белгілі мөлшерден 

арттыру超出～. 

【 定 【 мөл. 】 分 析 】 dìnɡliànɡfēnxī  

сандық талдау. 

【定律】 dìnɡlǜ【 зат.】   заң; қағида 

(ғылымдағы). 

【定论】dìnɡlùn【зат.】 соңғы шешім. 

【定名】dìnɡmínɡ【ет.】  атау; ат қою. 

【定盘星】dìnɡpánxīnɡ【зат.】①безбен 

шкаласындағы нөлдік белгі. ② негізгі 

көзқарас. 

【定评】 dìnɡpínɡ【 зат.】 көрсеткіш; 

мөлшер; норматив. 

【定期】 dìnɡqī①【 ет.】  құрылтай 

шақырылымының күнін белгілеу～召开

代表大会 .②形 мерзімді баспасөз～刊

物｜мерзімді салым ақша～存款. 

【定钱】 dìnɡqián【 зат.】 кепіл ақы; 

кепілдеме. 

【定亲】dìnɡqīn【ет.】  атастыру; құда 

болу; құдаласу. 

【定情】 dìnɡqínɡ【 ет.】  күйеу мен 

қалыңдықтың сыйлықтарымен айырбас 

жасау. 

【定然】dìnɡrán【үс.】әлбетте; заңды 

түрде; міндетті; міндетті түрде. 

【 定 神 】 dìnɡshén 【 ет. 】 ① үңіле 

қарау～一看.②жұбану; көңіл жайлану; 

тынышталу; тыныштану. 

【定时】dìnɡshí①【 ет.】  уақытында 

дәрі ішу～吃药.②【зат.】 белгіленген 

уақыт. 

【 定 时 炸 弹 】 dìnɡshízhàdàn 

дистанциялық оқ. 

【定式】dìnɡshì【зат.】 психологиялық 

үлгі心理～. 

【定势】 dìnɡshì①【 зат.】 стереотип 

(көп тиражды кітаптардың теруін қайта 

басуға керекті жазық я цилиндр 

түріндегі пластинкаға құйылатын 

көшірмесі). ② қондыру; құру; 

орналастыру; орнату. 

【定数】 dìnɡshù【 зат.】①жиналым; 

кворум (мәжіліс шешімінің заңды болуы 

үшін қатысушылар санының жеткілікті 

болуы). ② болмай қоймас; қайтпас; 

тойтарылмас; фатальды. 

【定说】dìnɡshuō【зат.】  белгілі ой - 

пікір. 

【定位】dìnɡwèi①【ет.】мекен-жайын 

бекіту.②【зат.】орнына тапсырыс беру.

③【ет.】ауыздықтау; жайылтпаушылық; 

оқшаулау; таратпаушылық; тұмшалау; 

шектеу. 

【定息】dìnɡxī【 зат.】  тиянақталған 

пайыз . 

【 定 弦 】 dìnɡxián 【 ет. 】 ① күйіне 

келтіру (музыкалық аспапты).②〈方〉
алаңсыз ойлау; көңіл тоқтату. 

【 定 向 】 dìnɡxiànɡ 【 ет. 】 ①
пеленгаторлық радиостанция  

【 定 向 培 育 】 dìnɡxiànɡpéiyù  

бағытталған тәрбие. 

【定心丸】dìnɡxīnwán(～儿 )【 зат.】 

қылықтармен6 айтқан сөздерімен 

тыныштандыру. 

【定型】dìnɡxínɡ【ет.】 жетілу, құрылу. 

【定性】dìnɡxìnɡ【 ет.】① қылмысты 

саралау.②сапалық талдау. 

【定性分析】 dìnɡxìnɡfēnxī  сапалық 

талдау. 

【 定 义 】 dìnɡyì 【 зат. 】 анықтама; 

тұжырымдама; тұжырымды айтылған 

ой; формулировка. 

【定音鼓】 dìnɡyīnɡǔ【 зат.】 литавра 

(барабан тәрізді музыка аспабы). 

【 定 影 】 dìnɡyǐnɡ 【 ет. 】 бекіту; 

фиксаждау. 

【定语】 dìnɡyǔ 【 зат. 】 анықтауыш; 

атрибут; ерекше белгі (заттың я 

құбылыстың өзінен айырылмайтын 

бөлінбес қасиеті). 

【 定 员 】 dìnɡyuán жүк артатын 

мүмкіндік. ② 【 зат. 】 штаттағы 

қызметкерлер құрамы. 

【定阅】dìnɡyuè жазылу. 

【定则】dìnɡzé【зат.】  заңға сәйкестік; 

заңға сыйымдылық; заңдылық. 

【定址】dìnɡzhǐ①【ет.】 дербестендіру. 

【定准】 dìnɡzhǔn① (～儿 )【 зат.】

анықтау; белгілеу.②стандарт. 

【定子】dìnɡzǐ【 зат.】 статор (электр 

машиналарының қозғалмайтын бөлімі). 

【定罪】dìnɡzuì【 ет.】жаза белгілеу; 

үкім ету; үкім кесу; үкім шығару. 

【定做】 dìnɡzuò 【 ет. 】  тапсырыс 

бойынша әзірлеу. 

【铤】dìnɡ〈书〉өңделген металл. 

【腚】dìnɡ〈方〉【зат.】бөксе; құйрық. 

【碇】dìnɡ【 зат.】 зәкірді көтеріңдер, 

жүзіп кету; жүріп кету; қозғалып кету

起～| зәкірді көтеріңдер下～. 

【锭】 dìnɡ① ұршық.② құйма алтын; 

сом алтын 金～｜метал құйма 钢～｜

әмбепап дәрі万应～. 

【锭剂】 dìnɡjì【 зат.】 дәрі; таблетка 

(дөңгелетіп қатырылған дәрі). 

【锭子】dìnɡ·zi【зат.】ұршық. 

 

diū 

 

【丢】diū【ет.】①шиланды жоғалту 钱

包～了◇жұмыссыз қалу～了工作 .②
жоққа шығару; жою; шығару; шығарып 

тастау.③кейінге қалдыру; қоя тұру. 

【丢丑】diūchǒu【ет.】жұрт алдында 

күлкі болу; масқара болу; масқаралау. 

【丢掉】 diūdiào【 ет.】①жұмыссыз 

қалу～饭碗(失业).②иллюзияны жоққа 

шығару～幻想. 

【丢份】diūfèn (～儿) 〈方〉【ет.】жұрт 

алдында күлкі болу; масқара болу; 

масқаралау. 

【丢脸】 diūliǎn【 ет.】жұрт алдында 

күлкі болу; масқара болу; масқаралау. 

【丢面子】diūmiàn·zi  жұрт алдында 

күлкі болу; масқара болу; масқаралау. 

【丢弃】diūqì【ет.】   жоққа шығару; 

жою; шығару; шығарып тастау. 



182 

 

【 丢 人 】 diūrén 【 ет. 】   беделден 

айырылу～现眼. 

【丢三落四】 diūsānlàsì  алаңғасар; 

жаңғалақ; қаңғалақ; ұмытшақ. 

【丢失】diūshī【ет.】 кілтті жоғалту～

钥匙. 

【丢手】diūshǒu【ет.】жоққа шығару; 

жою; шығару; шығарып тастау. 

【丢眼色】diūyǎnsè  көз қысу; қас қағу; 

ымдау. 

【丢卒保车】 diūzúbǎojū кіші қиып, 

негізгісін сақтау . 

 

 

dōnɡ 

 

【东】dōnɡ①【 зат.】  шығыс～方｜

шығыстағы жел ～ 风 ｜ шығыстың 

қалалары～城｜қаланың шығыс жағы

城～ .② үй иесі; үй қожасы 房～｜
акционер; акция ұстаушы (акциялы 

өнеркәсіп орнының мүшесі) 股 ～ ｜

шығыстағы көрші～家.③(～儿)【зат.】

ие; қожа.④(Dōnɡ)【зат.】фамилия. 

【 东 半 球 】 dōnɡbànqiú 【 зат. 】
шығыстық жарты шар. 

【东北】 dōnɡběi【 зат.】① солтүстік-

шығыс.②Қытайдың солтүстік-шығысы, 

Маньчжурия. 

【东边】dōnɡ·biɑn(～儿)【зат.】шығыс 

жағы. 

【东不拉】dōnɡbǔlā  домбыра . 

【东床】dōnɡchuánɡ【зат.】күйеу бала. 

【东倒西歪】dōnɡdǎoxīwāi①жантайып 

қалу; қисайып қалу.②босау; солқылдау; 

теңселу; шайқалдыру; шайқалу. 

【东道】dōnɡdào【зат.】①қонак ету; 

сый көрсету; сыйлау 作～ .② ішкізіп-

жегізу үшін таласу. 

【 东 道 国 】 dōnɡdàoɡuó 【 зат. 】 

қабылдаушы мемлекет. 

【东道主】dōnɡdàozhǔ【зат.】ие; қожа. 

【东方】dōnɡfānɡ【зат.】①шығыс.②

шығыстану – ориентализм ～文化主义
(Dōnɡfānɡ)фамилия. 

【 东 非 】 DōnɡFēi 【 зат. 】  Шығыс 

Африка. 

【东风】dōnɡfēnɡ【зат.】①шығыс желі, 

жазғытұрғы ескек. ② Дуңфең-

автомобиль мен тепловоз маркасы. 

【 东 风 吹 马 耳 】 dōnɡfēnɡchuīmǎ’ěr  

ескермеу; көңілге алмау; құлақ аспау. 

【东宫】dōnɡɡōnɡ【зат.】 тақ мұрагері. 

【东郭】Dōnɡɡuō【зат.】 фамилия. 

【东郭先生】Dōnɡɡuōxiān·shenɡ жауға 

қайырымды адам. 

【东汉】DōnɡHàn【зат.】 Шығыс Хан 

династиясы 25—220ж. 

【东胡】DōnɡHú【зат.】тұнғұс; тұнғұс 

адамы. 

【东家】dōnɡ·jiɑ【 зат.】  шығыстағы 

көрші. 

【东晋】DōnɡJìn【зат.】 Шығыс Дзин 

династиясы 317—420. 

【 东 经 】 dōnɡjīnɡ 【 зат. 】  шығыс 

бойлық 

【东拉西扯】 dōnɡlāxīchě  өсек айту; 

өсек айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау, езу; езбелеу; көку; мыжу; 

мылжыңдау. 

【东鳞西爪】 dōnɡlínxīzhǎo  қиынды; 

үзік; үзінді. 

【东门】Dōnɡmén【зат.】 фамилия. 

【东面】 dōnɡ·miàn (～儿 )【 зат.】 

шығыс жақ. 

【东南】 dōnɡnán【 зат.】① оңтүстік-

шығыс.②оңтүстік-шығыс Қытай. 

【东南亚】DōnɡnánYà【зат.】оңтүстік-

шығыс Азия. 

【东欧】 Dōnɡōu 【 зат. 】  Оңтүстік 

Еуропа. 

【东三省】DōnɡSānShěnɡ【 зат.】  3 

шығыс провинция - Ляонин, Гирин, 

Хэй-лунцзян. Маньчжурия. 

【东山再起】DōnɡShānzàiqǐ  істі қайта 

қозғау. 

【东施效颦】Dōnɡshīxiàopín  еліктеу; 

маймылдану (біреуге еліктеу). 

【东魏】DōnɡWèi【зат.】 Шығыс Вей 

династиясы 534—550ж, солтүстік 

патшалықтар династиясы . 

【东西】dōnɡxī【 зат.】①шығыс пен 

батыс.②жанды; тірі ағза. 

【 东 … 西 … 】 dōnɡ…xī… абыржу; 

аңқалақтау; апалақтау; апырып-жапыру; 

асып-сасу; әбігерлену; жылпыңдау; 

күйбеңдеу; қалбалақтау; сасқалақтау; 

тынышсыздану; ыбжыңдау～奔～跑｜

жан жағына қарану～张～望｜ істеп 

шығару ～ 拼 ～ 凑 ｜ тік басып тұра 

алмау ～倒～歪｜керексіз немесе іске 

алғысыз жазулар～涂～抹. 

【东西】dōnɡ·xi【зат.】①Ол заттарды 

сатып алуға кетті 他买～去了 .②кәрі 

қақбас老～. 

【 东 乡 族 】 Dōnɡxiānɡzú 【 зат. 】 

дуңсиаң халқы - ҚХР –ғы аз ұлттардың 

бірі 

【东亚】DōnɡYà【зат.】 Шығыс Азия. 

【 东 洋 】 Dōnɡyánɡ 【 зат. 】 жапон; 

жапондық ～ 人 ｜ жапон; жапондық 

тауарлар～货. 

【东野】Dōnɡyě【зат.】 фамилия. 

【东瀛】 dōnɡyínɡ 〈书〉【 зат. 】①

шығыс теңіз.②Жапон 

【 东 正 教 】 Dōnɡzhènɡjiào 【 зат. 】
православие (католицизмнен айрықша 

шығыс-христиан шіркеуі ретінде 

шыққан христиан дінінің бір тармағы) 

【 东 周 】 DōnɡZhōu 【 зат. 】 Шығыс 

Чжоу770—249 . 

【冬】1dōnɡ【зат.】①кәрлі қыс; қатты 

қыс 隆～｜ қыста жер жырту～耕｜

аңдардың қысқы ұйқысы～眠.②(Dōnɡ) 

фамилия. 

【 冬 】 dōnɡ  даңғырлау; дүрілдеу; 

күркіреу. 

【冬不拉】dōnɡbùlā【зат.】 домбыра . 

【冬菜】 dōnɡcài 【 зат. 】 кептірілген 

көкөністер. 

【冬藏】 dōnɡcánɡ【 ет.】жинап алу; 

қорландырып алу. 

【冬储】dōnɡchǔ【ет.】  қысқа азық - 

түлік корын жинау. 

【 冬 菇 】 dōnɡɡū 【 зат. 】 қыстыгүнi 

жиналған сянгу саңырауқұлақтар. 

【冬瓜】 dōnɡ·ɡuā【 зат.】① балауыз 

асқабақ.②қысқы асқабақ. 

【冬烘】 dōnɡhōnɡ 形   дүмше; жете 

оқымаған; шала оқыған; шалапай. 

【冬季】dōnɡjì【зат.】қысқы маусым 

【 冬 节 】 DōnɡJié 【 зат. 】 күннің 

қысқарып барып тоқырауы (22 

желтоқсан). 

【冬令】 dōnɡlìnɡ 【 зат. 】① қысқы 

маусым.②қысқы маусымдағы климат. 

【冬眠】 dōnɡmián 【 ет. 】 аңдардың 

қысқы ұйқысы. 

【冬笋】 dōnɡsǔn【 зат.】  бамбуктың 

қысқы  сүйрігі. 

【冬天】dōnɡtiān【зат.】қысқы маусым. 

【 冬 闲 】 dōnɡxián 【 зат. 】 егiс 

жұмыстарының тыныштығының қысқы 

мерзiмi. 

【冬小麦】dōnɡxiǎomài【 зат.】күздік 

бидай. 

【 冬 训 】 dōnɡxùn 【 ет. 】 қысқы 

жаттығу. . 

【冬衣】dōnɡyī【зат.】қысқы киім. 

【冬泳】dōnɡyǒnɡ【ет.】 қыстағы жүзу 

жарысы.  

【冬月】dōnɡyuè【зат.】 қысқы ай. 

【 冬 至 】 dōnɡzhì 【 зат. 】   күннің 

қысқарып барып тоқырауы (22 

желтоқсан). 

【冬至点】dōnɡzhìdiǎn【 зат.】күннің 

қысқарып барып тоқырау нүктесі (22 

желтоқсан). 

【冬装】dōnɡzhuānɡ【зат.】қысқы киім. 

【 咚 】 dōnɡ 【 ел. 】 салдырлау; 

тарсылдау. 

  【岽】dōnɡ 岽罗 (Dōnɡluó) Дуңлуо – 

көмірдің кен орны. 

【氡】dōnɡ【зат.】радон (радиоактивті 

химиялық элемент, газ). 

 

 

dǒnɡ 

 

【董】dǒnɡ①〈书〉бақылау; тексеру～

理 .②校 сауда палатасы басқарманың 

мүшесі商～.③(Dǒnɡ)【зат.】 фамилия. 

【 董 事 】 dǒnɡshì 【 зат. 】 басқарма 

мүшесі. 

【 董 事 会 】 dǒnɡshìhuì 【 зат. 】
директорлар кеңесі  

【 董 事 长 】 dǒnɡshìzhǎnɡ 【 зат. 】
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төрағалық. 

【懂】dǒnɡ①【ет.】 істі білу～事｜ өз 

мамандығын игеру～行｜ағылшын тілді 

меңгеріп білу～英语 .②(Dǒnɡ)【зат.】 

фамилия. 

【懂得】dǒnɡ·de【ет.】 заңды түсіну～

规矩  

【懂行】dǒnɡhánɡ 形 өз мамандығын 

игеру. 

【懂事】 dǒnɡshì мәнін аңғару; мәнін 

ұғу; мәнісіне түсіну. 

 

dònɡ 

 

【动】dònɡ①【ет.】құйылу; сорғалау; 

төгілу; үзбей ағу 流 ～ ｜ азғантай 

әсерден тынышы кету～  .②【 ет.】

абайсыз; албырт; аңдаусыз; аңсыз 轻举

妄～｜қадам сайын一举一～ .③【ет.】  

орнынан қозғалу 搬 ～ ｜ жылжыту; 

қозғау 挪～｜ өзгерту 改～｜ игеру; 

меңгеру ～ 用 ｜ жиынтықты 

мобилизациялау 兴师～众 .④【 ет.】 

жазуды бастау ～笔｜жұмысқа кірісу～

手｜ақылға салу; ойлап қарау～脑筋.⑤

【ет.】екі ойлы болу; қобалжу～心｜

ашулану; зығырлану; қаһарлану～怒 .⑥
ойландыратын; ой салатын; ой түсіретін; 

толғандыратын; толқытатын ～人  .⑦

〈书〉【үс.】қасқырдың аузы жесе де 

қан, жемесе де қан. 

【动笔】dònɡbǐ【ет.】  жазуға кірісу. 

【 动 兵 】 dònɡbīnɡ 【 ет. 】 соғыс 

қимылдарын ашу. 

【动产】 dònɡchǎn【 зат.】жылжитын 

мүлік; жылжымалы мүлік. 

【动词】dònɡcí【зат.】етістік. 

【动粗】dònɡcū【ет.】әдепсіз сөз айту; 

дөрекі сөз айту; дөрекі сөйлеу; қатты сөз 

айту. 

【动荡】 dònɡdànɡ①【 ет.】  көлдің 

толқындауы 湖水～ .②形  дамылсыз 

қоғам 社会～｜дамылсыз уақыт～的年

代. 

【 动 肝 火 】 dònɡɡānhuǒ  ашулану; 

екілену; кею; қозу. 

【动感】dònɡɡǎn【зат.】  кинетикалық. 

【动工】dònɡɡōnɡ【ет.】①  жұмысты 

бастау .②құрылыс . 

【 动 滑 轮 】 dònɡhuálún 【 зат. 】 

жылжымалы диск . 

【 动 画 】 dònɡhuà 【 зат. 】
мультипликация (мультипликация 

жолымен салып алынған фильм). 

【 动 画 片 】 dònɡhuàpiàn 【 зат. 】
мультипликация (мультипликация 

жолымен салып алынған фильм). 

【动火】dònɡhuǒ(～儿 )〈口〉【 ет.】
ашулану; қызу; ызалану. 

【动机】dònɡjī【зат.】ниет; ой; пиғыл; 

талап; тілек. 

【动静】 dònɡ·jinɡ【 зат.】① сыбдыр; 

тысыр.②белгі; нышан; сыңай. 

【动力】dònɡlì【зат.】①уәж; уәждеме.

②энергия  

【动量】dònɡliànɡ【зат.】 механикалық 

кез. 

【动乱】 dònɡluàn【 ет.】 бассыздық; 

тәртіпсіздік 

【 动 轮 】 dònɡlún 【 зат. 】 жетекші 

дөңгелек. 

【 动 脉 】 dònɡmài 【 зат. 】 артерия; 

тамыр. 

【 动 脉 硬 化 】 dònɡmàiyìnɡhuà  

артериосклероз (күре тамыр қабығының 

майланып жуандап ауруға шалдығуы). 

【 动 脉 粥 样 硬 化 】
dònɡmàizhōuyànɡyìnɡhuà атеросклероз 

(жүрек-қан тамырлары жүйесінің 

ауруы). 

【动漫】dònɡmàn анимэ. 

【动能】 dònɡnénɡ кинетикалық қуат 

(қозғалу энергиясы). 

【 动 能 武 器 】 dònɡnénɡwǔqì 

кинематикалық қару – жарақ. 

【 动 怒 】 dònɡ nù 【 ет. 】 ашулану; 

зығырлану; қаһарлану. 

【 动 气 】 dònɡqì 【 ет. 】 ашулану; 

зығырлану; қаһарлану. 

【动迁】 dònɡqiān【 ет.】 басқа жерге 

шығару; жаңа орынға қоныстандыру; 

көшіру; көшіріп қондыру; қоныс аудару. 

【动情】dònɡqínɡ【ет.】①ғашық болу.

② албырту; екілену; желдену; желігу; 

қозу; лепіру. 

【动人】dònɡrén 形  әсерлі; еліктіргіш; 

қызық; қызықты; тартымды～心弦的. 

【动人心弦】 dònɡrénxīnxián көңілін 

босату; көңілін бұзу, абыржыту; 

ойландыру; тебіренту; толқыту. 

【 动 容 】 dònɡrónɡ 【 ет. 】 таңдану; 

таңқалу 

【动身】dònɡshēn【ет.】  жолға аттану. 

【动手】 dònɡshǒu【 ет.】①жұмысқа 

кірісу.②жанасу; тигізу; тию.③соғысу; 

төбелесу; төбелесіп қалу; шекісу. 

【动手【ет.】脚】dònɡshǒudònɡjiǎo①
еркелеу; қылжақтау; ойнау; шалқақтау.

②әйелмен қырындау. 

【动态】 dònɡtài①【 зат.】 ғылыми-

техникалық жағдай 科技～ .②【зат.】

алуан-түрлі жағдай ～ 各 异  . ③ 形 

серпінді анализ. 

【动弹】dònɡtɑn【ет.】айналу; бұрылу; 

қайрылу. 

【动听】 dònɡtīnɡ әсерлі; еліктіргіш; 

қызық; қызықты; тартымды. 

【动土】 dònɡtǔ 【 ет. 】  құрылысты 

салуға кірісу . 

【动问】 dònɡwèn【 ет.】 сұрап алу; 

сұрастыру 

【 动 武 】 dònɡwǔ 【 ет. 】 соғыс 

қимылдары ашу . 

【动物】 dònɡwù 【 зат. 】 айуанаттар 

дүниесі; фауна; хайуанаттар әлемі. 

【动物学】dònɡwùxué【зат.】зоология 

(айуанатты зерттейтін ғылым). 

【 动 物 园 】 dònɡwùyuán 【 зат. 】
зоологиялық бақ. 

【动向】 dònɡxiànɡ【 зат.】  дамудың 

идеялық бағыты 思 想 ～ ｜ нарық 

беталысы; нарық үрдісі (нарықтағы 

бағаның қозғалысындағы, дамуындағы 

негізгі бағыт) 

【动心】dònɡxīn【ет.】使 ...【ет.】心 

біреудиң жүрегінің көңілін босату. 

【动刑】dònɡxínɡ【ет.】азаптау; қинау; 

талпыну. 

【动摇】dònɡyáo【ет.】①сенімділікті 

тайдыру 信 心 【 ет. 】 摇 了 . ②
күдіктендіру; сезіктендіру; толқыту; 

шүбәландыру. 

【动议】 dònɡyì【 зат.】  талқылауға 

енгізу. 

【动因】dònɡyīn【зат.】 себеп тудыру. 

【动用】dònɡyònɡ【 ет.】мемлекеттік 

қаржыларды қолдану ～公款｜ әскери 

күшті қолдану～武力 . 

【 动 员 】 dònɡyuán 【 ет. 】 ①
мобилизациялау (мемлекеттің құралды 

күштерін бейбітшілік жағдайдан соғыс 

жағдайына көшіру) .②   жұмылдыру; 

мобилизациялау. 

【 动 辄 】 dònɡzhé 〈 书 〉【 үс. 】
қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де 

қан～得咎｜ әр жолы бір – бірімен 

арпылдасу ～恶语相加. 

【动辄得咎】dònɡzhédéjiù  қасқырдың 

аузы жесе де қан, жемесе де қан. 

【动嘴】dònɡzuǐ【ет.】 айту  

【动作】dònɡzuò①【зат.】қадам сайын

一～.②【ет.】  бөгде істемен айналысу. 

【 动 作 片 儿 】 dònɡzuòpiānr 〈 口 〉

【зат.】боевик (қараушы халықтың осы 

маусымда ең жақсы көрген фильмі). 

【动作片】dònɡzuòpiàn【зат.】боевик 

(қараушы халықтың осы маусымда ең 

жақсы көрген фильмі). 

【冻】 dònɡ①【 ет.】 қатпайтын порт

不～港｜кеспекте су қатып қалды 缸里

的水～了  .② (～儿 )【зат.】кілкілдек; 

сілікпе; ұйыма; іркілдек肉～儿｜үстіне 

сорпа құйылып ұйытылған балық 鱼～

儿 .③【ет.】  бүгін жеңіл киінгеннен , 

өте тоңдым今天衣服穿少了，真～得慌.

④【ет.】мұз басу; мұз қаптау; мұз қату; 

мұздану ～ 害  . ⑤ (Dònɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【冻疮】dònɡchuānɡ【зат.】үсу. 

【 冻 豆 腐 】 dònɡdòu·fu 【 зат. 】
тоңазытылған  соялық ірімшік. 

【冻害】dònɡhài【зат.】қату; үсу. 

【冻结】dònɡjié【ет.】①қатып қалған 

жер ～ 的 土 地 ② тоқтау салынған 

активтер (шығарылған немесе қаралу 

үстіндегі сот шешімі салдарынан 
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иеленуші пайдалана алмайтын кез 

келген активтер)将资产～起来 . 

【冻馁】dònɡněi〈书〉【ет.】тоңу; үсу 

мен ашығу. 

【冻伤】dònɡshānɡ【зат.】тоңазу; үсу. 

【冻土】dònɡtǔ【зат.】  тундра ～区 | 

тундра ～地带. 

【冻雨】 dònɡyǔ 【 зат. 】 боз қырау; 

қатқақ; қырау; мұздақ. 

【冻原】dònɡyuán【зат.】 тундра . 

【侗剧】dònɡjù【 зат.】Дуң ұлтының 

операсы . 

【侗族】Dònɡzú【зат.】  Дуң халқы - 

ҚХР аз ұлтының бірі. 

【栋】dònɡ①арқалық; белағаш～梁.②

【мөл.】көрнекті қайраткер адам; тірек.

③(Dònɡ)【зат.】 фамилия. 

【 栋 梁 】 dònɡliánɡ 【 зат. 】 қоғам 

қайраткерлері.  

【洞】 dònɡ ① ( ～儿 ) 【 зат. 】 үңгір 

(көбінесе қолдан жасалған тау үңгірі)～

穴｜ үңгір (көбінесе қолдан жасалған 

тау үңгірі)山～｜ойық; ойылып кеткен 

жер; оқ өткен жер; тесік; тесілген жер 

(оқ тиген жер)漏～ .②  弹～其腹 .③数

аңғару; түсіну; ұғу; ұғыну～晓｜басын 

ашып айту; түсіну; ұғыну～察｜айқын; 

ашық;  

【 洞 察 】 dònɡchá 【 ет. 】 қоғамның 

төменгі топтарының жағдайын қарап 

шығу～下情. 

【洞彻】dònɡchè【 ет.】 әбден берілу; 

түсіну; шындығына жету. 

【 洞 穿 】 dònɡchuān 【 ет. 】 тескізу; 

тестіру; тесу; тесіп тастау. 

【洞达】 dònɡdá【 ет.】 анықтап алу; 

анықтау. 

【 洞 房 】 dònɡfánɡ 【 зат. 】   жас 

жұбайлармен әзілдесу 闹 ～ ｜ той; 

үйлену тойы～花烛 . 

【洞见】dònɡjiàn【ет.】  айқын көру. 

【 洞 开 】 dònɡkāi 【 ет. 】   есіктер 

шалқасынан ашылып жатыр еді. 

【洞若观火】dònɡruòɡuānhuǒ анықтан-

анық. 

【洞天】dònɡtiān【зат.】бейіш; жаннат; 

жәннәт; жерұйық; жұмақ; пейіш; 

ұжмақ～福地. 

【 洞 天 福 地 】 dònɡtiānfúdì  бейіш; 

жаннат; жәннәт; жерұйық; жұмақ; пейіш; 

ұжмақ. 

【洞悉】 dònɡxī【 ет.】   істің ішкі 

сырын түсіну.. 

【洞箫】 dònɡxiāo 【 зат. 】  дуңсиао 

флейтасы . 

【洞晓】dònɡxiǎo【ет.】аңғару; түсіну; 

ұғу;  

【洞穴】dònɡxué【зат.】үңгір (көбінесе 

қолдан жасалған тау үңгірі). 

【 洞 烛 其 奸 】 dònɡzhúqíjiān 

опасызопасыз ниетті аңғару. 

【 洞 子 】 dònɡ·zi 〈 方 〉【 зат. 】 ①

жылыжай (қыста өсімдік өсіру үшін 

әйнектелген жылы орын)花儿～｜жылы 

жайда өсетін өсімдік ～ 货 . ② үңгір 

(көбінесе қолдан жасалған тау үңгірі). 

【洞子货】 dònɡ·zihuò〈方〉【 зат.】
жылы жайда өсетін өсімдік. 

【恫】 dònɡ①〈书〉  азаптану және 

қорқу ～ 恐 ( 恐 惧 ). ② бұқтыру; 

омыраулау ～吓. 

【恫吓】dònɡhè【 ет.】қоқан-лоқылап 

алу; қорқытып алу ～取财. 

【 胴 】 dònɡ ① тұтас ет (сойылған 

малдың тұтас еті)～体 .②〈书〉 тоқ 

ішек. 

【胴体】 dònɡtǐ 【 зат. 】① тұтас ет 

(сойылған малдың тұтас еті). ② әйел 

дене. 

【硐】dònɡ【зат.】штольня (жазық не 

көлбей қазылған кені бар жер). 

 

 

dōu 

 

【都】 dōu【 үс.】①  барлық отбасы 

әдеби шығармашылықпен айналысады 

全家～搞文艺工作 .②туған ападан да 

жақсы比亲姐姐～好｜ақырын қозғалуы 

да жоқ 一【ет.】～不【ет.】.③ түскі ас 

суынып қалады, тез жеңдер饭～凉了，

快吃吧. 

【唗】dōu【од.】түу  - ашулы сөгістің 

саңқылдауы. 

【兜】-1dōu①(～儿)【зат.】 тор 网～

儿｜шалбардың қалтасы 裤～儿  .②

【ет.】老大娘用手巾～着几个鸡蛋/Әже 

киімнің етегінде бірнеше тауық 

жұмыртқасые әкелді.③【ет.】қаусырып 

алу; қоршап алу～抄｜айналу; қалықтау; 

шыр айналу～圈子  .④【ет.】  қолдан 

сату ～售 .⑤【ет.】 егер бірдеңе болып 

қалса, мен  жауапкершілігін аламын 有

问题我～着 .⑥【 ет.】 әшкерелеу.⑦
кәрзеңке; себет. 

【兜抄】dōuchāo【ет.】қаусырып алу; 

қоршап алу. 

【兜底】 dōudǐ(～儿 )〈口〉【 ет.】
әшкерелеу. 

【兜兜】dōu·dou(～儿 )〈口〉【 зат.】
көкірекше. 

【兜肚】dōudu【зат.】қарынтартқыш; 

іштартқыш. 

【兜翻】dōufɑn〈方〉【ет.】①әйгілеу; 

әшкере ету; әшкере қылу; әшкерелеу.②
араластыру; аударыстыру; көтерілістіру; 

қопарыстыру; қопсыту. 

【兜风】dōufēnɡ【 ет.】①жыртылған 

желкен керілген жоқ 破 帆 不 ～ . ②
сырғанау; тебу. 

【 兜 揽 】 dōulǎn 【 ет. 】 ① сатып 

алушыларды тарту  ～生意 .②бұзып-

жарып ұмтылу; килігу; қатысу; қол сұғу; 

қыстырылу. 

【兜鍪】dōumóu【зат.】дулыға; каска 

(соғыс уақытында басқа киетін әскери 

темір қалпақ). 

【兜圈子】dōuquān·zi①绕圈儿：飞机

在树林子上空   орман үстінен ұшақ 

ұшып өтті . ② сен маған теңірекпей, 

турасын айт 别跟我～，有话直说了. 

【兜售】dōushòu【ет.】①мәжбүр ету, 

таңу.② сауда ету, сату . 

【 兜 销 】 dōuxiāo 【 ет. 】  өтімді 

қамтамасыз ету . 

【 兜 子 】 dōu·zi 【 зат. 】 паланкин 

(зембіл). 

【 兜 嘴 】 dōuzuǐ 〈 方 〉【 зат. 】 ①

көкірекше. ② тұмаға; тұмсық тор; 

тұмылдырық. 

【篼子】dōu·zi〈方〉【зат.】кәрзеңке; 

себет. 

 

dǒu 

 

【斗】dǒu①【мөл.】 доу  - сусымалы 

денелердің өлшемі, 10литрға тең. ②

【 зат. 】 доу - сусымалы денелердің 

өлшемі , 10л сыйымдылығы  .③(～儿) 

шұңғыма 漏～｜трубка; түтік 烟～ .④

【зат.】  саусақ жастығындағы сопақша 

сызықтар.⑤бақыраш; ожау; шөміш.⑥ 

Қауыс шоқжұлдызының 6 жұлдызы.

⑦  ～ 柄 . ⑧ 〈 圆 形 的 指 纹 书 〉
жарқабақтау; жарлауытты; жарлы; 

құлама; құламалы. ⑨ (Dǒu) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 斗 车 】 dǒuchē 【 зат. 】 вагонша 

(рельспен жүргізіп жүк таситын кішкене 

вагон-арба). 

【斗胆】 dǒudǎn【 үс.】 батыл болу; 

батылы бару. 

【斗方】dǒufānɡ(～儿 )【зат.】плакат 

(қысқа мәтінді сурет, көркем 

графиканың бір түрі). 

【斗箕】dǒuji【зат.】бармақтың суреті; 

бармақтың таңбасы; саусақтың ізі. 

【斗笠】dǒulì【 зат.】  доули – үлкен 

тоқыма қалпақ. 

【斗篷】 dǒu·penɡ【 зат.】① мантия 

(сырттан киетін плащ сияқты ұзын 

шапан).②〈方〉доули – үлкен тоқыма 

қалпақ . 

【斗筲】dòushāo〈书〉【зат.】 бишара 

адам ～之徒 . 

【斗室】dǒushì〈书〉【зат.】  шоланды 

алу 身居～. 

【斗转星移】dǒuzhuǎnxīnɡyí уақыттың 

қозғалысы. 

【斗子】 dǒu·zi【 зат.】①  тауықтың 

ақыры鸡食～.②шикізат бункері. 

【 阧 】 dǒu 〈 书 〉 жарқабақтау; 

жарлауытты; жарлы; құлама; құламалы. 

【抖】dǒu【ет.】①дірілдеу; қалтырау 

发～｜бүкіл дене дірілдеп тұр浑身直～.

② мақталы төсек қапты қағып сілку～
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开 被 窝 . ③ әшкерелеу . ④ далдию; 

жайдарылану; желпіну; жігерлену; 

көңілдену; рух көтерілу; сергу; сергіту; 

серпілу; тыңаю ～起精神 .⑤  маңғаз 

мырза болу . 

【 抖 颤 】 dǒuchàn 【 ет. 】 дірілдеу; 

қалтырау. 

【 抖 动 】 dǒudònɡ 【 ет. 】 ① бәрін 

сілкілеу; қағу; қағып соғу; қағып сілку; 

сілку; сілкілеу .②дірілдеу; қалтырау. 

【抖搂】dǒulou【 ет.】①қағып-сілку; 

сілкіп шайқау. ② дабыра қылу; 

дабыралау; жұртқа жаю; шашу.③бұзу; 

қирату; ойрандау; талқандау. 

【抖擞】dǒusǒu【ет.】еңсесі көтерілу; 

рух көтерілу～精神. 

【陡】dǒu①形  жарлауытты тау 山很～ .

② кенетте  өзгеріп кету～变. 

【陡壁】dǒubì【 зат.】жар; жарқабақ; 

жарлауыт; кұлама жар; тік жар. 

【陡变】 dǒubiàn 【 ет. 】  ауa райы 

кенеттен өзгеріп кетті天气～. 

【陡峻】dǒujùn 形 тік жар; құлама жар

山崖～. 

【陡立】 dǒulì 【 ет. 】 көрініп тұру; 

көтерілу; көтеріліп тұру. 

【陡坡】dǒupō【зат.】тік жар; құлама 

жар. 

【陡峭】dǒuqiào 形 тік жар ～的河岸| 

жартасты жаға; құзды жаға～的岸. 

【陡然】 dǒurán 【 үс. 】   кенеттен  

ояну ～醒悟. 

【蚪】dǒu［蝌蚪］ит балық; кішкене 

бақа (бақаның баласы). 

 

 

dòu 

 

【 斗 】 dòu ① қырық пышақ болу; 

пышақтасушылық 械～ ｜ жұлқыласу; 

жұлысу; тартысу; төбелесу ～ 殴 . ②

【ет.】алысу; күресу; тартысу.③【ет.】 

әтеш соғысы～鸡  .④【ет.】  ақылмен 

жарысу ～智｜ адыраңдасу; бажақтау; 

бажалақтау; ежікелесу; ерегісу; 

жағаласу; жүз шайысу; керіске айналу; 

керісу; қарсыласу; тайталасу; ұрсысу; 

ұрысқа айналу; ырылдасу ～ 嘴  . ⑤

【 ет. 】 қылилық; қыли көзділік; 

шапыраш～眼 .⑥〈书〉 байырқалау; 

доғарылу; тоқталу; тоқтау. 

【斗法】dòufǎ【ет.】қастық ойлау . 

【斗鸡走狗】dòujīzǒuɡǒu өмірді босқа 

өткізу; өмірді босқа сарп ету . 

【斗口齿】dòukǒuchǐ〈方〉адыраңдасу; 

бажалақтау; ежікелесу; ерегісу; 

жағаласу; жүз шайысу; керіске айналу; 

керісу; қарсыласу; тайталасу; ұрсысу; 

ырылдасу. 

【 斗 牛 】 dòuniú 【 ет. 】 коррида 

(тореадордың бұқамен жекпе-жегі). 

【斗牛舞】 dòuniúwǔ【 зат.】 коррида 

(тореадордың бұқамен жекпе-жегі). 

【 斗 殴 】 dòu’ōu 【 ет. 】 жұлқыласу; 

жұлысу; тартысу; төбелесу 

【斗牌】dòupái【ет.】 карта ойнау . 

【斗气】dòuqì【ет.】айтысып-тартысу; 

араздасу; арылдасып-шарылдасу; егесу; 

жанжалдасу; жауаптасу; жұлқысу; 

иттесу; тістесу; ұрсысу. 

【斗趣儿】 dòuqùr  күлдіру; күлкіге 

батыру. 

【斗士】dòushì【зат.】әскер; жауынгер; 

сарбаз. 

【斗心眼儿】dòuxīnyǎnr ақыл – ойда 

жарысу . 

【斗眼】dòuyǎn(～儿 )〈口〉【 зат.】
қылилық; қыли көзділік; шапыраш. 

【斗争】dòuzhēnɡ【ет.】①тап күресі 

阶级～｜идеологиялық күрес思想～ .②

күш салу.③ынталы күш салу . 

【 斗 志 】 dòuzhì 【 зат. 】 жауынгер 

рухымен қамту～昂扬. 

【斗智】dòuzhì【ет.】 ақыл – ой дуэлі. 

【 斗 嘴 】 dòuzuǐ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 ①
айтысып-тартысу; араздасу; арылдасып-

шарылдасу; егесу; жанжалдасу; 

жауаптасу; жұлқысу; иттесу; тістесу; 

ұрсысу ～怄气.②мысқылдау; сықақтау; 

ыржақтау取笑～. 

【 豆 】 -1dòu ① атбас бұршақ; 

атбасбұршақтар; бұршақ . ② (Dòu)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【豆】-2(dòu(～儿)【зат.】①қылтанды 

соя (бұршақ тұқымдас өсімдік) 黄～｜

чечевица 绿～ | бір цзинь бұршағы 一

斤～儿 .②ақтүйнек; ботташық; картоп

土～儿| кофе 咖啡～. 

【 豆 瓣 酱 】 dòubànjiànɡ 【 зат. 】 

бұршақтан жасалынғаг қою соя. 

【豆包】 dòubāo(～儿 )【 зат.】 булап 

пісірілген соя пастасынан тұратын 

пирог . 

【豆饼】dòubǐnɡ【зат.】 бұршақты жом. 

【豆豉】 dòuchǐ 【 зат. 】   доучи – 

бұршақтан жасалынған тұздық. 

【 豆 腐 】 dòu·fu 【 зат. 】 бұршақты 

ірімшік. 

【豆腐饭】 dòu·fufàn 〈方〉【 зат.】
бұршақты ірімшік пен күріш. 

【豆腐干】 dòu·fuɡān(～儿 )【 зат.】 

«қысып жасалған» доуфу . 

【豆腐浆】dòu·fujiānɡ【зат.】  соялық 

сүт. 

【豆腐脑儿】dòu·funǎor【зат.】 соялық 

сүттен жасалынған айран . 

【豆腐皮】dòu·fupí【 зат.】① (～儿 ) 

соялық сүттің беті.②〈方〉 жақпар-

жақпар; қабаттап жасалған; қабатты; 

қат-қабат(қамыр). 

【豆腐乳】 dòu·furǔ【 зат.】  ашыған 

консервіленген соялық ірімшік. 

【豆腐衣】dòu·fuyī〈方〉【зат.】соялық 

сүттің беті. 

【 豆 腐 渣 】 dòu·fuzhā 【 зат. 】 

бұршақтың қоюы. 

【豆腐渣工程】 dòu·fuzhāɡōnɡchénɡ  

шала істелген; шалағай. 

【豆荚】dòujiá【зат.】бұршаққын. 

【豆浆】dòujiānɡ【зат.】 соялық сүт. 

【豆角儿】 dòujiǎor 〈口〉【 зат. 】
бұршаққын. 

【 豆 秸 】 dòujiē 【 зат. 】 бұршақ 

тұқымдас өсімдіктердің сабағы мен 

жапырағы. 

【豆蔻年华】dòukòuniánhuá  бикештік; 

бойжеткендік. 

【豆绿】dòulǜ形 салат түсі. 

【豆奶】dòunǎi【зат.】 соялық сүт. 

【豆萁】dòuqí〈方〉【зат.】бұршақтың 

сабағы. 

【豆青】dòuqīnɡ形 салат түсі. 

【豆蓉】dòurónɡ【зат.】бұршақты езбе 

салындысынан тұратын ай шелпегі～月

饼. 

【豆乳】dòurǔ【зат.】①соялық cүт.②

〈方〉 ашыған соялық ірімшік. 

【 豆 沙 】 dòushā 【 зат. 】  соялық 

пастадан жасалынған үзбе көже ～包｜
соялық пастадан жасалынған ай 

шелпегі～月饼. 

【豆薯】dòushǔ【зат.】① пахизирус – 

қытайдың тәтті картобы. 

【豆芽儿】dòuyár【зат.】бұршақ өскіні. 

【豆油】dòuyóu【зат.】 соя майы . 

【 豆 渣 】 dòuzhā 【 зат. 】 бұршақ 

ірімшігін жасаған кезіндегі сығынды . 

【 豆 汁】 dòuzhī 【 зат. 】① ( ～儿 ) 

талқандалған бұршақтан жасалынған 

ашыған сусын .②〈方〉соя сүті . 

【 豆 猪 】 dòuzhū 【 зат. 】 финнозбен 

(финна құртынан болған ауру) ауырған 

шошқа. 

【豆子】 dòu·zi【 зат.】① бұршақты 

мәдениет.②бұршақ дәнін шағу 剥～.③  

жеркене; кене; таскене狗～. 

【 豆 嘴 儿 】 dòuzuǐr 【 зат. 】 жібітіп 

әзірлеген бұршақ. 

【逗】1dòu①【ет.】  ойыншықтармен 

балаларды ойнату～孩子玩 .②【 ет.】 

баланың көзі өте әдемі这孩子两只灵活

的大眼睛很～人喜欢 .③【 ет.】  ол 

апасын күлдіруін жақсы көреді 她是一

个爱说爱～的姑娘.④形 күлерлік сөз 这

话真～. 

逗 2dòu ① байырқалау; доғарылу; 

тоқталу; тоқтау.② сөз тіркесі; тұрақты 

сөз тобы. 

【逗点】dòudiǎn【зат.】 үтір. 

【逗哏】 dòuɡén①【 ет.】 алдандыру; 

жұбату; көңілін аулау; көңілін көтеру; 

қуанту; сайрандату.②【зат.】күлдіргіш; 

қуақы. 

【逗号】dòuhào【зат.】 үтір. 

【逗留】(逗遛)dòuliú【ет.】 кідіру, бола 
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тұру; болу; тұру. 

【逗闷子】dòumèn·zi〈方〉ажуаласу; 

әзіл айту; әзілдеу; қалжыңдау. 

【逗弄】dòu·nonɡ【ет.】① жасы үлкен 

адам балалармен ойнап отыр 老人在～

孙 子 玩 . ② абалаттыру; абалату; 

арсылдату; келемеждеу; мазақтау; 

ызаландыру. 

【逗趣儿】 (斗趣儿 )dòu∥qùr【 ет.】
қызықтыру; қызықтырып әкету; 

қызықтырып жету; ынталандыру. 

【逗笑儿】 dòuxiàor 【 ет. 】 күлдіру; 

күлкіге батыру. 

【逗引】 dòuyǐn 【 ет. 】  балаларды 

ойыншықтармен желіктіру～小孩儿玩. 

【饾版】 dòubǎn【 зат.】  көп бояулы 

ксилограф (ағашты оймыштайтын 

шебер). 

【饾饤】 dòudìnɡ〈书   декоративтік 

печенье . 

【读】dòu  пунктуация; тыныс белгілері; 

тыныс жүйесі 

【酘】dòu〈书〉ашыту . 

【脰】dòu〈书〉мойын, тамақ. 

【痘】dòu【зат.】①шешек егу  种～.③
шешекке қарсы вакцина (жұқпалы 

ауруларға қарсы алдын ала сақтану үшін 

қолданылатын дәрілік препарат). 

【 痘 苗 】 dòumiáo 【 зат. 】 шешекке 

қарсы вакцина (жұқпалы ауруларға 

қарсы алдын ала сақтану үшін 

қолданылатын дәрілік препарат).. 

 

dū 

 

 

【都】dū① астана құру 建～.② қала～

市｜астана мен үлкен қалалар 通～大

邑 ｜ фарфор астанасы 瓷 ～ ｜ көмір 

өндіру орталығы煤～.③【зат.】 лендік 

жерлер .④(Dū)【зат.】фамилия . 

【都城】dūchénɡ【зат.】 астана . 

【 都 督 】 dū·du 【 зат. 】  дуду – 

әскербасы . 

【都会】 dūhuì【 зат.】  халықаралық 

сауда орталығы 国际大～. 

【都市】 dūshì 【 зат. 】  қала, сауда 

орталығы . 

【阇】dū〈书〉күзет мұнарасы. 

【督】dū① соғысты басқару～战｜бас 

басқарушы ～办｜әскер қолбасшысы～

师｜бастау; басшылық ету; басшылық 

жасау; басшылық қылу; жетектеу; 

жетекшілік ету; қолбасшылық ету～率.

②(Dū)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【督办】dūbàn①【ет.】 бас басқарушы.

②【зат.】генерал-губернатор. 

【 督 察 】 dūchá ① 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру. 

【 督 促 】 dūcù 【 ет. 】 итергіштеу; 

итермелеу, бұйыру; талап ету; шақыру. 

【督导】dūdǎo【ет.】  бастық, басшы, 

бригада басшысы  ～员. 

【 督 抚 】 dūfǔ 【 зат. 】  генерал – 

губернатор мен губернатор 

(губернияның бастығы). 

【 督 军 】 dūjūn 【 зат. 】  әскери 

губернатор (губернияның бастығы). 

【督学】dūxué【зат.】 халықтық білім 

инспекторы . 

【督战】dūzhàn【ет.】 соғысты басқару. 

【 督 阵 】 dūzhèn 【 ет. 】  жұмысын 

бақылау . 

【嘟】 -1dū 【 ел. 】 айғайлау; гулеу; 

гуілдеу. 

【嘟】-2dū〈方〉【ет.】ернін бұлтиту. 

【嘟噜】dū·lu〈口〉①【мөл.】бір шоқ 

жүзім 一～葡萄 .②【 ет.】 безілдеу; 

дабыр-дүбір сөйлеу; дабдырау; 

дабырлап сөйлеу. ③ міңгірлеу; 

мыңғырлау; мыңқылдау. 

【嘟囔】 dū·nɑnɡ 【 ет.】 күмілжіген; 

міңгірлеген; түсініксіз, міңгірлеу; 

мыңғырлау; мыңқылдау 

【 嘟 哝 】 dū·nonɡ 【 ет. 】 үмілжіген; 

міңгірлеген; түсініксіз, міңгірлеу; 

мыңғырлау; мыңқылдау. 

 

 

dú 

 

【毒】 dú①【 зат.】 вирус (жұқпалы 

ауруды қоздырушы ағза)病～｜ улану 

中～|улы жылан～蛇|заһар; зәр; у～药｜

улы шаян 蝎 子 有 ～ . ②

жұқтыру,уландыру  流～|уландыру 放～.

③【зат.】  нашаны қолдану,  бәңгілік; 

есірткіқорлық; есірткіқұмарлық; 

нашақорлық 吸 ～ ｜ заңсыз нашаны 

тасымалдау 贩～.④【ет.】 用砒霜～老

鼠 күшәнмен тышқандарды уландыру .

⑤形   қатал ұрып-соғу～打｜ қауіпті 

жоспар ～计 . 

【毒草】dúcǎo【зат.】улы өсімдік. 

【毒刺】dúcì【зат.】бізгек; піскек мұрт; 

шанышқы (құртқумырсқа, 

шыбыншіркейде болады). 

【毒打】 dúdǎ【 ет.】  қырып-жоюды 

шыдау 遭到～ . 

【毒饵】dú’ěr【зат.】 уы бар еліктіргіш. 

【毒贩】dúfàn【зат.】 наркодилер . 

【毒害】dúhài①【 ет.】多疑的～ зәр 

жұту.②【 зат.】тұншықтырғыш газбен 

уландыру多疑的～. 

【毒化】 dúhuà 【 ет. 】①  улау . ②

уландыру .③  қоғамдық әдет-ғұрыпты 

бұзу～社会风气. 

【毒计】dújì【зат.】 қауіпті жоспардың 

негізін салу  

【毒剂】 dújì 【 зат. 】化学～  улы 

химикат . 

【 毒 辣 】 dúlà 形  арамдық пен 

мейірімсіздік 阴险～｜ ауыр шама 手

段～. 

【毒瘤】dúliú【зат.】қатерлі ісік. 

【毒谋】dúmóu【зат.】зәрлі схема . 

【毒品】dúpǐn【зат.】еліткіш; есірткі; 

есірткіш; наша (дененің сезім қуатын 

кетіру; ұйықтату үшін жұмсалатын дәрі). 

【毒气】dúqì【зат.】 улы газ . 

【毒蛇】dúshé【зат.】 улы жылан . 

【毒手】 dúshǒu【 зат.】   бүйірлеу; 

кемсіту; соңына түсу下～ . 

【 毒 素 】 dúsù 【 зат. 】 ① зәр; уыт 

(микроағзалар, кейбір өсімдіктер мен 

жануарлар бөліп шығаратын және ауру 

тудыратын улы зат).②ащы; зәрлі 

【毒瓦斯】dúwǎsī【зат.】 улы газ . 

【毒腺】dúxiàn【зат.】улы без . 

【毒枭】dúxiāo【зат.】есірткі сатушы. 

【毒刑】 dúxínɡ【 зат.】  қайырымсыз 

азап . 

【毒药】dúyào【зат.】заһар; зәр; у. 

【毒液】dúyè【зат.】заһар; зәр; у. 

【 毒 瘾 】 dúyǐn 【 зат. 】 бәңгілік; 

есірткіқорлық; есірткіқұмарлық; 

нашақорлық. 

【 毒 资 】 dúzī 【 зат. 】 есірткі үшін 

берілетін ақша . 

【独】dú①жалғыз бала ～子｜көпір ～

木 桥  . ② 【 үс. 】 монополиялау, ие 

болу ～揽｜жүгенсіздік; озбырлық; өз 

бетімен кетушілік; өзін-өзі билеу; 

өктемдік～断专行 .③тұл ер адам мен 

тұл әйел 鳏寡孤～.④ғана; тек.⑤ (Dú)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【独霸】dúbà【ет.】зәулім болу. 

【独白】dúbái【зат.】монолог (пьесада 

ойнаушының өзіне не театр көрушілерге 

арнап сөйленген сөзі). 

【独步】dúbù〈书〉【ет.】монополияға 

алу; монополия орнату; 

монополияландыру; монополиялау. 

【 独 裁 】 dúcái 【 ет. 】   диктатор 

(басқару ісінің бір саласында қолында 

шексіз билігі бар адам)～者 деспотизм 

(жеке адамның дара әкімшілігіне 

негізделген үкімет жүйесі)～统治. 

【独唱】dúchànɡ【ет.】 соло өлең айту . 

【独出心裁】 dúchūxīncái  бірқилы; 

ерекше; жаратылыс; өзгеше; өзіндік; 

өзіне тән. 

【独处】dúchǔ【ет.】жалғыздық. 

【独创】dúchuànɡ【ет.】  өнерпаздық 

рух～精神. 

【 独 当 一 面 】 dúdānɡyīmiàn  өздік 

жұмысты істеу. 

【独到】dúdào өз табыс ～之处｜өзіне 

тән , қызықты ой～的见解. 

【独断】dúduàn【ет.】 жекедара шешу . 

【独断独行】dúduàndúxínɡ жүгенсіздік; 

озбырлық; өз бетімен кетушілік; өзін-өзі 

билеу; өктемдік. 

【 独 断 专 行 】 dúduànzhuānxínɡ  

жүгенсіздік; озбырлық; өз бетімен 

кетушілік; өзін-өзі билеу; өктемдік. 
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【独夫】 dúfū【 зат.】 елірген; жауыз; 

қатал; озбыр; рақымсыз～民贼. 

【 独 孤 】 Dúɡū 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【独家】dújiā【 зат.】  монополиялық 

сату ～经理 . 

【 独 角 戏 】 dújiǎoxì 【 зат. 】 ①

монодрама .②жеке әрекет. 

【独具匠心】 dújùjiànɡxīn  бірқилы; 

ерекше; жаратылыс; өзгеше; өзіндік; 

өзіне тән. 

【独具只眼】 dújùzhīyǎn  алғырлық; 

болжағыштық; көрегендік; қырағылық; 

қырандық. 

【独揽】dúlǎn【ет.】 жеке дара билікті 

тартып алу～大权. 

【独力】dúlì【үс.】   өз бетімен істі 

жүргізу ～经营. 

【独立】dúlì【ет.】① таудың басында 

тұрған қарағай ～ 山 巅 的 苍 松 . ②

тәуелсіздік .③азат; бағынышсыз; дербес; 

тәуелсіз. ④ тәуелсіздікті жариялау 宣

布～.⑤бағынышсыз тұрмыс ～生活 |өз 

бетімен жұмыс істеу ～ 工 作 | 

экономикалық дербестік经济～. 

【独立国】 dúlìɡuó 【 зат. 】 тәуелсіз 

мемлекет. 

【 独 立 王 国 】 dúlìwánɡɡuó 

бөлінімпаздық; жікшілдік; сепаратизм 

(бөлініп, оқшалануға ұмтылу). 

【独立自主】 dúlìzìzhǔ  қасиетінен 

табылатын; өзіндік мәні бар. 

【独龙族】 Dúlónɡzú【 зат.】 дулуну  

халқы. 

【独轮车】dúlúnchē【 зат.】қол арба; 

тәшке (бір дөңгелекті қол арба). 

【独门】dúmén(～儿)【зат.】①дербес; 

жеке; оңаша үй (бір үй ішілік, жақсы 

жабдықталған үй) ～独院  .②  ерекше 

іскерлік. 

【独苗】dúmiáo(～儿)【зат.】 жалғыз 

бала . 

【 独 木 不 成 林 】 dúmùbùchénɡlín  

жекелей орындамай шығу. 

【独木难支】dúmùnánzhī  істі жекелей 

орындамай шығу. 

【独木桥】dúmùqiáo【зат.】 көпір 

【独幕剧】dúmùjù【зат.】бір актылы 

пьеса. 

 

【 独 辟 蹊 径 】 dúpìxījìnɡ жаңашыл, 

басқаларға ұқсамайтын; өзіне ғана тән; 

соны. 

【 独 任 制 】 dúrènzhì 【 зат. 】  бір 

төрешімен істі орындау. 

【独善其身】dúshànqíshēn  масайраған; 

масаттанған; паң; тоқмейіл. 

【独身】dúshēn①【зат.】жалғыз бас; 

жеке бас.②【ет.】 некесіз. 

【独生女】 dúshēnɡnǚ【 зат.】жалғыз 

қыз. 

【独生子】 dúshēnɡzǐ【 зат.】жалғыз 

бала. 

【 独 树 一 帜 】 dúshùyīzhì  ерекше; 

өзіндік; төл. 

【独特】dútè形 ерекше стиль 风格～｜

ерекше көзқарас～的见解. 

【 独 体 】 dútǐ 【 зат. 】 ① қарапайым 

иероглиф . ② дербес; жеке; жекеше, 

тәуелсіз 

【独吞】dútūn【ет.】өзіндік меншігін 

иелену ～ 家 产 ｜ жеңістің табысын 

иелену ～胜利果实. 

【独舞】 dúwǔ 【 зат. 】 жеке артист 

билейтін би. 

【 独 行 】 dúxínɡ 【 ет. 】 ① жалғыз 

саяхаттау .②жүгенсіздік; озбырлық; өз 

бетімен кетушілік; өзін-өзі билеу; 

өктемдік独断～｜өзінше істеу～其是. 

【独眼龙】 dúyǎnlónɡ【 зат.】 циклоп 

(грек мифологиясында маңдайында 

жалғыз көзі бар алып). 

【独一无二】dúyīwúèr  тамаша; теңдесі 

жоқ; үздік,жалғыз. 

【独院】dúyuàn(～儿)【зат.】 жеке үй. 

【独占】 dúzhàn【 ет.】 монополистік 

нарық～市场｜монополистік капитал; 

монополиялық капитал～资本. 

【独资】 dúzī 形 дара меншік; жеке 

адамның меншігі; жеке меншік～经营｜

жеке  кәсіпорын～企业. 

【独子】dúzǐ【зат.】 жалғыз бала . 

【独自】 dúzì 【 үс. 】   өз бетінше 

ойнату ～玩耍 . 

【 独 奏 】 dúzòu 【 ет. 】 соло (жеке 

салынатын әнге, жеке тартылатын күйге 

арналған музыкалық шығарма). 

【读】 dú①【 ет.】   декламациялау; 

көркемдеп оқу 朗～｜оқып беру; оқып 

шығу 宣～｜газзет оқу～报 .②【ет.】  

оқушы; оқырман～者｜ішінен оқу默～ .

③【ет.】 оқу.④басқаша айтылған мәтін; 

сөйлеуде әдеби нормасының әртүрлі 

болуы.  

【读本】 dúběn 【 зат. 】 хрестоматия 

(шығарма үзінділерінің жинағы, содан 

құралған оқулық) , оқулық. 

【读后感】 dúhòuɡǎn【 зат.】  оқудан 

кейін пікір. 

【读经】dújīnɡ【ет.】 ережені оқу. 

【 读 破 】 dúpò 【 ет. 】  иероглифті 

оқудың айырықша түрі. 

【读破句】dúpòjù фразаны қате оқу. 

【读书】dúshū【ет.】①оқу.②дәріс алу; 

оқу. 

【读书人】dúshūrén【зат.】білімді адам; 

оқымысты адам. 

【读数】dúshù【зат.】санап қою; санап 

шығару. 

【读物】dúwù【зат.】 балаға арналған 

әдебиет儿童～. 

【读音】dúyīn【зат.】  оқу; оқылым. 

【读者】dúzhě【зат.】оқушы; оқырман. 

【 渎 】 dú 〈 书 〉 бүйірлеу; кемсіту; 

соңына түсу, бетін тырнау  ～犯｜

болмашы мазасын алу 亵 ～ ｜ 烦 ～
мазасын алу; мазалау; тыныштық 

бермеу; тынышын алу . 

2【渎】dú〈书〉арық; жыра; қанау; ор 

沟～. 

【渎职】 dúzhí【 ет.】   лауазымдық 

қылмыс～罪 . 

【 椟 】 dú 〈 书 〉 абайламай қалу; 

аңқаулану; аңқаю; қателесу; сөзден 

ұтылып қалу买～还珠. 

【犊子】dúzi【 зат.】   баспақ; бұзау; 

торпақ牛～. 

【黩武】 dúwǔ〈书〉【 ет. 】   беті 

қайтпайтын; жауыққан; жауынгер 穷

兵 ～ ｜ милитаризм; соғысқұмарлық 

(мемлекеттің қаруланып соғысқа 

әзірлену жолындағы реакциялық 

саясаты)～主义. 

【髑】 dú[髑髅 ](dúlóu)〈书〉【 зат.】  

бас сүйек. 

 

 

dǔ 

 

【肚】dǔ(～儿)【зат.】   қой асқазан

羊～儿 . 

【肚子】dǔ·zi【зат.】 шошқа асқазаны

猪～. 

【笃】dǔ①  адал және жомарт ～厚 | 

мақсаткерлік; мақсаттылық; нысаналық; 

ұмтылушылық ～ 志  . ② рпалыс; 

жанталас; өлімалды (өлім алдындағы 

азап) 危～｜қатты ауырып қалу病～.③

〈书〉【үс.】 шын махаббат ～爱 .④(Dǔ)

【зат.】фамилия . 

【笃爱】dǔài【ет.】  шын махаббат. 

【笃厚】dǔhòu形 адал және жомарт . 

【 笃 实 】 dǔshí 形 ① адал; ақкөңіл; 

шын～敦厚 .②  анықталған ғылым 学

问～. 

【 笃 守 】 dǔshǒu 【 ет. 】  өсиетті 

сақтау ～遗教｜уәдені сақтау～诺言. 

【笃信】dǔxìn【ет.】 буддизмге әбден 

сену ～佛教. 

【笃学】dǔxué【ет.】ықыласты оқу. 

【笃志】dǔzhì〈书〉【ет.】мақсаткерлік; 

мақсаттылық; нысаналық; 

ұмтылушылық. 

 

【堵车】dǔchē【ет.】  кептелу; кептеліс; 

тығындалу . 

【 堵 截 】 dǔjié 【 ет. 】 блокадалау; 

блокада жасау; қамалау. 

【堵塞】 dǔsè【 ет. 】  алдын бөгеу, 

жауып тастау . 

【 堵 心 】 dǔxīn 形 көңілі қалған; 

күйінген, ғамкүн; кейісті; қапалы; 

қарайтылған; құсалы; ренжіген; ренішті. 

【堵嘴】dǔzuǐ【 ет.】  ауызды жауып 

тастау .  
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【 赌 肚 】 dǔ 【 ет. 】 ①  ақша үшін 

ойнау～钱｜ казино; ойынхана (түрлі 

ойын-сауығы бар мейрамхана)～场｜

құмарта ойнау 聚～ .②бәс салысу; бәс 

тігісу打～ . 

【赌本】dǔběn【зат.】ұтыс тігу. 

【赌博】dǔbó【ет.】құмар ойындар. 

【 赌 场 】 dǔchǎnɡ 【 зат. 】 казино; 

ойынхана (түрлі ойын-сауығы бар 

мейрамхана). 

【赌东道】dǔdōnɡdào  бәс салысу; бәс 

тігісу. 

【赌风】dǔfēnɡ【зат.】  құмар ойынға 

деген әуестік. 

【赌棍】dǔɡùn【зат.】   алаяқ; шулер 

(карта ойынында алдап, ұрлап түрлі 

қулық істейтін және соны кәсіп ететін 

кісі). 

【赌局】dǔjú【зат.】казино; ойынхана 

(түрлі ойын-сауығы бар мейрамхана) . 

【赌具】dǔjù【зат.】 ойын жабдықтары. 

【 赌 气 】 dǔqì 【 ет. 】 еркелік істеу; 

кежірлену; қыңырлық істеу; наздану; 

шәркездену; шолжаңдау. 

【赌钱】dǔqián【ет.】ақша үшін ойнау. 

【 赌 窝 】 dǔwō 【 зат. 】  жасырын 

казиноны жою  

【赌咒】dǔzhòu【ет.】ант беру . 

【赌注】dǔzhù【зат.】 ұтыс тігу. 

【赌资】dǔzī【зат.】ұтыс тігу. 

【 睹 】 dǔ өз көзбен көру және өз 

құлағымен есту 耳 闻 目 ～ ｜ анық; 

кәдіксіз; күмәнсіз; сөзсіз; шүбәсіз 有目

共 ～ ｜ ескермеу; көзге ілмеу; назар 

салмау熟视无～ . 

 

 

dù 

 

【杜鹃】dùjuān【зат.】көкек.. 

【杜绝】 dùjué【 ет.】①  қатынастың 

үзілуі туралы құжат ～ 文 书 . ②

бейберекеттбейберекеттікті бітіру ～浪

费. 

【杜马】dùmǎ【зат.】Дума – Ресейдегі 

мемлекеттік биліктің органы. 

【杜宇】dùyǔ【зат.】 көкек. 

【杜撰】dùzhuàn【ет.】ойдан шығару; 

өтірік айту. 

【肚】dù(～儿)【зат.】қарын; құрсақ; 

іш. 

【肚带】 dùdài【 зат.】 айыл; белдік; 

керайыл; тартпа. 

【 肚 量 】 dùliànɡ ① кеңділік; 

сыйымдылық; іштілік. ② 【 зат. 】
алғырлық; қабілеттілік. 

【肚皮】 dùpí〈方〉【 зат.】 асқазан; 

қарын. 

【肚脐】dùqí(～儿)【зат.】кіндік. 

【肚子】 dùzi【 зат.】① қарын, іш.②

балтыр; балтыр ет 腿～. 

【妒火】dùhuǒ【 зат.】  қызғаныштан 

күйіп жану ～中烧. 

【妒忌】dùjì【ет.】көре алмау; күндеу; 

қызғану; қызығу. 

【 度 】 dù ① өлшем мен таразының 

жүйесі ～【 мөл. 】衡 . ② градус . ③

【мөл.】градус.④жоғарғы саты 极～｜

атақтылық дәрежесі 知【 зат.】～  .⑤

【зат.】әбден жалығу; әбден жалығып 

кету; әбден қажу 劳累过～ .⑥ әкімшілік 

жүйе мен заңдар 法～｜режим6 жүйе

制～.⑦【зат.】киловатт сағат, тонна.⑧

өлшем ～【мөл.】｜ өзін ұстау әдеті

气～ .⑨ тәртібі жақсы 风～｜позиция

态～.⑩жылдық 年～｜мемлекет 国～.

⑾ 生死早已置之～外.⑿【мөл.】 тағы 

бір реттей мәлімдеу 再 ～ 声

明｜ ,жылына бір рет 一年一～  .⒀

【 ет.】  Көктем мерекесін қуанышты 

өткізу 欢～春节 .⒁【ет.】 безу .⒂(Dù)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【度假】dùjià【ет.】 демалыс орны ～

村 . 

【度假村】 dùjiàcūn【 зат.】 демалыс 

орны. 

【度量】dùliànɡ【зат.】өлшем, дәреже. 

【度【мөл.】衡】dùliànɡhénɡ【зат.】 

өлшем мен таразының жүйесі. 

【 度 命 】 dùmìnɡ 【 ет. 】 күн көру; 

күнелтуге ақша табу; тамағын асырау. 

【度曲】 dùqǔ〈书〉【 ет.】① нота 

арқылы өлең айту.②музыканы жазу . 

【度日】dùrì【ет.】 бір күнді бір жыл 

сияқты өткізу～如年(【сын.】容日子难

熬). 

【度数】dù·shu【зат.】 градус өлшемі. 

【渡】 dù①【 ет. 】 өту; өтіп шығу

横～｜мұхитты өтіп шығу 远～重洋｜

тынық мұхитты өту 飞～太平洋  .②

【 ет. 】   паром; сал (жүкті не 

адамдарды тасып судан өткізетін сал)～

船 .③ (Dù)【зат.】 фамилия . 

【渡槽】dùcáo【зат.】акведук; сужетек 

(су құбырларын терең ордан, өзеннен, 

темір жолдан өткізуге арналған көпір 

түріндегі өтпе). 

【渡船】 dùchuán【 зат.】 паром; сал 

(жүкті не адамдарды тасып судан 

өткізетін сал). 

【渡口】 dùkǒu【 зат.】 кешіп өтетін 

жер; өткел. 

【 渡 轮 】 dùlún 【 зат. 】 паром; сал 

(жүкті не адамдарды тасып судан 

өткізетін сал). 

【渡头】dùtóu【зат.】кешіп өтетін жер; 

өткел. 

镀(鍍)dù【ет.】  алтын жалату; алтынға 

булау; алтындау～金 . 

【镀金】dùjīn【ет.】①алтын жалату; 

алтынға булау; алтындау. ② алдағыш; 

алдамшы; алдамыш; бейқарар. 

【 镀 锡 铁 】 dùxītiě 【 зат. 】

қалайыланған темір. 

【镀锌铁】dùxīntiě【зат.】мырышпен 

қапталған темір. 

【蠹】dù①кітапқұрт (кітапқа‚ қағазға 

түсетін құрт)书～ .②  дене еңбегінен 

адам сауығады户枢不～. 

【蠹弊】dùbì〈书〉【зат.】ауру; дерт; 

кесел; науқас; сырқат . 

【蠹虫】 dùchónɡ【 зат.】① қабаған 

құрт-құмырсқа.②жексұрын; сұмырай; 

сұмпайы. 

【蠹鱼】dùyú【зат.】衣鱼. 

 

duān 

 

【耑】duān〈书〉 мамандырылған. 

【端】-1duān① жазу шеберлігі 笔～｜

сүйір; ұшталған 尖～.②бастау  发～｜

басталуы; бастамасы; басы 开～ . ③
айғақсыз; дәлелсіз; дерексіз; жөнсіз; 

жөні жоқ; жүйесіз; қисынсыз; негізсіз; 

уәжсіз 无 ～ . ④ айнығыш; аумалы; 

ауыспалы; құбылма; құбылмалы; 

өзгергіш; өзгермелі; өзгерімпаз; 

ыссылы-суықты 变化多～. 

【端】-2duān① арқаны керіп отыру～

坐｜айып; айып-кінә; жағымсыз әрекет; 

жазық; жазықты болушылық; жарамсыз 

әрекет; күнә; кінә; тәртіпсіздік; теріс 

қылық; шалыс басушылық品行不～.②

【ет.】 тамақ беру ～饭上菜 .③(Duān)

【зат.】 фамилия . 

【端的】 duāndì ①【 үс. 】 задында; 

расында; шынында. ② 【 үс. 】 ақыр 

аяғында; ақыр-аяғы; ақырында; әрі-

беріден соң; бірде болмаса, бірде; ең 

ақырында ③【 зат. 】 астар; жасырын 

сыр; күлбілте; қитұрқы; құпия мән; 

оспақ; істің ішкі сыры. 

【 端 方】 duānfānɡ 〈 书 〉【 сын. 】 

тәртібі дұрыс品行～. 

【端架子】duānjià·zi〈方〉дандайсу; 

көкірегі өсу; менменсу. 

【 端 节 】 DuānJié 【 зат. 】  жаз 

басталуының мерекесі. 

【 端 口 】 duānkǒu 【 зат. 】 порт 

(зеңбіректің ұңғысын шығарып атуға 

қолайланған кеме бортының тесігі). 

【端丽】duānlì【сын.】айбынды түр; 

сымбатты түр姿容～. 

【端量】duān·liɑnɡ【ет.】  аңғарысу; 

байқау; дағдылану; көз үйрену; 

қалыптасу; қарану; мақсатпен қарау. 

【端木】Duānmù【зат.】 фамилия . 

【端倪】duānní〈书〉①【зат.】 ойда 

болмаған жол 莫测～ .②【ет.】  басы 

мен аяғы. 

【端午】 (端五 )DuānWǔ【 зат.】  жаз 

бастауының мерекесі - Қытайдың 

ұлттық мерекесі. 

【 端 详 】 duānxiánɡ ① 【 зат. 】 

ықыласпен тыңдау 听～｜ықыласпен 
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сөйлеу 说 ～ . ② 【 сын. 】  мінезі 

байсалды 容止～. 

【端详】duān·xiɑnɡ【ет.】үңіле қарау . 

【端绪】duānxù【зат.】 басы, бастауы . 

【 端 阳 】 Duānyánɡ 【 зат. 】 жаз 

бастауының мерекесі - Қытайдың 

ұлттық мерекесі. 

【端由】 duānyóu【 зат.】 бап; дәлел; 

жай; желеу; итерме; себеп; себеп-

салдар; себепкер; сылтау; уәж. 

【端正】 duānzhènɡ ①【 сын. 】 бет 

келбеті айқын; бет-пішіні дұрыс五官～.

②【 сын.】 әдепті құлық 品行～ .③

【ет.】 дұрыс позицияда тұру态度. 

【端庄】duānzhuānɡ【сын.】  ұстамды 

көңіл-күй 神 情 ～ ｜ өзін – өзі 

маңғазданып ұстау 举止～. 

【端坐】duānzuò【ет.】  арқаны жазып 

отырып демалу ～养神| арқаны жазып 

алып оқу～读书. 

 

 

duǎn 

 

【短】duǎn①【сын.】 a)қанжар, кездік; 

қысқа қанжар (теңіз офицерлері 

тағатын қысқа қанжар) ～ 刀 ｜

шалбарды қысқарып пішті 裤子裁～

了.b) қысқа мерзімді; өткінші; уақтылы; 

уақытша ～ 期 ｜ жазда күн ұзақ,түн 

қысқа夏季昼长夜～.②【ет.】құр бекер; 

негізсіз理～｜жеткізбей өлшенген; кем 

өлшенген; таразыдан жеп қалған 缺

斤～两 .③(～儿)【зат.】ойласу; пікір 

алысу; сөз қылу; талқыға салу; 

талқылау, өсек айту; өсек айтумен 

шұғылдану; сыпсыңдау; сыпылдау说长

道～｜ әшкерелеу, бетке басу; бетіне 

басу; жақтырмау; көзіне шұқу; ұялту

揭 ～ 儿 ｜ біреудің кемшіліктерін 

жасыру, кешіру 护～. 

【短兵相接】duǎnbīnɡxiānɡjiē  қолма-

қол алысу; шаппа-шап ұстасу. 

【 短 波 】 duǎnbō 【 зат. 】 қысқа 

толқынды. 

【短不了】duǎn·buliǎo①【ет.】  адам 

сусыз өмір сүре алмайды 人～水 .②

【үс.】 біту, өткізілу. 

【 短 程 】 duǎnchénɡ 【 сын. 】  

тасымалдау үшін ең қысқа жол ～运

输｜ракетаның төте жолы～导弹. 

【短秤】 duǎnchènɡ【 ет.】жеткізбей 

өлшенген; кем өлшенген; таразыдан 

жеп қалған. 

【短处】 duǎn·chu【 зат.】 кемшілік; 

олқылық. 

【短促】duǎncù【сын.】 қысқа өмір生

命～｜ қысқа дыбыс 声音～｜ қысқа 

сапар～的访问. 

【短打】duǎndǎ①【ет.】шолақ көйлек.

②【зат.】 дуанда театры . 

【短笛】duǎndí【зат.】шағын флейта . 

【 短 工 】 duǎnɡōnɡ 【 зат. 】  打 ～
уақытша қызметкер болу . 

 

【 短 号 】 duǎnhào 【 зат. 】 корнет 

(музыка аспаптарының бір түрі) 

【短见】 duǎnjiàn 【 зат. 】① алдын 

болжай алмайтындық; болжамсыздық, 

аттамалы пікір.②өзін өзі өлтірушілік 

【 短 路 】 duǎnlù 【 ет. 】 ① айқас 

тұйықталу; қысқа тұйықталу. ②
қарақшылық ету; қарақшылық істеу. 

【 短 跑 】 duǎnpǎo 【 зат. 】 қысқа 

қашықтықта жүгіру. 

【短篇小说】duǎnpiānxiǎoshuō әңгіме; 

новелла. 

【 短 评 】 duǎnpínɡ 【 зат. 】  

халықаралық шолу国际局势～. 

【短期】duǎnqī【зат.】қысқа мерзімді 

несие ～ 贷 款 ｜ қысқа мерзімді 

курстар～训练班 . 

【 短 浅 】 duǎnqiǎn 【 сын. 】 алдын 

ойламайтын; саяздық; тоғышар, 目

光～｜аттамалы ой – өріс 见识～ . 

【短欠】duǎnqiàn【ет.】борышты болу; 

қарыздану; қарыздар болу. 

【短枪】 duǎnqiānɡ【 зат.】 алтыатар; 

револьвер; тапанша. 

【 短 缺 】 duǎnquē 【 ет. 】

жетіспеушілік,тапшылық 物 资 ～ ｜

ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі 经

费～｜жұмысшы күшінің аздығы 人

手～. 

【短少】duǎnshǎo【ет.】аз; жеткіліксіз; 

жеткісіз; кем, жетпей қалу. 

【短视】 duǎnshì 【 сын. 】① алдын 

болжай алмайтындық; болжамсыздық.

②болжамы жоқ. 

【 短 途 】 duǎntú 【 сын. 】 қысқа 

қашықтықта тасымалдау ～ 运 输 ｜

қысқа қашықтықта машина ～汽车. 

【 短 线 】 duǎnxiàn 【 сын. 】 жетер-

жетпес; жетпейтін; жетпей тұрған; жоқ 

болып тұрған. 

【短小】 duǎnxiǎo【 сын.】①шағын 

көлем 篇幅～.② кішкентай бойлы 身

材～. 

【 短 小 精 悍 】 duǎnxiǎojīnɡhàn ① 

мазмұнды және қысқа.②қысқа бойлы 

бірақ  жігерлі. 

 

【短信】 duǎnxìn 【 зат. 】①  қысқа 

мәлімдеме. 

【短信息】 duǎnxìnxī【 зат.】 қысқа 

мәтінді хабар. 

【短语】duǎnyǔ【зат.】сөз тізбегі; сөз 

тіркесі. 

【 短 暂 】 duǎnzàn 【 сын. 】 қысқа 

мерзімді; өткінші; уақтылы; уақытша. 

【短装】duǎnzhuānɡ【зат.】  кеудеше 

мен шалбар . 

 

duàn 

 

【段】duàn①【мөл.】a) 两～木头｜

一～铁路.b) уақыт кезеңі 一～时间｜

жолдың бөлігі 一～路.c) нақыл; нақыл 

сөз, дәйексөз; сөздәйек; цитат 

(шығармадан өзгертпей алынған үзінді)

一～话｜шығарманың үзіндісі 一～文

章 .②【 зат.】   өндірістік телім 工～

|пойыз қызметінің дистанциясы机务～.

④(Duàn)【зат.】 фамилия. 

【段落】 duànluò【 зат.】  азат жол, 

абзац (мәтіннің бір азат жолынан 

екіншісіне дейінгі бөлігі). 

【段子】 duàn·zi【 зат.】 бөлім; жеке 

тарау; эпизод (әдеби шығарманың 

азды-көпті дербестігі бар бөлшегі). 

断 1(斷 )duàn①【 ет.】  қағу, шауып 

тастау 砍 ～ ｜ қағу, шауып тастау

割～｜жіпті кесіп жіберу 绳子～了.②

【 ет.】  судан кесіп алынған～水｜

электрдың жоқтығы～电｜ емшектен 

шығару～奶｜байланысты үзу～了关

系 .③【ет.】бөлу; бөліп кету; доғару; 

доғарып қою; тоқтату; үзу .④【ет.】
артқа тарту; асу бермеу; бөгет болу; 

бөгет жасау; етектен алу; кедергі жасау; 

кесел келтіру; кесір болу; күрмеу; 

қақпалау; оралғы болу. ⑤ 【 ет. 】
темекіні қою; темекіні тастау; шылым 

шегуді тастау～烟｜арақты қою～酒.⑥

(Duàn)【зат.】 фамилия. 

【 断 】 duàn ①

қорытынды,тұжырым,түйін ～ 语 ｜

диагноз қою 诊 ～ ｜ жүгенсіздік; 

озбырлық; өз бетімен кетушілік; өзін-

өзі билеу; өктемдік 独～专行.②〈书〉

【үс.】 сенуге болмайды ～不能信. 

【 断 案 】 -1duànàn 【 ет. 】   сотқа 

жататын іс; сот ісі; сотты іс. 

【 断 案 】 -2duànàn 【 зат. 】  сот 

қорытындысы. 

【断壁残垣】duànbìcányuán  қираған 

үйінді (құлап қалған үйдің және басқа 

құрылыстың бықып жатқан орны) 

【断编残简】duànbiāncánjiǎn мәтіннің 

үзінді. 

【断层】duàncénɡ  жылжу; жылысып 

түсу; ығысу, алмасу . 

【 断 肠 】 duànchánɡ 【 ет. 】 жан 

түршігерлік; жанға батарлық, біреудің 

жанын жаралау; біреудің жүрегін 

жаралау. 

【断炊】duànchuī【ет.】шала құрсақ 

өмір сүру. 

【断代】-1duàndài【ет.】① белгілі бір 

заман.②дәуірге бөлу; дәуірлеу; кезеңге 

белу. 

 

【断代】-2duàndài【ет.】дәуірге бөлу; 

дәуірлеу; кезеңге белу 

【断代史】duàndàishǐ【зат.】 әулеттің 
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тарихы . 

【断档】duàndànɡ сатуда болмайтын . 

【断定】 duàndìnɡ【 ет.】   нандыру; 

сендіру, шешу, шығару. 

【断断】duànduàn【үс.】адал; ақкөңіл; 

шын. 

【断断续续】duànduànxùxù【 сын.】
кідірмелі; үзік-үзік; үзілмелі . 

【断顿】 duàndùn(～儿 )【 ет.】 аузы 

асқа жарымау; тойып жей алмау; ішер 

асқа жарымау. 

【 断 喝 】 duànhè 【 ет. 】 саңқ ету,  

айғайлап жіберу; айғайлау; айқайлау; 

ақырып жіберу; баж ету; зекіру; зірк ету. 

【断后】 -1duànhòu【 ет.】 ұрпақсыз 

қалу. 

【断后】 -2duànhòu【 ет.】  шегіністі 

қорғау. 

【断乎】 duànhū【 үс.】 абсолюттік; 

әбден; мүлде; өте; тіпті. 

【断魂】 duànhún〈书〉【 ет.】 жан 

қиналысы, жанын тебіренте көңілін 

босату. 

【断简残编】duànjiǎncánbiān мәтіннің 

үзіндісі. 

【断简残篇】duànjiǎncánpiān мәтіннің 

үзіндісі. 

【断交】 duànjiāo 【 ет. 】  қарым - 

катынастың үзілуі . 

【断井颓垣】 duànjǐnɡtuíyuán бүлініп 

қалған орын; ескі орын; қираған орын; 

қыйрап қалған орын. 

【断句】 duànjù 【 ет. 】 пунктуация; 

тыныс белгілері; тыныс жүйесін қою. 

【 断 绝 】 duànjué 【 ет. 】 қарым - 

катынастың үзілуі～关系｜байланысты 

үзу～交通. 

【断粮】 duànliánɡ 【 ет. 】  азық – 

түліксіз қалу. 

【断裂】duànliè【ет.】 алшақтық. 

【断流】 duànliú【 ет.】 құрғап қалу; 

құру; суалып қалу; суы тартылу; 

тартылып қалу. 

【断路】duànlù【ет.】①жол кесу .②

〈方〉тізбекті ажыратып жіберу . 

【断码】duànmǎ(～儿)【ет.】 тауардың 

кейбір мөлшердің тапшылығы. 

【 断 面 】 duànmiàn 【 зат. 】 көрініс; 

профиль; пішін. 

 

【 断 奶 】 duànnǎi 【 ет. 】 емшектен 

шығару. 

【 断 片 】 duànpiàn 【 зат. 】  үзінді, 

фрагмент. 

【断七】duànqī【ет.】  өлімнен кейінгі 

49күн . 

【断气】 duànqì【 ет.】жан тапсыру; 

қаза табу; өлу. 

【断然】 duànrán①【 сын.】 соққы; 

тойтарыс～拒绝 .②【үс.】 табан тіреп 

рұқсат етпеу ～不可 . 

【断送】duànsònɡ【ет.】 өмір сүруден 

бас тарту ～了性命. 

【断头台】duàntóutái【 зат.】 эшафот 

(дарға асатын кісіні тұрғызып қоятын 

басқалдақ) , өлім жазасы . 

【断弦】 duànxián【 ет.】жесір қалу; 

тұл қалу. 

【 断 线 风 筝 】 duànxiànfēnɡ·zhenɡ 

жоғалған . 

【断想】duànxiǎnɡ【зат.】  кеннеттен 

ой үзіндінің туyы忽生～. 

【断言】duànyán①【 ет.】  нандыру, 

сендіру, куәландыру. 

【断语】 duànyǔ【 зат.】 қорытынды 

шығару下～. 

【断狱】 duànyù〈书〉【 ет.】   кәрі 

шенеуніктің сот ісін шешу.  

【断垣残壁】duànyuáncánbì  қираған 

үйінді (құлап қалған үйдің және басқа 

құрылыстың бықып жатқан орны). 

【断章取义】duànzhānɡqǔyì мәтіннен 

дәйексөз жұлу. 

【断种】duànzhǒnɡ【ет.】 мұрагерлері 

жоқ. 

【断子绝孙】duànzǐjuésūn ұрпағы жоқ. 

塅 duàn 〈方〉【 зат. 】  террасаның 

ішінде 中～ (在福建 )｜үлкен терраса

大～(在江西) . 

缎(緞)duàn жібек мата, атлас пен жібек

绸～｜зер атлас 锦～｜ақ атлас 素～(没

有花纹的缎子). 

【煅】 duàn①【 ет.】 қақтау; соғу.②
күйдіру. 

【煅烧】duànshāo【 ет.】кальцийлеу; 

күйдіру; өртеу (ішіндегі суын және 

газдарын жою үшін ізбесті, борды, 

тұзды қыздыру). 

碫 duàn〈书〉жануыш; қайрақ тас. 

锻 (鍛 )duàn【 ет.】  пісіретін темір～

铁｜ темірші; ұста ～工｜ балқытып 

біріктіру; дәнекерлеу; пісіру (балқытып 

біріктіру)～接. 

【锻锤】 duànchuí【 зат.】 зілбалға , 

ұстаның зор балғасы. 

【锻工】duànɡōnɡ【 зат.】① темірші; 

ұста.②соғу. 

【锻件】 duànjiàn【 зат.】шыңдалған 

темір; шыңдалғы , соғу. 

【锻炼】duànliàn【ет.】①металл өңдеу, 

қақтау,соғу. ②  денешынықтырумен 

шұғылдану 体 育 ～ | денсаулықты 

шынықтыру～身体  .③шыдамды ету; 

шынығу; шынықтыру. 

【锻铁】duàntiě【зат.】қақталған темір. 

【锻造】duànzào【ет.】соғу, қақтау. 

簖(籪)duàn【зат.】 бамбукты қоршау. 

 

 

duī 

 

【堆】 duī①【 ет.】  үйіліп жатқан 

астық 粮食～成山 .②  (～儿)【зат.】 

отын үйіндісі 柴火～｜ жер үйіндісі

土～.④жиналу～集 .⑤【мөл.】 сары 

топырақтың үйіндісі 一 ～ 黄 土 ｜

адамдар тобы 一～人. 

【堆叠】 duīdié 【 ет. 】 үйіп тастау, 

жамау . 

【堆房】 duī·fɑnɡ【 зат.】 зат қоятын 

бөлме; қойма. 

【堆放】 duīfànɡ【 ет.】 үйіп тастау, 

жию, жинау . 

【 堆 肥 】 duīféi 【 зат. 】 компост , 

қарашірік; құнарлы жер; қыртысты жер; 

шірінді (түрлі өсімдіктер мен 

жәндіктердің шіруінен пайда болған 

құнарлы жер қыртысының бөлігі). 

【堆积】duījī【ет.】үйгіздіру; үю  ②
жинақтау; жинау; шоғырлау 

【 堆 集 】 duījí 【 ет. 】 топырлау; 

үймелесу; үймелеу. 

【堆砌】duīqì【 ет.】①көтеру; салу; 

тұрғызу.②үйіп тастау . 

【 堆 笑 】 duīxiào 【 ет. 】  күлкіде 

жайылу ～容. 

【堆栈】duīzhàn【зат.】жүк қоймасы; 

пакгауз (теміржол стансаларының, 

порттардың, кедендердің жанындағы 

жүк сақтайтын жабық қойма). 

 

duì 

 

队(隊)duì①【зат.】 кезекте тұру 站～ .

②【 зат.】  команда 球～｜ эскадра 

(соғыс-теңіз флотының я әуе флотының 

ірі құрамасы), флотилия 舰～｜ өрт 

сөндірушілер командасы 消 防 ～ ｜

партизан жасағы 游击～ .③【 зат.】  

пионер салюты～礼｜отряд туы～旗｜

әскерге бару 入 ～ . ④ 【 мөл. 】 

жұмысшылар отряды 一～人马 . 

【队礼】duìlǐ【зат.】пионер салюты . 

【 队 列 】 duìliè 【 зат. 】   саптық 

даярлық～训练 . 

【队日】duìrì【 зат.】  жиналу күнін 

өткізу过～. 

【队伍】duì·wu【зат.】①әскер; жасақ; 

қол; ләшкер.②кадрлық сап 干部～｜

зиялылық отряд 知 识 分 子 ～ . ③

ереуілшілер легі 游行～｜сапқа тұру排

好～. 

【队形 】duìxínɡ【зат.】сап; сап құру; 

сап түзеу; сапқа тұру; сапқа тізу. 

【 队 友 】 duìyǒu 【 зат. 】 команда 

ішіндегі жолдасы . 

【 队 员 】 duìyuán 【 зат. 】 ① жасақ 

жауынгері.②бригада мүшесі. 

对 ( 對 )duì ① жауап беру; жауап 

қайтару  ～答｜қалай жауап беретінін 

білмеу 无言以～ .②【ет.】  мақсатты 

шара қолдану ～症下药  .③【 ет.】 

жауға қарсы жарақты бағыттау 枪口～

着 敌 人 . ④  шенеуніктердің орнын 

ауыстыру ～调｜ конвекция ～流｜
антагонизм; қарама-қайшылық 

(келісімге келмейтін‚ қарама-қарсылық, 
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қайшылық)～立｜ қарсы келу; қарсы 

тұру; қарсыласу; қарсылық көрсету; 

қарсылық қылу; қасарысу; тайталасу～

抗.⑤арғы беттегі жаға; қарсы жақтағы 

жаға ～岸｜арғы беттегі жаға; қарсы 

жақтағы жаға ～ 方 ｜ қарсы жақ; 

қарсылас; қарсылас адам～手｜ өзін 

біреуге қарсы қою 作～ . ⑥【 ет. 】
антитеза (біріне бірі қарама-қарсы екі 

пікірді; образды салыстыру кереғар 

ұғымдар мен бейнелерді шендестіруге 

саятын стилистикалық әдіс)～对子 .⑦

【ет.】дос; тату; ынтымақты～劲儿 .⑧

【 ет.】   бетпе-бет қою; беттестіру; 

беттесу; көзбе-көз беттестіру ～质｜

түзету 校 ～ ｜ сағатты салыстырып 

қарау～表 .⑨【ет.】 фотоаппараттың 

анық көрінетін қашықтығы бар～好照

相机的焦距  .⑩【сын.】дұрыс, тура, 

жөн, рас, қатесіз:   сенің сөзің дұрыс你

的话很～ .⑾【ет.】 қосу, араластыру.

⑿ жарты; жарым ～ 半 儿 ｜ жарты 

форматты қағаз～开纸.⒀(～儿)【зат.】 

қосарланған жазулар.⒁(～儿)【мөл.】  

қос тотықұс 一～鹦鹉 .⒂ (Duì)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【对岸】 duì’àn【 зат.】 арғы беттегі 

жаға; қарсы жақтағы жаға. 

【对白】duìbái【зат.】диалог (екі не 

онан да көп адамның сөйлесуі). 

【对半】 duìbàn(～儿 )【 ет.】  қос 

пайда～利(与成本相等的利润). 

【对本】duìběn【ет.】 жүз пайыздық 

пайда. 

【对比】duìbǐ①【ет.】  ескілікті мен 

биыл5ынысалыстыру 古 今 ～ . ②

【 зат. 】 арақатынас; арақатыс; 

арасалмақ; байланыс. 

【对比色】 duìbǐsè 【 зат. 】 қарама-

қарсы түстер . 

【对不起】 duì·buqǐ【 ет.】 айыпты; 

жазықты; кінәлі; қылмысты болу. 

【对簿】duìbù〈书〉【ет.】受审问：～

公堂. 

【对策】duìcè①альтернатива; балама; 

баламалы таңдау; таңдау-балама. ②

【зат.】 жауапты шаралар . 

【对茬儿】duìchár〈方〉【ет.】жанасу; 

жарасу; лайық болу; сәйкес келу; 

сәйкестелу; сәйкестендіру; сәйкестену; 

тура келу; үйлесіп келу. 

【对唱】duìchànɡ【ет.】антифон . 

【对称】 duìchèn【 сын.】 симметрия 

(ортадан екі жаққа созылған заттың екі 

бөлімінің өлшемдестігі). 

【对词】duìcí(～儿 )【ет.】диалогты 

дайындау . 

【 对 答 】 duìdá 【 ет. 】 мүдірместен 

жауап беру ～ 如 流 ｜ жауап бере 

алмау～不上来. 

【对答如流】duìdárúliú  мүдірместен 

жауап беру. 

【对待 】 duìdài 【 ет. 】① жұмысқа 

қарым- қатынасы ～ 工 作 态 度 . ② 

достармен ақкөңіл болу～朋友要真诚 . 

【对得起】duì·deqǐ【ет.】таза ұжданда 

болу. 

【对等】duìděnɡ【сын.】бірдей; тең. 

【对调】 duìdiào【 ет.】жаңа орынға 

орналастыру～工作 . 

【对方】 duìfānɡ【 зат.】 қарсы жақ; 

қарсы тарап. 

【对付】duì·fu①жауды жеңу; жауды 

жеңіп шығу～敌人｜жұмысқа шама 

келу; жұмысты орындау 能～付这个工

作 .②【 ет.】 ілтипатқа алу.③〈方〉

【сын.】  әрең – әрең қажетке жарау , 

ең болмағанда қолдану 

【对工】 duìɡōnɡ 【 сын.】  іскерлік 

жұмысқа қарым- қатынасы～作实事求

是的态度, . 

【对光】 duìɡuānɡ ① бетпе-бет қою; 

беттестіру; беттесу; көзбе-көз 

беттестіру.②фокус (суретке түсірілетін 

заттың анық, ашық түсетін нүктесі). 

【对过儿】 duìɡuòr 【 зат.】 қарама-

қарсы; қарсыда, көше арқылы. 

【对号】 1duìhào( ～儿 ) 【 ет. 】①

номерді салыстырып қарау. ②
сандардың бір – біріне келуі. 

【对号】2duìhào(～儿 )【 зат.】қанат 

белгісі, дұрыс жауаптың белгісі. 

【 对 号 入 座 】 duìhàorùzuò билетте 

көрсетілген орынға отыру . 

【对话】 duìhuà ①【 зат. 】 сөйлесу; 

сөйлестіру түрінде жазылған әдеби 

шығарма.②【ет.】біреумен әңгімелесу

进行～ . 

【 对 换 】 duìhuàn 【 ет. 】 ауыстыру, 

алмасу:～座位/орын  ауыстыру. 

【对家】 duìjiā【 зат.】① қарсы жақ; 

қарсылас; қарсылас адам.② қарама – 

қарсы . 

【 对 讲 机 】 duìjiǎnɡjī 【 зат. 】
қозғалмалы рация, уоки - токи . 

【对奖】duìjiǎnɡ【ет.】лотерея билетін 

тексеру . 

【对接】duìjiē【ет.】тоғысу; түйістіру; 

түйісу. 

 

【对襟】duìjīn(～儿)【зат.】екі жағына 

бірдей қаусырмалы. 

【对劲】duìjìn(～儿 )【сын.】①дос; 

тату; ынтымақты.②еселі; жанасымды; 

жарайтын; жарамды; жарасымды; иінді; 

келісті; келісімді; қолайлы; лайық; 

оңтайлы; ыңғайлы. 

【对开】1duìkāi【ет.】 қарсы бағытпен 

келе жату . 

【对开】2duìkāi қақ бөлу. 

【对抗】 duìkànɡ【 ет.】①  таптық 

антагонизм; қарама-қайшылық 

(келісімге келмейтін‚ қарама-қарсылық, 

қайшылық)阶级～  .②қару – жарақты 

конфронтация; майдандасу; тайталас 

(мақсат-мүдделердің қарама-

қарсылығы)武装～. 

【对抗赛】duìkànɡsài【зат.】 жарыс , 

матч. 

【对抗性矛盾】 duìkànɡxìnɡmáodùn  

антагонистік қайшылықтар. 

【对口】duìkǒu【сын.】①конферанс 

(эстрадалық көрсетілімнің нөмірлерін 

жариялаумен, түсіндірумен 

байланысты сахнада айтылатын сөздер 

және осындай сөздердің мәтіні) ～相声 .

②(～儿) жұмысқа тура келу 工作～｜

мамандығына сәйкес келу 专业～｜

лайық ынтымақтастық～协作.③дәмді; 

тәтті . 

【对口疽】duìkǒujū【зат.】көр шиқан; 

шиқан. 

【对口快板儿】duìkǒukuàibǎn куйабан 

– халық өлеңдері. 

【 对 口 相 声 】 duìkǒuxiànɡ·shenɡ 

конферанс (эстрадалық көрсетілімнің 

нөмірлерін жариялаумен, түсіндірумен 

байланысты сахнада айтылатын сөздер 

және осындай сөздердің мәтіні) 

【对垒】 duìlěi【 ет.】   қарсы келу; 

қарсы тұру; қарсыласу; қарсылық 

көрсету; қарсылық қылу; қасарысу; 

тайталасу. 

【对立】 duìlì 【 ет. 】① антагонист; 

кереғар (бітіспес қарсылас) ～ 面 ｜
қарама-қарсылық, қарама-қарсы 

(көзқарасы, мінез-құлқы карама-қарсы 

адамдар)～物 .②қарсы қойылу; қарсы 

қойылып салыстырылу. 

【对立面】duìlìmiàn【зат.】антагонист; 

кереғар (бітіспес қарсылас). 

【 对 立 统 一 规 律 】 duìlìtǒnɡyīɡuīlǜ  

қарама-қарсылықтардың бірлік заңы. 

【 对 联 】 duìlián( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

қосарланған жазулар. 

【对流】duìliú【ет.】конвекция. 

【 对 流 层 】 duìliúcénɡ 【 зат. 】
тропосфера (жер атмосферасының 

төмендегі қабаты). 

【 对 路 】 duìlù 【 сын. 】 ① жанасу; 

жарасу; лайық болу; сәйкес келу; 

сәйкестелу; сәйкестендіру; сәйкестену;  

 

тура келу; үйлесіп келу.② өтім табу, 

өтімді. 

【对门】duìmén(～儿)①【ет.】 қарама 

– қарсы тұру.②【зат.】 партия . 

【对面】duìmiàn①(～儿)【зат.】арғы 

жақ; қарама-қарсы жақ; қарсы жақ.②

【зат.】 бетпе – бет .③(～儿)【үс.】
алдынан; қарсы; қарсы алдынан. 

【对偶】duì’ǒu【зат.】антитеза (біріне 

бірі қарама-қарсы екі пікірді; образды 

салыстыру кереғар ұғымдар мен 

бейнелерді шендестіруге саятын 

стилистикалық әдіс , антитезис 
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(диалектикалық даму процесінде 

тезистің бастау қалпын бекерге 

шығару). 

【对手】duìshǒu【зат.】①қарсы жақ; 

қарсылас; қарсылас адам.②бір – біріне 

лайықты жарыстастар кездесті棋逢～ . 

【 对 数 】 duìshù 【 зат. 】 логарифм 

(дәреже көрсеткіш). 

【 对 台 戏 】 duìtáixì 【 зат. 】 ① екі 

театрлық труппа жарысы . ②
бақталастық; бәс; бәсеке; бәсекелестік; 

егестік; жарыстастық; күндестік. 

【对头】duìtóu【сын.】① дұрыс тәсіл

方法～.② ол ауырғаннан, оның беті бір 

түрлі екенін көрсетеді 他的脸色不～，

恐怕是病了 . ③  олардың мінездері 

үйлеспеді两个人脾气不～. 

【对头】duì·tou【зат.】①қас дұшпан 

死～｜бітіспес дұшпан; бітіспес жау冤

家 ～ . ② бақас; бақталас; бәсекелес; 

жарыстас; күндес. 

【对外贸易】 duìwài-màoyì сыртқы 

сауда (елдер арасындағы халықаралық 

еңбек бөлінісіне экспорттық-

импорттық қатынастар). 

【对味儿】 duìwèir【 сын.】①  бұл 

тағам өте дәмді 这 道 菜 很 ～ . ② 

ықыласпен сай келу . 

【对虾】 duìxiā 【 зат. 】 асшаян (су 

шаянының бір түрі). 

【对象】duìxiànɡ【зат.】① революция 

объектісі 革命的～｜үйрену нысаны 研

究～.②өзіне қалыңдықты табу 找～｜

оның келіні бар 他有～了. 

【对消】duìxiāo【ет.】 бір күш басқа 

күшті шығартады力【мөл.】～ . 

【 对 眼 】 -1duìyǎn 〈 口 〉【 сын. 】  

көздің жауын алу, ұнату. 

【对眼】-2duìyǎn (～儿)〈口〉【зат.】
қылилық; қыли көзділік; шапыраш. 

【对弈】duìyì〈书〉【ет.】бір дүркін 

шахмат ойнау. 

【对应】duìyìnɡ шамаға дәл келу ～措

施｜ тәртібіне  лайықты болу ～行

【ет.】. 

【对于】 duìyú 介 бұл жөнінде; бұл 

турасында . 

【对仗】duìzhànɡ【ет.】жанжал; ұрыс-

керіс. 

【对照】 duìzhào【 ет.】①безбендеу; 

салыстырып қарау.②кереғар; контраст; 

қарама-қарсылық. 

【 对 折 】 duìzhé 【 зат. 】  жарым 

бағасына дейін азайту 打～ . 

【对着干】duì·zheɡàn【ет.】①қарсы 

болу, қарсы тұру; қарсыласу; қарсылық 

көрсету; қарсылық қылу; қасарысу; 

тайталасу  .②ерегісе; жорта; қасақана. 

【 对 阵 】 duìzhèn 【 ет. 】  ұрыс 

позициясына тұру. 

【 对 证 】 duìzhènɡ 【 ет. 】 жазуды 

салыстырып қарау～笔迹. 

【对症】duìzhènɡ【ет.】  ауру қандай 

болса , солай емдеу де керек ～下药. 

【对症下药】duìzhènɡxiàyào мақсатты 

шара қолдану. 

【对质】duìzhì【ет.】бетпе-бет қою; 

беттестіру; беттесу; көзбе-көз 

беттестіру. 

【对峙】 duìzhì【 ет.】  таулар бір – 

біріне  тұрады қарсы两山～◇екі әскер 

бір – біріне  қарсы тұрды 两军～(相持

不下). 

【对酌】duìzhuó〈书〉【ет.】 екеулеп 

ішу. 

【 对 子 】 duì·zi 【 зат. 】 ① қос 

нақылсөздер құрастыру 对 ～ . ② 

симметриялы. 

【兑】-1duì【ет.】①еселеп құю; құя 

түсу; үстемелеп құю; үстіне қосу; 

үстіне құю. ② ақша айыру; ақша 

ұсақтау ～ 付 ｜ айырбас жасау; 

айырбастау汇～.③жасау; салу; төсеу. 

【兑】-2duì【зат.】①жиналу; топталу; 

шоғырлану.②(Duì) фамилия . 

【兑付】duìfù【ет.】ақша айыру; ақша 

ұсақтау. 

【兑换】duìhuàn【ет.】 дайын ақшаны 

алмастыру ～现金 . 

【兑奖】duìjiǎnɡ【ет.】сый алу . 

【兑现】 duìxiàn【 ет.】① қолма-қол 

ақша етіп беру. ② борышты өтеу; 

қарызды өтеу. 

【怼】 duì〈书〉жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау; жеккөру怨～. 

敦 duì жабыңқы; жабыраңқы; 

жабырқаған; жабырқаңқы; зарлы; 

қайғы басқан; қайғылы; мұңайған; 

мұңды; уайымды. 

【碓】duì【зат.】жармалағыш (жарма 

тартатын машина). 

【錞】 duì〈书〉 саптың металлдық 

ұшы. 

【憝】duì〈书〉①жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау; жеккөру. ②  ұлы 

дұшпан大～. 

【镦】duì  саптың металлдық ұшы. 

 

 

dūn 

 

【吨】dūn【мөл.】① тонна (метрлік 

системадағы 1000 кг-ға тең салмақ 

өлшемі).②тоннаж (вагонның, тартатын 

жүгі, автомобильдің көтерерлік жүгінің 

салмағы) . 

【吨公里】dūnɡōnɡlǐ【мөл.】 тонна-

километр (автомобиль, темір жол 

көліктерінде жүк салмағын жол 

қашықтығына шағып есептеу). 

【吨海里】dūnhǎilǐ【мөл.】  тонно – 

миля . 

【 吨 位 】 dūnwèi 【 зат. 】 тоннаж 

(вагонның, тартатын жүгі, 

автомобильдің көтерерлік жүгінің 

салмағы). 

【惇】dūn〈书〉ақкөңіл; кең пейілді; 

қайырымды. 

【 敦 】 dūn ① ақкөңіл; кең пейілді; 

қайырымды ～厚｜ айтқанын істету; 

бірдемені болдыру; дегеніне көндіру; 

дегенін істету ～促｜ шын жүректен 

шақырыс ～ 聘 ｜ шын жүректен 

шақырыс～请.②(Dūn)【зат.】 фамилия. 

【敦促】dūncù【ет.】айтқанын істету; 

бірдемені болдыру; дегеніне көндіру; 

дегенін істету. 

【 敦 厚 】 dūnhòu 【 сын. 】 жұмсақ 

көңілді; көңілшек; қайырымды; 

мейірбан; мейірімді 温柔～｜мінезіне 

қарағанда мейірімді性情～. 

【 敦 睦 】 dūnmù 〈 书 〉【 ет. 】 

мемлекеттер арасында достық қарым – 

қатынастарды орнатуға тырысу ～邦交. 

【敦聘】dūnpìn【ет.】 шын көңілден 

шақыру. 

【敦请】dūnqǐnɡ【ет.】  шын көңілден 

шақыру . 

【敦实】dūn·shi【сын.】  аласа; бақа; 

жатаған; кеспелтек. 

墩 dūn① адыр; бел; дөң; дөңес; төбе 

土～｜жерден үйінді жасау 垒土为～.

②(～儿)【зат.】томар; түбір (кесілген 

ағаштың түбірі)树～ .③(～儿)【зат.】 

зер төсеніші бар орындық 锦 ～ ｜

фарфор орынды0坐～儿.④бұта; бұтақ; 

түп  

【墩布】 dūnbù【 зат.】швабра (еден 

жуатын түрпілі тоңыма). 

【 墩 子 】 dūn·zi 【 зат. 】 ① көкөніс 

шабатын арнайы орын 菜～(切菜用具).

②үйілген төбе. 

【蹲班】dūn∥bān【ет.】екі жыл бір 

сыныпта қалу. 

【蹲膘】 dūn ∥ biāo( ～儿 ) 【 ет. 】   

бордақылау; жемдеу; семірту. 

【蹲点】dūn∥diǎn【ет.】мекендену; 

орналасу; тұрақтау. 

【蹲伏】dūnfú【ет.】①кешігу, тоқталу.

②жүресінен отыру. 

【 蹲 苗 】 dūnmiáo 【 ет. 】 өскіндер 

тамырланды. 

【蹲守】dūnshǒu【ет.】торуылдау. 

 

dǔn 

 

【盹】dǔn(～儿) қалғу; мүлгу. 

【 趸 】 dǔn ① 【 үс. 】 біржолата; 

көтермелеп; толайым ～批｜ көтерме 

сату мен көтерме  сатып алу ～买～卖.

②【ет.】  ～货 тауарды сатып алу . 

【趸船】dǔnchuán【зат.】лихтер (жүк 

кемесіне тіркеме),  дебаркадер. 

【 趸 批 】 dǔnpī ① 【 ет. 】  күрішті 

көтерме сату ～大米.②【үс.】  көтерме 

сауда бағасымен сатып алу ～买进｜
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көтерме сауда бағасымен сату ～出卖. 

 

 

dùn 

 

【囤】dùn【зат.】①астыққа арналған 

қамба 粮～ .②(Dùn) фамилия . 

【 沌 】 dùn   астан-кестен болған; 

бейберекет; былық; ретсіз. 

炖 ( 燉 )dùn 【 ет. 】 ① жаншылған 

котлетты бұқтыру 清 ～ 排 骨 . ② 

шарапты ысыту～酒｜дәрілік шөптер 

тұндырмасын ысыту～药. 

【砘】dùn【ет.】тығыздау. 

【砘子】dùn·zi【зат.】 каток . 

【钝】dùn①【сын.】 табыс не жеңіліс

成败利～ .②аңғал; аңғырт, болымсыз; 

зейінсіз; қабілетсіз 迟～｜ аңғарсыз; 

жетесіз; зейінсіз; мақау; меңіреу; 

пайымсыз; топас; ұғымсыз鲁～.③(Dùn)

【зат.】 фамилия . 

【钝角】dùnjiǎo【зат.】доғал бұрышты 

үшбұрыш三角【сын.】. 

【盾】dùn①қалқан.②  алтын қалқан 

金～｜күміс қалқан银～. 

【盾牌】dùnpái【зат.】қалқан. 

顿-1(頓)dùn①【ет.】 Ол тоқтап , кейін 

әңгімені әрі қарай жалғасты 他～了一

下，又接着往下说 .②【ет.】басылу; 

біту; доғарылу; қойылу; тоқталу; тоқтау; 

тыйылу; үзілу.③маңдайымен жер тірей 

құлау ～首｜аяқпен жер тебу ～足.④
бажайына келтіру, қою, орналастыру

整～｜安～.⑤【үс.】аңдаусыз; әбсәтте; 

кенет; кенеттен; күтпегенде; қапыда; 

қапылыста; тұтқиыл～然｜жете түсіну; 

түсіну; ұғу; ұғыну～悟 .⑥【мөл.】 күн 

ішінде 3 рет тамақ ішу一天三～饭 .⑦

(Dùn)【зат.】 фамилия . 

【顿】-2dùn   азап шеккен; қалжыраған; 

қиналып біткен; шаршаған 困 ～ ｜

жалығу; қажу; талу; шаршау劳～. 

【顿挫】dùncuò【ет.】цезура; ырғақ 

кідірісі (5-6 стопалы өлеңде ырғақты 

кідіріс). 

【顿号】dùnhào【зат.】үтір. 

【顿开茅塞】 dùnkāimáosè кенеттен 

түсіну, көзі жету; ояну; түсіну; ұғу 

【 顿 然 】 dùnrán 【 үс. 】  кенеттен 

түсіну～醒悟 . 

【顿时】 dùnshí【 үс.】 әлден; дереу; 

жедеғабыл; қазір ғана; іле-шала , тез , 

шұғыл. 

【顿首】dùnshǒu【ет.】ибалы бас ию. 

【顿悟】 dùnwù【 ет.】 жете түсіну; 

түсіну; ұғу; ұғыну. 

【顿足捶胸】 dùnzúchuíxiōnɡ қайғы 

биледі. 

【遁】 (dùn①бой тасалау; жасырыну; 

тасалану ～走｜қашып құтылу 逃～｜

қашып құтылу 远 ～ . ② адаммен 

қатынаспай саяқ тұру～迹｜жоғалып 

кету ～ 【 сын. 】 ｜ бой тасалау; 

жасырыну; тасалану隐～. 

【遁词】dùncí【зат.】бұлтақ; далбай; 

сылтау. 

【遁迹】 dùnjì〈书〉【 ет.】 адаммен 

қатынаспай саяқ тұру. 

【遁世】dùnshì〈书〉【ет.】адаммен 

қатынаспай саяқ тұру. 
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【多】duō①【 сын.】  көпжылдық～

年｜алуан-алуан; алуан-түрлі; әртүрлі; 

әркелкі; түрлі; түрлі-түрлі～种～样｜

сан қырлы дарын～才～艺 .②【ет.】 

这句话～了一个字  бұл сөйлемде бір 

сөзден көп болады  . ③ күдіктену; 

сезіктену; шектену; шүбәлану～心｜
ауыз жаппас; көк ауыз; көк езу; 

мылжың; сөзқұмар ～ 嘴 ｜ күдікті; 

күмәнді; сезікті; шекті; шүбәлы～疑.④

【сан.】 50 жастан артық五十～岁｜3 

жылдан көп 三年～ .⑤【 сын.】  Ол 

менен анағұрлым күшті 他比我强～

了｜ .⑥(Duō)【зат.】 фамилия . 

【多半】duōbàn(～儿)①【сан.】үштен 

екі, жартыдан артық. ②【 үс. 】  ең 

дұрысы. 

【 多 胞 胎 】 duōbāotāi 【 зат. 】 

мультипаритет . 

【多宝槅】 duōbǎoɡé 【 зат. 】  ескі 

әшекейлерге арналған этажерка . 

【 多 宝 架 】 duōbǎojià 【 зат. 】 ескі 

әшекейлерге арналған этажерка. 

【多边】duōbiān【сын.】  көп жақты 

келісімсөздер ～ 会 谈 ｜ көп жақты 

шарт ～ 条 约 ｜ көп тарапты сауда 

(бірнеше елдердің арасындағы сауда)～

贸易. 

【 多 边 贸 易 】 duōbiānmàoyì көп 

тарапты сауда (бірнеше елдердің 

арасындағы сауда). 

【多边【сын.】 】duōbiānxínɡ【зат.】
бұрыштық; көпбұрыш. 

【多才多艺】duōcáiduōyì барлық іске 

шебер; он қолы алтын; он саусағынан 

өнер тамған. 

【 多 层 住 宅 】 duōcénɡzhùzhái көп 

пәтерлі үй. 

【 多 愁 善 感 】 duōchóushànɡǎn 

уайымшыл, қылықты; 

сентиментальдық. 

【 多 此 一 举 】 duōcǐyījǔ  артықша; 

керексіз; қажет емес. 

【多【ет.】症】duōdònɡzhènɡ【зат.】 

гиперкинез ауруы . 

【多端】duōduān【сын.】  айнығыш; 

аумалы; ауыспалы; құбылма; 

құбылмалы; өзгергіш; өзгермелі; 

өзгерімпаз; ыссылы-суықты 变化～｜

орағыта айтылған шиеленіс诡计～. 

【多多益善】duōduōyìshàn көп болса , 

солғұрлым жақсы. 

【多发】 duōfā【 сын.】 көп таралған 

ауру – полипатия ～病. 

【 多 方 】 duōfānɡ 【 үс. 】 ① 

барыбарынша шара қабылдау～设法 | 

барынша жұбату～劝慰.②көп тарапты 

көмек ～营救. 

【 多 寡 】 duōɡuǎ 【 зат. 】  қанша 

күтпеу～不等. 

【多国公司】duōɡuóɡōnɡsī көп ұлтты 

компания. 

【多会儿】duō·huir〈口〉代 сен қашан 

келесін?你是～来的?b) мен бұны қашан 

айттым?这话我～说来. 

【多极化】duōjíhuà【ет.】 көп қарама 

– қарсылық . 

【 多 晶 体 】 duōjīnɡtǐ 【 зат. 】
поликристалл . 

【多口相声】 duōkǒuxiànɡ·shenɡ қос 

конферанс (эстрадалық көрсетілімнің 

нөмірлерін жариялаумен, түсіндірумен 

байланысты сахнада айтылатын сөздер 

және осындай сөздердің мәтіні) . 

сианшең – қытайдың әзіл-оспақ 

диалогы 

【多亏】 duōkuī 【 ет. 】 оның күші 

арқасында ～他的努力. 

【 多 虑 】 duōlǜ 【 ет. 】  өте қатты 

уайымдау . 

【多么】duō·me【үс.】①қаншалықты 

жақсы екен 多麽好! қандай сұлу қыз多

么美丽的姑娘!②қаншалықты алыс?多

麽远? осында адам сонша көп екен 这

里的人多么多啊!. 

【 多 媒 体 】 duōméitǐ 【 зат. 】 

мультимедиа . 

【 多 米 诺 骨 牌 】 duōmǐnuòɡǔpái  

доминоның ойын тасы ］ 

【多面角】 duōmiànjiǎo 【 зат.】 көп 

жақты бұрыш; көп қырлы бұрыш. 

【 多 面 手 】 duōmiànshǒu 【 зат. 】  

барлық іске шебер; он қолы алтын; он 

саусағынан өнер тамған. 

【多面体】duōmiàntǐ【 зат.】көпжақ; 

көп қырлы дене. 

【多谋善断】duōmóushànduàn  

 

амалшыл; жүйрік; зейінді; зерек; 

тапқыр. 

【多幕剧】duōmùjù【зат.】көп актылы 

пьеса , көрініс. 

【 多 难 兴 邦 】 duōnànxīnɡbānɡ 

қиыншылықтар мен бақытсыздық 

адамды шынықтырады. 

【多年生】duōniánshēnɡ【 сын.】көп 

жылдық (өсімдік). 

【多情】duōqínɡ【сын.】  жас сүйгіш 

қыз～的少女. 

【多如 牛毛】 duōrúniúmáo есепсіз; 

қыруар; өлшеусіз; сансыз , есепсіз көп; 
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сансыз көп; сансыз көптік . 

【多少】duōshǎo①【зат.】мөлшермен 

тең емес ～ 不等  . ②【 үс. 】  бұл 

сөйлемде біраз мағына бар这句话～有

点道理 .③【үс.】  азғантай суығырақ 

болды天气～有点凉意了. 

【多少】duo·shɑo 代疑问代词 .①осы 

жылы қанша астық жинады?今年收

了～粮食?② ол соншалықты айтты  

【 多 神 教 】 duōshénjiào 【 зат. 】
политеизм (көп құдайға табынушылық). 

【多时】 duōshí【 зат.】  ұзақ уақыт 

кездеспеу～未见面. 

【 多 事 】 duōshì 【 ет. 】 ① беймаза; 

қауіп-қатерлі; қорқынышты; мазасыз.②
босқа әуре болу. 

【 多 事 之 秋 】 duōshìzhīqiū мазасыз 

уақыт,  аласапыран кезең. 

【 多 数 】 duōshù 【 зат. 】 басым 

көпшілігі 压 倒 ～ ｜ көбінесе; көп 

жағдайда 在 大 ～ 场 合 下 ｜

жұмысшылардың көпшілігі～工人. 

【多糖】duōtánɡ【зат.】 полисахарид . 

【多头】duōtóu①【 зат.】 алыпсатар; 

пайдақор; саудагер (көбінесе ірі 

мөлшердегі сауда операцияларымен 

айналысатын адам, кәсіпкер). ②

【сын.】   көп басшылықты (біркелкі 

құқықтары бар көп бастықтың 

болуы)～政治. 

【 多 谢 】 duōxiè Рахмет, алғыс

【ет.】 ～您的帮【шыл.】.Көмегіңізге 

рахмет. 

【多心】duōxīn  Күдіктену【ет.】 你

别～，他不是冲你说的.Сен күдіктенбе, 

ол сенің айтқаныңды 

【多样】duōyànɡ Әр түрлі, бірдей емес, 

түрлі.【сын.】～化 Диверсификация｜

【сын.】式～.Әр түрлі стиль, үлгі 

【多一半】duōyībàn Жартысынан көп 

【多疑】duōyí Күдікті【ет.】不必～ 

Параноидальді емес｜生性～ .Күдікті 

мінез 

【多余】 duōyú Көтермелеу, көтеру, 

қосымша, артық①【ет.】他每月都把～

出的钱存入银行 .Ол әр ай сайын 

қосымша ақшасын банкке салып 

отырады. ②【сын.】把文章中～的字句

删 掉  Мақаладағы артық сөздерді 

өшіру.｜你这种担心完全是～的 . Бұл  

тым артық болады деп қобалжудасыз. 

【 多 元 】 duōyuán Әр түрлі, түрлі.

【сын.】～文化 Әр түрлі мәдениет|～

经 济  Көпсалалы , жан-жақты 

экономика|～经营.Көпсалалы бизнес. 

【多元化】 duōyuánhuà Әр түрлі ①

【 ет. 】  投 资 ～ . Инвестициялық 

диверсификация  

【多元论】duōyuánlùn Плюрализм 

【多云】duōyún Бұлттылық, жаңбыр. 

【多灾多难】duōzāiduōnàn 

【多咱】duō·zɑn<方>代 咱们～走?｜这

是～的事? 

【多早晚】duō·zɑowǎn Ерте ме кеш пе 

【多嘴】duōzuǐ Сөзшең, көп сөйлейтін.

【ет.】～多舌  Сөзшең｜你不了解情

况，别～! Сен жағдайды түсінбестен, 

көп сөйлеме. 

【 咄 咄 】 duōduō Агрессивті, 

басқыншылық 【 од. 】 ～ 怪 事

Агрессивті күрсіну. ｜ ～ 称

奇.Таңқаларлық агрессивтілік. 

【咄咄逼人】 duōduōbīrén Агрессивті

他说话的口气～，令人十分难堪.Оның 

сөзі өте агрессивті, ыңғайсыз болып 

қалды. 

【咄嗟】duōjiē. күрсіну. 

【哆】duō［哆嗦］(duō·suo) дірілдеу, 

қалтырау【 ет.】冻得直～  Суықтан 

қалтырау, дірілдеу. 
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【夺】 duó  алу, табу, жету, жеңіске 

жету: 讹～/Жалған жеңіс 

【夺杯】duóbē Кубок жеңіп алды 中国

排球队在这次邀请赛中～/ Қытайдың 

воллейбол командасы осы жолғы  

инвитатиялы кубок жеңіп алды. 

【夺标】duóbiāo Чемпионат【ет.】①

这场大赛中【 сан. 】她～呼声最

高 .Алаңдағы сайыста атсалысудың 

даусы ең қатты. ② 这家公司在同其他

八家公司的竞争中～ .Мына мекеме 

басқа сегіз мекемемен атсалысады, 

күреседі. 

【夺冠】duóɡuàn Есім, атау, ат.【ет.】

在世界大学生运【ет.】会上，中国选手

连连～ . Әлем студенттері сайысында 

Қытай спортсмендер атауын бірінен 

соң бірін атауда. 

【夺魁】duókuí Бірінші орын【ет.】这

个厂的电视机在全国评比中～ .Мына 

телефизор фабрикасы барлық 

мемелекеттер сайысы ішінен  бірінші 

орын алды. 

【夺门而出】 duóménérchū  Есікке 

қарай жүгірді. 

【 夺 目 】 duómù  Жарқырау, 

көзтартарлық 

【夺取】duóqǔ Алу, тартып алу, жұлып 

алу.【ет.】①～敌人的阵地. Қарсылас 

қаруын тартып алу.② ～新的胜利 Жаңа 

жеңіске жету, алу. ｜ ～ 农 业 丰

收.Аграрлық байлықты тартып алу. 

【夺权】duóquán Билікті тартып алу, 

билікке ие болу.7 

【度】duó Сынау  揣～｜测～ ｜～德

【мөл.】Күшінен келу шегін білу. 

【 度 德 【 мөл. 】 力 】 duódéliànɡlì 

Қолынан келетінін білу, өз күшінің 

шегін білу. 

【踱】duó Ақырын басу【ет.】～来～

去 Ақырын келіп, ақырын кету.｜～方

步.Асықпай жүру, асықпай қадам басу, 

тасбақаша жорғалау. 
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【朵】duǒ①【мөл.】两～牡丹｜一～

白 云  Аспанда ақ бұлттар жүзіп 

келеді.｜激起～～浪花.②(Duǒ)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【朵儿】 duǒr Гүл, гүл ашылуы ①

【 зат. 】牡丹花开的～多大呀 !②

【мөл.】朵 Ашылған гүлдердің саны 

қанша! 

【朵颐】duǒyí〈书〉 Тамаша 【сын.】

大快～ Таңданарлық дәм.(【сын.】容

食物鲜美，吃得很满意). 

【垛】duǒ城～ Қабырға тістемелері|～

口.Амбразура 

【垛口】duǒkǒu Амбразура 

【 垛 子 】 duǒ·zi Қабырға шығыны

【зат.】门～ Есік шығыны｜城～.Қала 

қабырғаларының тістемелері 

【躲】 duǒ 【 ет.】～雨  Жаңбырдан 

тығылу, жаңбырдан пана табу. ｜ ～

车  ｜～债｜明枪易～，暗箭难防. 

【躲避】 duǒbì Қашу, тығылу, көзге 

көінбеу, қашқалақтау【ет.】① 这几天

他好像有意～我. Бұл күндері ол менен 

қашқалақтап жүрген сияқты. ～风雨

Жаңбыр мен желден ана іздеу.｜不应

该～困难.Қиындықтан қашпау керек. 

【躲藏】 duǒcánɡТығылу 他～在门

后.Ол есіктің артында тығылып тұр. 

【 躲 躲 闪 闪 】 duǒ·duoshǎnshǎn  

Қиқаңдау, қашқалақтау【сын.】你谈问

题要和盘托出，不要～.Мәселені шешу 

керек болғанда  қақшқалақтамау керек. 

【 躲 懒 】 duǒlǎn( ～ 儿 ) Қашу, 

қашқалақау. 【 ет. 】 做 任 何 事 都 不

能 ～ .Жұмысты істегенде ешкім де 

қашқалақтамау керек. 

【 躲 闪 】 duǒshǎn Шетте қалу, 

қашқалақтау. 

【躲债】duǒzhài Несиеден қашқалақтау, 

тығылу, қашу. 
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【驮】 duò[驮子 ](duò·zi) ①【 зат.】  

Тең, жүк: 把～卸下来，让牲口休息一

会儿. Теңін алып тастаңдар,  жануарлар 

біраз демалсын. ②【мөл.】来了三～

货.Үш тең тауары келді. 

【剁】duò 【 ет.】кесу, шабу.～排骨 

Қабырғаларды кесу.｜饺子馅儿～得很

细  Тұшпараның ішіне майда қылп ет 

кесіп салу.｜他把柳条～成了三段 .Ол 

үш бөлікке бөліп кесті. 

【 垛 】 duò Салу, бүктеу, жинау. ①
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【 ет. 】 把 晒 干 的 稻 草 捆 好 ～ 起

来 .Кептірілген шөпті жинап қою. ②

【зат.】麦～｜砖～ Кірпіш жинау｜柴

火～. Ағаш үю 

【垛口】duòkǒu амбрабуза 

【 舵 】 ( 柁 )duò Рүл 【 зат. 】 掌 ～

Дулыға｜升降～ Лифт｜方向～.Рүл 

【舵轮】duòlún Доңғалақ 

【舵盘】duòpán Рүл 

【舵手】duòshǒu  Баққұмарлық 

【 堕 】 duò Құлау 【 ет. 】 ～ 落 

Құлау｜～地  Жерге құлау｜～入海

中.Өзенге құлау 

【堕落】duòluòҚұлау 

【堕马】duòmǎ 

【堕胎】duòtāi Аборт, түсік 

【惰】 duò Жалқау, еріншек 懒～ . 

Еріншек 

【惰性】duòxìnɡ Инерттік, инерция 

【惰性气体】duòxìnɡqìtǐ Инертті газ 

【 跺 脚 】 duòjiǎo Аяғын топырлату, 

аяғымен тарсылдату. 

 

 

E 

 

ē 

 

 

【阿】-1ē①～附 Жағымпаздану｜～谀 

Мақтау, мадақтау ｜ ～ 其 所 好 . 

Жағымпаздану ② 〈 书 〉 山 ～ .Тауға 

көтерілу 

阿 -2 ē ①～胶 .Желотин ② 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

阿 附 】 ēfù 〈 书 〉  Жағымпаздану

【ет.】～权贵.Байларға жағымпаздану 

【阿胶】ējiāo Есек терісінен жасалған 

желотин 

【阿弥陀佛】Ēmítuófó Ымитофо 

【阿谀】ēyú Біреуді мақтау, мадақтау 

妸 ē[妸娜](ēnuó)  

【婀】ē［婀娜］(ēnuó，旧读 ěnuǒ ) 

Әдемі, сыпайы【сын.】～多姿 Грация 

 

é 

 

【讹】 é Өтірік, жалған①～字  Қате 

жазылған сөз ｜ 以 ～ 传 ～ . Жалған 

сыбыс②【ет.】 ～钱 Жалған ақша 

【讹传】échuán Жалған сыбыс【зат.】

纯系～，切勿轻信 .Жалған сыбысқа 

сенуге болмайды. 

【讹舛】échuǎn Қате, жалған, өтірік.

〈书〉 

【讹夺】éduó Өтірік ұстап алу. 

【讹误】 éwù Өтірік, жалған, қате, 

коррупция.【зат.】该文记述与史实不

符 ， ～ 颇 多 .Бұл мақалада тарихи 

деректер анық жазылмаған,  біршама 

қателіктері бар. 

【讹诈】ézhà Қоқанлоқы【ет.】①～钱

财. Ақшалай қоқанлоқы②核～Ядерлік 

қоқанлоқы.｜政治～. Саяси қоқанлоқы. 

【俄】1é①〈书〉～顷 Сәт, көзді ашып 

жұмғанша.②（É）【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【俄罗斯族】Éluósīzú Орыс халқы 

【俄顷】éqǐnɡ Сәт 

【莪蒿】éhāo Куркума 

【莪术】ézhú Куркума 

【娥眉】éméi Жұқа қас 

【鹅蛋脸】édànliǎn Қаз жұмыртқасы 

【鹅黄】éhuánɡ Ашық сары 

【鹅卵石】éluǎnshí Булыжник 

【鹅毛】 émáo Қаз қауырсыны, жүні

【 зат. 】 千 里 送 ～ ， 礼 轻 情 意

重 .Тринидад қаз жүнін сыйлыққа 

жіберді. 

【鹅绒】érónɡ Қаз жүні 

【鹅行鸭步】é xínɡ yā bù Қаз жүрісі 

үйрек қадамындай. 

【鹅掌风】ézhǎnɡfēnɡ Сыздауық 

【鹅掌楸】ézhǎnɡqiū Лириодендрон 

【额定】édìnɡ Белгіленген【сын.】～

人【сан.】 Белгіленген адам саны｜～

工资. Белгіленген жалақы. 

【额度】 édù Сомма【 зат.】  贷款～ 

Несие сызығы, линиясы. ｜ 融

资～.Несиелеу саны, сыйымдылығы 

【额角】éjiǎo Висок 

【额手称庆】é shǒu chēnɡ qìnɡ Бақытқа 

толы 

【额数】éshù Белгіленген сан 

【额头】é·tóu Маңдай 

【额外】 éwài Қосымша, бірдеңенің 

үстінен 【 сын. 】 ～ 负 担  Қосымша 

қысым｜～开支. Қосымша шығын 

 

 

ě 

 

【恶】(惡、噁)ě[恶心](ě·xin) Ашулы①

【сын.】胃里不舒服，一阵一阵地～. 

Асқазаны жайлы сезінбесе, ашуға 

бөленесің.②这种丑事，让人～ Бұл іс, 

адамдарды ашулантады. ｜你别在这

儿～我了. Сен мұнда маған ашуланба.

③〈方〉【ет.】他太抠门儿，得找个机

会 ～ ～他 .Ол өте ызалы адам, бір 

мүмкіндік тауып, оны ызадан арылту 

керек. 

 

 

è 

 

【厄难】ènàn Апат  

【厄运】èyùn Тағдыр 【зат.】遭逢种

种～.Барлық қиындықтан кейін. 

【 扼 】 è Қысқа ① 【 ет. 】 ～ 杀 

Тұншықтырарлық ｜ ～ 住 喉 咙 

Тұншықтырарлық. ② ～ 守 

Гвардиялы｜～制. асынған 

【扼杀】èshā Тұншықтырарлық【ет.】

① ～新生事物.Тұншықтырарлық жаңа 

жұмыс 

【扼守】èshǒu Сақтау, қорғау.【ет.】～

险关.Ресімдеуді сақтауға қорғайды. 

【扼腕】èwàn Ессіздену〈书〉【ет.】～

【од.】息. Өкінішпен дем тартты. 

【扼要】 èyào Қысқаша【 сын.】  简

明 ～   Қысқаша сипаттама ｜ ～ 说

明.Қысқаша сөз 

【扼制】èzhì Қысқа【ет.】～心头的怒

火 Жүрегімде ашу  тез кетеді 

【呃】è Эх【од.】～，你还在这里啊！ 

Эх, сен әлі мұндасың ба!｜～，别忘了

带 钥 匙 .Эээ, кілтті алуды ұмытып 

кетпеңдер. 

【呃逆】ènì Ықылық 

【恶】(惡)è Қабаған, ашулы, ызалы. 罪

大～极 Ауыр｜惩～劝善 Ызаны, ашуды 

түзеген, өткерген, құт-берекеге бастау 

алады. ｜ 疾 ～ 如 仇 . Жамандықтан 

жиіркену. ② 【 сын. 】 ～ 霸 

Бұзақылық｜～骂  Ащы сөз｜～战 

Табанды соғыс, күрес｜那人长相真～. 

Ана адам зұлымдықпен, ызамен, 

ашумен қарап тұр.③ ～习 Қыспақ｜～

意.Зиян келтіруші, қатерлі. 

【恶霸】 èbà Бұзақылық, бұзақылар

【зат.】 铲除～.Бұзақылықты жою. 

【恶报】 èbào Зұлымдыққа , ашуға 

оралу, қайтып келу. 

【恶变】èbiàn Қатерлі, зиянды. 

【恶病质】èbìnɡzhì Кахексия. 

【恶补】èbǔ Жаттау【ет.】 为考托福～

英 语 .Тойфул тестінен өту үшін, 

ағылшын тілін жаттау. 

【恶臭】èchòu Сасық【зат.】 一股～让

人喘不过气来.Тынысын алғанда сасық 

иіс шыға келді. 

【恶斗】 èdòu Шайқастар, күрестер.

【ет.】  双方～了一场 .Екі жақ та бір 

алаңда шайқасып жатыр. 

【 恶 毒 】 èdú Айбынды, ашулы.

【 сын.】  用心～  Айбынды, ашулы 

жүрек.｜～攻击. Айбынды шабуыл. 

【恶感】èɡǎn Нашар сезім【зат.】 产

生～ Өнім сезімі нашар｜我对他从来

没有～.Ешқашан нашар сезініп көрген 

емеспін. 

【恶贯满盈】è ɡuàn mǎn yínɡ  Ашулы, 

ызалы 

【 恶 果 】 èɡuǒ Зардап 【 зат. 】  自

食～.Қауіп-қатер 

【恶狠狠】 èhěnhěn Өршелен(～的 )

【сын.】 ～地瞪了他一眼.Оған ашулы 

қарады 

【恶化】èhuà Нашарлау【ет.】①防止

病情～ Ауру үдерісін тоқтату.｜两国关

系 日 趋 ～ .Екі ел арасындағы 

қатынастар нашарлады. ② 军 备 竞



196 

 

赛，～了国际局势 . Жаппай қару 

үдерісі, халықаралық  жағдайдың 

нашарлауы. 

【恶疾】èjí Емделмес дерт, ауру. 

【恶浪】èlànɡ Дауыл【зат.】  狂风～ 

Дауылды жел｜～掀天 ауылды күн◇决

不能让坏人操纵舆论，掀起 у～.Жаман 

адамдар көпшіліктің ойына әсер етпеуі 

керек, олар дауылды бастайды. 

【恶劣】èliè Жаман, нашар, ұсқынсыз, 

жиіркнерлік.【 сын.】品行～  Нашар 

белгі｜环境～  Нашар орта｜～的作

风｜～的天气.Нашар ауа райы. 

【恶名】 èmínɡ Атақ, даңқ, белгілі, 

әйгілі.【зат.】蒙受～.Стигматизация 

【恶气】èqì Нашар иіс【зат.】①～熏

人 Адамдардың нашар иісі.②他闷闷不

乐，是受谁的～了 ? Ол адамдардың 

нашар иісінен тұншықты. ③出 了 一

口～.Нашар иіс шықты. 

【恶人 】 èrén Ашулы, ызалы адам

【зат.】～先告状.Ашу адам кінәсі 

【恶煞】èshà Кесірлі 

【恶少】èshào Кесірлі 

【恶声】èshēnɡ Нашар, ашулы дауыс  

【恶俗】èsú Дөрекі①【зат.】 语言～ 

Дөрекі тіл 

【 恶 习 】 èxí Нашар әдет, кемістік

【зат.】 沾染～ Кір, лас нашар әдет｜

痛改～.Нашар әдетті өзгерту ауыр. 

【恶性】èxìnɡ Қатерлі【сын.】 ～循环 

Қатерлі апат｜～肿瘤 Шырғалаң｜～事

故. Апат, қатер 

【 恶 性 循 环 】 èxìnɡ xúnhuán  

Апат ,қатер 

【恶性肿瘤】èxìnɡ zhǒnɡliú Шырғалаң 

【恶意】èyì Нашар ой【зат.】一句玩

笑，并无～｜不要把人家的一片好心当

成 ～ .Адамдарды нашар ойға 

батырмаңдар, мейірбандылыққа 

шақырыңдар. 

【恶语】èyǔ Тіл тигізу. 

【恶战】èzhàn   Табанды күрес, соғыс. 

【 恶 浊 】 èzhuó Нашар, ұсқынсыз, 

жаман, ауыр【сын.】 空气～.Ауыр ауа 

【恶作剧】èzuòjù Нашар ойын ойнау

【зат.】不要搞～.Нашар ойын ойнамау. 

【饿】（餓） è Аш, қарны ашу ①

【 сын.】肚子很～ . Асқазаны, қарны 

ашу. 

【饿饭】èfàn Қарны ашу 

【饿虎扑食】 è hǔ pū shí Бірдеңеге 

арыстанша атсалу 

【饿殍】èpiǎo Аштан өлу 

鄂 È 

【鄂伦春族】Èlúnchūnzú  Орочендар 

【鄂温克族】Èwēnkèzú Эвенктер 

【遏止】èzhǐ Ұстау, ұстап қалу. 

【 遏 制 】 èzhì Қолда ұстау, шыдау, 

басылу. 

【腭裂】èliè 

【噩】è ～梦 нашар түс.｜～耗.Қайтыс 

болуды естірту. 

【 噩 耗 】 èhào Жақын адамыңның 

қайтыс болуын естірту. 

【噩梦】èmènɡ Нашар түс 

【噩运】èyùn Кавказды 

【鳄蜥】èxī Қолтырауын 

【鳄鱼】èyú Қолтырауын 

【鳄鱼眼泪】 èyú yǎnlèi Қолтырауын 

жасы 

 

ēn 

 

【 恩 爱 】 ēn’ài 【 сын. 】 Сүю, 

сүйіспеншілік, махаббат: ～ 夫 妻  / 

сүйісіп табысқан ерлі-зайып｜小两口

儿十分～.Екі жас бір-бірін сүйеді. 

【 恩 宠 】 ēnchǒnɡ 〈 书 〉  Рақат

【зат.】～有加.Мен үшін рақат 

【恩赐】ēncì Сыйлар. 

【恩断义绝】ēn duàn yì jué Бір бірімен 

өмір сүру 

【恩格尔系数】Ēnɡé’ěr xìshù Энгель 

коэффициенті 

【恩惠】ēnhuì Рақат 

【恩将仇报】ēn jiānɡ chóu bàoИгі іс 

жасасаң, өтеусіз қалмайды 

【 恩 情 】 ēnqínɡ Мейірбандылық

【 зат. 】 报 答 ～  Оның 

мейірбандылығына жауап беру｜～似

海深. Мейірбандылығы терең теңіздей 

 

【恩人】ēnrén Жарылқаушы【зат.】救

命～.Құтқарушы 

【恩师】ēnshī Жетекші 

【恩遇】 ēnyù〈书〉  Ел кездесулері

【зат.】～甚厚.Ел жағдайы жуан 

【恩怨】 ēnyuàn Жәбірлер, ашу, ыза, 

реніш.【 зат.】～不计个人～ .Жеке 

ренішті алып тастау, жеке ызадан арылу. 

 

 

èn 

 

【摁】èn Тықсыру, басу【ет.】～电铃 

Сығылғын электр қоңыраулары. ｜～

【ет.】快门 Затвор сығылған әсер｜一

把将他～倒在地. Пресс 

【摁钉儿】èndīnɡr 

【摁扣儿】ènkòur Ілгешек 

 

 

ér 

 

【儿】ér①бала,  сәби 婴～｜нәресте

幼～｜～童.Бала②男～ Ұл бала ｜～女

英雄/ батыр ұл-қыздар.③【зат.】～孙 

Ұрпақ.④ ～马 Құлын｜～狗.Күшік 

【儿歌】érɡē Балалар әндері 

【 儿 化 】 érhuà  «эр» дыбысымен 

айтылатын сөздер. 

【儿皇帝】érhuánɡdì  Хан, император, 

хан баласы 

【 儿 科 】 érkē . балалар бөлімі, 

педиатрия, педиатр 

【儿马】érmǎ Құлын 

【儿女】érnǚ Балалар, ұл мен қыздары 

【儿孙】 érsūn Ұрпақ, балалары мен 

немерелері.【зат.】～满堂. 

【儿童】értónɡ Балалар 

【儿童节】 Értónɡ Jié Балалар күні, 

балалар мерекесі. 

【儿童团】Értónɡtuán Балалар үйірмесі 

【儿童文学】értónɡ wénxué  Балалар 

әдебиеті. 

【儿媳妇儿】 érxí·fur Ұлының әйелі, 

келін. 

【 儿 戏 】 érxì 【 зат. 】 .  Балалар 

комедиясы 

【儿子】ér·zi Ұл, бала.【зат.】～◇人

民的好～.Халықтың жақсы, адал  ұлы. 

【而】ér Және, сонымен қатар①连伟

大～艰巨的任务 Үлкен әрі ауыр жұмыс, 

іс.｜战～胜之 Соғыс пен жеңіс｜取～

代之  Бірдеңенің орнынаb)马克思主义

叫我们看问题不要从抽象的定义出

发，～要从客观存在的事实出发 . 

Марксизм бізді мәселеге абстрактілі 

түрде емес, обьективті айғақтың 

болуына үйретеді.c)如果能集中生产～

不集中，就会影响改进技术、提高生

产 .Егер сіздер өнімде жинақтала 

алсаңыз, орталықтануда емес, біз 

мүлтіксіз жоғары технологиялы 

өнімдерді өндіруді жетілдіре аламыз.②

连由秋～冬 Күзден қысқа｜由南～北. 

Оңтүстіктен солтүстікке③连匆匆～来 

Қайта-қайта｜为正义～战 Әділдік үшін 

күрес ｜ 视 情 况 ～ 定 .Жағдайға 

байланысты.④连民族战争～不依靠人

民大众，毫无疑义将不能取得胜利 . 

Ұлттық соғыста халық санынсыз жеңіс 

мүмкін емес⑤ (Ér)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【而后】érhòuСодан соң, сосын. 

【而今】érjīn Бүгін 

【而况】érkuànɡ 连这么多事情一个人

一天做完是困难的，～他又是新

手.Мұншама көп жұмысты бір адам бір 

күнде аяқтады, бұл салаға ол жаңадан 

келген. 

【而立】érlì Үнемі〈书〉【зат.】  年

届～ Әржылддық сессия 

【而且】érqiě Және, сонымен қатар 连

性情温顺～心地善良｜他不仅会开汽

车，～还会修理 Ол тек машина айдай 

қоймай, оны жөндейді.｜不但战胜了各

种 灾 害 ， ～ 获 得 了 丰 收 .Табиғат 

аппаттарынан аман ғана қалмай, жақсы 

астық алу. 

【而已】éryǐ【шыл.】我只不过是说

说～，你不必过于认真.Мен жаңа ғана 

сендере айттым, тым шынайы болудың 
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қажеті жоқ. 

【尔后】ěrhòu Кей Кейн, сосын, содан 

соң.连前年在上海见过一面，～就不知

他 的 去 向 了 .Өткен жылы оны 

Шанхайда кездестірген едім, содан соң  

қайда екенін білмеймін. 

 

 

ěr 

 

【耳】 ěr Құлақ〈书〉【шыл.】想当

然～  Әрине құлақты қалайды.｜技止

此～. Құлақ технологиясы аяқталды. 

【耳报神】ěrbàoshén 

【耳背】ěrbèi Құлақ【сын.】老人身体

还 硬 朗 ， 就 是 有 点 ～ .Қарт 

адамдарының денсаулығы жаман емес, 

тек құлағында гәп бар. 

【耳边风】ěrbiānfēnɡ Естіген 

【耳鬓厮磨】ěr bìn sī mó,    Өте жақын 

достық, бірге тұрып, дос болу. 

【耳沉】ěrchén Құлаққа күшті 

【耳朵】ěr·duo Құлақ 

【耳朵底子】ěr·duodǐ·zi Құлақ негізі. 

【 耳 朵 软 】 ěr·duo ruǎn Күшкентай 

құлақ.她～，听人家一说就信以为真

了 .Оның кішкентай құлақтары 

адамдарды тыңдағанның номиналды 

бағасын көрсетеді. 

【耳朵眼儿】ěr·duoyǎnr Сыртқы есту 

мүшесі 

【耳风】ěr·fenɡ  Құлаққа жел соғу 

【耳福】ěrfú 【зат.】大饱～. 

【耳根】ěrɡēn Қызару 

【耳垢】ěrɡòu  Құлақ серасы 

【耳鼓】ěrɡǔ  Барабанды перепонка 

【耳刮子】ěrɡuā·zi  Жақтан тарту 

【耳掴子】ěrɡuāi·zi Құлақтан перу 

【耳光】ěrɡuānɡ Жақтан тарту 

【耳郭】ěrɡuō  Құлақ раковинасы 

【耳环】ěrhuán Сырға 

【耳机】ěrjī Есту трубкасы 

【耳尖】ěrjiān  Батпақ 

【 耳 孔 】 ěrkǒnɡ Құлақтың сыртқы 

мүшесі 

【耳廓】ěrkuò Құлақ мүшесі 

【 耳 力 】 ěrlì Эрли 【 зат. 】 ～ 不

济.Нашар эрли 

【耳麦】ěrmài Гарнитура 

【耳门】ěrmén Эрмен 

【耳鸣】ěrmínɡ Құлақтағы шу 

【耳目】ěrmù Құлақ пен көз 

【耳目一新】ěr mù yī xīn Жаңа 

【耳旁风】 ěrpánɡfēnɡ Тыңдау, құлақ 

асу. 

【耳热】ěrrè Қызару, күю.【сын.】酒

酣～ Соңғы мастық｜说到婚事，姑娘

顿觉脸红～.Қызға үйлену тойы туралы 

сөз жеткенде құлағы қызарады. 

【耳濡目染】ěr rú mù rǎn Монастырь, 

бұдхана 

【 耳 软 心 活 】 ěr ruǎn xīn huó 

Күшкентай құлақ, ашық жүрек 

【耳塞】ěrsāi Наушник 

【耳生】ěrshēnɡ Белгісіз, танымайтын, 

бөтен【 сын.】  不知谁在说话，听

着 ～ .Кімнің сөйлеп тұрғанын 

білмеймін, бөтен адамды тыңдап тұрын. 

【耳食】ěrshí Тамақ, ас 

【耳屎】ěrshǐ Құлақ серасы 

【耳饰】ěrshì Сырға 

【 耳 熟 】 ěrshú Белгілі, танитын.

【сын.】人我不认识，可【зат.】字听

着 怪 ～ 的 . Бұл адамды мен 

танымаймын, бірақ есімі өте таныс. 

【耳熟能详】ěr shú nénɡ xiánɡ  Таныс 

【耳提面命】ěr tí miàn mìnɡ Біреуді 

құлақтан тарту. 

【耳挖子】ěrwā·zi Құлақ тазалағыш 

【耳闻】ěrwén Есту【ет.】～不如目见 

Көруім жақсы, естуім нашар｜这事略

有～，详细情况不很清楚 .Кейбір 

мәселелерді онша анық ести алмадым. 

【耳蜗】ěrwō Сүйек ұлуы 

【耳音】 ěryīn〈方〉  Құлақ даусы

【зат.】瞧你这～，连我的声音也听不

出来了.Құлақ тонына қараңызшы, мен 

өз даусымды ести алмадым. 

【耳语】 ěryǔ Құлаққа бірдеңе айту, 

құлаққа сыбырлау. 

【耳针】ěrzhēn Құлаққа ине салу 

【耳坠】ěrzhuì Сырға 

【耳子】ěr·zi Құлақ 

 

èr 

 

【二】èr①【сан.】  Екі, екеу: 不～价 

Тіркелген баға (екі баға жоқ)｜不～法

门  Жалғыз әдіс ｜心无～用 .Жүрек 

жүрісі 

【二八】èrbā 【сан.】  Жиырма сегіз

〈 书〉年方～.Жиырма сегіз жаста 

【二百五】èrbǎiwǔ Екі жүз елу 

【二部制】èrbùzhì Екінші бөлік 

【二重性】èrchónɡxìnɡ Екінші жақ, екі 

жақты 

【二次能源】 èr cì nénɡyuán Екінші 

қуат 

【二房】èrfánɡ  Бәйбіше 

【二房东】èrfánɡdōnɡ Басты жалгерлер 

【二伏】èrfú  Вольт 

【二副】èrfù Екі 

【二乎】èr·hu Екі дерлік 

【二忽】èr·hu Екі дерлік 

【二胡】èrhú. Эрху (қытай қобызы) 

【二话】èrhuà.【зат.】Екі сөз:～不提 

Екі сөз сөйлемеу.尽管吩咐就是了，我

决无～.Ұялмай маған айтыңдар, сұрақ 

қоймай. 

【二黄】(二簧)èrhuánɡ Эрхуан 

【二婚】èrhūn Екінші үйлену 

【二婚头】èrhūntóu Екінші үйлену 

【二进制】èrjìnzhì Екілік 

【二郎腿】èrlánɡtuǐ Екі аяқ 

【二老】 èrlǎo Қос қарт【 зат.】～双

亲.Қос қарт ата-ана 

【二流】èrliú Екікластық【сын.】 ～画

家 Екікластық суретші 

【二流子】èrliú·zi Еріншек 

【二门】èrmén  Ішкі есік, ішкі қақпа 

【二面角】èrmiànjiǎo  Екішекті бұрыш 

【二拇指】èr·muzhǐ  Екі қол 

【二奶】èrnǎi Екінші әже 

【二年生】èrniánshēnɡ Екіжылдық 

【二七大罢工】Èr-Qī Dà Bàɡōnɡ Екі 

жеті көтеріліс 

【二审】èrshěnЕкінші дана 

【二十四节气】 èrshísì jiéqì Жиырма 

төрт амал. 

【二十四史】Èrshísì Shǐ Жиырма төрт 

тарих 

【二十五史】Èrshíwǔ Shǐ Жиырма бес 

тарих 

【二手】 èrshǒu(～儿 ) Қолданылған

【сын.】～房 Қолданылған пәтер｜～

资料 Қолданылған материал｜从国外购

进 的 ～ 设 备 .Шет елден әкелінген 

құрал-жабдық. 

【二五眼】èrwǔyǎn Жиырма бес көз 

【 二 氧 化 硅 】 èryǎnɡhuàɡuī Силика 

(Кремни қос тотығы) 

【二氧化硫】èryǎnɡhuàliú  күкірт қос 

тотығы 

【 二 氧 化 碳 】 èryǎnɡhuàtàn 

Көмірқышқыл қос тотығы 

【二元论】èryuánlùn  Дуализм 

【二战】Èrzhàn Екінші дүниежүзілік  

соғыс 

 

 

F 

 

 

fā 

 

 

【发】（發）fā①【ет.】 жіберу, салу, 

жодау:②【ет.】шешеке ату, бүрлеу③

тапрату, беру, қозу: ～ 电 / жарық 

беру｜～病  Ауруы қозу. ④【 ет. 】

жариялану, шығу, жарық көру.⑤ даму, 

өркендеу, алға басу, гүлдену: ～展 Даму     

【发案】fā’àn Жағдай【ет.】到～地点

进行调查 .Бір жағдай болған жерлерді 

тексеру. 

【 发 榜 】 fābǎnɡ  

Нәтижелержарияланады, жазылып 

шығарылады. 

【发包】fābāo Келісімге отыру, келісім, 

кеісімшарт. 

【 发 报 】 fābào Хабарлағыштар, 

жариялағыштар. 

【 发 标 】 fābiāo Басып шығарылу, 

шығарылу. 



198 

 

【发表】fābiǎ Жариялау, басып шығару

【ет.】①～谈话 Сөз сөйлеу ｜～声明 

Сөз сөйлеу｜代表团成员已经确定，

【 зат.】单尚未正式～ . Делегацияға 

қатысушылар тізімі жасалды, бірақ 

нақты шығарылмады. ② ～ 论

文.Құжаттар шығарылды. 

【发兵】fābīnɡ Солдат, сарбаз. 

【发病】 fābìnɡ Ауыру【 ет.】～率 

Ауру-сырқау｜秋冬之交容易～.Күз бен 

қыста ауыру. 

【发布】 fābù Релиз 【 ет.】  ～战报 

Соғыс есебін жарялау. ｜ 新 闻 ～

会.Баспасөз конференциясы. 

【发财】fācái Байлық【ет.】①～致富 

Бақ｜升官～.Мансапқорық. 

【发车】fāchē Кету, жол жүру.【ет.】每

隔五分钟～一次 Әр бес минут сайын 

қолжетерлік. 

【发出】fāchū Қаратпа【ет.】①～笑

声 .Күліп жіберу.②～号召  Шақырым 

шығару.｜～通告.Өкімхаттар шығару 

【发达】 fādá Дамыған①【 сын.】肌

肉～ Бұлшықет ｜四肢～｜工业～ 

Өндірістін дамуы ｜ 交 通 ～

Транспорттың дамуы, ②【ет.】～经济 

Экономиканың дамуы ｜ ～ 贸 易 

Сауданың дамуы. 

【发达国家】 fādá ɡuójiā Дамыған 

мемелекет. 

【发电】fādiàn Тұқым, тек.【ет.】①水

力 ～  Гидроэлектрстанциясы ｜ 原 子

能～.Электқуат өндірісі 

【发电机】fādiànjī Генератор 

【发动】fādònɡ Ушығу【ет.】①～战争 

соғыстың ушығуы②～群众 .Көпшілік 

мобилизациясы.③天气太冷，柴油机不

容易～ .Ауа райы өте суық , дизель 

қозғағышты жағу, қыздыру оңай емес. 

【 发 【 ет. 】 机 】 fādònɡjī  

Қимылдатқыш 

【发抖】fādǒu Дірілдеу【ет.】吓得～ 

Қорыққаннан дірідеу. ｜ 冻 得

直～.Суықтан дірілдеу 

【 发 端 】 fāduān Құраушы, 

құрастырушы 

【发凡】fāfán〈书〉【ет.】～起例 

【发放】fāfànɡ Релиз【ет.】①～贷款 

Кредиттер｜～救济粮 Азықтық көмекті 

бөлу.｜～经营许可证 .Қанаушылыққа 

лицензия беру. 

【发粉】fāfěn Қопсытқыш 

【发奋】fāfèn Күшейткіш①【ет.】～

努力 Күшейтілген қысым. 

【发愤】 fāfèn Шешімге толы болу, 

шешімдіболу 

【发愤图强】fāfèn tú qiánɡ Мемлекетті 

дамытып жақсартуға атсалысу. 

【发疯】fāfēnɡ【ет.】Жынданып кету. 

【发福】fāfú Толу【ет.】几年不见，

您～了 . Бірнеше жыл көріспедік, сіз 

толыпсыз. 

【发光强度】 fāɡuānɡ qiánɡdù Жарық 

күші 

【发汗】fāhàn Терлеу, тер, диафорез 

【发行】fāhánɡ Сату, оптом сату. 

【发号施令】 fāhào shī lìnɡ Бұйрық 

беру 

【发狠】fāhěn Шешу, шешімқабылдау.

【ет.】①～读书 Ақын болуға шешім 

қбылдау｜他一～，三天的任务，两天

就 完 成 了 .Ол шешім қабылдады, 

үшкүндік істі екі күнде аяқтап шықты. 

【 发 话 器 】 fāhuàqì Микрофон, 

теллефонды сөйлейтін трубка. 

【发还】fāhuán Қайтарып беру.  

【发慌】fāhuānɡ【ет.】沉住气，别～. 

【 发 挥 】 fāhuī Көтеру, қабылдау, 

жетілдіру. 【 ет. 】 ① ～ 技 术 水 平 

Экономика деңгейін жоғарылату. 

【发迹】fājì Мансапқорлық 

【发家】fājiā  Баю【ет.】～致富.Бай 

болу 

【发酵】(酦酵) fājiào Ашу, ашып кету, 

бүліну. 

【发酵酒】fājiàojiǔ  Ашытылған шарап. 

【发窘】fājiǒnɡ Ұялу, қысылу. 

【发掘】 fājué  Қазба, археологиялық 

қазба жасау. 【 ет. 】 ～ 古 物  Ескі 

қазбалар. ｜ ～ 宝 藏  Асыл тастар 

қазбасы.～人才. Талантты байқау. 

【发刊词】 fākāncí Кіріспе, бастапқы 

бет, оқырмандарға арналған арнайы сөз. 

【发棵】fākē  Талдар 

【 发 狂 】 fākuánɡ Өз өзінен шығу, 

ашулану, жындану. 

【发困】fākùn Ұйқылы【ет.】今天起

得过早，午饭后一直～ . Бүгін ерте 

тұрып, түстен кейін ұйқылы болп жүрді. 

【发蓝】fālán Көгеру 

【发懒】fālǎn Еріншек 

【发愣】fālènɡ Қатаю 

【发力】fālì Күш【ет.】运【ет.】员在

离终点 400 米时开始～.Спортцмендер 

бастапқы күшті 400 метрде бастады. 

【发利市】 fā lìshì Гүлденіп, дамып 

жатқан бизнес 

【发亮】 fāliànɡ Жарқырау【 ет.】东

方～ Шығыс жарқылы｜家具擦得～. 

【发令】fālìnɡ Бұйрық беру【ет.】～枪 

【发聋振聩】fā lónɡ zhèn kuì Ұқыдан 

ояту, ояту, түсіндіріп беру, көзін ашу. 

【发落】fāluò Шара қолдану. 

【发毛】fāmáo Шошу【ет.】①他从没

见过这阵势，心里直～ . Ол ешқашан 

мұндай күресті көрмеген, өте қатты 

шошыды.②〈方〉发脾气. 

【发霉】fāméi Көгеру, көгеріп кету, тот 

басу.【ет.】天气潮湿，粮食容易～.◇

思想～. 

【发蒙】fāmēnɡ Шатасу〈口〉【ет.】一

人一个说法，听得我直～. Бір адамның 

айтқан сөзін тыңдаймын деп әбден 

шатастым. 

【 发 蒙 】 fāménɡ Біреуді үйрету

【ет.】～读物.Біреуді оқуға үйрету. 

【发面】fāmiàn Нан илеу, нан ашыту①

【ет.】～饼.Печеньеге нан ашыту. 

【发明】fāmínɡ  Ойлап шығару, ойлап 

табу, шығару. 

【 发 难 】 fānàn Көтерілу, көтеріліс 

жасау. 

【发蔫】fāniān Қатты шаршау【ет.】①

几天没浇水，叶子已经～了 . Бірнеше 

күн сусыз тұрған гүлдер қатты 

шаршаған.②他这两天有点儿～，不像

往日爱说爱笑.Бұл екі күнде ол қатты 

шаршаған, күлгісі де сөйлегісі де 

келмеді. 

【发胖】fāpànɡ Толу, толып кету. 

【 发 配 】 fāpèi Сібірге айдау, жер 

аударту. 

【发脾气】fā pí·qi  Ашулну, жындану. 

【发票】fāpiào Есеп, фактура. 

【 发 起 】 fāqǐ Бірдеңені бастау, 

бастауды өз мойнына алу.【ет.】①～

人 ｜他们～组织一个读书会. Олар оқу 

кешін ұйымдастыруды қолына алды. 

【发球】fāqiú  Пас беру 

【发热】 fārè Ыстығы көтерілу, күю, 

жану. 

【发人深省】 (发人深醒) fā rén shēn 

xǐnɡ Терең ойға батыру. 

【发轫】fārèn Бастау, басталу〈 书〉 

新 文 学 运 【 ет. 】 ～ 于 五 四 运

【 ет. 】 .Жаңа әдебиет қозғалысы 4 

мамырда басталды. 

【发散】fāsàn Дивергенция【ет.】①～

性思维 Дивергентті ойлар 

【发丧】fāsānɡ Естірту, қайтыс болуды 

естірту. 

【发痧】 fāshā  Күн тию, басына күн 

өту. 

【发傻】fāshǎ Күю 

【发烧】fāshāo Ыстығы көтерілу, күю. 

【发烧友】fāshāoyǒu  Энтузиаттар 

【发射】fāshè  Ату, атқылау. 

 

【发身】fāshēn  Жыныстық қатынасқа 

жетілу. 

【 发 生 】 fāshēnɡШығу, пайда болу.

【ет.】①～变化 Өзгеріс пайда болды. 

【发誓】fāshì Ант беру, серт ету【ет.】

他们发过誓，要为烈士报仇 .Олар 

қиналғандары үшін есеп алуға ант 

берді. 

【发售】fāshòu Бірдеңені сату.【ет.】

公 开 ～ ｜ ～ 纪 念 邮 票 .Сыйық 

билеттерін сату. 

【 发 抒 】 fāshū Айтып салу, айту, 

білдіру.【ет.】～己见 .Өз ойын айтып 

салды. 

【发水】fāshuǐ Су тасқыны, су апаты. 

【发送】fāsònɡ Беріп жіберу.【ет.】～
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文件 Мақаланы беріп жіберу. 

【发送】fā·sonɡ Беріп жіберу 

【发酸】fāsuān Ащы, қышқыл【ет.】

①碱放少了，馒头～. Қышқыл нанды 

азырақ сал.②看到感人之处，鼻子一

阵 ～   Мұрныма жақындатқанда 

қышқыл дім байқалды.｜两眼～，泪水

止 不 住 流 了 下 来 . Қышқыл көзді 

ашытқаннан, шыдамай жылап жібердім.

③站了一天了，两腿～. 

【发威】fāwēi 

【发文】fāwén  Орталық①【ет.】中央

三个单位联合～. Орталық үш кеңсемен 

бірге шығарылған құжат. 

【发问】fāwèn  Сұрақ 

【发现】fāxiàn Пайда болу, шығу. 

【发祥】 fāxiánɡҚозғалыс 【 ет. 】①

〈书〉～地  Қозғалыс орны｜五四运

【 ет.】～于北京 .Төртінші мамаырда 

Пекинде  жастар қозғалысы  болды. 

【发祥地】fāxiánɡdì Туған жер, орын, 

жер.【зат.】黄河流域物产丰富，山河

壮丽，是中国古代文化的～ . Хуанхэ 

өзені, үлкен –кіші таулар мен өзендер- 

Қытайдың көне мәдениетінің туған 

жері болып табылады. 

【 发 笑 】 fāxiào Күлу 【 ет. 】 引

人～.Күлу, күлкі. 

【发噱】fāxué Ойнау, көңіл көтеру. 

【发芽】fāyá Өсімдер, өсу. 

【发言】 fāyán  Айту, сөйлеу① (-∥ -)

【ет.】～权 Позитивті сөздер айту.｜积

极～｜他已经发过言了 . Ол сөйлеп 

болды, ол сөйлеген.②【зат.】他在大会

上的～很中肯 .Бас  ассамблеяда оның 

сөз сөйлеуі тіпті лайықты. 

【发言人】fāyánrén Пресс【зат.】外交

部 ～ .Сыртқы істер министрлігінің 

прессхатшысы. 

【发炎】fāyán Қабыну, ушығу. 

【发扬】 fāyánɡ Тасымалдау【 ет.】

①～光大  Құлпыра гүлдеу｜～民主 

Демократияны алға бастыру.｜～勤俭

节约、艰苦奋斗的精神 . Ұқыптылық 

пен еңбексүйгіштіктің рухын көтеру.

②～火力，消灭敌人.Жауды жою үшін 

оқ ату. 

【发音】fāyīn  Сөйлеу①练习～ Сөйлеу 

практикасы｜～方法 . Сөйлеу түрі②

【зат.】他的～很准.Оның сөйлегені өте 

айқын. 

【发语词】fāyǔcí Сөздер 

【发育】fāyù Даму 

【发源】 fāyuán Пайда болу, шығу, 

бастау алу.【ет.】～地 Туған жер｜淮

河～于桐柏山 .Хуанхэ өзені бастауын 

Тонбай тауынан алады. 

【发愿】fāyuàn Ант, серт. 

【发运】 fāyùn Жіберу【ет.】装船～ 

Тапсырысты шығару, тиеу. ｜订货已

经 ～ ， 不 日 即 可 收 到 .Тапсырыс 

жіберілді және тез уақытта жеткізіледі. 

【发展】fāzhǎn Даму, дамыту【ет.】①

事态还在～ Ахуал әлі дамытылуда.｜社

会 ～ 规 律 .Қоғамдық заңдардың 

дамытылуы. ② ～ 新 会 员  Жаңа 

мүшелердің өңделуі ｜ ～ 轻 纺 工

业.Тоқыма өнеркәсібінің дамуы. 

【发展中国家】 fāzhǎn zhōnɡ ɡuójiā 

Мемлекетті дамыту 

【发怔】fāzhènɡ 

【发踪指示】 fā zōnɡ zhǐ shì Шашты 

күту үшін арнайы инструкция 

【发作】fāzuò【ет.】①胃病～ Асқазан 

ауруы 

 

 

fá 

 

乏 fá  Шаршаған①～味 Іш пысу｜贫～ 

Кедей｜不～其人. Жетіспеушілігі жоқ

② 【 сын. 】 疲 ～ Шаршағандық ｜

解 ～ ｜ 走 ～ 了 Серуендеу 

жетіспеушілігі｜人困马～.Жойылған③

〈方〉【сын.】～话 Сөз жоқтығы｜～

煤 Көмір жоқтығы 

【乏力】fálì Шаршағандық①【сын.】

浑 身 ～ . Барлық нәрседен шаршау, 

Жабырқау 

【乏煤】fáméi Көмір жетіспеушілігі 

【乏术】fáshù Техника жетіспеушілігі

【ет.】进攻～｜回春～ .Жастартатын 

хирургиянын жоқтыгы 

【乏味】fáwèi Іш пысу【сын.】语言～ 

Іш пыстырарлық тіл｜这种单调的生活

实在～得很.Бұл өмірдің бірқалыптығы 

іш пыстырарлық. 

【伐】1fá Жұлу, кесу①【 ет.】～木 

Талды кесу｜～了几棵树 . Бірнеше 

талдарды кесу②征～  Жаулап алу｜

讨～ Крест жорығы｜北～. Солтүстікке 

жорық, экспедиция ③ (Fá) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【伐木】 fámù 【 ет. 】上山～  Тау 

үстіндегі талды кесу｜～工人 . Тал 

кесуші адам, жұмыскер 

【罚不当罪】 fá bù dānɡ zuìЖазасы 

қылмысына сәйкес келмеу. 

【罚单】fádān Жол бұзушылық【зат.】

交 通 违 规 ～ .Жол жүру ережесін 

бұзғаны үшін айыппұл төлеу. 

【罚金】fájīn Айыппұл 

【罚款】fákuǎn  Айыппұл 

【 罚 没 】 fámò Мүлкін тәркілеу, 

тәркілеу. 

【罚球】fáqiú  Айыппұл  

【罚则】fázé  Жаза 

 

 

fǎ 

 

【法办】fǎbàn Жауапқа тарту【ет.】逮

捕～.Тұтқындарды жауапқа тарту. 

【法宝】fǎbǎo Тылсымды қару 

【法币】fǎbì Заңды төлеу 

【法场】1 fǎchǎnɡ Жерді орындау 

【法场】2 fǎchǎnɡ Жерді орындау 

【法槌】fǎchuí Балға 

【法典】fǎdiǎn Кодекс 

【法定】fǎdìnɡ Норматив【сын.】～人

【 сан.】  Жиналым｜～婚龄  Некеге 

тұру жасы｜～计【мөл.】单位 Құқық 

өлшем бірлігі ｜ 按 照 ～ 的 手 续 办

理 .Жарғының рәсімдеріне сәйкес 

жүзеге асыру. 

【法定计【мөл.】单位】fǎdìnɡ jìliànɡ 

dānwèi Құқық өлшем бірлігі 

【 法 定 继 承 】 fǎdìnɡ jìchénɡ 

Нормативтік сабақтас 

【法定人数】fǎdìnɡ rénshù Жиналым 

【法度】 fǎdù Куәлік 【 зат. 】①不

合～.Заңсыз куәлік 

【法古】fǎɡǔ   Ескі заң 

【法官】fǎɡuān   Қазы, сот, сот алқасы 

【法官袍】fǎɡuānpáo Халат 

【法规】fǎɡuī    Жағдай 

【法国梧桐】Fǎɡuó wútónɡ Платанус 

【法号】fǎhào Трубалар 

【 法 徽 】 fǎhuī Заң белгісі, заң 

эмблемасы 

【法纪】fǎjì Заң【зат.】 遵守～ Заңды 

тұлға｜目无～.Заңсыздық 

【法家】Fǎjiā   Легизма 

【法警】fǎjǐnɡ  Пристав 

【法拉】fǎlā   Фарах 

【法兰绒】fǎlánrónɡ Фланель 

【法郎】fǎlánɡ Франк 

【法老】fǎlǎo Фараон 

【法理】 fǎlǐ Заңды【зат.】①虐待父

母，～难容 .Заңға шыдау үшін ата-

анасын пайдалану. 

【法力】 fǎlì Маналар【 зат.】～无

边.Құдіретті 

【法令】fǎlìnɡ Заң 

【法律】fǎlǜ Заң, заңды 

【法律援助】fǎlǜ yuánzhù  Заң көмегі. 

【法人】fǎrén Заңды тұлға 

【 法 人 股 】 fǎrénɡǔ Корпоративтік 

акциялар 

【法师】fǎshī Шебер 

【法式】fǎshì Франциялық 

【法事】fǎshì Салтанатты 

【法书】fǎshū Заңды әдебиет 

【法术】fǎshù  Ажүн 

【法帖】fǎtiè  Фатх 

【法庭】fǎtínɡ  Сот 

【法统】fǎtǒnɡ Заң жүйесі 

【法王】 fǎwánɡ Оның тәңірі, оның 

мәртебесі. 

【法网】 fǎwǎnɡ Францияның ашық 

чемпионаты 【 зат. 】 难 逃～  Заңды 

айналып өту｜落入～. Тұтқындалған. 

【法西斯】fǎxīsī Фашист【зат.】①～
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暴行. Фашистік қастық 

【法西斯蒂】fǎxīsīdì Фашисттер 

【法西斯主义】fǎxīsī zhǔyì Фашизм 

【法学】fǎxué  Заң 

【法眼】fǎyǎn Хоган 

【法衣】fǎyī Киім 

【法医】fǎyī  Сотты 

【 法 医 学 】 fǎyīxué  заң дәрігері, 

криминалдық медицина. 

【法院】fǎyuàn Сот 

【 法 则 】 fǎzé  Бап 【 зат. 】 ① 自

然～.Табиғи құқық 

【法旨】fǎzhǐ  

【法制】fǎzhì Құқық жүйесі 

【法治】fǎzhì Заң ұлықтылығы 

【法子】 fǎ·zi Жол табу【 зат.】想～ 

Жол тапқысы келу｜没～.Жол жоқ Fà 

发    Шаш 毛～ Шаш｜须～ Шаш пен 

сақал｜白～ Ақ шаш｜假～ Парик｜

理～.Шаштараз 

 

 

fà 

 

【发蜡】fàlà Бриллиантин 

【发卡】fàqiǎ Шаш түйрегіш 

【发式】fàshì Шаш  үлгісі. 

【发网】fàwǎnɡ Шашқа арналған тор 

【发型】fàxínɡ  шаш үлгісі. 

【珐琅】fàlánɡ Эмаль 

 

fān 

 

【帆】fān  Жүзу①【зат.】～樯 Діңгек 

желкені｜一～风顺 Тегіс｜扬～远航 . 

Желкен②〈书〉征～｜千～竞发. 

【帆樯】 fānqiánɡ Желкен діңгектері

〈书〉【名】～林立.Діңгек желкендері 

барлық жерде 

【番】1fān～邦 Шетел, жат ел｜～茄

Памидор, қызанақ｜～薯 .Тәтті картоп

番 2fān【мөл.】①别有一～天地 басқа 

бір әлем.②思考一～түрлі, алуан｜几～

周折 Әуре, әурешілік 

【番邦】fānbānɡШетел, жат ел 

【番菜】fāncài【зат.】～馆.Европаша 

тағам 

【番瓜】fānɡuāАсқабақ 

【番号】 fānhàoНөмір, белгі (әскери 

бөлімдердің рет тәртібі) 

【番茄】fānqiéПамидор, қызанақ 

【番薯】fānshǔ〈方〉【зат.】甘薯.Тәтті 

картоп 

【 幡 儿 】 fānrАза жалаушасы, қағаз 

жалауша, жаназа жалаушасы 

【幡然】fānrán 同“翻然”.Тез, шұғыл, 

шапшаң, түбегейлі, бір жола, ада-күде, 

құлантаза, бір- 

【藩】fān①篱笆 шарбақ,қоршау②〈书

屏 ～ . ③ ～ 国 Тәуелді мемлекет, 

бағынышты ел｜外～ сыртқы қоршау.

④ (Fān) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 藩 国 】 fānɡuóТәуелді мемлекет, 

бағынышты ел 

【藩篱】 fānlíШарбақ қора, шарбақ 

үйшік, шарбақ, қоршам, қоршау, өріс, 

аумақ, оқшаулық, даралық, бөгет, 

қалтқы,  

【藩属】fānshǔБағынышты ел, тәуелді 

ел, қарасты жер 

【藩镇】fānzhènДербес өңір, меншікті 

алап, бағынды өңір 

翻 fān【ет.】аудару, аударылу①推～ 

Итеріп аударылу｜车～了  Машина 

аударылып түсті. ｜ 人 仰 马 ～ .Адам 

аттан аударылып түсті. ② асу, өту, 

әсіптүсу, аттап өту～箱倒柜 .③ақтару, 

аударыстру～供 

【翻案】 fānàn【 ет.】①Айтқанынан 

қайту, сөзінен тану, делө аудару. 

【翻白眼】 fān báiyǎnкөз алаю, көз 

тартылу, көз алару 

【翻版】fānbǎn Көшірме, қотарма, 

【翻本】fānběnҚайта ұту, қайыра ұту, 

қайта ұтып 

【 翻 场 】 fānchánɡҚырман аудару, 

қырман араластыру 

【翻车】2fānchēШығыр〈方〉【зат.】

水车. 

【 翻 船 】 fānchuán 【 ет. 】 ① кеме 

аударылу, қайық төңкерілу, қайық 

аударылу 

【 翻 动 】 fāndònɡАударып-төңкеру, 

ақтарып-теңкеру, аудармалау, 

аударыстыру【ет.】～身子 аудамалау 

【 翻 斗 】 fāndǒu 【 зат. 】 ～

车.Төңкерілмелі машина 

【翻番】 fānfān Екі есе арту, еселеп 

арту 

【翻飞】fānfēi【ет.】①төңкеріле ұшу, 

үйіріле ұшу, ұйтқи ұшу, айнала ұшу, 

ойнақтай ұшу 一群蝴蝶在花丛中～◇

思绪～.②ұйтқу, желбіреу, қозғалақтау

雪花～қар ұшқындары ұшу. 

【 翻 覆 】 fānfù 【 ет. 】 ① аударылу, 

төңкерілу, құлау车辆～ көлік аударылу.

②астаң-кестеңі шығу, ада-күде өзгеру

天地～ жер-әлем астаң-кестең болу.③

аунақшу, аунап-қунау 夜间～不成眠 

түнімен аунаөшып ұйөтамадым.. ④
қайту, айну, тану. 

【翻改】fānɡǎi【ет.】～大衣.Өзгертіп 

тігу, қайта тігу, басқаша тігу 

【翻盖】 fānɡàiЖөндеу, оңдау, түзеу, 

қайта салу, қайта жабу, ашып-жабу 

【翻跟头】 fān ɡēn·touтоңқалаң асу, 

жаза басу, шалыс басу 

【 翻 个 儿 】 fānɡèr төбесімен 

шаншылып түсу, омақаса құлау【ет.】

场上晒的麦子该～了 .Алаңдағы әйел 

омақаса құлап түсті. 

【 翻 工 】 fānɡōnɡҚайта істеу, 

қайтажасау, қайта мәнерлеу, қайта салу  

【 翻 供 】 fānɡònɡМойындамасынан 

қайту, мойындамасынан жалтару, 

танып алу, қайта тану, тану, айну, қайту, 

жалтаю, жалтару 

【翻滚】 fānɡǔn【 ет.】① бұйралану, 

бүктелу, тулау, өркештену 白浪～｜乌

云～◇桩桩往事在脑子里～ .②аунау, 

аунақшу, дөңбекшу. 

【 翻 黄 】 fānhuánɡНақысты бәмбүк 

қораптар, әшекейлі бәмбүк 

【 翻 悔 】 fānhuǐ Айну, қайту, тану, 

жалтару, өкіну, 

【 翻 检 】 fānjiǎn Ақтарып қарау, 

аударыстырып тексеру, ақтару, 

аударыстыру 【 ет. 】 ～ 词 典  сөздік 

аөтару｜～资料.Материал ақтару. 

【翻建】 fānjiànЖөндеу, түзеу, оңдау, 

оңау, қайта салу, жөндеп салу, қайта

【ет.】～房屋. Үйді қайта салу 

【翻卷】fānjuǎn【ет.】Үйірілу, ұйтқу, 

бұйралану, желбіреу,红旗～  қызыл ту 

жіберілді.｜雪花在空中～ қар ұшқыны 

аспанға үйірілді. 

【翻刻】fānkè【ет.】Қайта ою, қайта 

жазу, қайта 

【翻脸】fānliǎnСырт айналу, жалт беру, 

теріс айналу, жалт бұрылу, теріс қарау, 

танымау, бұзылу, ренжу, кею, өкпелеу

【ет.】～无情  рақымсыздықпен теріс 

айналды｜～不认人  теріс қарап адам 

танымай қалыпты.｜两口子从来没翻过

脸. 

【翻领】 fānlǐnɡ (～儿 )【 зат.】～衬

衫.Қайырма жаға, қайырмажағалы 

【 翻 录 】 fānlùҚайта көшіріп алу, 

қайтақотарып алу, қайта көшіру, қайта 

қотару, көшіріп алу, қотарып 

【翻弄】 fānnònɡАқтару, аударыстыру, 

сапырыстыру 他心不在焉地～着报纸 

ол абыржып газеттерды ақтарып жатыр. 

【翻拍】 fānpāiСуреттен суретке алу, 

қайтадан суретке түсіру, суретке алу, 

суретке【ет.】～照片 суретке  

 

түсіру｜～文件  құжаттарды суретке 

тұүсіру.. 

【翻皮】fānpíАудару, аударылған, 

【翻然】fānránБірден, тосыннан, күрт, 

біржола, ада-күде, құлантаза, мүлде, 

бір-ақ 【 үс. 】 ～ 改 进  мүлдем 

жақсарды｜～悔悟   ада-күде ойынан 

айныды. 

【翻砂】 fānshā Құю жұмысы, құю, 

құймашылық 

【 翻 晒 】 fānshàiКүнге жаю, 

аптапқажаю, күнге кептіру, жаю, 

құрғату, кептіру, 【ет.】～粮食 астықты 

кептіру. 

【翻身】fānshēn【ет.】аунау, аунақшу, 

дөңбекшу躺着转【ет.】身体. 

еңсе көтеру, иін жазу 
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【翻腾】 fān·ténɡ【 ет.】① көтерілу, 

тулау, шапшу, моңку 上下滚【ет.】：波

浪～Толқын көтерілді◇许多问题在他

脑子里像滚了锅一样～着 көп сұрақтар 

оның миында өзендей қайнап жатыр..②

ақтарып-теңкерістіру, ақтару 几个柜子

都～到了，也没找着那件衣服◇那些事

儿，不去～也好 .Мына шкафтың ішін 

түгел ақтарып қарап шықсам да, 

киімімді таппадым. 

【翻天】fāntiān【ет.】①азан-қазан ету, 

әлегін аспаннан吵～азан-қазан ету｜闹

翻 了 天 . ② бүлік шығару, дүрбелең 

тудыру, қарсылық көрсету, қарсы шығу

比喻造反. 

【翻胃】fānwèi【ет.】反胃 Жүрек айну, 

жүрек көтерілу, жүрек лоблу,. 

【翻箱倒柜】fān xiānɡ dǎo ɡuìАқтарып 

қарау, аударыстырып тексеру 

【 翻 新 】 fānxīn 【 ет. 】 ① аудару, 

аударып тігу, өзгертіп тігу ②жаңалау, 

жаңарту从旧的变化出新的. 

【翻修】 fānxiū【 ет.】Түзеу, жөндеу, 

оңау, оңдау, қайта салу, қайта 

【翻译】 fānyì ① аудару, тәржімелеу, 

аударма 【 ет. 】～外国小说 шетел 

ертегілерін аудару ｜把密码～出来

құпия санды аударып шығарды.. ②

аударушы, аудармашы【зат.】他当过三

年～.Ол үш жыл аудармашы болды. 

【翻印】 fānyìn【 ет.】Көшіріп басу, 

қотарып басу, қайта басу, қайта бастыру  

【翻涌】 fānyǒnɡАунақшу, бүктетілу, 

жөңкілу, тулау, буырқану, бұйралану, 

толқу  

【ет.】波涛～ дүлей толқын бурқанып 

жатыр◇热血～ ыстық қаны тасып. 

【 翻 阅 】 fānyuèКөз жүгірту, көз 

қыдырту, оқып көру, ақтару, 

аударыстыру【ет.】～杂志.Газетке көз 

жүгіртті. 

【翻越】 fānyuèАры асу, басып өту, 

асып түсу【 ет.】～山岭  таудан ары 

асты.. 

【翻造】fānzàoҚайта жасау, қайта салу, 

қайта жабу, өзгерту, жаңарту, жаңғырту, 

【翻转】 fānzhuǎnАйналдыру, аудару, 

төңкеру【ет.】～画面 сурет бейнесіне 

айналдыру. 

 

 

 

fán 

 

【凡】（凢） fán ① бұл дүние, пәни 

дүние, бұл жалған～庸 бұл дүние жәй 

әншейн.. ② бәрі, жалпы, барлығы, 

жиыны思～Адамзат дүниесіне оралу｜

下 ～ . ③ (Fán) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【凡例】 fánlìЖалпы түсінік, жалпы 

түсіндірме  

【凡人】 fánrén【 зат.】①жай адам, 

елеусіз кісі, қатардағымм～琐事.②адам 

баласы, адамзат, пенде 

【凡是】fánshì【үс.】Жалпы алғанда, 

жалпы айтқанда, бәрі, барлығы, атаулы. 

【凡俗】 fánsú【 сын.】Жай, жайын, 

қарапайым, әншейін, жұпыны 不同～ 

қарапайым ұқсамастықтар 

【 凡 响 】 fánxiǎnɡЖай музика, 

қарапайым музика, әншейін әуен. 

【凡心】 fánxīnЫқылас, тілек, пейіл, 

ниет, 

【 凡 庸 】 fányōnɡ Жай, қарапайым, 

әдеттегі, қатардағы, жайын,【сын.】才

能～ қарапайым өаблет. 

【 氾 】 Fán 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【烦】fán ①іші пысу, мезі болу, ығыр 

болу, жалығу【сын.】～恼 іші пысу｜

心里有点儿～ жүрегім аздап құлазып 

тұр.. ② жаратпау, жақпау, жақтырмау, 

ұнатпау【сын.】耐～｜这些话都听～

了 бұл сөздердін барлығы құлаққа жат 

естіледі екен..③ мазалау【ет.】我正忙

着呢，你别～我了  мен енді жұмыс 

жасап жатқанда мазалама мені.. 

【烦劳】 fánláoәуресінбеу, ренжімеу, 

ауырсынбау【ет.】～您顺便给我们捎

个信儿去 сіз әуресінбей хабарды бізге 

жеткіздіңіз.. 

【 烦 乱 】 fánluàn ① Тынышсыздану, 

мазасыздану, алабұрту, арпалыс, 

дүрлігіс【сын.】心里～极了，不知干

什 么 好  көңілім ала өызып тұр,не 

істесем екен.②同“繁乱”. 

【烦闷】fánmènКөңілсіздену, қапалану, 

назалану, жабырқау, қамығу 

【 烦 难 】 fánnánШырма-шату, шым-

шытырық 

【 烦 恼 】 fánnǎoҚапалану, кею, 

назалану【сын.】 

【烦请】 fánqǐnɡМархамат ету, өтіну, 

тілеу, сұрау 【 ет. 】 ～ 光 临 .Хош 

келдіңіздер 

【 烦 扰 】 fánrǎo ① мазалау, әурелеу, 

мазасыздандыру【ет.】他太累了，我实

在不忍心再～他.Ол шаршап кетті,мен 

шынымен оны қатты мызылыдым.②
беймазалану, тынышсыздану 

【烦人】fánrénЫғыр қылу, беймәзә ету, 

мезі қылу,【сын.】 

【烦冗】fánrǒnɡҚым-қут, шырма-шату 

【 烦 琐 】 fánsuǒҰсақ-түйек, майда-

шүйде 

【 烦 琐 哲 学 】 fánsuǒ zhéxué 

Ұсақшылдық философиясы, 

ұсақшылдық, уақшылдық, күйкілік 

【烦心】 fánxīn①Көңілге қаяу түсіру, 

көңілге ылғал салуe【 сын.】别谈这

些～的事情了 мұндай көңілге қаяу 

салатын істі айтпашы. 

【烦言】fányán〈书〉【зат.】①ренішті 

лебіз, өкпелі сөз, наразы пікір气愤或不

满的话：啧有～｜心无结怨，口无～.

② ұсақ-түйек сөз, ұсақ-түйек әңгіме, 

өсек-аяң, өсек, сыпсың烦琐的话. 

【 烦 忧 】 fányōu Налу, назалану, 

құсалану, қапалану, қамығу, уайымдау 

【烦杂】 fánzá Қым-қуыт, шым-шуыт, 

шырма-шату, шытырман, күрделі, қиын, 

ауыр 

【 烦 躁 】 fánzào Мазасыздану, 

тынышсыздану, қопаңдау, 

сабырсыздану, тағатсыздану, 

дегбірсіздену, тықыршу 【сын.】～不

安 көңілім орнына түспей тұр. 

墦 fán〈书〉坟墓 .Бейт, көр, мола, 

қабыр 

蕃 fán 繁殖 Көбею, өсу, өрбу, өсіп-өну, 

көгеріп-көктеу：～息｜～孳. 

【蕃衍】fányǎn Көбейе түсу, арта беру, 

молыға түсу, көбею, молаю, молығу, 

арту, к. 

【璠】fán〈书〉美玉.Жарқырауық тас, 

асылтас 

【燔针】 fánzhēn【зат.】火针 .Қызған 

ине, ыстық ине, қызба ине 

【繁本】 fánběn Әуелгі нұсқа, толық 

нұсқа, кемелді басылым 

【繁博】fánbó Көп, мол, қыруар 

【 繁 多 】 fánduō көп, мол, қалың

【сын.】花色～｜品种～көп зат. 

【繁复】fánfù күрделі【сын.】手续～
күрделі тәртіп. 

【 繁 花 】 fánhuā Алуан түрлі гүл, 

саналуан гүл. 

【繁华】fánhuá Көрікті, сәулетті, сәнді, 

думанды【сын.】 

【繁丽】fánlì Әдемі, көркем, айшықты, 

мәнерлі, орамды 

【繁乱】 fánluàn Қиын, шытырман, 

күрделі【сын.】头绪～күрделі тәртіп.

也作烦乱. 

【 繁 忙 】 fánmánɡ Асығыс, қауырт, 

қарбалас, тығыз, қол босамау, мұрса 

келмеу, мұрынға су жетпеу【сын.】工

作～.Қарбалас жұмыс. 

【繁茂】fánmào Қалың шығу, қалыңосу, 

жайқала шығу, жайқалу, мәуелеу, 

толықсу【сын.】花木～ағаш гүлдеу. 

【繁密】 fánmì Ит тұмсығы өтпейтін, 

қалың, жыныс, ну, сыңсыған, жиі, ұласа, 

тоғыса 【 сын. 】人口～ Ит тұмсығы 

өтпейтін ｜ ～ 的 树 林 Ит тұмсығы 

өтпейтін орман.. 

【 繁 难 】 fánnán қиын, қарбалас

【сын.】工作～қарбалас жұмыс｜遇到

了～的事.也作烦难 қанша қиын жұмыс 

болсада жасау.. 

【繁闹】fánnào Думанды, сәнді, әдемі 

【繁荣】 fánrónɡ①Гүлдену, өркендеу, 

көркею, шалқу, дәурендеу, дәуірлеу, 

толықсу, гүлдендіру, көркейту, 
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толықсыт 

【繁冗】 fánrǒnɡ 同 “烦冗 ”.Қым-қут, 

шырма-шату, ұзын сонар, шұбалаңқы, 

қиын, күрделі, шытырман 

【繁缛】fánrù〈书〉Уақ-түйек, ұсақ-

түйек, көр-жер, майда-шүйде, бәкін-

шүкін 【 сын. 】 礼 仪 ～  ұсақ-түйек 

қағида.. 

【繁琐】fánsuǒ 

【繁体】fántǐ 【зат.】①күрделі ～字
Күрделі әріп, күрделі түрі, күрделі жазу    

【繁体字】fántǐzì Күрделі әріп, күрделі 

түрі, күрделі жазу 

【繁芜】 fánwú Шырма-шату, шым-

шытырық, қым-қуыт 

【繁星】 fánxīnɡ Самаладай самсыған 

жұлдыз【 зат.】｜～满天  аспан толы 

Самаладай самсыған жұлдыз. 

【繁衍】fányǎn   Көбейе түсу, арта беру, 

молыға түсу, көбею, молаю, молығу, 

арту, кеңею, ұлғаю【ет.】子孙～ ұрпақ 

көбейту｜～生息.Өсіп-өрбу. 

【繁育】fányù Өсіру, жетілдіру, баптау, 

баулу【 ет.】～优良品种 .Әдепті етіп 

өсіру 

【繁杂】fánzá күрделі,қыйын.【сын.】

内容～ мазмұны күрделі｜～的家务劳

【ет.】 үй шаруасы күрделі.. 

【繁殖】fánzhí Көбею, өсу, өрбу, өсіп-

өну, көгеріп-көктеу 

【 繁 重 】 fánzhònɡ Ауыр, қиын, 

машақатты, михынатты, азапты, 

бейнетті 

 

 

 

fǎn 

 

【反】fǎn ①【сын.】теріс қою, теріс 

қарату 颠倒的；方向相背的(跟“正”相

对)：适得其～｜绒衣穿～了.②Өзгерту, 

ауыстыру, ауысу, жаңалау, жаңғырту, 

көшу, бұру (对立面)转换；翻过来③

回；还： ～光｜ ～攻｜ ～问 . ④
Қарсылық көрсету, қарсылық білдіру, 

бүлік шығару, қарсылық жасау, 

қарсыласу (қимыл арқылы)【 ет.】反

抗 ； 反 对 ： ～ 霸  кесапат 

қарсылық. ｜ ～ 封 建 феодалдық 

қарсылық ～ 法 西 斯  фашистерге 

қарсылық..⑤ қарсы болу, қарсы тұру, 

қарсы шығу,【ет.】～叛｜官逼民～.⑥

镇～бүлікті тоқтату｜有～必肃 .⑦举

一 ～ 三 . ⑧ Керісінше, қайта, тіпті, 

әуелдесең, оның есесіне, оның орнына

【үс.】反而；相反地：他遇到困难，

不但没有气馁，～更坚强起来. 

【反霸】 fǎnbàӨктемдікке қарсы тұру, 

озбырлыққа қарсы шығу, 

【 反 绑 】 fǎnbǎnɡЕкі қолын артына 

қайырып байлау, екі қолын қайырып 

байла 

【反比】fǎnbǐ  Кері қатынас 

【反比例】fǎnbǐlì Кері қатынас 

【反驳】 fǎnbó Қағытпалау, тойтару, 

тойтарыс жасау 

【反哺】 fǎnbǔ【 ет.】～之情 .Ата-

анасын асырау, әке-шешесін бағу, 

【 反 侧 】 fǎncè 〈 书 〉【 ет. 】 辗

转 ～ .аунақшып-дөңбекшу, аунақши 

беру, дөңбекшіп тыншыма 

【反差】 fǎnchā 【 зат. 】① Қарама-

қарсылық, қарсыластық, айырмашылық, 

парық, өзгешелік 

【反常】fǎnchánɡ Қалыпсыз, тұрақсыз, 

мағатсыз, өзгеше, басқаша, қ

【 сын. 】 ～ 现 象 қалыпсыз 

Құбылыс ｜ ～ 心 理  көңіл-күй 

қалыпсыз｜天气～｜态度～  мінез 

қалыпсыз.. 

【反超】fǎnchāo Қайтадан басып озу, 

қайтадан алға шығу, қайтадан үстемдік 

алу, қайтадан асыру, қайтадан молайту 

【反衬】【ет.】fǎnchèn Кері бейнелеу, 

жағымсыз жақтан бейнелеу, ұнамсыз 

тараптан көрсету 

【反刍】fǎnchú Күйіс, күй, сеу, күйіс 

қайтару, күйіс қайыру 

【反串】 fǎnchuàn Басқа ролға шығу, 

өзге рол ойнау 

【反唇相讥】fǎnchúnxiānɡj 

【 反 倒 】 fǎndào Керісінше, қайта, 

әуелдесең, оның есесіне, оның орнына

【үс.】反而：让他走慢点儿，他～加

快了脚步  оған ақырын жүр десем 

керісінше тездетіп барады. 

【反调】fǎndiào【зат.】唱～.Қарсы ән 

айту. 

【 反 动 】 fǎndònɡ ① Кертәртпә, 

кертартпалық, қарсылық, қарсы әрекет, 

қарсы қимыл【сын.】～阶级｜思想～ 

кері идеия.. 

【反对】fǎnduì арсы болу, қарсы шығу, 

қарсыласу, жақтамау, қолдамау, 

қостамау, құптамау, 【 ет. 】 ～ 侵 略
Шапқыншылыққа қарсы тұру. 

【反对党】 fǎnduìdǎnɡ Қарсы партия, 

бәсекелес партия, қарсыластар, 

қарсылас 

【 反 厄 尔 尼 诺 现 象 】
fǎn’è’ěrnínuòxiànxiànɡ 

【反而】fǎn’ér Керісінше, қайта, тіпті, 

әуелдесең, оның есесіне, оның орнына

【үс.】风不但没停，～越来越大了｜
жел басылыр емес,керісінше ұлғайып 

барады.你太拘礼了，～弄得大家很不

自在. 

【反方】fǎnfānɡ Терістеуші жақ, қарсы 

тарап, терістеушілер, қарсылар, 

терістеуші, қарсы 

【 反 讽 】 fǎnfěnɡ Кері мысқыл, 

керысықақ, кері ажуа. 

【 反 腐 倡 廉 】 fǎnfǔchànɡlián 

Шыругеқарсы тұру және пәктікті 

дәріптеу, азғындыққа қарсы тұру және 

пәктікті күшейту 

【反复】 fǎnfù ①қайталау, қайталану, 

қайталай, қайта-қайта, дүркін-дүркін, 

ауық-ауық 【 үс. 】 ～ 思 考  емтихан 

қайталану. ②тану, айну, қайту, жалтару

【ет.】～无常 тұрақсыз айнып қалу. 

【反感】fǎnɡǎn ①Жек көру, түрпідей 

жиырылу, жирену, жиіркену, ұнатпау, 

жаратпау, жақтырмау 

【反戈】fǎnɡē【ет.】～一击 .Найзаны 

кері кезеу, найзаны кері бұр 

【 反 革 命 】 fǎnɡémìnɡ ①
тоңкерыскеқарсы тұру, төңкеріске 

қарсы шығу, 【 сын. 】 ～ 活 【 ет. 】 

төңкеріске қарсы қыймыл｜～言论.②
өңкеріске қарсы шығушы, кері 

төңкерісші 

【反攻】 fǎnɡōnɡ【 ет.】我军开始～

了 .Қарсы шабуылға шығу, қайтарма 

шабуылға шығу, қайтарма шабуылға 

көтерілу, қарсы шабуыл, қайтарма 

шабуыл 

【反躬自问】fǎnɡōnɡzìwèn 

【反顾】 fǎnɡù【 ет.】义无～Қайту, 

айну, жалтару, тайсақтау, тану, 

тайтақтау, бет бұру, бас тарту. 

【反观】  fǎnɡuān Екінші жағынан 

көзжіберу, ар жағына үңіле қарау, кері 

жағынан үңілу, теріс жағынан қарау 

【反光】 fǎnɡuānɡ①Шағылысу, сағым

【ет.】～镜｜白墙～ тамға шағылысу. 

【 反 光 灯 】 fǎnɡuānɡdēnɡ 

Шағылыстырғыш шам, 

шағылыстырғыш 

【 反 光 镜 】 fǎnɡuānɡjìnɡ 

Шағылыстырғыш айна 

【反函数】fǎnhánshù кері сан 

【反话】 fǎnhuà Кері сөз, әстәрлісөз, 

жұмбақтамалы сөз, кекесін сөз, қағытпа 

сөз, шаншу сөз 

【反悔】 fǎnhuǐ Тану, айну, жалтару, 

қайту 【 ет. 】 一 言 为 定 ， 决 不 ～ 

тұрақсыз. 

【反击】fǎnjī【ет.】Қарсы соққы беру, 

қайтарма соққы беру, тойтарып тастау, 

сілейте соққылау, қарсы соққы, 

қайтарма соққы ～战  соғысқа қарсы 

соққы.｜奋起～. 

【反季】fǎnjì 

【 反 季 节 】 fǎnjìjié Маусымға 

үйлесімсіз, маусымға сәйкессі

【сын.】～蔬菜 маусымға үйлесімсіз 

көктат. 

【反剪】fǎnjiǎn екі қолын артына ұстау, 

екі қолын артына салу【ет.】 

【 反 间 】 fǎnjiàn 【 ет. 】 ～ 计 .Өз 

тыңшысы арқылы алжастыру, өз 

жансызы арқылы шырғалау 

【反诘】fǎnjié【ет.】反问.Қайта сұрау, 

қайтара сұрау қою, қайыра сұрау беру, 

қағытпалау, қағытпа 

【反抗】 fǎnkànɡ Қарсылық көрсету, 

қарсылық білдіру, бүлік шығару, 
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қарсылық жасау 【 ет. 】 ～ 精 神 

қарсылысу рухы. 

【反客为主】fǎnkèwéizhǔ. 

【反恐】fǎnkǒnɡ【ет.】～斗争｜～防

暴. 

【 反 口 】 fǎnkǒu Сөзінен тану, 

айтқанынан қайту, сөзінде тұрмау, сөзін 

жұту【ет.】推翻原来说的话：话已说

出，不能～.Айтылған сөз атылған оқ. 

【反馈】fǎnkuì кері байланыс 

【反粒子】fǎnlìzǐ Қарсы бөлшек 

【反面】fǎnmiàn①кері жақ, теріс жақ, 

сырт жақ, іш жақ  

【 反 面 人 物 】 fǎnmiànrénwù 

Үнәмсізкейіпкер, жағымсыз жан, 

ұнамсыз кісі 

【反目】 fǎnmù ла көз болу, қырғи 

қабақ болысу, қырбай болу, теріс қарасу, 

араздасу, ренжісу, өкпелесу【 ет.】夫

妻 ～ ерлі-зайыптылар арасындағы 

реніш.｜～成仇. 

【反扒】fǎnpá Қалташылармен күресу, 

сумақыларды тю, кісәпірлермен күресу

【ет.】民警们忘我地工作在～第一线. 

【 反 派 】 fǎnpài Ұнамсыз кейіпкер, 

жағымсыз кейіпкер 

【 反 叛 】 fǎnpàn 【 ет. 】 ～封 建 礼

教 .опасыздық істеу, бет бұру, 

опасыздық жасау 

【反叛】 fǎn·pɑn〈口〉背叛者 .теріс 

төрелік, бұрыс төрелік 

【反批评】fǎnpīpínɡ 

【反扑】 fǎnpū Қайта ұмтылу, қайта 

тәпберу, қайта қайрылу, қайрыла шабу, 

қайта шабу, тағы тап беру 

【反其道而行之】fǎnqídàoérxínɡzhī 

【反气旋】fǎnqìxuán Теріс құйын 

【反潜】fǎnqián үңгуір кеме сөңінәтүсу, 

сүңгуір кеме торуылдау, 

【 反 潜 机 】 fǎnqiánjī Сүңгуір кеме 

іздегіш ұшақ, сүңгуір кеме торығыш 

ұшақ 

【 反 切 】 fǎnqiè Екі арыппен 

дібістәутәсілі, екі арыппен дыбыстау 

【反射】fǎnshè Шағылысу 

【反身】 fǎnshēn Кері бұрылу, сырт 

айналу 

【反噬】 fǎnshì Өзіне шұқшю, өзіне 

жабысу, өзіне жала жабу 

【反手】fǎnshǒu【ет.】①қолын жазу, 

алақанын жаю, алақанын жазу 进了

屋～把门拉上.②～可得.оп-оңай, оңай-

оспақ 

【 反 水 】 fǎnshuǐ Опасыздық жасау, 

опасыздық ету, сатқындық істеу 

【 反 思 】 fǎnsī Қайрыла толғану, 

қайрылаойлану, қайрыла бойлау, ойлану, 

【反诉】 fǎnsù Қарсы шағым беру, 

қарсы дау көтеру, қарсы шағым, қарсы 

дау 

【反锁】 fǎnsuǒ Сыртынан құлыптап 

тастау, ішінен құлыптап алу 

【反坦克炮】fǎntǎnkèpào Тәнкі атқыш 

зеңбірек, тәнкі қиратқыш зеңбірек, 

【反胃】 fǎnwèi Жүрек айну, жүрек 

қобалжу, жүрек лоблу 

【反问】 fǎnwèn Қайыра сұрау беру, 

қайыра сұрау қою, қайыра сұрау, 

қайталай сұрау 

【 反 诬 】 fǎnwū Өзіне жала жабу, 

өзінепәле жабу, өзіне пәле құю 

【反物质】 fǎnwùzhì Қарсы бөлшекті 

зат, қарсы зат, кері зат 

【反响】fǎnxiǎn жаңғырық 

【反向】fǎnxiànɡ Кері, керісінше, теріс 

【反省】fǎnxǐnɡ【ет.】停职～.Өзін-өзі 

тексеру, өзін сарапқа салу, өз 

қателыгынеұңылу 

【反咬】 fǎnyǎo【 ет.】～一口 .Өзіне 

жала жабу, өзінепәле жабу, өзін қаралау 

(кінәлі кісінің айыптаушыға жала 

жабуы 

【反义词】fǎnyìcí Қарсы мағыналысоз, 

қарсы мәндес сөз 

【反应】 fǎnyìnɡ① әсер ету, байқалу, 

біліну, әсер【ет.】对方射门太突然，守

门员没有～过来.②ыңғыл, аңыс, ың-ғай, 

рай, 

【反应堆】fǎnyìnɡduī Атом қазаны 

【反映】 fǎnyìnɡ【 ет.】① бейнелену, 

сәулелену, көріну, бейне 这部小说～了

现 实 的 生 活 和 斗 争  бұп әңгімеде 

қазыргі заман тұрмыс-тіршілігі 

бейнеленген..②аңыс ету, білдіру,把情

况～到县里｜他～的意见值得重视 

【 反 映 论 】 fǎnyìnɡlùn Бейнелеу 

назариясы 

【反语】fǎnyǔ. 

【 反 照 】 fǎnzhào Сәуле шағылысу, 

саулешағылу, шағылу 

【反正】fǎnzhènɡ【ет.】ақиқатқа қайту, 

көтеріліс жасау, дұрыстыққа оралу①拨

乱～.②түзелу, дұрысталу, оңалу 

【反证】 fǎnzhènɡ①Қарсы дәлелдеу, 

қарсы жақтан ыспаттау, 

【反证法】fǎnzhènɡfǎ 

【反之】fǎnzhī Мұның керісінше болса, 

керісінше болса, керісінше болғанда, 

керісінше істелсе 连实事求是，一切从

实际出发，我们的事业就能顺利发

展，～就会遭受挫折. 

【 反 作 用 】 fǎnzuòyònɡ кері әсер

【зат.】①填鸭式的教学方法只能起～. 

【 反 坐 】 fǎnzuò Қылмысты 

жалақордың өзіне арту, қаралаушының 

өзін жазаға тарту, жазаны пәлеқордің 

өзіне тартқы 

返 fǎn【 ет.】Қайту, оралу, қайрылу, 

бұрылу往～ өткенге қайту 

【返场】fǎnchǎnɡ Сахнаға қайта келу, 

сахнаға қайта шығу, сахнаға қайта 

оралу 

【返潮】fǎncháo Сыздану, дымқылдану, 

дым тарту, сыз тарту, сыз өту 

【 返 程 】 fǎnchénɡ ① Қайту, оралу, 

қайрылу, қайтарда, ораларда【зат.】长

假即将结束，旅客纷纷～. 

【返防】 fǎnfánɡ Қорғанысқа оралу, 

бекініске қайту, бекініске оралу, әуелгі 

орнына қайту, тұрған орнына оралу  

【 返 岗 】 fǎnɡǎnɡ Жұмыс орнына 

қайтаоралу, қызмет орнына қайтып келу, 

әуелгі жұмысына оралу, бұрынғы 

қызметыне қайту【ет.】. 

【返工】 fǎnɡōnɡ Қайта істеу, қайта 

жасау, қайта өңдеу, екі істеу 

【返归】fǎnɡuī【ет.】～自然 .Қайтып 

келу, кері қайту, қайтып оралу, кері 

айналу, қайту, оралу, бұрылу, айналу 

【返航】 fǎnhánɡ Қайту, оралу, кері 

қайту, қайт 

【返还】fǎnhuán【ет.】～定金 Өзіне 

қайтару, қайтарып беру, қайырып беру, 

қайтару, қайыру. 

【返回】fǎnhuí қайту,оралу部队完成任

务后～驻地. 

【返贫】 fǎnpín Жоқшылыққа қайта 

түсу, қайыршылыққа тағы бату, қайта 

кедейлесу, қайта кедейлену, тағы 

кедейлесу【ет.】确保脱贫户不再～. 

【返迁】 fǎnqiān【 ет.】拆迁户一年

后～ .Қайта көшіп келу, қайтакошып 

кету, мекеніне қайта көшу, қайтадан 

кері көшу, қайрыла көшу, қайта көшу 

【返青】fǎnqīnɡ Көктеу, қайта көктеу 

【返销】 fǎnxiāo【ет.】①～粮 .Қайта 

сатып беру, өзіне қайта сату, қайыра 

сатып беру 

【返修】 fǎnxiū【 ет.】Қайта жөндеу, 

қайта түзеу, қайта оңау 

【返照】 fǎnzhào 同 “ 反照 ”.Шәуле 

шағылсу, шағылу 

 

 

fàn 

 

【 犯 】 fàn ① қайшылық жасау, 

қайшылық істеу 【 ет. 】～法  Заңға 

кайшылық жасау ｜ ～ 规  тәрт»пке 

қайшылық жасау.②ю, тиісу, кимелеу, 

ұрыну【ет.】.③жазу, таю, бұзу 主～｜

【 盗 窃 】 ～ . ④ қайталау, қозғалу, 

ұстау .қылмысты, күнәлі, кінәлі, 

жазықты, жазалы, тұтғы～错误 қателік 

жасау｜～脾气｜他的胃病又～了 оның 

ауруы тағы қайталанды..⑤(Fàn) 

【 犯 案 】 fànànҚылмысы біліну, 

қылмысы ашылу, күнәсі ашылу, 

қылмыс өткізу, қылмыс жасау, күнәлі 

болу, қылмысты болу 

【犯病】 fànbìnɡ Сырқаты қайталау, 

науқасы қозғалу, науқасы ұстау, 

【犯不着】fàn·buzháoТатымау, тұрмау, 

не керек, не жөн бар【ет.】～为这点小

事情着急. 

【犯愁】 fànchóu Қайғыру, уайымдау, 
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қапалану, таусылу, қамығу, жабырқау

【ет.】现在吃穿不用～了 қазыр ішеп-

кинуге уаймдап керек емес.｜孩子上学

问题，真叫我犯了愁. 

【 犯 憷 】 fànchù 〈 方 〉 Қорыну, 

қорғаншақтау, жүрексіну, жасқану, 

қорғалау, қымсыну【ет.】初上讲台，

她有点儿～  мінбе шыққан соң ол 

кішкене жасқанды.｜不管在什么场

合，他从没犯过憷. 

【犯得着】fàn·dezháo Тату, тұру, жөні 

бар, қажеты бар【ет.】为这么点小事～

再去麻烦人吗？ кішкентай іскебола 

басқаларды мазалауға татйма. 

【 犯 法 】 fànfǎ Заңға қайшы келу, 

заңғатомпақ келу【ет.】 

【犯规】 fànɡuī тәртіпкке қайшылық 

жасау【ет.】比赛中他有意～  жарыс 

барысында ол тәртіпке қайшылық 

жасады. 

【 犯 讳 】 fànhuìатын атап қою, 

тергейтін атты тергемеу, 

【 犯 浑 】 fànhún Аусарлық ету, 

әдепсіздік қылу, көргенсіздік ету 

【犯忌】fànjì Тәртіптен шығу, әдеттен 

таю, салт аттау, әдет бұзу, қайшылық 

істеу【ет.】 

【 犯 贱 】 fànjiàn Жеңілтектік істеу, 

ұшқалақтық ету, жеңілтек, ұшқалақ, 

ебелек 

【犯节气】fànjié·qi Мерзімдік қайталау, 

мерзімдік қозғалу (науқас туралы)我这

病～，立冬以后就喘得厉害. Бұл аурум 

мерзм сайын қайталанады,қыстаен 

кейін тіпті асқынып кетеді. 

【犯戒】fànjiè Шариғат бұзу, күпірлік 

қылу, салт бұзу, салт аттау 

【犯禁】 fànjìn иымға қайшы келу, 

тиымға қиғаш болу, тиым бұзу, тиым 

аттау 

【犯困】 fànkùn Маужырау, мажаурау, 

ұйқы келу, ұйқы қысу 

【犯难】fànnán иналу, қысылу, дағдару

【ет.】你有什么～的事，可以跟大家说 

 

说.Сен бірденеден қиналсан,көпшілікке 

айтсан болады. 

【 犯 人 】 fàn·rén Қылмысты, 

қылмыскер, күнәлі, жазалы, тұтқын 

【 犯 傻 】 fànshǎ 〈 方 〉【 ет. 】 ①
меңіреусу, аңқаусу, көлгірсу, монтанысу

这事情很清楚，你别～啦.Бұл өте анық 

іс,сен жалған меңірейме.②ақымақтық 

қылу, аусарлық ету, делқұлылық істеу

你怎么又～了，忘了上次的教训了？
сен тағыда аусарлық жасағаның 

қалай,өткен жолғы тәрбиені ұмыттыңба.

③аңыру, меңірею, сілею 别人都走了，

他还坐在那儿～呢 . Басқалар кетіп 

қалды,бірақ ол алі сол жерде аңырып 

тұр. 

【 犯 上 】 fànshànɡ 【 ет. 】 ～ 作

乱 .лкендерді өкпелету, басшылықты 

шамдандыру, ақсақалдарға соқтығу, 

【犯事】fànshì ылмыс жасау, қылмыс 

өткізу, қылмысты болу, күнә өткізу, 

қылмыс, күнә 

【犯颜】 fànyán〈书〉 Бетінен алу, 

сақалына жармасу, бетің-жүзың демеу, 

бетіне қарамау, бетін сыйламау 

【犯疑】 fànyí Күмәндәну, күдіктену, 

сезіктену, шұбалану, секемдену 

【犯罪】fànzuì Қылмыс өткізу, қылмыс 

жасау, қылмысты болу, күнәлі болу, 

кұнаға бату, қылмыс, күнә 

饭（飯）fàn ①Ас, тағам, тамақ, ыстық, 

шайнама, нәр, дәм, аужал, талшық, 

уақат, қорек【 зат.】稀～｜干～｜小

米～.②Ас, тағам, тамақ【зат.】吃～吃

馒头都行.③Ас, тағам, тамақ【зат.】每

天定时吃的食物：早～таңғы ас｜中～

түскі ас｜晚～ кешкі ас｜一天三顿～ 

бір күнде 3 уақыт тамақтану.. 

【饭菜】fàncài тамақ пен қуырмаш 

【饭店】fàndiàn【зат.】①Мейманхана, 

қонақжай, тұселхана, қонақ үй, сарай

北 京 ～  пекин мейрамханасы. ② 饭

馆.асхана, тамақхана, аспұзыл 

【 饭 馆 】 fànɡuǎn Асхана, аспұзыл, 

дәмхәнә, тамақхана (～儿) 

【饭盒】 fànhé(～儿 ) Ас қалбыр, ас 

сауыт 

【 饭 局 】 fànjú Қонағасы, отырыс, 

дастарқан【зат.】我中午有～，不回来

吃饭了 .Менін тусте қонақасым \бар 

тамаққа келе алмайм. 

【饭口】fànkǒu (～儿) Тамақ уақыты, 

тамақтанатын кез, тағам уақыты 

【饭粒】 fànlì( ～儿 ) Нан үгіндісі, 

күріштүйірі, ас қалдығы, ас түйірі, 

қоқым-соқым, қоқым【 зат.】嘴边粘

着～ аузынан нан угітіліп жатыр. 

【饭量】fàn·liànɡ Тәбет, зауық, тамақ

【зат.】～小｜тәбетім аз. 

【饭囊】fànnánɡ Арамтамақ, боқташақ, 

өлез, ез, ынжық, қор【зат.】 

【饭铺】 fànpù(～儿 ) спұзыл, асхана, 

дәмхәнә 

【饭食】fàn·shi Ас, қорек, тамақ, тағам, 

аужал, талшық (～儿)【зат.】这里～不

错，花样多.Бұл жердің асы жаман емес, 

гүлі де көп. 

【饭厅】 fàntīnɡ Қорекхана, асхана, 

тамақхана, ас бөлмесі, ас үй 

【饭碗】fànwǎn【зат.】Ыдыс-аяқ, 

【饭辙】fànzhé Күн көріс жолы, жан 

бағыс амалы, тіршіліктәсілі, өлместің 

айласы, касып, ауқат, жұмыс 

【饭庄】fànzhuānɡ Асхана, аспұзыл 

【饭桌】fànzhuō(～儿) Ас үстелі, тағам 

үстелі, үстел 

【泛】）fàn ①〈书〉～舟｜～萍浮梗｜

沉渣～起 .②ебу, шығу, ойнау, көріну, 

біліну 【 ет. 】 脸 上 ～ 红 бетінің 

қызарғаны білінді. ｜ ～ 出 香 味 儿 

тамақтаң хош йсі аңқыды..③～论｜～

指 .④жәлпі, жалпылам, жабал, тұтас, 

кең, пән 浮～｜空～ .⑤ асу, жайылу, 

қаптау, басу, тасқын, сел黄～区(黄河泛

滥过的地方). 

【 泛 泛 】 fànfàn Жалпылам, шола, 

жалпылай, таяз, сырттай, үстірт, 

шалаңғырт 

【泛滥】fànlàn【ет.】①тасу, жайылу, 

басу, қапта 洪水～ лай тасу②етек алу, 

қанат жаю, бой бермеу, өрбу, өршу. 

【 泛 神 论 】 fànshénlùn Жалпы 

құдайшылдық 

【泛酸】fànsuān Пәнтөтен қышқылы 

【 泛 音 】 fànyīn Қосымша дауыс, 

қосалқы әуен 

【 泛 舟 】 fànzhōu 〈 书 〉 Қайықпен 

сейілдеу, қайықпен серуендеу, 

қайықпен саяхаттау, қайықпен 

тамашалау. 

【范】 fàn ①қалып〈书〉钱～  ақша 

қалып ｜铁～  темір. ② ұлгы, нұсқа, 

тағылым, өнерге, ғибырат 规～ тәртіп 

үлгісі③шек, көлем, аумақ, алап防～. 

【 范 本 】 fànběn Үлгілік нұсқа, 

ғибыраттық нұсқа, үлгі, нұсқа (кітап, 

журнал, сурет туралы) 

【范畴】fànchóu  категөриә 

【 范 例 】 fànlì 【 зат. 】 Үлгі, өнеге, 

ғибырат, тағылым 

【范式】fànshì Қалыпты үлгі, қалыпты 

өрнек【зат.】 

【范围】 fànwéi ① алап, өріс, көлем 

аумақ, шек, шеңбе【зат.】地区～район 

аумағы ｜工作～  қызмет көлемі. ②
шаужайлау, шектеу, шек қою, тежем, 

тиым, шек 

【范文】 fànwén Үлгі мақала, үлгілік 

шығарма【зат.】. 

【 范 性 】 fànxìnɡ Жұмсақ, иілімді, 

созылымды, сынбайтын【зат.】 

【贩】（販） fàn ① сауда-сатық істеу, 

сауда қылу, сауда істеу【ет.】～货 зат 

сату.｜～药材  дәрі сату② алыпсатар, 

сәудәгер 贩卖东西的人：小～ұры｜

摊～｜商～. 

【贩毒】fàndú【ет.】Заһарлауыш сату, 

заһарлауыш өткізу, заһарлауыш 

саудалау贩卖毒品. 

【贩夫】fànfū Ұсақ саудагер, бақалшы, 

алыпсатар, қызылқұлақ 

【 贩 黄 】 fànhuánɡ Сары кітап-

журналдар сату, шару кітап-журналдар 

【 贩 卖 】 fànmài алып-сату, 

алыпсатарлық істеу, сату 

【 贩 私 】 fànsī Әткезшілік істеу, 

жасырын сату, әткезшілік заттарын сату, 

әткезшілік бұйымдарын саудалау

【ет.】严厉打击走私、～活【ет.】. 

【贩运】fànyùn Аралап сату, қыдырып 
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сату, тасып сату, сатып апару【ет.】～

货物｜затты аралап сату 

【贩子】 fàn·zi Жалдап, қызылқұлақ, 

алыпсатар, бақалшы, сәудәгер【зат.】

牲口～◇战争～. 

梵 fàn  Мағанасы берілмеген сөз 

【梵呗】 fànbàiӘуен, әуез, саз, ыңыл

【зат.】佛教做法事时念诵经文的声音 

【 梵 刹 】 fànchà 【 зат. 】 佛

寺.Ғибадатхана, бұтхана 

【 梵 宫 】 fànɡōnɡ 【 зат. 】 佛

寺.Ғибадатхана, бұтхана 

【梵文】 fànwén. 【 зат. 】 Санскрит 

жазуы, санскрит тілі, санскрит 

жазбалары 

 

 

fānɡ 

 

【 方 】 fānɡ ① үрт бұрыш, төрткіл, 

шақпақ, шақпақша 【 сын. 】正～｜

长～｜～块字｜这块木头是～的.②жақ, 

тарап, бағдар, бетәлі 【 зат. 】 ③
шәршіләу (шаршы дережеге шығару)

【мөл.】a)一～手帕｜两～腊肉｜三～

图章｜几～石碑.b)铺地板十五～｜土

石～.④шаршы, текш. 

【方案】fānɡ’àn Жоба, ұсыныс, жоспар

【зат.】①схема 教学～ математикалық 

схема.｜建厂～.②алғашқы нұсқа . 

【 方 便 】 fānɡbiàn ① ңай, қолайлы, 

ыңғайлы, ебдейлі【 сын.】大开～之

门 ｜ 北 京 市 的 交 通 很 ～  пекин 

қаласының жол тәртібі өте қолайлы.②
қол тю, ыңғайы келу, сәті түсу, реті келу, 

дәм тар【ет.】～群众 

【方便面】 fānɡbiànmiàn Пысы кеспе, 

пысы көже, дайын кеспе, дайын көже 

【方步】 fānɡbù【 зат.】 .Нық қадам, 

салмақтық адам, байыпты қадам, алшаң 

қадам, балпаң қадам 

【 方 才 】 fānɡcái ① әлгінде ғана, 

жаңағана, осы әлгінде, жаңа, әлгінде, 

бағана, әлгіндегі, бағанағы【зат.】～的

情【сын.】，他都知道了 әлгінде болған 

істің бәрін ол біледі..② оң, кейін, … 

ғана【үс.】等到天黑，他～回来 .Күн 

қараңғы батқаннан кейін ғана ол келді. 

【方材】 fānɡcái Төрт қырлы бөрене, 

төрт қырлы ағаш, төрткіл ағаш 

【方程】fānɡchénɡ Теңдеу 

【方程式】fānɡchénɡshì Теңдеу тәсілі 

【方尺】fānɡchǐ①шаршы кез, шаршы 

чы【зат.】一尺见方.②бір кез шамалы, 

бір кездей【мөл.】平方尺. 

【方寸】fānɡcùn ①шаршы сұң, бір сұң 

шамалы, бір сұңдай【зат.】～之木.②

көңіл, пиғыл, ой, ниет, қиял【мөл.】平

方寸. 

【方队】fānɡduì Төрткіл тізбек, төрткіл 

қатар, төрткіл сап, төрткіл, шақпақ 

【方法】 fānɡfǎ әдіс-амал【 зат.】工

作～ қжұмыс тәсілі. 

【方法论】fānɡfǎlùn Әдыс назариясы, 

әдыснама, әдыс 

【方根】fānɡɡēn Түбір 

【 方 技 】 fānɡjì Бақсы-бәлгерлік, 

сәуегейлік, бәлгерлік, емшілік, тәуіптік, 

емкөстік, өнер, шеберлік 

【 方 剂 】 fānɡjì Ретсеп, шипанама, 

шипашақ, дәрі қағаз  

【方家】 fānɡjiā Кемеңгер, дәнішпән, 

парасатты, білгір, өнерпаз, оқымысты, 

ғұлама 

【方将】fānɡjiānɡ.Дәл, тура, дұрыс 

【 方 巾 气 】 fānɡjīnqì Ескішілдік, 

көнешілдік, баяғышылдық 

【方今】fānɡjīn〈书〉Бұл тұста, осы 

кезде, мынау заманда, бүгінгі күн, қазір, 

енді, бүгін【зат.】～盛世. 

【方块字】 fānɡkuàizì Төрткіл әріп, 

шаршы жазу, ханзу әріпы, ханзу жазуы 

【方里】fānɡlǐ шақырым 

【方略】fānɡlüè【зат.】作战～.Жалпы 

жоба, жалпы жоспар, жалпы тәсіл, 

жалпы есеп... 

【方面】fānɡmiàn Жақ, тарап, бет, тұс, 

атырап. 

【 方 面 军 】 fānɡmiànjūn Бағыттық 

армия, майдандық армия, бағыттық 

қосын, жасақ, қосын, қол 

【方胜】 fānɡshènɡ қос төрткіл, қос 

шаршы 

【方士】fānɡshì 

【方式】 fānɡshì Әдыс, амал, тәсіл, 

нұсқа, үлгі, түр, салт【 зат.】工作～ 

жұмыс тәсілі 

【方外】 fānɡwài 〈书〉【 зат. 】①
жұңгодан басқа өңір, жұңгодан өзге 

жер, бөтен ел, жат жер, бөтен жұрт, жат 

ел, жат жұрт～之国.шетел②бақи дүние, 

ол дүние, ақырет дүниесі, монах～之人
қайтыс болу. 

【方位】fānɡwèi жақ, тұс, тарап, алап, 

маңай【зат.】下着大雨，辨不清～. 

【方位词】fānɡwèicí Мекендік сөздер 

【方向】 fānɡxiànɡ【 зат.】① бағыт, 

бағдар, нысана, бетәліс, 在山里迷失

了～.Тау ішінде бағыттан аджасасң.②
ағдай, ахуал, ауқым, заман, рай,. 

【方向舵】 fānɡxiànɡduò Бағыттауыш 

(ұшақ бағыттауышы) 

【方向盘】 fānɡxiànɡpán Рол, тұтқа 

(автомобилдың, ұшақтың, кеменің 

бағыттауыш тетігі) 

【方兴未艾】fānɡxīnɡwèiài 

【方言】fānɡyán Жергіліктітіл 

【方药】fānɡyào ретсеп және дәр 

【方音】 fānɡyīn Жергілікті дыбыс, 

жергілікті әуен 

【方圆】 fānɡyuán【зат.】маң, маңай, 

төңірек, айнала, атырап①～左近的人，

他都认识.②белдеу, белдеу ұзындығы～

几十里见不到一个人影  10 шақырым 

маңнан ешкімнің көлеңкесі көрінбейді 

【方丈】fānɡzhànɡ бір саржан шамасы, 

бір саржандай 

【方丈】fānɡ·zhɑnɡ бұтхана бөлмесі 

【方针】 fānɡzhēn【зат.】～政策｜教

育～.Бағыт, бетәліс 

【 方 阵 】 fānɡzhèn 【 зат. 】 Төрткіл 

тізбек, шаршы қатар, шақпақша сап, 

төрткіл, шақпақ. 

【方正】fānɡzhènɡ【сын.】ретті, әдемі, 

дана, көркем①字写得很～ жазуы өте 

ретті.② түзу, адал, дұ-рыс 为人～адал 

адам 

【 方 志 】 fānɡzhì.Жер шежіресі, 

жергілікті шежіре, өлке шежіресі, 

шежіре 

【方舟】 fānɡzhōu ұх пайғамбардың 

кемесі, нұх ғалайсыламның кемесі, 

нұхтың кемесі 

【方桌】fānɡzhuō Төрт бұрышты үстел, 

төрткіл үстел, шаршы үстел, шақпақша 

үстел 

【方子】1 fānɡ·zi Дәрі қағаз, ретсеп, 

шипашақ 

【坊】fānɡ ①Көше, бәзәрүй, …хана白

纸～ 

【坊本】 fānɡběn Басылым, басылма, 

нұсқа 

【 坊 间 】 fānɡjiān Көше, базар, 

жәрмеңке, ел іші, жұрт арасы, халық 

іші, ел арасы 

芳 fānɡ ①хөшиіс, жұпариы～草;жұпар 

шөп｜～香 жұпар иіс.③жақсы, игі, 

тамаша, әйгілі, айтулы ～ 【 зат. 】 

жақсының аты.｜流～百世.④〈书〉～

邻 . ⑤ (Fānɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【芳菲】 fānɡfēi 〈书〉① хош иіс, 

жұпар иіс【сын.】(花草)春草～.②гүл-

бәйшешек, гүл-жайсаң【зат.】 

【芳邻】 fānɡlín жақсы көрші, құтты 

көрші, тату көрші 

【芳龄】fānɡlínɡ Жасыңыз, жасы (қыз-

келіншектерге айтылады)【зат.】指女

子的年龄，一般用于年轻女子. 

【芳名】fānɡmínɡ Жақсы ат, игі есім, 

ұлағатты ат, айтулы есім【зат.】①指女

子的【зат.】字，一般用于年轻女子 .

②～永垂. 

【 芳 年 】 fānɡnián Қызықты шақ, 

толықсыған кез, жастық шақ, бал 

дәурен【зат.】 

【芳容】fānɡrónɡ Ай жамал, сұлу көрік, 

әдемі дидар, сұлу сымбат, айдай ажар, 

сұлу кескін 

【芳香】fānɡxiānɡ ① хош иіс. 

【 芳 心 】 fānɡxīn Кіршіксіз жүрек, 

риясыз ниет, пәк көңіл 

【芳馨】fānɡxīn【зат.】桂花盛开，～

浓郁.Хош иіс, жүпәриіс, жағымды иіс, 

әдемі иіс 
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【芳泽】fānɡz жұпар иісті шаш майы, 

жұпар май 

 

 

 

fánɡ 

 

【防】fánɡ ①қорғаныс жасау, қорғану, 

қорғаныс【ет.】对这种人可得～着点儿.

②оспа, бөгеу, бөген, қарабура.③ақтану, 

болдырмау, сақ болу, алдын ал 堤～.④

(Fánɡ)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 防 暴 】 fánɡbàoБүліктен қорғану, 

дүрбелеңнен сақтану, бүлікті тю, 

содырлықтан қорғану, дүрбелең тю

【 ет.】～术｜～警察 сақшылырды 

дөрбелеңге салу 

【 防 备 】 fánɡbèi 【 ет. 】 әзірлену, 

дайындалу, сайлану, қамдалу～敌人突

然袭击 аяқ асты жау шықуына дайын 

болу. 

【防不胜防】fánɡbùshènɡfánɡ 

【防潮】fánɡcháo【ет.】①дым тартпау, 

сізөткізбеу, дым жібермеу, ～纸  дым 

тартпайтын қағаз｜储存粮食要注意～
астықты дым тарт пайтын м жерге қою 

керек..②～闸门. 

【防除】fánɡchú【ет.】Қорғану және 

құрту, сақтану және жою, құрту, жою, 

аластау,  

【 防 弹 】 fánɡdàn Оқ өткізбеу, оқ 

дарытпау, оқ қағу, оқ өтпеу, оқ дары-мау

【ет.】～服 оқ өтпейтін киім,｜～玻璃
оқ өтпейтін терезе.. 

【防盗】fánɡdàoҰры-қарыдан сақтану, 

ұры-қарыдан қорғану, ұрыдан абай-лау, 

ұрыдан сақтану, ұрыға бермеу, ұры 

келтірмеу, ұры енгізбеу, ұры жуытпау 

【 防 地 】 fánɡdìҚорғаныс өңірі, 

қорғаныс алабы 

【 防 冻 】 fánɡdònɡҮсіктен қорғану, 

үсіктен сақтану【ет.】①冬贮大白菜要

注意～ . Қыста байсай үсіп кетпеуге 

назар аудару керек.②～剂. 

【防毒】 fánɡdú【 ет.】～面具 .Улы 

газдан сақтану, улыгаздан қорғану, удан 

қорғану 

【 防 范 】 fánɡfànАбайлау, сақтану, 

байқау, сақ болу, абай болу, сайлану, 

дайындалу, қамдану【ет.】 

【防风】 fánɡfēnɡботашық, бірсалар, 

кемек 

【防风林】fánɡfēnɡlínЫқтасын орман, 

ықтырма орман 

【 防 腐 】 fánɡfǔ 【 ет. 】 ～

剂 .Шірітпейтін, шірімейтін, шіруге 

қарсы 

【防腐剂】 fánɡfǔjì Шірітпейтін дәрі, 

шіруге қарсы дәрі-дәрмектер 

【防寒】fánɡhán【ет.】Аяздан сақтану, 

суыққа тоңдырмау, аяздан қорғану, 

суыққаұрындырмау, суық өткізбеу, аяз 

жібермеу 穿件棉衣，可以～  мақталы 

киіну керек,суық өткізбес үшін. 

【 防 洪 】 fánɡhónɡ Селден сақтану, 

тасқыннан сақтану, селден қорғану, 

тасқыннан қорғану【ет.】修筑堤堰，

疏浚河道，～防涝. 

【 防 护 】 fánɡhù Сақтану, қорғану, 

сақтау, қорғау, арашалау 

【防护林】fánɡhùlín Қорғаныс орманы, 

қорғану ормандары 

【 防 化 兵 】 fánɡhuàbīnɡ Химиялық 

қарулардан қорғаушы әскери бөлімдер, 

химиялық қарулардан қорғаушы 

әскерле 

【防患未然】fánɡhuànwèirán 

【防火墙】fánɡhuǒqiánɡ Өрт бөгет, өрт 

өткізбейтін қабырға, өрт өткізбейтін 

дауал 

【防空】 fánɡkōnɡ Әуе шабуылынан 

қорғану, әуеден қорғану, әуе қорғанысы 

【 防 空 洞 】 fánɡkōnɡdònɡ әуе 

шабуылынан қорғану үңгірі, бомбы 

пана 

【防空壕】fánɡkōnɡháo Қорғаныс әкөбі, 

әкөп, ор, ұра, қорғаныс далдасы, 

қорғаныс тасасы 

【防老】fánɡlǎo картеймеу, қартаймау, 

картейтпеу, қартайтпау 

【防凌】fánɡlínɡ 

【 防 区 】 fánɡqū Қорғаныс районы, 

қорғаныс өңірі, қорғаныс алабы 

【防身】 fánɡshēn【 ет.】～术 .Өзін 

қорғау, бас қорғау 

【防守】fánɡshǒu【ет.】Қорғау, сақтау, 

күзету, аңду ыстықтан сақтану ж 

【防特】fánɡtè Ышпиондардан сақтану, 

жансыздардан қорғану, тыңшылардан 

сақ болу 

妨 fánɡБөгу, тосу, бөгеу болу, кедергі 

ету, кедергі жасау～害 зиянды тосу. 

【妨害】fánɡhài Зиян жеткізу, зиян салу, 

залал тигізу, залал жеткізу, кесір жасау, 

кесел тигізу, залалды, зиянды【ет.】吸

烟～健康 темекі денсаулыққа зиянды. 

【 房 舱 】 fánɡcānɡ Бөлме, бөлмеше 

(кеме бөлмесі) 

【房产】 fánɡchǎn ора-жай, үй-жай, 

жер-су, үй, тұрақ 

【房产主】fánɡchǎnzhǔ Үй майлаушы, 

үй қожасы, үй иесі 

【 房 车 】 fánɡchē йше машина, 

ұйшеавтомобил, үй машина 

【房东】fánɡdōnɡ Үй қожасы, үйиесі 

(майланған үйдің иесі) 

【房改】 fánɡɡǎi【 ет.】～方案｜进

行～.Тұрғын үй өзгерісі, үй реформасы, 

үй өзгерісі 

【房管】fánɡɡuǎn Тұрғын үй өзгерісі, 

үй реформасы, үй 【зат.】～局 Тұрғын 

үй өзгерісі, үй реформасы, үй өзгерісі 

мекемесі｜～所 Тұрғын үй өзгерісі, үй 

реформасы, үй өзгерісі｜～人员. 

【房基】fánɡjī【зат.】～下沉.Үй орны, 

ірге тас, таған, ірге  

【房间】fánɡjiān бөлме【зат.】这套房

子有五个～.Бұл үйде бес бөлме бар 

【房客】fánɡkè қонақ үй 

【房契】 fánɡqìҮй сату тоқтамы, үй 

тоқтамы 

【房钱】fánɡqián үй ақшасы 

【 房 山 】 fánɡshānҚабырға, қаптал, 

бүйір 

【房市】fánɡshìҮй-жай базары, тұрғын 

үй саудасы, үй базары 

【 房 事 】 fánɡshìҚосылу, ойнау 

(жыныстық қатынас жасау) 

【 房 贴 】 fánɡtiē Үй майлау 

құлақтандыруы, пәтер жалдау 

құлақтандыруы 

【 房 柁 】 fánɡtuó.Арқалық, мәтшә, 

бөрене 

【房屋】fánɡwū Қора-жай, қора-қопсы, 

үй-жай, үй 

【房型】 fánɡxínɡҮй тұрпаты, үйтүрі, 

үй пішіні 

【房檐】 fánɡyán (～儿 ) й дөдегесі, 

дөдеге, жабық, кемер, кенере, қалтқы 

【房源】 fánɡyuán【 зат.】寻找～ .Үй 

қайнары, дәйінүй, салулы үй 

【房展】fánɡzhǎn【зат.】看～.Тұрғын 

үй көрмесі, үй көрмесі 

【房主】 fánɡzhǔҮй иесі, үй қожасы, 

отағасы, ие, қожайын, қожа 

【 房 子 】 fánɡ·ziҮй, бөлме, тұрақ, 

тұрашақ, түтін, баспана, басқалқа, пана 

【房租】 fánɡzūҮй майы, үй ақысы, 

маяқы 

 

 

fǎnɡ 

 

【仿】 fǎnɡ ①【 ет.】 еліктеу, ұқсату, 

ұқсап бағу, ұқсату, қалыптау～造｜～着

原样做了一个.②еліктеу, ұқсату, ұқсап 

бағу, ұқсату, қалыптау 他长得跟他舅舅

相～ ол нағашы ағасына ұқсапты. ③

коркем жазу, көркем хат【зат.】判～｜

写了一张～.Бір бет көркем жазу жазу. 

【仿办】 fǎnɡbàn Сол бойынша істеу, 

соған сай жүргізу, сол бойынша бітіру, 

сол бойынша атқару, негізделу, 

пайдалану, еліктеу【ет.】这种做法各地

可以～.Бұл істі сол бойынша жасаған 

дұрыс. 

【仿单】 fǎnɡdān Тауар түсініктемесі, 

тауар түсіндірмесі 

【仿佛】Бейне, құдды, сияқты, секілді, 

тәрізді, іспетті fǎnɡfú 

【仿古】 fǎnɡɡǔ Ертедегіні үлгі тұту, 

ертедегіге еліктеу, баяғыға ұқсату 

【仿建】 fǎnɡjiàn 【仿冒】 fǎnɡmào

【 ет.】Еліктей жасау, ұқсатып жасау, 

өтіріктен жасау, боямашылық ету, 

ұқсату, елікте 
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【仿宋】fǎnɡsònɡ Сұң патшалығының 

жазу үлгісі 

【仿效】 fǎnɡxiào【 ет.】艺术贵在创

新，不能一味～别人 ы.Еліктеу, ұқсау, 

тұтыну, жолын қуу, жолын ұстау, үлгі 

тұту, өнеге ету, ғибырат қылу 

【仿行】fǎnɡxínɡ Осылай істеу, солай 

атқару, осылай жүргізу, негізделу, 

пайдалану, еліктеу, ұқсау【ет.】这个办

法很好，可以参照～. 

【仿影】fǎnɡyǐnɡ Үлгі нұсқа, еліктеме 

нұсқа 

【 仿 造 】 fǎnɡzào Ұқсатып жасау, 

ұқсатып істеу, еліктеп жасау, қалыптап 

жасау, көшіріп істеу, жалғаннан жасау

【ет.】这些古瓶都是～的. 

【仿照】 fǎnɡzhào ліктеу, өнеге қылу, 

үлгі ету, нұсқа тұту 【 ет. 】～办理 

деректорды үлгі тұту.【仿真】fǎnɡzhēn 

①～手枪 Ұқсату, айнытпау, еліктеу, 

аудырмау. 

【仿纸】fǎnɡzhǐ Көркем жазу қағазы, 

шақпақ жолды қағаз 

访（訪）fǎnɡ①хал сұрау, хал-жай～友 

досының халын сұрау ｜ 来 ～ хал 

сұрау. ｜～贫问苦 . ② сапарда болу, 

сапарлау, аралау, қыдыру 

【访查】fǎnɡchá【ет.】他到处～这批

文 物 的 下 落 .ексеру, сұрау, ұғысу, 

сұрастыру, ұғыну 

【访古】 fǎnɡɡǔ【ет.】寻访古迹：河

套～｜～寻幽 .Ерте заман мұраларын 

іздеу, ескерткіштер аралау 

【访旧】 fǎnɡjiù【 ет.】寻根～ .Баяғы 

дос-жарларынааман-сәлем жасау, 

тегіндегі дос-жарандарымен амандасу, 

ата мекенін аралау, туған жерін аралау 

【访求】 fǎnɡqiú 【 ет. 】～善本古

籍 .Іздеу, іздестіру, сұрастыру, іздену, 

ұғысу, қарастыру 

【访谈】 fǎnɡtán 【 ет. 】 Сұхбаттасу, 

әңгімелесу, сөйлесу, тілдесу 

【访问】fǎnɡwèn【ет.】Сапарда болу, 

сапарлау, аралау, қыдыру, амандасу, 

сәлемдесу, әңгімелесу, кездесу 

【 访 寻 】 fǎnɡxún Іздеу, іздестіру, 

сұрастыру 【 ет. 】 ～ 失 散 的 亲 人
жоғалтқан туыстарын ізде 

【访员】 fǎnɡyuán Сапардағы тілшы, 

сыртқы тілшы, тілшы 

纺（紡） fǎnɡ ① Иіру, есу, ширату

【ет.】～纱｜～线 жіп иіру｜～棉花
мақта иіру. 

【纺车】 fǎnɡchē Дөңгелекті ұршық, 

шығырықты ұршық, ұршық 

【纺绸】fǎnɡchóu.Жібек, торғын 

【纺锤】fǎnɡchuí Ұршық 

【纺锭】fǎnɡdìnɡ Ұршық 

【 纺 织 】 fǎnɡzhī Тоқу, тоқыма, 

тоқымашылық【ет.】～厂 тоқма зоды. 

【纺织品】 fǎnɡzhīpǐn Тоқыма бұйым, 

тоқыма, кездеме 

昉 fǎnɡ〈书〉① жарық明亮. 

 

 

 

fànɡ 

 

【放包袱】 fànɡbāo·fuЖүктен арылу, 

салықтан құтылу, уайымнан арылу, 

күдіктен сейілу, жеңілденіп алу, 

қорқыныштан құтылу 

【放步】fànɡbù【ет.】～前进.Адымдай 

жүру, аршындай басу, қарыштай 

адымдау, аршындай, адымдай, 

қарыштай 

【放黜】 fànɡchùЖер аудару, айдатып 

жіберу, сүргінге жіберу, сүргінге айдау 

【放达】fànɡdá〈书〉Бейпіл, ұшқары, 

ожар, көргенсіз, әдепсіз, тәртіп-сыз, 

бейбастақ 

【 放 大 】 fànɡdàҮлкейту, зорайту, 

ұлғайту, күшейту 

【放大镜】fànɡdàjìnɡлупа, кіш әйнек 

【 放 大 器 】 fànɡdàqì Күшейткіш, 

ұлғайтқыш 

【 放 贷 】 fànɡdàiҚарыз ақша беру, 

қарызақша үлестіру, қарыз тарату, 

қарыз беру 

【放胆】 fànɡdǎn 【 ет. 】 Батылдану, 

батырлану, ерлену, өжеттену, батыл, 

өжет 你尽管～试验，大家支持你 сен 

батыл бол,көпшілік сені қолдайды 

【放诞】 fànɡdàn 〈书〉 Бейбастақ, 

тәртіпсіз, есер, дарақы, көргенсіз

【сын.】 

【 放 荡 】 fànɡdànɡӘулекі, даңғой, 

дарақы, әулекілік, дарақылық

【сын.】～不羁｜生活～. 

【 放 电 】 fànɡdiànЕлектр сейілу, 

зариядсыздану 

【放刁】fànɡdiāo【ет.】～撒泼.Қысас 

қылу, егес қылу, қысасу, егесу, ерегесу, 

қысас, егес 

【放毒】fànɡdúу тастау, у салу, заһар 

шашу, у шашу 

【放飞】fànɡfēi【ет.】①Ұшуға рұқсат 

ету, ұшуға жол беру, қоя беру, ұшырып 

жіберу, ұшыру, жіберу 

【 放 风 】 fànɡfēnɡауа алмастыру, 

ауажаңалау, тыныс кеңіту, 

【放歌】 fànɡɡē【 ет. 】～一曲 .Ән 

шырқау, жырға басу, ән салу, ән 

асқақтату, асқақтата ән салу, өлең айту 

【 放 工 】 fànɡɡōnɡЖұмыстан қайту, 

жұмыстан түсу, жұмыстан босау【ет.】

下午五点钟工厂～түстен кейінгі 5те 

жұмыстан қайтамын. 

【放怀】fànɡhuái【ет.】①Емін-еркін, 

көңілі қалағанынша, еркін, 

қалағанынша, тілегенінше, шаттана, 

сүйсіне, тебірене, ақтарыла～畅饮｜～

大笑 сүйсіне күлу 

【 放 还 】 fànɡhuánбосатып жіберу, 

қайтарып беру【ет.】①架上期刊，阅

后～原处. 

【 放 荒 】 fànɡhuānɡӨріс өртеу, 

шабындық өртеу, тың өртеу 

【放火】 fànɡhuǒөрт қою, өрт салу, 

өртеп жіберу, өрт жіберу, өртеу 

【 放 假 】 fànɡjiàДемалыс беру, 

демалысқа жіберу, демалысқа босату, 

демалыс【ет.】放了五天假 Бес күндік 

демалыс алды. ｜ 国 庆 节 ～ 三

天 .Тәуелсіздік күні мерекесінде 3 күн 

демалыс беріледі. 

【放空】 fànɡkōnɡжүксіз қатынау, бос 

кету, жүксіз жөнелту. 

【放空炮】fànɡkōnɡpào 要说到做到，

不能～ .Сылдыр сөздің майын тамызу, 

бетәлді күпілдеу.істей алмасаң айтпау 

керек. 

【放空气】 fànɡkōnɡqìҚауесет тарату, 

дақпырт тарату, лақап тарату, аңыс 

аңдау, байқап бағу, ыңғыл шалу 

【放宽】fànɡkuān【ет.】～尺度｜入学

年龄限制适当～ .Кеңейту, ұлғайту, 

жеңілдету, босатыңқырау, кеңірек болу, 

кең болу 

【放款】 fànɡkuǎnАқша қарыз беру, 

қарыз ақша беру 

【放浪】fànɡlànɡ〈书〉【сын.】行为～
Даңғой, көргенсіз, әдепсіз, дарақы, 

дарақылық, даңғойлық. 

【 放 量 】 fànɡliànɡЕркінше, 

қалағанынша, тойғанынша, тілегенінше, 

аузы-мұрнынан шыққанша【ет.】放开

【 мөл. 】喝酒｜你～吃吧，有的

是.Қалағаныңша жеп алб тамақ бар  

【放疗】 fànɡliáo① Сәулемен емдеу, 

сәулемен сауықтыру, сәулелік ем

【зат.】做～.②【ет.】癌肿切除后又进

行～. 

【放牧】 fànɡmùМал жаю, мал бағу, 

жаю, оттату, өрістету 

【 放 盘 】 fànɡpán Арзандатып сату, 

арзандатып өткізу, қымбаттатып сатып 

алу, қымбаттатып алу 

【 放 炮 】 fànɡpàoзеңбірек ату, 

зеңбірекпен атқылау【 ет.】【放屁】
fànɡpì 

【放弃】fànɡqìҚайту, безу, кешу, қою, 

тастау, айрылу, тастап кету 

【放青】fànɡqīnɡЕгіс майсасын сатып 

алу, көк егінді сатып алу 

【 放 情 】 fànɡqínɡЕмірене, тебірене, 

асқақтата, еркін, шалқи, көңілдене, 

елжірей【ет.】～歌唱 тебірене шырқау 

【 放 晴 】 fànɡqínɡКүн ашылу, күн 

көтерілу, аспан ашылу, күн жадырау, 

ашылу, көтерілу【ет.】一连下了五天

雨，今天～了. 

【 放 权 】 fànɡquán   Ұқықты 

төмендегілергеберу, билікті 

төмендегілерге ұстату, тізгінді 

төмендегілерге беру, ұқық беру, билік 

беру. 
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【 放 任 】 fànɡrènЕркіне жіберу, 

ырқынажыберу, бетіне жіберу, шаужай 

қақпау, тидау салмау, қоя беру【ет.】～

自 流 ｜ 对 错 误 的 行 为 不 能 ～ 不

管.Қателікке жол жоқ. 

【放散】fànɡsànТарау, таралу, жайылу 

(түтін, иіс туралы) 

【 放 哨 】 fànɡshàoКүзетке шығу, 

қарауылға шығу, күзетте тұру, 

қарауылда тұру 

【放射】 fànɡshèСәулелену, шашырау, 

төгілу, таралу, шығу, нұр шашу, сәуле 

шығару, сәуле тарату, сәуле түсіру, 

радиоактивтык, сәулелі【ет.】 

【放射病】fànɡshèbìnɡСәуле ауруы 

【放射疗法】fànɡshèliáofǎ саулемен ем 

деу тәсілі 

【放生】fànɡshēnɡ【ет.】～池.Қоя беру, 

табиғатқа қайыру, босатып жіберу 

(ұстап алған тірі мақлұққа айтылады) 

【放声】fànɡshēnɡ【үс.】～痛哭｜～

大笑.асқақтату, шырқау, шығандату 

【放手】 fànɡshǒu【 ет.】 қолын қоя 

беру, қолын босатып жіберу 

【放水】у салу, су жіберу, суын ағызу, 

【 放 肆 】 fànɡsìБейбастақтық, 

жүгенсіздік, көргенсіздік【сын.】说话

注意点，不要太～ сөзіңе абай бол асып 

кетпе.. 

【 放 松 】 fànɡsōnɡМән бермеу, 

немқұрайды қарау, босаңсу, б【ет.】～

警惕｜～肌肉 бұлшық етті босату. 

【 放 送 】 fànɡsònɡКөрсету, тыңдату, 

жеткізу, қою, тарату【ет.】～音乐 Ән 

тарату 

【 放 下 屠 刀 ， 立 地 成 佛 】

fànɡxiàtúdāo，lìdìchénɡfó 

【放血】fànɡxiěқан алу, қан ағызу 

【放行】fànɡxínɡӨткізу, жіберу, өткізіп 

жіберу, қоя беру【ет.】免税～｜绿灯亮

了，车辆～ .Жасыл сөнды,көлік өтуге 

болыды. 

【放学】fànɡxué мектептен қайту. 

【放眼】fànɡyǎnКөз жіберу, назарсалу, 

көз жүгірту, көз тастау, назар тастау, 

шолу, барлау, шалу 【 ет. 】 ～ 未 来

болашаққа көз жіберу，～世界 дүниеге 

көз жіберу.. 

【放羊】fànɡyánɡ қой бағу.【ет.】①老

师没来上课，学生只好～ .Мұғалым 

сабақ өтпесе баланың қой баққаны 

жақсы. 

【放养】fànɡyǎnɡ【ет.】бағу; өсіру: ～

鱼类 балық өсіру;    在庄稼地里不能～

家 禽  егіс даласында үй құстарын 

өсіруге болмайды. 

【放样】fànɡyànɡ (～儿) белгі; таңба. 

【 放 映 】 fànɡyìnɡ 【 ет. 】 көрсету; 

демонстрация жасау. 

【 放 映 机 】 fànɡyìnɡjī 【 зат. 】
киноаппарат; кинопроектор. 

【放债】fànɡzhài【ет.】қарызға ақша 

беру (процентке). 

【放账】 fànɡzhànɡ【ет.】→放债. 

【放赈】 fànɡzhèn【 ет.】 игілікті іс 

жасау; материалдық жәрдем көрсету; 

материалдық көмек беру (мұқтаж 

адамдарға заттай немесе ақшалай 

нысанда көрсетілетін көмек). 

【放置】fànɡzhì【ет.】→放⑨. 

【放逐】fànɡzhú【ет.】айдап жіберу; 

жер аудару. 

【 放 恣 】 fànɡzì 〈 书 〉【 сын. 】
бұзақылық ету; бұзақылық жасау; 

бұзықтық істеу; бұзықтық ету; жанжал 

шығару; жүгенсіздену; жүгенсіз кету. 

【放纵】 fànɡzònɡ①【 ет.】 бетімен 

жіберу; жол беру; қисықты мақұлдау; 

қостау; құп деу (жарамас істі, жарамсыз 

қылықты мақұлдау, жол беру). ②

【 сын. 】 бетімен кеткен; тыюсыз 

кеткен; жүгенсіз; көргенсіз; тәртіпсіз. 

 

 

fēi 

 

飞（飛）fēi①【ет.】ұшу; ұшу жарысы; 

ұшу жаттығуы：试～   байқау ұшу 

жаттығуы; 飞 机 ～ 离 北 京 ұшақ 

Пекиннен ұшып шқты;    鸟儿在～

құстар ұшады; ～行 ұшу жарысы; 明天

有飞机～上海  ертең ұшақ Шанхайға 

ұшады. 

②【ет.】ебелектеу; ұшу:  ～沙 көшпелі 

жылжымалы құм; ～雪花了 қар басуы 

басталды. 

③【ет.】жүйрік; жылдам; тез; ұшқыр; 

шапшаң ： ～ 跑 оқтай зымырау; 

шапшаң жүгіру; ～ 报 тез жіберу 

(хабарламаны). 

④кенет; күтпеген; қапыл; оқыс：～来

横祸 төтенше оқиға; күтпеген апат; ～

灾 кенеттен болған апат. 

⑤(Fēi)【зат.】Фамилия. 

【 飞 白 】 fēibái 【 зат. 】 «фэйбо» 

(иероглификалық қол жазба стилі, 

иероглифтер ақ сызықтармен 

жазылады ). 

【飞白书】fēibáishū【зат.】→飞白. 

【飞奔】fēibēn【ет.】желдірту; замғау; 

зулау; зымырау ： 骑 自 行 车 ～
велосипедде айдау. 

【飞镖】fēibiāo【зат.】①найза (қару 

ретінде жақын жердей лақтырып 

шаншатын қысқа сапты найза). ② 

дротик (ойын түрі). 

【飞播】 fēibō【 ет.】 авиация (әуеде 

ұшу, әуе флоты). 

【飞车】 fēichē ①【 ет.】ұшатын екі 

аяқты күйме арба.②【зат.】бейнеойын 

түрі. 

【飞车走壁】fēichēzǒubì велосипедпен  

тік трек (велосипедпен жарысуға 

жасалған жол) арқылы жүру (цирк 

нөмері). 

【飞驰】 fēichí【 ет.】 зымырау; тез 

жүру; шабу; желдірту; замғау; зулау; 

зымырау; ұшу：列车在～пойыз ағып 

келеді; 连长骑着马～而过  ротаның 

басшысы атпен шауып өтті. 

【飞船】fēichuán【зат.】①әуе кемесі.

②дирижабль. 

【飞弹】 fēidàn【зат.】①ұшақ-снаряд 

(ұшаққа ұшып барып түскенде 

жарылатын снаряд). ② қақтыма оқ; 

қаңғырған оқ (кездейсоқ келіп тиген оқ). 

【飞地】fēidì【зат.】анклав (аумағын 

басқа мемлекеттің аумағы жан-жағынан 

қоршап тұрған мемлекет не соның бір 

бөлігі). 

【 飞 碟 】 fēidié 【 зат. 】 ① ұшатын 

беймәлім нысан; ұшатын тәрелке. ②
фрисби спорты (жеңіл пластикалық 

диск диаметрі 20-25 см) . 

【飞短流长】fēiduǎnliúchánɡ ғайбаттау; 

даттау; жала жабу; өсектеу; өсек айту; 

өсек айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау. 

【 飞 蛾 扑 火 】 fēiépūhuǒ  көбелек 

сияқты отқа ұшу. 

【飞蛾投火】fēiétóuhuǒ→飞蛾扑火. 

【 飞 航 式 导 弹 】 fēihánɡshìdǎodàn 

қанатты ракета. 

【 飞 红 】 fēihónɡ 【 ет. 】 қызару; 

ұялғаннан қызару; ұялғаннан қызарып 

кету. 

【飞鸿】 fēihónɡ 〈书〉【 зат. 】①
ұшатын аққулар (сурет (құдай, 

пайғамбар, т. б. -дың шіркеудегі 

суреттерінде)).②көк шегіртке; шегіртке; 

шекшек. 

【飞机】fēijī 【зат.】аэроплан; ұшақ: 

轻 型 ～ авиетка (бір кісілік әлсіз 

моторлы жеңіл ұшақ);  客 运 ～

жолаушылар ұшағы; 立 昇 ～

конвертоплан; ～ 场 аэродром 

(ұшақтардың, тікұшақтардың, 

планерлердің тұруына, ұшуы мен 

қонуына, техникалық күтім жасалуына 

арналып жабдықталған аумақ);   ～库 

 

ангар; ұшақжай; ұшақтұрақ (ұшақ, 

дирижабль тұратын жай). 

【飞溅】 fēijiàn【 ет. 】 бүрку; себу; 

шашырату; көбіктену; көпіру; көпіршу; 

көпіршіктену：浪花～ ақ толқындар 

көпіріп жатыр;    火星～от шашырайды. 

【飞快】 fēikuài【 сын.】状态词 .①
арынды;тез; арыншыл; бұлдырықтай; 

екпін; екпінді; ексім; еспе; қарқынды; 

шапшаң; аяқасты; бірден; жай оғындай; 

жай түскендей; кенет; қас қағымда ：～

地奔驰 оқтай зымырау; 他～地走开了

Ол тез жүріп кетті.②жіңішке; өткір; 

үшкір ： 刀 磨 得 ～ пышақты өткір 

қайраған. 

【飞来横祸】 fēiláihènɡhuò   төтенше 

оқиға; күтпеген апат. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BA/
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【飞灵】 fēilínɡ 〈方〉【 сын. 】①
елгезек; епті; қағылез; өткір; пысық; 

ширақ; өтті; сумақай; сыпылдақ; тез; 

томпылдақ; шапшаң; ширақ; ылдым; 

ылдым-жылдым. ② нәтижелі; тиімді; 

әрекетті; әсерлі; батымды; қимылды; 

өтімді ұтымды; пәрменді; ықпалды：这

药治感冒，～ бұл дәрі тұмаудан қарсы 

ықпалды шара болып келеді. 

【 飞 毛 腿 】 fēimáotuǐ 【 зат. 】 жаяу 

қосшы (бұрында көлік үстіндегі 

қожасына жаяу еріп жүретін малай). 

【飞盘】fēipán (～儿)【зат.】 фрисби 

(жеңіл пластикалық диск диаметрі 20-

25 см) . 

【 飞 蓬 】 fēipénɡ 【 зат. 】
Мелколепестник едкий. 

【飞禽】 fēiqín 【 зат. 】 қанаттылар; 

құстар：～走兽 құстар мен жануарлар. 

【 飞 泉 】 fēiquán 【 зат. 】 құлама; 

сарқырама. 

【飞散】fēisàn【ет.】①таралып кету; 

шашылып кету; арылу; бытырау; себу; 

сейілу; серпілу ：易于～的沙质土

борпылдақ құм; 鸟儿～了 құстар тарап 

ұшып кетті .②кептіру; үрлеп тазарту; 

үрлеу. 

【飞沙走石】 fēishāzǒushí бұлтта құм 

мен шаң құйындатып кетті . 

【飞上】 fēishàng【ет.】әуелеп ұшып 

шығу; ұшып көтерілу：～树枝 ағашқа 

ұшып шығу;  ～天空 аспанға ұшу. 

【飞升】fēishēnɡ【ет.】①аспанға ұшу.

②алға,жоғары жаққа қарай көтерілуге 

зейілдену. 

【飞逝】 fēishì 【 ет. 】 шапшаң өту; 

зырлап өту; өте шығу：时光～уақытта 

зымыра өте шықты;｜夏天～  жазда 

зырлап өте шықты. 

【飞鼠】 fēishǔ【 зат.】①жарғанат.②

〈书〉летяга. 

【飞速】fēisù【үс.】арынды; арыншыл; 

бұлдырықтай; екпін; екпінді; ексім; 

еспе; қарқынды; шапшаң：工业的～发

展 өнеркәсіптің  даму 

қарқындылығы; ～前进 қарқынды  алға 

даму 

【飞腾】fēiténɡ【ет.】атылу; бұлқыну; 

жұлқыну：火焰～ от атылды. 

【飞天】 fēitiān【 зат.】перизат; пері 

(батыс елдерінің ескі ертегілерінде 

кездесетін керемет сиқырлы әйел). 

【飞艇】fēitǐnɡ【зат.】дирижабль; әуе 

кемесі. 

 

【飞吻】fēiwěn【ет.】бісу; сүйісу; сүю. 

【飞舞】fēiwǔ【ет.】елбелеу; пыр-пыр 

ұшу; пырылдап ұшу ： 蝴 蝶 在 ～
көбелектер елбелеп ұшып жүр. 

【飞翔】fēixiánɡ【ет.】ұшу; қалықтау; 

самғау; шарықтау ： 鹰 在 云 下 ～
аспанда бүркіт шарықтап жүр. 

【 飞 行 】 fēixínɡ 【 ет. 】 ұшу; ұшу 

жарысы; ұшу жаттығуы：～服 ұшқыш 

киімі; ～帽 ұшқыштардың дулығасы;      

星际～планетааралық ұшу. 

【 飞 行 器 】 fēixínɡqì 【 зат. 】 ұшу 

аппарат. 

【飞行员】fēixínɡyuán【зат.】авиатор; 

ұшқыш. 

【 飞 檐 】 fēiyán 【 зат. 】  қытай 

архитектурасында қисайған төбе 

бұрышы. 

【 飞 檐 走 壁 】 fēiyánzǒubì төбе 

бұрышына ұшып, қабырға үстімен 

жүру. 

【飞眼】fēiyǎn (～儿)【ет.】көз қысу. 

【飞扬】 fēiyánɡ【 ет.】① будақтау; 

бұрқырау ： 尘 土 ～ шаң бұрқырап 

жатыр.②атылу; бұлқыну; жұлқыну. 

【飞扬跋扈】 fēiyánɡbáhù өз бетімен 

істеу; өз дегенімен істеу. 

【飞鱼】fēiyú【зат.】ұшатын балық. 

【飞语】fēiyǔ【зат.】жақпырт; қаңқу; 

лақап сөз. 

【飞跃】fēiyuè【ет.】①енет көтерілу; 

кенет өзгеріп кету; самғау; шарықтау：

社 会 发 展 的 ～  қоғамның дамуы 

кенеттен өзгеріп кетті. 

② арынды; арыншыл; бұлдырықтай; 

екпін; екпінді; ексім; еспе; қарқынды; 

шапшаң; секірмелі ： ～ 发 展 даму 

қарқыны. 

【飞越】 fēiyuè 【 ет. 】 ұшып бару; 

ұшып өту：～太平洋 Тынық мұхиттан 

ұшып өту. 

【 飞 灾 】 fēizāi 【 зат. 】 күтпегенде 

болған оқиға; кенеттен болған апат. 

【飞贼】fēizéi【зат.】①әуе пираты.②
талаушы; шапқыншы; баукеспе; қан 

кеспе; қанды балақ (ұры) . 

【飞涨】 fēizhǎnɡ【 ет.】  қарқынды, 

шапшаң, тез көтерілу ： 物 价 ～
тауардың бағасы тез көтерілді. 

【飞舟】fēizhōu〈书〉【зат.】глиссер 

(жалпақ бауырлы, моторлы қайық); тез 

жүретін кеме. 

妃 fēi хан қызы; ханша; ханшайым; 

ханым：王～король әйел. 

【妃嫔】fēipín【зат.】еріксіз әйел; күң 

(шапқыншылықтан, жаугершіліктен 

қолға түсіп, біреудің үйінде тұрған 

еріксіз әйел); көңілдес әйел; сүйген 

әйел. 

【妃色】fēisè【зат.】 ақшыл қызыл. 

【妃子】 fēi·zi【зат.】  императордың 

екінші әйелі. 

【非】-1fēi ①әбес; жаңсақ; жаңылыс; 

қате; қателік; жалған; өтірік：痛改前～
өз қатесін түгелдей түзетуге шешім 

қабылдау. 

②қажет емес; лайық емес; сәйкес емес 

белгілі бір нәрсе үшін：～法 заңға 

қайшы; ～礼 жарамсыз; келіссіз; ～分

(fèn) тыйым салынған. 

③ мойындамау; теріске шығару; 

терістеу; қайшы сөйлеу; қарсы болу; 

қарсы сөйлеу ：～难 жазғыру; ～议
кінәраттау;. 

④емес; -ба; -бе; -ма; -ме; -па; -пе：～

会员 одақтың мүшесі емес;  ～正式的

声明 бейресми мәлімдеме     答～所问 

сұраққа емес жауап беру. 

⑤ әлбетте; заңды түрде; міндетті; 

міндетті түрде：～这样办不可 міндетті 

түрде  дәл солай істе,басқаша 

болмайды;  ～你不行 сенсіз болмайды;  

我们～达到目的不行 біз міндетті түрде 

өз мақсатымызға жетеміз. 

非-2Fēi【зат.】Африка. 

【非常】 fēichánɡ ①【сын.】ерекше; 

төтенше：～时期 ерекше уақыт; ～会

议 төтенше мәжіліс.②【үс.】аса; өте; 

өте-мөте; төтенше;  әдеттен тыс; жөнсіз; 

тамаша; таңқаларлық ：～好看  өте 

әдемі; ～远  тым алыс;  ～英明 дана; 

данышпан; өте ақылды;   天气～ 好 ауа 

райы керемет;  他～会说话  Ол өте 

тілмар адам екен. 

【非处方药】 fēichǔfānɡyào【 зат.】 

рецептсіз сатылатын дәрі дәрмек. 

【非但】fēidàn连 ол ғана емес;тек ғана 

емес ：～要增加生产而且要提高质

【мөл.】 өндірісті кеңейтіп қана керек 

емес, сонымен бірге сапасын жоғарлату 

керек. 

【非得】fēiděi【үс.】өте-мөте қажет：

他的病很重 ,  ～马上送医院不可  Ол 

қатты ауырып қалды, оны тез арада өте  

қажет ауруханаға апаруға. 

【非典】fēidiǎn【зат.】→“非典型肺炎”. 

【 非 典 型 肺 炎 】 fēidiǎnxínɡfèiyán   

мөлшерден ауытқу пневмониясы 

(өкпенің қабынуы). 

【 非 电解 质】 fēidiànjiězhì 【 зат. 】
электролит. 

【 非 对 抗 性 矛 盾 】
fēiduìkànɡxìnɡmáodùn антагонистік 

емес  қайшылықтар. 

【非法】 fēifǎ【 сын.】 заңға қайшы; 

астыртын; жасырын; заңсыз (заң 

бойынша рұқсат етілмеген)：～收入 

заңсыз  табыс;  ～活【 ет.】 заңсыз 

қызмет;  ～ 行 为 заңсыз әрекеттер; 

заңсыз іс;  ～组织 заңға қайшы келетін 

ұйым. 

【非凡】fēifán【сын.】асқан; әдеттен 

тыс; ерекше; орасан; тамаша; 

таңырқаларлық：～的组织才能 асқан 

ұйымдастырушылық қабілет;  ～的成就
асқан табыс,жетістік. 

【非…非…】fēi…fēi… 既不是…又不

是…：～亲～故｜～驴～马. 

【 非 分 】 fēifèn 【 сын. 】 тыйым 

салынған：～之想 ешқандай  тыйымға 

салынбаған наразылық;   ～的事 тыйым 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B1%D1%96%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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салынған іс. 

【非…即…】fēi…jí  не… не…. 

【非金属】 fēijīnshǔ【 зат.】 металл 

емес; бейметалл. 

【非晶体】 fēijīnɡtǐ【 зат.】 аморфты 

дене. 

【非礼】 fēilǐ 【 сын.】 әдепсіз; ерсі; 

жарамсыз; келіссіз; ұят; бейпіл; бөйтекі; 

келіссіз; ұятсыз ： 强 行 ～ зорлау; 

күштеу;     ～的行为 әдепсіз іс; 

жарамсыз қылық. 

【非驴非马】 fēilǘfēimǎ   әрі-сәрі; 

балық та емес; ет те емес. 

【 非 卖 品 】 fēimàipǐn 【 зат. 】 

сатылымға арналмаған тауар үлгісі; 

сатылмайтын. 

【非命】 fēimìnɡ【 зат.】 қатаң жаза;  

зорлықпен өлтірілген; 

【非难】 fēinàn【 ет.】жазғыру; зіл; 

кінә; сөгіс; ұрыс; жазғыру; кейіту; кею; 

сөгу; ұялту (бетіне басу) ： 遭 到 ～

сөгіске, ұрысқа ұшырау;  无可～мінсіз 

таза; міні жоқ. 

【 非 人 】 fēirén 【 сын. 】 ғаріп; 

жарымжан; кәріп; мешел; мүгедек; 

әлсіз; дәрменсіз; күшсіз; қайратсыз; 

қуатсыз：～待遇 адамгершіліксіздік; 

адамшылығы жоқтық; қаталдық. 

【非特】fēitè〈书〉连→非徒. 

【 非 条 件 反 射 】 fēitiáojiànfǎnshè   

шартсыз рефлекс. 

【 非 同 小 可 】 fēitónɡxiǎokě   іс 

ойыншық емес. 

【非徒】fēitú〈书〉连 ол  ғана емес：

非徒… 而且… ол ғана емес... тағы.... 

【非笑】 fēixiào 【 ет. 】 келеке ету; 

келемеждеу; күлкі қылу; мысқылдау; 

сықақ ету; сықақтау; тәлкектеу ：任

人～келемеждерге көңіл аудармау. 

【 非 刑 】 fēixínɡ 【 зат. 】 қатал, 

қайырымсыз азаптар：～拷打 азаптату; 

азаптау. 

【非议】fēiyì【ет.】кінәраттау; мінеп-

шенеу：无可～мінсіз таза; міні жоқ. 

【非再生资源】 fēizàishēnɡzīyuán→不

可更新资源. 

【非致命武器】fēizhìmìnɡwǔqì өмірге 

қауіпті емес қару. 

【非洲鲫鱼】Fēizhōujìyú   Африкадағы  

мөңке балық. 

菲 fēi【зат.】 фенантрен  C14H10.［英

phenanthrene］ 

菲律宾人 Fēilǜbīn rén  филиппиндық. 

【菲菲】fēifēi〈书〉【сын.】①әдемі; 

әсем; сұлу.②жұпардай; хош иісті. 

【绯】 fēi  қызыл; қызыл түс：～红 

алқызыл. 

【绯红】fēihónɡ【сын.】алқызыл：～

的两颊 алқызыл бет｜～的晚霞 кешкі 

таң шапағы . 

【绯闻】 fēiwén 【 зат. 】 жеке өмірі 

жайлы жаңалық. 

【 扉 】 fēi  жарма (екі жағына 

ашылатын)：柴～ағаш есік. 

【扉画】fēihuà【зат.】басты сурет. 

【扉页】fēiyè【зат.】титул беті. 

【蜚短流长】fēiduǎnliúchánɡ→“飞短流

长”. 

【蜚声】fēishēnɡ〈书〉【ет.】айтулы; 

атақты; әйгілі; белгілі：～文坛  әдеби 

аясында танымал болу. 

【霏霏】fēifēi〈书〉【сын.】қалың：

雨 雪 ～  қар жаңбыр аралас қалың 

болып жауды. 

【霏微】fēiwēi〈书〉【сын.】себелеу; 

сіркіреу; жапалақтап жауу; қылаулап 

жауу; ақ жауын; сілбілеген жауын . 

【鲱】（鯡） fēi 【 зат. 】 майшабақ 

(майда балық). 

 

 

féi 

 

【肥】féi①【сын.】қою; май; майлы; 

жуан; мес; семіз; толық：～猪 семіз 

шошқа; ～肉 семіз  

②【 сын. 】 асыл; жемісті; құнарлы; 

шұрайлы：这里的土地很～бұл жердің 

жері құнарлы. 

③【ет.】тыңайту：～田 жерді тыңайту. 

④【зат.】→ 肥料：化学～химиялық  

тыңайтқыш;  积～ тыңайтқышты жинау. 

⑤【ет.】байыту; молайту.⑥【сын.】

→肥大(跟“瘦”相对) ：这件衣服太～了
бұл көйлек тым кең. 

⑦(Féi)【зат.】Фамилия. 

【肥差】féichāi【зат.】 пайдалы орын. 

【肥肠】 féichánɡ ( ～儿 ) 【 зат. 】
ішектер; тоқ ішек. 

【肥】féidādā【сын.】状态词.【сын.】

容肥胖的样子. 

【 肥 大 】 féidà 【 сын. 】 ① үлкен; 

үлкендеу; үлкенірек;кең;мол：～的衣

服 мол көйлек; 大衣作得太～了 пальто 

тым үлкен болып тігілген.② етжеңді; 

келбетті; келісті; мүсінді; сымбатты; 

жуан; мес; семіз.③ гипертрофия (бір 

мүшенің ауырып қалыптан тыс 

ұлғаюы)：心脏～жүрек гипертрофиясы. 

【 肥 分 】 féifèn 【 зат. 】  пайдалы 

тыңайтқыштың пайызы. 

【肥厚】 féihòu【 сын.】① баржық; 

бұржиған; быртық; қалың етті; жуан; 

семіз; толық ： ～ 的 叶 子  қалың 

жапырақ.②гипертрофия (бір мүшенің 

ауырып қалыптан тыс ұлғаюы). 

【 肥 力 】 féilì 【 зат. 】 жемістілік; 

құнарлылық; шұрайлылық ： 人 工 ～

экономикалық құнарлылық;   天然～
табиғи құнарлылық. 

【肥料】féiliào【зат.】тыңайтқыш：化

学～химиялық  тыңайтқыш. 

【肥胖】 féipànɡ【сын.】жуан; семіз; 

толық：～病 май басу; семіру; шелдену; 

зиянды семіру;   адипоз. 

【肥缺】féiquē【зат.】пайдалы орын. 

【肥实】féi·shi〈口〉【сын.】①→肥壮.

② қою; май; майлы; семіз：～的肉
семіз ет. 

【肥瘦儿】féishòur【зат.】①өлшем：

你看我这件衣裳的～怎么样？Қараш, 

мына көйлектің размері  маған келе ме?

②〈方〉еттің орташа семіздігі. 

【肥硕】 féishuò【 сын.】① ірі және 

әбден піскен; дәнденген.②→肥大. 

【肥私】 féisī 【 ет. 】 жеке пайданы 

шығарып алу. 

【肥田】 féitián① (-∥ -)【 ет.】жерді 

тыңайту：草木灰可以～  өсімдік күлі 

жерді құнарлы қылып тыңайтады. ②

【 зат. 】 құнарлы егістік жерлер; 

шұрайлы егістік жерлер. 

【肥沃】féiwò【сын.】асыл; жемісті; 

құнарлы; шұрайлы：～的土壤 асыл 

топырақ; құнарлы топырақ. 

【肥效】féixiào【зат.】жер өңдеу; жер 

тыңайту. 

【 肥 育 】 féiyù 【 ет. 】 бордақылау; 

жемдеу; семірту. 

【肥皂】féizào【зат.】сабын; сабынды; 

сабынның: ～水 сабынды су ; ～ 泡沫

сабын көбігі; ～  厂 сабын қайнату 

өндірісі;  ～ 盒 сабын сауыт; 

сабынсалғыш;  ～ 泡 сабынның көбігі. 

【肥皂剧】 féizàojù 【 зат. 】 құнсыз 

опера. 

【 肥 壮 】 féizhuànɡ 【 сын. 】 етті; 

жалмандай; күйлі; қоңды; семіз; 

толық：～的马 күйлі ат; ～的牲畜
семіз мал. 

【淝】Féi өзен аты. 

【腓】1féi【зат.】балтыр; балтыр ет. 

【腓】2féi〈书〉шіри бастау; шіріп 

кету：百卉俱～  бәрі өсіп жатқандар 

шіріп кетті. 

【腓肠肌】 féichánɡjī【 зат.】  балтыр 

бұлшық еті 

【 腓 骨 】 féiɡǔ 【 зат. 】 асық жілік 

шыбығы.(图见 

 

 

fěi 

 

【 匪 帮 】 fěibānɡ 【 зат. 】 банда; 

тонаушылар тобы; ұрылар тобы; 

қарақшы топ ：法西斯～ фашистік 

тонаушылар тобы. 

【匪首】 fěishǒu【 зат.】бұзықтардың 

басшысы; тонаушылар тобының 

басшысы. 

【匪徒】fěitú【зат.】аламан; баукеспе; 

жортуылшы; қарақшы; тонаушы; 

бандит. 

【匪穴】fěixué【зат.】жаудың ұясы. 

【匪夷所思】fěiyísuǒsī  адам айтқысыз; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82/
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адам түсінбейтін; азан-қазан; әңкі-тәңкі; 

нанғысыз. 

【诽谤】 fěibànɡ【 ет.】 ғайбат; жала; 

өсек; өсек-аяң; пәлеқорлық; нақақ 

жамандау; өсек тағу：～性 жала;  ～者
ғайбатшы; даттаушы; жалақор; өсекші. 

【菲】 fěi① тұрма; тұрып; шомыр.②

〈书〉жұпыны; қарапайым; сыпайы; 

азғана; болмашы; құртымдай; 

шамалы：～饮食  берекесі қашқан ас  

тағам｜～衣 алба-жұлба; алба-жұлба 

киім; тозғын. 

【菲薄】 fěibó ①【 сын.】жұпыны; 

қарапайым; сыпайы; азғана; болмашы; 

құртымдай; шамалы ： ～ 的 礼 物

қарапайым сыйлық. ② 【 ет. 】 жаны 

жаратпаушылық; жек көру; жек 

көрушілік; суқаны сүймеушілік. 

【菲仪】fěiyí〈书〉【зат.】 қарапайым 

азғана кішігірім сыйлық. 

【悱 fěi〈书〉 ойындағысын айтуғу 

тырысу; пікірін айтуға ұмтылу. 

【 悱 恻 】 fěicè 〈 书 〉【 сын. 】
бақытсыздық; күйік; күйінші; қайғы; 

қасірет; уайым. 

【棐】 fěi〈书〉 болысу; ермек ету; 

жәрдем беру; жәрдем жасау; жәрдем 

көрсету; жәрдемдесу; көмек көрсету; 

көмектесу. 

斐 fěi ① 〈 书 〉 безендірілген; 

жайнатылған; әшекейленген; әшекейлі; 

жасандырылған; зейнетті. ② (Fěi)

【зат.】Фамилия. 

【 斐 然 】 fěirán 〈 书 〉【 сын. 】
жарқыраған; өте жақсы; тамаша; 

ғажайып：～成章  тамаша  жазылған; 

成绩～өте жақсы табыс; тамаша табыс. 

【榧子】 fěi·zi【 зат.】① торрейя.②
торрейя жаңғағы. 

【蜚】 fěi   шыбын-шіркей; шіркей; 

ұсақ шыбындар. 

【蜚蠊】fěilián【зат.】тарақан. 

【翡翠】fěicuì【зат.】①балықшы құс; 

зымыран; көктарғақ (су бойында балық 

аулайтын үлкен басты құс).②зүбаржат; 

зүмірет; меруерт (көк-жасыл түсті асыл 

тас).  

 

fèi 

 

吠 fèi  арс-арс ету; арсылдау; үру (иттің 

үруі); шәуілдеу; абалау：狂～ долы үру;  

犬～ ит үреді. 

【吠形吠声】 fèixínɡfèishēnɡ《潜夫

论·贤难》：“егер бір ит үрсе, соңынан 

бәрі үреді”  ойламастан қайталау. 

【肺】fèi【зат.】 өкпе. 

【肺病】 fèibìnɡ【 зат.】көкірек ауру; 

құрт ауруы; өкпе ауруы; өкпе 

туберкулезі; пневмоноз: ～ 学

пульмонология;   ～学家 пульмонолог. 

【肺腑】 fèifǔ 【 зат. 】① бір біріне 

жақын адамдар. ② жан; ниет; ой; 

ықылас：～之言 сырлы сұхбат;  好像看

透了她的～оның ішкі жан дүниесіне 

кіріп шыққандай. 

【肺腑之言】fèifǔzhīyán   сырлы сұхбат. 

【肺活量】 fèihuóliànɡ【 зат.】 өкпе 

көлемі. 

【肺结核】fèijiéhé【зат.】көкірек ауру; 

құрт ауруы; өкпе ауруы; өкпе 

туберкулезі. 

【肺痨】fèiláo【зат.】→肺结核. 

【肺泡】fèipào【зат.】 өкпе альвеола 

(жақ сүйегінің тіс еніп тұратын қуысы). 

【肺气肿】 fèiqìzhǒnɡ【 зат.】өкпенің 

өз қалпынан өсіп кернеп кетуі. 

【肺循环】fèixúnhuán【зат.】 өкпе қан 

айналысы . 

【 肺 炎 】 fèiyán 【 зат. 】 пневмония 

(өкпенің қабынуы). 

【肺叶】fèiyè【зат.】 өкпе бөлігі. 

【狒】 fèi ［狒狒］ (fèifèi) 【 зат. 】
павиан (ит басты, ұзын тұмсықты 

маймыл тұқымының бір түрі). 

【废】（廢）fèi①【ет.】қалдырып кету; 

тастап кету; тастау：半途而～жарты 

жолда тастап кету. ② жарамайтын; 

жарамсыз; пайдалануға жарамайтын; 

іске аспайтын; еңбек сіңірілген; істеліп 

біткен; пайдаланылған ： ～ 铜 烂 铁

металл сынығы;  ～油  пайдалануға 

жарамайтын май. 

【废弛】 fèichí【 ет.】 әлсірету; әлін 

кетіру; әлсіреу; әлі кету; босау; жұқару; 

жұмсару：纪律～ тәртіптің әлсіреуі; 

бассыздық; тәртіпсіздік. 

【废除】fèichú【ет.】болдырмау; бұзу; 

жою; өзгерту; жойдыру; жою; күшін 

жою; күшін жоғалту; құрту ：～合同

келісімді бұзу; шартты бұзу;  ～不平等

条约 тең құқықсыз шарттың күшін жою. 

【废黜】 fèichù【 ет.】 құлату; тақтан 

түсіру; жою. 

【废话】fèihuà ①【зат.】бос сандырақ; 

қысыр әңгіме; бәлту-шәлту; былшыл; 

езбелік; езмалталық; желбуаздық; көк 

езулік; көк мылжыңдық; бекер сөз; 

керіс; қисыны жоқ сөз; сандырақ：～连

篇 тынымсыз мылжыңдау; тынымсыз 

сөйлей беру;  说 ～ артық сөйлеу; 

мылжыңдап көп сөйлеу. 

② 【 ет. 】 көп сөйлеу; мылжыңдау; 

шатпақтау ： 别 ～ ， 快 去 干 活 !   

Мылжыңдамай, тез жұмысына бар!. 

【 废 旧 】 fèijiù 【 сын. 】 тозған; 

тоздырылған; ескірген; қаусаған; 

қаусап қалған; тозығы жеткен; ескі; 

ескілеу; көне; көнетоз; көп киілген ：～

物资 қалдықтар; қоқыс;. 

【废料】 fèiliào 【 зат. 】 қалдықтар; 

қоқыс; ығынды; қоқтық; қоқыр; 

тастанды  ：可利用的～ ескі-құсқы; 

ескі-құсқы шикізат. 

【废品】fèipǐn【зат.】①ақаулы тауар; 

бракқа шығарылған тауар.②ескі-құсқы; 

ескі-құсқы шикізат：收购～ескі-құсқы 

шикізатты жинау. 

【废气】 fèiqì【 зат.】 пайдаланылған 

газ.参看 

【废弃】fèiqì【ет.】бітіру; жабу; жою; 

қысқарту; тарату; жойдыру; жою; 

күшін жою; күшін жоғалту; құрту：

把～的土地变为良田 қараусыз қалған 

егістік жерлерді құнарлыға айналдыру . 

【废寝忘食】fèiqǐnwànɡshí  жанкешті. 

【废然】 fèirán〈书〉【 сын.】 көңілі 

қайтқан; көңілі қалған; түңілген; босқа 

үміттеніп құр кету：～而返  босқа 

үміттеніп құр қайтып келу. 

【废人】fèirén【зат.】ғаріп; жарымжан; 

мүгедек. 

【废水】fèishuǐ【зат.】ағынды сулар. 

【 废 物 】 fèiwù 【 зат. 】 қалдықтар; 

қоқтық; қоқыр; қоқыс; тастанды：～利

用 қалдықтарды кәдеге жарату (тікелей 

пайдаланылмаған ресурстарды, 

қайталама ресурстарды, өндіріс пен 

тұтыну қалдықтарын пайдалану). 

【废物】 fèi·wu【 зат.】 қолынан түк 

келмейтін адам; сұмпайы; топас. 

【废墟】 fèixū【 зат.】 ираған үйінді 

(құлап қалған үйдің және басқа 

құрылыстың бықып жатқан орны); 

алаңқай; бос жер; бос қалған жер; 

далаң; далаң жер; ен жер. 

【废学】fèixué【ет.】оқудан қол үзу. 

【 废 渣 】 fèizhā 【 зат. 】 өндіріс 

шығындары.. 

【废止】fèizhǐ【ет.】жою; күшін жою; 

күшін жоғалту (бұзу, тоқтату, жарамсыз 

деп тану; сатып алуға не сатуға 

берілген тапсырысты қайтарып алу; 

ескі борышты жаңа борышпен 

ауыстыру) ： 声 明 ～ 条 约 шартты 

бұзғандық туралы хабар (шартты 

бұзғандық туралы, оның күші 

жойылғандығы туралы алдын ала 

білдіру). 

【废置】fèizhì【ет.】ескерусіз қалдыру; 

күтімсіз қалдыру; қарамау; қараусыз 

қалдыру; күтімсіз қалған; қараусыз 

қалған. 

【沸】fèi【ет.】асып-тасу; бықырлау; 

қайнау; бұрқылдау; гүрілдеу; 

сарқылдау：～油 қайнап тұрған  май;  

水～суды қайнату. 

【沸点】 fèidiǎn【 зат.】 қайнау шегі 

(сұйық зат қайнайтын температура). 

【沸反盈天】fèifǎnyínɡtiān улап-шулау 

(ретсіз жамырап сөйлеу); азан-қазан 

болу; айқайласып сөйлеу; у-шу қылу. 

【沸沸扬扬】 fèifèiyánɡyánɡ【 сын.】
айқай-ұйқай;  у-шу қылу. 

【沸泉】fèiquán【зат.】ыстық  бұлақ. 

【沸石】fèishí【сын.】  цеолит. 

【沸水】 fèishuǐ【 зат.】 қайнаған су; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D2%A3%D0%BA%D1%96-%D1%82%D3%99%D2%A3%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D1%8F%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D3%99%D0%BB%D0%B5%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%8E/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80/
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212 

 

қайнақ су; қайнап тұрған су. 

【沸腾】 fèiténɡ【 ет.】① асып-тасу; 

бақырлау; қайнау. ② жандану; қызу; 

үдеу; божылдау; бұрқылдап қайнау; 

бұрқ етіп шығу; бұрқылдау; бықырлау; 

долдану; қайнау; ：热血～қан қайнап 

тұр;     ～的生活 қайнаған өмір . 

【费】fèi ①【зат.】→费用：水电～ су 

және электр үшін төлем;  会～мүшелік 

жарна;  办公～кеңсе шығындары; 交～

жарна төлеу. ② 【 ет. 】 босқа жою; 

жарату; жоғалту; шығын қылу; жұмсау; 

тұтыну; ұстау ：我为这～了很多时间 

Мен бұл үшін көп уақыт кетірдім;  这

要～很大力【мөл.】 бұған үлкен күш 

жұмсау қажет .③(Fèi)【зат.】Фамилия. 

【费工】fèiɡōnɡ【ет.】бейнетті; еңбек 

сыйымдылығы, еңбекті көп қажет 

ететін; көп еңбекті; қиындық келтіретін. 

【费话】 fèihuà【 ет.】  сөзді босқа 

тастау;  босқа сөйлеу：一说他就明白，

用不着～  бір рет айтқаннан ол бәрін 

түсінді,  босқа айтып керегі емес. 

【费解】 fèijiě【 сын.】 түсініксіздеу; 

күрделі; қиын; түсіну қиын：～的词句 

күрделі сөйлем;      他的话很～Оны 

түсіну өте қиын. 

【费劲】fèijìn (～儿)【ет.】→费力： 

白～ босқа кеткен еңбек; зая кеткен 

еңбек;   这件事很～мұны істеу өте  

қиын. 

【费力】 fèilì【 ет.】 бейнетті; еңбек 

сыйымдылығы, еңбекті көп қажет 

ететін; көп еңбекті; қиындық келтіретін; 

ауыр; қиын：～的活儿 еңбекті көп 

қажетсінетін жұмыс;  他做工作从来不

怕～Ол ешқашанда өз күшін еңбекке 

аямаған. 

【费率】 fèilǜ【 зат.】 тариф (нарық 

керсеткіш). 

【费难】 fèinán〈方〉【сын.】  ауыр; 

қиын; жалықтыратын; қажытатын; 

шаршататын; шұбалаңқы. 

【费神】 fèishén 【 ет. 】 әрекет ету; 

әбігерлену; мазасыздану; 

тынышсыздану; тынышы кету; абыржу; 

алаңдау; жабырқану; мазасыздану; 

тынышсыздану：～感感 әуре болғаны 

үшін шын ризашылығымды білдіремін. 

【费时】fèishí【ет.】уақыт өткізу;  көп 

уақытты қажет етеді ：白白浪～间 

босқа уақыт жоғалтып алу. 

【 费 事 】 fèishì  【 сын. 】 азапты; 

бейнетті; қиындығы мол; машақатты：

这不太～吗? Бұл тым азапты болмай ма?   

这没有什么   ～的  мұның ешқандай 

қиындығы  жоқ. 

【费手脚】fèishǒujiǎo көп күш жұмсау. 

【费心】fèixīn【ет.】 →费神. 

【 费 用 】 fèi·yonɡ 【 зат. 】 шығын; 

шығыс; ұсталған шығын; ұсталым; 

жұмсау; ығын-шығын ：一般～жалпы 

шығын; 这几个月家里～太大 осы 

бірнеше айда отбасыға кеткен шығын 

тым көп болды. 

【痱】（疿）fèi［痱子］(fèi·zi)【зат.】
терлік; тершік. 

 

 

fēn 

 

【芬】fēn ①жұпар; жұпар иіс; хош иіс; 

жақсы иісті; хош иісті .②(Fēn)【зат.】
Фамилия. 

【芬芳】 fēnfānɡ 【 сын.】жұпардай; 

хош иісті; иісті：～的花朵  хош иісті  

гүлдер. 

【吩】fēn［吩咐］(分付)( fēn·fù)〈口〉

【ет.】әмір ету; бұйрық беру; бұйыру; 

жарлық беру; жарлық ету; жарлық 

шашу：母亲～他早些回家  Шешесі 

оған ертерек келсін деп бұйрық берді;  

你 有 什 么 ? ～ сіздің қандай да бір 

қалауыңыз бар ма?. 

【 纷 呈 】 fēnchénɡ 【 ет. 】 жарқын; 

жалтыраған; жанып тұрған және 

әртүрлі; әркелкі; түрлі; түрлі-түрлі . 

【纷繁】 fēnfán【 сын.】  қиын және 

шиеленіскен; күрделі және 

шиеленіскен . 

【纷飞】fēnfēi【ет.】айналу; айналып 

жүру; қалықтау; үйірілу ： 大 雪 ～
қардың жапалағы қалықтап жүр. 

【纷纷】 fēnfēn①【 сын.】 әр түрлі; 

түрлі-түрлі：议论～ әр түрлі сыбыстар.

②【 үс.】 жаудыру; лақтыру; бірінен 

соң бірі ： ～ 提 出 问 题 сұрақтар 

жаудыру. 

【纷纷扬扬】fēnfēnyánɡyánɡ【сын.】
бет-бетімен; бей-берекет; тым-тырақай . 

【 纷 乱 】 fēnluàn 【 сын. 】 әдепсіз; 

жиюсыз; ретсіз; тәртіпсіз; астан-кестен 

болған; бейберекет; былық; ретсіз：～

的脚步声 асыр-тасыр. 

【 纷 披 】 fēnpī 〈 书 〉【 сын. 】
жыртылған; ұйпаланып қалған. 

【纷扰】 fēnrǎo【 сын.】 апай-топай; 

апалаң-топалаң; астан-кестен; әлем-

тапырық; әптер-тәптер; бассыздық; 

былық; былықпайшылық; жөнсіздік; 

ретсіздік; тәртіпсіз; тәртіпсіздік; ұйқы-

тұйқы; ыбырсу; ығы-жығы：内心的～
көңіл алаңдығы. 

【纷纭】fēnyún【сын.】→纷纷①：众

说～пікір алалығы. 

【 纷 杂 】 fēnzá 【 сын. 】 былық; 

шиеленіскен; аралас; аралатпа. 

【 纷 争 】 fēnzhēnɡ алауыздық; дау; 

жанжал; керіс; ұрыс-керіс; ұрыс-талас; 

іріткі：内部～ішкі жанжал. 

【纷至沓来】fēnzhìtàlái бірінен соң бірі  

еріп  жүру. 

【氛】fēn  атмосфера; жағдай; қалып; 

ахуал; жағдаят; жәйт ：战～  әскери 

жағдай. 

【 氛 围 】 ( 雰 围 ) fēnwéi 【 зат. 】
атмосфера; жағдай; қалып (айналадағы 

жағдай)：在节日欢乐的～中  көңілді 

мерекелік жағдайда. 

棻 fēn〈书〉қалың тоғай; ну орман. 

酚 fēn 【 зат. 】 фенол (шайыр 

өндірісінде қолданылатын органикалық 

қоспалар).[英 phenol] 

【酚酞】fēntài【зат.】  фенолфталеин . 

【雰雰】fēnfēn〈书〉【сын.】құйылу; 

төгілу; шашылу; жауу：雨雪～ жаңбыр 

қар аралас жауып тұр. 

【分】 fēn ①【ет.】бөлу; бөлшектеу; 

үлестіру ： 把 工 人 ～ 为 两 组 

жұмысшыларды екі топқа бөлу; 对半～

қақ бөлу;   一年～十二个月 бір жыл он 

екі  айға бөлінеді; 工厂～三班工作 

завод  үш сменде жұмыс істейді. 

②【ет.】бөлу; үлестіру; тарату; бөліп 

жіберу; бөліп тастау：～土地   жерді 

бөлісу;     把孩子们  ～    在各班里  

балаларды  топ бойынша бөліп жіберу. 

③【ет.】→分别：～年龄性别  жасы 

мен жынысы айырмасыз.④→分支 .⑤

(～儿 )【 зат.】→分【 сан.】 .⑥→分

【 сан. 】： 约 ～ бөлшек сандарды 

қысқарту.⑦ «фэнь»  (ұзындық өлшемі 

0,33сантиметрге тең). 

⑨  «фэнь»  (ҚХР ақша бірлігі  0,01 

юаньға тең).⑩(Fēn)【зат.】Фамилия. 

【分包】fēnbāo【ет.】 жеке-жеке ойын 

көрсету қойылымы; бір труппаның 

қойылымы бөлек екі спектакль . 

【 分 保 】 fēnbǎo 【 ет. 】 қайта 

қауіпсіздендіру; қайта сақтандыру. 

【 分 贝 】 fēnbèi 【 мөл. 】 децибел 

(дыбыс қаттылығының өлшемі). 

【分崩离析】 fēnbēnɡlíxī   бұзылып 

қалу; қирау; құлап қалу; құлау. 

【分辨】 fēnbiàn【 ет.】 ажыратылу; 

айыра тану; айырту; айыру; өзгеше 

болу; өзгешелену; шекараны белгілеу; 

шек кою：～能力 айыру қабілеті;   ～ 

 

是非善恶 шындық пен жалғанды айыра 

алу. 

【分辩】fēnbiàn【ет.】ақталу; талдау 

және дәлелдеу; таласқа түсу; таласу. 

【 分 别 】  fēnbié ① 【 ет. 】

айырылысу：～时 айырылысарда;  我

们 已 经 ～ 一 年 了 Біздің 

айырылысқанымызға бір жыл болды.②
ажырату; ажыратылу; айыра тану; 

айырту; айыру; өзгеше болу; 

өзгешелену. ③ сараланған ： ～ 对 待

сараланған тәсіл;. ④ 【 зат. 】
айырмашылық; ерекшелік; ұқсас 

еместік; айырма; өзгешелік：看不出有

什么～өзгешелік көріп тұрған жоқпын. 

【分兵】fēnbīnɡ【ет.】分开或分散兵

力：～把守要隘. 

【分布】 fēnbù【 ет.】бытырап жату; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%8E%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%82%D3%99%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B-%D1%82%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B-%D1%82%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%93%D1%8B-%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B9%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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жайылып жату; шашылып қалу：人口

的～密度 халықтың жиілігі; халықтың 

тығыздығы; ～图 карта;   ～区 алаң; 

ареал; кеңістік; таралу аймағы (кейбір 

хайуанаттар, өсімдіктер түрінің 

пайдалы қазбалардың және кейбір 

құбылыстардың тараған аймағы). 

【分餐】fēncān【ет.】порциялы тамақ; 

үлестеп беретін тамақ . 

【分册】 fēncè【 зат.】 том:  第二～  

екінші том. 

【分成】fēnchénɡ (～儿)【ет.】бөлу; 

үлестіру; тарату; бөліп жіберу; бөліп 

тастау：～三份 үш бөлікке бөлу;   ～两

班  екі бөлімшеге бөлу; ～ 制
сыбағаластық; үлескерлік; үлестестік 

(жерді жалға алу түрі, мұнда жалгерлік 

ақы жер меншіктенушіге астық 

үлесімен төленеді). 

【分爨】 fēncuàn〈书〉【 ет.】  бөлек 

тұру (ағайындылар жайлы). 

【分寸】fēn·cun【зат.】әдеп; әдептілік; 

көргенділік; өнегелілік ： 有 ～ әдеп 

сақтау;  没有～的人 әдепсіз адам. 

【 分 担 】 fēndān 【 ет. 】 бөлшектеу; 

жайып қою; ыдырату; бөлшектеп 

тастау; бөліп тастау; даралату; 

ортақтасу ：一部分社会工作由我～ 

қоғамдық жұмыстың бір бөлігін өзіме 

алдым. 

【分道扬镳】 fēndàoyánɡbiāo әртүрлі 

жолмен мансапқа жету. 

【分店】 fēndiàn 【 зат. 】  дүкеннің 

бөлімшесі, филиалы. 

【 分 队 】 fēnduì 【 зат. 】 бөлімше 

(батальон, рота, батарея т. б). 

【分发】 fēnfā【ет.】①таратып беру; 

үлестіру; үлестіріп беру ： ～ 信 件

хаттарды апарып беру;  ～ 奖 品

сыйлықтар үлестіріп беру.②→分派(人

员到工作岗位). 

【分肥】fènféi【ет.】  олжаны бөлісу. 

【分割】fēnɡē【ет.】бөлшектену; бөлу; 

бөліп-бөліп жіберу; даралау; мүшелеу; 

талдату; ыдыратып жіберу：不可～的

联系 тығыз байланыс. 

【分隔】 fēnɡé【 ет.】 қоршап қою; 

қоршау; тасалау：用屛风把房间～开
бөлмені шымылдықпен қоршап қою . 

【分工】fēnɡōnɡ【ет.】еңбек бөлінісі; 

еңбек бөлісу; еңбек бөлу ： 社 会 ～

қоғамдық еңбек бөлігісі; ～合作 еңбек 

бөлу және бірлестіру. 

【分公司】fēnɡōnɡsī【зат.】бөлімше; 

филиал (ірі мекеменің жергілікті бір 

бөлімі). 

【 分 管 】 fēnɡuǎn 【 ет. 】 меңгеру; 

меңгеріп отыру. 

【 分 毫 】 fēnháo 【 зат. 】 ешбір; 

ешқандай; түк; түк те; бір түйір де ：～

不能少 бір түйірде болмайды; ～不差
дәлме  дәл. 

【分号】1fēnhào【зат.】нүктелі үтір. 

【分号】 2fēnhào【 зат.】   бөлімше; 

филиал (ірі мекеменің жергілікті бір 

бөлімі). 

【 分 红 】 fēnhónɡ 【 ет. 】 дивиденд; 

үлесақы; үлеспайда (есеп беру 

уақытындағы акционерлік 

кәсіпорындардан түскен және акция 

жарнасына қарай акционерлерге 

үлестіретін пайда). 

【分洪】fēnhónɡ 【ет.】су тасқынын 

бұрып  жіберу. 

【 分 化 】 fēnhuà 【 ет. 】 ① жіктелу 

(әлеуметтік топтарға бөліну)：大～аса 

ірі жіктелу;     社会  ～ 为各个阶级

қоғам таптарға жіктелді. ②
диссимиляция; үйлеспеу (ұқсамау). 

【 分 机 】 fēnjī 【 зат. 】 абоненттік 

телефон нөмері. 

【分家】 fēnjiā【 ет.】 мүлікті бөлу; 

бөлісу; енші алу：因为～发生争执 

мүлікті бөлу жөнінде дауласу. 

【 分 解 】 fēnjiě 【 ет. 】 ① бұзылу; 

қалыпты құрылымның бұзылуы; 

құрылымның бұзылуы; 

құрылымсыздық. 

②дифференциациялау; жіктелу; жіктеу; 

саралау (бүтінді түрлі формаға, 

элементке, бөлшекке мүшелеп бөлу). 

③ ажырату; ыдырату; ажырау 

(химиялық реакция арқылы 

ажыратылу) ： ～ 反 应 реакцияны 

ажырату; 因【сан.】～көбейткіштерге 

ыдыратып топтау; ～ 定理 теореманы  

ыдырату. 

④аналитикалық; талдауға жұмсалатын 

(пайдаланылатын). 

【分界】fēnjiè①(-∥-)【ет.】белгілеу; 

меже қою; межелеу; шек қою; шектеу; 

демаркациялау; шекара белгілеу . ②

【зат.】→分界线. 

【分界线】 fēnjièxiàn【 зат.】межелік 

сызық; шек сызық; шек; шекара. 

 

【分斤掰两】 fēnjīnbāiliǎnɡ болмашы 

нәрсеге байлану. 

【分居】 fēnjū【 ет.】 бөлініп шығу; 

даралану; жекелену; бөлек тұру：兄

弟～ағайындылар бөлек тұрады. 

【 分 句 】 fēnjù 【 зат. 】  салалас 

құрмалас сөйлемнің  құрамындағы жай 

сөйлем. 

【 分 开 】 fēnkāi 【 ет. 】 ① айрылу; 

айрылысу; айрылысып кету; 

айырылысу; бөлініп шығу; даралану; 

жекелену：弟兄两人～已经三年了 екі 

ағайындылардың айырылысқанына үш 

жыл өтті. ② айырып алу; бөліп алу; 

бөліп жіберу; бөліп тастау; бөлу ：把新

书和旧书  ～   放 жаңа кітаптарды ескі 

кітаптардан бөлек бөліп  қою. 

【分栏】 fēnlán【 ет.】  егістік жерді 

бөлу. 

【分类】 fēnlèi【 ет.】 бөлу; жіктеу; 

классификациялау; саралану; 

тектестіру; топтастыру; жүйеге келтіру; 

жүйелеу：商品～ тауарды сорттау;    图

书～  кітаптарды жіктеу;    ～目录

жүйелі каталог;   ～ 学 жүйелеу; 

таксономия; топтастыру (жүйелеу, 

жануарларды, өсімдіктерді жүйе-

жүйесіне қарай топтастыру). 

【分离】 fēnlí【 ет.】① айырып алу; 

бөліп алу.②→别离. 

【分力】fēnlì【зат.】 жасаушы күш. 

【分列式】fēnlièshì【зат.】салтанатты 

марш. 

【分裂】fēnliè【ет.】①бөліну; бөлініп 

кету; жарықшақтанып жарылу：细胞～

жасушалардың бөлінуі. ② алауыздық 

тудыру; бірлікті жою. 

【 分 馏 】 fēnliú 【 ет. 】 фракциялық 

айыру ： ～ 部 分 фракция (түрлі 

температурада қайнатқанда сұйықтық 

қосындысының бөлінетін бөлшектері). 

【分门别类】fēnménbiélèi бөлу; жіктеу; 

классификациялау; саралану; 

тектестіру; топтастыру. 

【 分 米 】 fēnmǐ 【 мөл. 】 дециметр 

(метрдің оннан бір бөлігі). 

【 分 泌 】 fēnmì 【 ет. 】 секреция 

(бездердің ағзаға керек заттарды істеп 

шығаруы). 

【分娩】 fēnmiǎn 【 ет. 】 бала табу; 

босану; табу; туу: 她 ～ 了  Ол  

босанды;  ～的阵痛 туу толғағы. 

【分秒】 fēnmiǎo【зат.】  минут және 

секунд;  аз уақыт：～必争(一点儿时间

也不放松 )  уақыттың әрбір минутын 

қадірлеу. 

【分明】 fēnmínɡ ①【 сын.】 анық; 

ширақ：爱憎～сүйіспеншілік пен жек 

көрушілік анық ажырату.②【үс.】әдейі; 

біле тұра; көрінеу; айқын; ашықтан-

ашық; кесіп; турасынан：大家～看出是

你 Барлығы  айқын сен екенінді көрді. 

【分蘖】 fēnniè【ет.】шоқтану; шоқ-

шоқ болып өсу. 

【分派】 fēnpài 【 ет. 】① бағыттау; 

жолдау; жіберу; мегзеу; сілтеу; бөлу; 

үлестіру; тарату：～他到农村去工作

оны ауылға жұмысқа жіберді. ② әр 

жерге орналастыру; бөліп беру; бөліп 

жіберу. 

【分配】fēnpèi【ет.】①бөлу; үлестіру; 

тарату; әр жерге орналастыру; бөліп 

беру; бөліп жіберу ： ～ 宿 舍
жатақханадағы бөлмелерді бөліп 

беру;  ～土地  жерді бөлу. ② бөлу; 

үлестіру; тарату：～工作 жұмысты 

бөлу; 合理～劳【ет.】力 орынды түрде 

кадрларды дұрыс орналастыру .③бөлу; 

бөліс; бөлісу; таратып болу; таратып 

үлестіру; үлестіру; үлестірім. 

【分期】fēnqī【ет.】бөліп-бөліп өтеу; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B7%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
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бөліп-бөліп төлеу; кешеуілдету：～付

款 төлемді бөліп-бөліп өтеу;  ～付款买

自 行 车 кредитке велосипед сатып 

алу; ～完工 жұмысты кешеуілдету. 

【分歧】fēnqí 【сын.】айырмашылық; 

қайшылық; алауыздық; келіспеушілік; 

талас; ынтымақсыздық：整治上的～

саяси қайшылықтар;   意 见 ～

көзқарастардағы таластар; 消 除 ～
алауыздықтарды жою. 

【分清】fēnqīnɡ【ет.】 анық ажырату; 

айқын өзгешелендіру; айырып алу; 

бөліп алу ： ～ 是 非 шындық пен 

жалғанды анық ажырату. 

【分润】fēnrùn【ет.】 табысты бөлісу; 

табысты пайдалану, иемдену. 

【分散】fēnsàn ①【сын.】бытыратып 

орналастыру; бөліп-бөліп жіберу; 

ыдыратып жіберу：～注意力 алаң ету; 

көңілін алаң еткізу;  ～ 行 【 ет. 】

бірлеспеген қозғалыс;      ～资金

қаражатты бөліп-бөліп жіберу.②【ет.】  

→分发. 

【分设】 fēnshè 【 ет. 】 бөлшектену; 

бөлімшелену; ұсақталу. 

【 分 身 】 fēnshēn 【 ет. 】 уақыт 

үнемдеу ： 实 在 无 法 ～ еш уақыт 

үнемдемеу. 

【分神】 fēnshén 【 ет. 】 әбігерлену; 

мазасыздану; тынышсыздану; тынышы 

кету. 

【 分 式 】 fēnshì 【 зат. 】 бөлшек; 

бөлшекті 

【 分 手 】 fēnshǒu 【 ет. 】 айрылу; 

айрылысу; айрылысып кету; 

айырылысу; тарап кету. 

【分数】 fēnshù 【 зат. 】① бөлшек; 

бөлшек сан. 

②баға; балл; ұпай (оқушылардың білу 

дәрежесіне қарай қойылатын цифрлы 

баға). 

【分【сан.】线】fēnshùxiàn【зат.】①

→〖分【сан.】〗.②өту балы：他的

考试成绩超过了本市录取～  Ол 

емтихан тапсырып, өту баллын алды. 

【 分 水 岭 】 fēnshuǐlǐnɡ 【 зат. 】 су 

айыратын жон;  айырық; су айырығы; 

суайырық (екі жаққа суды айырып 

жіберетін биік жер). 

【 分 说 】 fēnshuō 【 ет. 】 түсіндіру; 

ұғындыру. 

【分摊】 fēntān【ет.】бөлу; үлестіру; 

тарату; бөліп салу：每人～五元  бес  

юаньнан әр біруіне  бөліп қою. 

【分体】 fēntǐ【сын.】бөліну арқылы 

көбею. 

【分庭抗礼】 fēntínɡkànɡlǐ  бірдей 

негіздер бойынша; бірдей құқықта. 

【分头】 1fēntóu【 үс.】 әркім жеке-

жеке：～通知自己的人 әркім жеке-

жеке өз жақындарына хабарлайды . 

【分头】2fēntóu【зат.】айрық; айырым 

(шаштың таралып айырылған жері). 

【分文】fēnwén【зат.】болмашы; бол 

ар болмас; көк тиын; шет тиындық：～

不值 көк тиынға да тұрмайды; соқыр 

тиынға да тұрмайды; ～不【зат.】 көк 

тиынсыз қалу. 

【分文不取】fēnwénbùqǔ  ақысыз; жай; 

тегін; текке; төлеусіз. 

【分析】 fēnxī【 ет.】 жасау; талдап 

жіктеу; талдау; анықтау; тексеру ：～

句子 сөйлемді талдау; ～问题 сұрақты 

талдап шығу;  化学～химиялық анализ;   

生物～  биоанализ . 

【 分 析 语 】 fēnxīyǔ 【 зат. 】
аналитикалық тілдер. 

【 分 享 】 fēnxiǎnɡ 【 ет. 】 бөлу; 

бөлшектеу; үлестіру; бөліп жіберу; 

бөліп тастау; бөлу：～一块面包 бір 

тілім нан бөлу;   ～ 喜悦 қуанышымен 

ортақтасу. 

【分销】 fēnxiāo【 ет.】  бөлшектеп 

сатып жіберу. 

【分晓】 fēnxiǎo①【 зат.】 айқындау; 

анықтау; біліп алу：  事情已见～ іс 

айқындалды;   明日便见～ ертең бәрі 

айқын болады. ②【 ет. 】 айқындалу; 

анықталу; анық болу：问～байқап қалу; 

біліп алу; сұрастырып білу.③【зат.】
әдеп; әдептілік; көргенділік; 

өнегелілік：没～的话 жөнсіз әңгіме. 

【分心】 fēnxīn【 ет.】① алаң болу; 

алдану; бездіру; енжар болу; көңіл 

сергіту. ② әбігерлену; мазасыздану; 

тынышсыздану; тынышы кету. 

【分野】 fēnyě 【 зат. 】 айырық; су 

айырығы; суайырық (екі жаққа суды 

айырып жіберетін биік жер); шек; 

шекара. 

【分阴】fēnyīn【зат.】кірпік қаққанша; 

қас қағым; лезде; сәтте; замат. 

【 分 忧 】 fēnyōu 【 ет. 】   біреудің 

қайғысына ортақтасу;  аяу; көңіл айту. 

【分赃】fēnzānɡ【ет.】 ұрланған затты 

бөлу; олжа, табыс бөлісі. 

【分则】fēnzé【зат.】жеке ереже; бап; 

тармақ. 

【分账】fēnzhànɡ【ет.】 пропорциялы 

ақшалай қаражатты  бөлу. 

【分诊】fēnzhěn【ет.】  медициналық 

көмек көрсету  кезектілігін анықтау. 

【 分 支 】 fēnzhī 【 зат. 】 бөлімше; 

филиал (ірі мекеменің жергілікті бір 

бөлімі)：～机构 ұйым бөлімшесі. 

【 分 子 】 fēnzǐ 【 зат. 】 ① → 〖 分

【сан.】〗.②молекула; тұл (химиялық 

құрамын түгел сақтайтын заттың ең 

кішкентай бөлшегі). 

【 分 子 量 】 fēnzǐliànɡ 【 зат. 】
молекулалық салмақ (молекуланың 

құрамындағы барлық атомдардың 

салмағы). 

【 分 子 筛 】 fēnzǐshāi 【 зат. 】

молекулалық  елеуіш. 

【 分 子 式 】 fēnzǐshì 【 зат. 】
молекулалық формула. 

 

 

fén 

 

【坟】 fén【зат.】бейіт, мола, қорым, 

мазар:祖～ рулық мола;  上～ молаға 

бару. 

【坟地】 féndì【 зат.】 бейіт; зират; 

қорым; мазар; мола; ауыл зираты 

(селолық жердегі мола) . 

【坟墓】fénmù【зат.】бейіт; көр; қабір; 

мазар; мола; мүрде. 

【坟山】 fénshān〈方〉【 зат.】бейіт; 

көр; қабір; мазар; мола; мүрде. 

【坟头】 féntóu (～儿 )【 зат.】мола 

төбесі. 

【汾酒】 fénjiǔ【 зат.】  Фэньяндық 

шарап. 

棼 fén 〈 书 〉 араластырып жіберу; 

матастыру; шатыстыру. 

焚 fén жағып жіберу; өртеп жіберу; 

өртеу; жандырып жіберу; тұтату ：～香
фимиам (шылымға қосатын әтір иісті 

зат) жағып жіберу. 

【焚膏继晷】 fénɡāojìɡuǐ күндіз  түні 

еңбек ету. 

【焚化】 fénhuà【 ет.】 жағу; жағып 

жіберу. 

【焚毁】 fénhuǐ【 ет.】 жағу; жағып 

жіберу; күл қылу; өртеп жіберу：全部

文件都被～了  барлық қағаздар мен 

құжаттар өртенді. 

【焚烧】fénshāo【ет.】жағып жіберу; 

өртеп жіберу; өртеу; жандырып жіберу; 

тұтату. 

【豮】（豶）fén［豮猪］(fénzhū)〈方〉

【зат.】қабан; шошқаның еркегі. 

 

 

 

 

 

fěn 

 

【粉】 fěn ①【 зат.】 ұнтақ：蛋～

жұмыртқа ұнтағы;    豆～бұршақ ұны.

②【зат.】опа. 

④ 【 зат. 】 ақ; ақталған ： ～ 墙

қабырғаны ағарту.⑤ →粉红. 

【粉笔】fěnbǐ【зат.】бор. 

【粉尘】fěnchén【зат.】қоқым; тозаң; 

шаң; шаң-тозаң. 

【粉刺】 fěncì【 зат.】 безеу; бөртпе; 

ұшық . 

【粉黛】fěndài〈书〉【зат.】косметика 

(бет-ауызды, денені опа-далап жағып 

әдемілеу). 

【粉蝶】fěndié【зат.】репница. 

【粉红】 fěnhónɡ 【 сын. 】 алқызыл; 

қызғылт. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%82%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%80%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%80%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%A3-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%82/


215 

 

【粉剂】fěnjì【зат.】ұнтақ. 

【 粉 连 纸 】 fěnliánzhǐ 【 зат. 】
фэньляньчжи (ақ; бор түстес қағаздың 

түрі). 

【粉领】fěnlǐnɡ【зат.】фрилансер. 

【粉末】 fěnmò(～儿 )【 зат.】 ұсақ 

ұнтақ：研成～ұсақ  ұнтақта ысқылау. 

【 粉 墨 登 场 】 fěnmòdēnɡchǎnɡ 

боямаланып сахнаға шығу . 

【粉皮】fěnpí(～儿)【зат.】  жіңішке  

желатин қосып жасалған пластинка. 

【粉扑儿】fěnpūr【зат.】мамықша; опа 

жағатып мамық. 

【粉芡】 fěnqiàn【 зат.】  крахмалдан  

ерітінді. 

【粉墙】 fěnqiánɡ【 зат.】 қабырғаны 

ағарту. 

【粉沙】fěnshā【зат.】құмайт. 

【粉身碎骨】fěnshēnsuìɡǔ   күл-талқан 

ету. 

【粉饰】 fěnshì【ет.】лакпен сырлау; 

лак жағу; лактау; әрлендіру; әрлеу; 

боямалау; бояу; әдемілеу; әрлеу; 

әсемдеу; әшекейлеу; безендіру; 

жайнату; көріктендіру; сәндендіру. 

【粉刷】 fěnshuā 【 ет. 】 қабырғаны 

ағарту; ағарту; ақтау (ақпен бояу). 

【粉碎】 fěnsuì ①【 сын.】майдалау; 

түю; ұсақтау; ұсату; айналдыру; ：把茶

杯 打 得 ～  кесені быт-шыт болып 

қираты.②【 ет.】 күйрету; талқандау;  

күл-талқан ету. 

【 粉 条 】 fěntiáo ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

крахмалдан вермишель (зауытта 

істелген жіңішке жұмыр кеспе) . 

 

 

fèn 

 

【分】fèn ①мөлшер：水～дымқылдық; 

дымығу; ылғал; ылғалдық; ылғалдылық;  

盐 ～ ащылық; тұздылық. ② борыш; 

қарыз; міндет; парыз; уәзипа ：认为～

所当然 міндетім деп санау;     ～所当然

басты парыз.③→“份”. 

【 分 际 】 fènjì 【 зат. 】 ① қоғамдық 

жағдай.②шама; шамасын сезу. 

【分量】(份【мөл.】) fèn·liànɡ【зат.】

салмақ：～很重 ауыр салмақты; көп 

жүкті; 没有～的话 жеңіл-желпі фраза. 

【分内】(份内) fènnèi【сын.】қолайлы; 

лайықты; тиісті; белгіленген; мерзімді; 

салынған：关心学生是教师～的事 

оқушыларды оқыту ұстаздың негізгі 

міндеті. 

【分外】(份外) fènwài ①【үс.】аса; 

өте; өте-мөте; төтенше：～高兴  өте 

қуанышты.②【сын.】жақты; жақтық; 

тиісті емес ：～之事 тиісті емес іс. 

【分子】(份子) fènzǐ【зат.】элемент：

知识～ зиялы; интеллигент;  积极～
активист; белсенді; қоғамшыл. 

【份】fèn ①бөлік; пай; сыбаға; үлес：

分 成 三 ～ үш бөлікке бөлу. ② дана:  

两  ～报纸 екі дана газет;     缮写三～

үш данаға көшіріп жазу. ③ порцион 

(тапсырыс бойынша берілетін порция); 

бір кісілік тамақ; порция; сыбаға：一～

面包 нан порциясы.〈古〉又同“彬”bīn. 

【份额】fèn’é【зат.】 бөлік;  пайыз. 

【份儿】fènr〈口〉【зат.】бөлік; пай; 

сыбаға; үлес; жарна; жарнақ; жарналық; 

жарнапұл . 

【份儿饭】 fènrfàn 【 зат.】 порцион 

(тапсырыс бойынша берілетін порция). 

【份子】fèn·zi【зат.】①жарна; жарнақ; 

жарналық; жарнапұл; пай; үлес. ②
ақшалай сыйлық. 

【坋】 fèn 古坋 (Gǔfèn)，  Фуцзянь 

провинциядағы жер атауы. 

【奋不顾身】fènbùɡùshēn аянбай; жан 

аямай; жанкешті; жанын қия; шексіз 

беріліп; ынтасымен беріліп. 

【奋斗】 fèndòu【ет.】алысу; күресу; 

тартысу：艰苦～ауыр күрес;  共同～
ортақ күрес. 

【奋发】 fènfā【 ет.】жігерлену; рух 

көтерілу; рухтану; шабыттанып 

кірісу ：～有为 бар күш жігерімен 

жоғарғы мақсатқа жету. 

【奋飞】 fènfēi【 ет.】 ұмтылу және 

аспанға көтерілу. 

【奋激】fènjī【сын.】албырту; екілену; 

желдену; желігу; қозу; лепіру; құмар; 

құмарлық; құмарпаздық; қызбалық. 

【奋力】fènlì【үс.】бар күшімен; бар 

пәрменімен; екпіндей; екпіндеп; 

жігермен; қайратпен; қайраттанып. 

【奋袂】 fènmèi〈书〉【 ет.】 жеңді 

қайыру; жеңді түріп қою; жеңді түру. 

【 奋 勉 】 fènmiǎn 【 ет. 】 жігер; 

зейінділік; ықыластылық; ынта; іждағат; 

бұлқыныс; жігер; құлшыныс; ынта. 

【奋起】fènqǐ【ет.】жоғары көтерілу; 

көтерілу; шығу; жігерлену; рух 

көтерілу; рухтану; шабыттанып кірісу;  

қайраттану; сергу ： ～ 保 卫 袓 国
Отаныңды қорғау үшін қарсы тұру. 

【奋勇】fènyǒnɡ【ет.】батыл; ерленіп: 

жүрексінбестен; тайсалмай ：～杀敌 

ерленіп жауға қарсы шығу. 

【奋战】fènzhàn【ет.】қажырлы күрес; 

табан тірескен күрес. 

【偾】（僨）fèn①〈书〉бұзылу; іске 

аспау; болдырмау; бұзып жіберу; 

бүлдіру ： ～ 事 ( 把 事 情 搞坏 ) істі 

бүлдіру; істі бұзу. ② (Fèn) 【 зат. 】
Фамилия. 

粪（糞） fèn①【 зат.】 боқ; қи; ұлы 

дәрет; дәрет; нәжіс (адамның қиы);  көң; 

құстың қиы; боқ; жапа; көң; саңғырық; 

тезек  ：牛～сиырдың боқы;  送～қи 

тасу; 给地上～жерді қимен өңдеу.    

②〈书〉 тыңайту; жер өңдеу：～地
жер тыңайту. 

【粪便】 fènbiàn【зат.】дәрет; нәжіс; 

нысап . 

【 粪 肥 】 fènféi 【 зат. 】 көңді 

тыңайтқыш. 

【粪箕子】 fènjī·zi【зат.】  нысап, қи 

жинауға арналған  күрекше. 

【 粪 坑 】 fènkēnɡ 【 зат. 】 ① көңді 

тоқыма.②→粪坑子. 

【粪土】 fèntǔ【 зат.】 боқтық; ескі-

құсқы; қоқыр-соқыр. 

 

愤（憤） fèn ашу кернеу; қатты ашу; 

зығырданы қайнау. 

【愤愤】(忿忿) fènfèn【сын.】ашумен; 

ашу кернеп：～不平 ашулы болу. 

【愤恨】fènhèn【ет.】іштей кектену：

感到～жек көру. 

【 愤 激 】 fènjī 【 сын. 】 көтерілген; 

қоздырылған ： ～ 心 情 адыраңдық; 

желігушілік; қозушылық; қызулық; 

қызушылық . 

【愤慨】 fènkǎi【 сын.】 көтеріліске 

шығу; көтерілу; қарсы болу：无比～
шексіз бүлік. 

【愤懑】fènmèn〈书〉【сын.】басылу; 

жабығу; жабырқаңқылық; жабырқану; 

жабырқау; жабырқаулық; мұңаю;  азап 

шеккен; күйінген; қатты қиналатын; 

қатты қиналған; қатты ренжулі ：感

到～мұңаю. 

【愤怒】fènnù【сын.】ашу; қаһар; ыза; 

зәр; наразылық; зығырданы қайнау; ыза; 

ыза болушылық ： 

不可遏止的～бой бермейтін ашу;  ～的 

目光 ашулы көзқарас;       抑制  ～ 

ашуды басу. 

【 愤 然 】 fènrán 【 сын. 】 ашынған; 

ызаланған; ызалы; ашу; қаһар; ыза . 

【 愤 世 嫉 俗 】 fènshìjísú   адамға 

өшпенділік; дұшпандық; жексұрындық; 

мизантропия. 

【鲼】fèn【зат.】скат; тұтасқанат (ірі 

жыртқыш теңіз балығы). 

瀵 fèn〈书〉бұрқақша атқылау; шапшу. 

【瀵泉】fènquán【зат.】гейзер (мезгіл-

мезгіл фонтан болып шапшып ататын 

ыстық су). 

 

fēnɡ 

 

【丰碑】fēnɡbēi【зат.】біртума; үлгі; 

шедевр (асқан үлгілі шығарма). 

【丰产】 fēnɡchǎn【 ет.】мол өнімді 

астық：～田 жоғары өнімді егістік жер. 

【丰登】fēnɡdēnɡ【ет.】→ 丰收 . 

【丰富】 fēnɡfù①【 сын.】 бай; көп; 

мол; берекетті; көл-көсір;：物产～的国

家  бай ел;  ～的知识 білімі мол.②

【ет.】байыту; молайту：～自己的经

验 өз тәжірибесін байыту . 

【丰功伟绩】 fēnɡɡōnɡwěijì аса зор 

қызмет. 
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【丰厚】 fēnɡhòu【 сын.】① қалың; 

жұп-жұмсақ; жүндес; күлтелі; мамық; 

мамықты; ұлпа; үлпілдек ：～松软的头

发 қалың және жұмсақ шаш. ② аса 

қымбат; бай; бағалы; қымбат; мол：～

的礼品 мол сыйлық. 

【丰满】 fēnɡmǎn【 сын.】① береке; 

көл-көсір; молшылық：囤里粮食～

қоймадағы астық мол. ② етжеңді; 

толық：～的脸庞 толық бет. 

【丰茂】 fēnɡmào【 сын.】 салтанат; 

салтанаттылық; сән; сәнділік. 

【丰美】fēnɡměi【сын.】бай; көп; мол; 

асқан жақсы; тамаша ： ～ 的 晚 餐 

тамаша кешкі ас;  水草～的牧场 шөп 

пен суға мол жайылым. 

【丰年】fēnɡnián【зат.】астықты жыл; 

өнімді жыл. 

【丰沛】 fēnɡpèi【 сын.】 әжептәуір; 

жетерлік; жеткілікті; мол:  今年雨水～ 

биыл жаңбыр әжептәуір жауды. 

【丰饶】 fēnɡráo【 сын.】 бай және 

берекелі; жарылқаған：～的地区 бай 

және берекелі жер. 

【 丰 乳 】 fēnɡrǔ 【 ет. 】  омырауды 

ұлғайту. 

【丰赡】 fēnɡshàn〈书〉【сын.】бай; 

көп; мол. 

【 丰 盛 】 fēnɡshènɡ 【 сын. 】 асқан 

жақсы; тамаша; бай; көп; мол：～的筵

席 қонағасы; мол күтім. 

【丰实】fēnɡshí【сын.】→丰足. 

【丰收】 fēnɡshōu【 ет.】мол шығым 

(астық)：～的地区 астығы бітік болған 

жер;   ～在望 мол шығым болатынын  

күту, үміттеу. 

【丰硕】 fēnɡshuò【 сын.】 бай және 

көлемді：～的成果 көлемді нәтиже. 

【丰沃】fēnɡwò【сын.】асыл; жемісті; 

құнарлы; шұрайлы. 

【丰衣足食】fēnɡyīzúshí молшылықта 

тұру. 

【丰盈】fēnɡyínɡ【сын.】①→丰满②

ауқаттылық ： 衣 食 ～  толық 

материалдық қамтамасыздық. 

【丰裕】fēnɡyù【сын.】ауқатты; әлді; 

бардам; дәулетті; күйлі; малды; тоқ：生

活～молшылықта тұру. 

【丰足】fēnɡzú【сын.】ауқатты; әлді; 

бардам; дәулетті; күйлі; малды; тоқ; 

ағыл-тегіл; молшылықта ： 衣 食 ～ 

молшылықта өмір сүру. 

【风】 fēnɡ ①【 зат. 】 жел арқылы 

жүретін; жел арқылы қимылдаушы; 

жел күшімен қимылдаушы. 

②жел：北～ солтүстік желі; 东北～

солтүстік батыс желі;      今天有～ 

бүгін күн желді;   ～大了 желдің екпіні 

көбейді. 

③ кепкен; қақталған (күнге); желге 

кептірілген：～鸡 қақталған тауық;  ～

肉 кепкен ет. 

④ әдет; әдет-ғұрып; дәстүр; жоралғы; 

салт：家～ отбасылық әдет;   世～ 

қоғамдық әдет-ғұрып. 

⑤ қауесет; сыбыс; сыпсың; хабар; 

дабырық; дақпырт; қаңқу; лақап：走

了～儿了 сыбыстар жүріп жатты. 

⑥жылдам жайылатын жұқпалы ауру; 

тез жайылғыштық; тез тарағыштық; тез 

таралатын індет. 

⑦ күйлеу (сүтқоректілердің күйлеу 

маусымы). 

⑧ пейзаж; табиғи суреті (табиғатты 

түсірген көркем сурет). 

⑨(Fēnɡ)【зат.】Фамилия. 

 【风暴】fēnɡbào【зат.】①алай-дүлей 

қатты жел; боран; дауыл; теңіз дауылы.

②ду; толқын; дауыл; құйын：革命的～ 

революциялық толқын. 

【 风 暴 潮 】 fēnɡbàocháo 【 зат. 】
дауылды толқын. 

【风波】fēnɡbō【зат.】ду; толқын; дау 

жанжал; егес; қақтығыс; оқиға; 

соқтығыс. 

【风采】 fēnɡcǎi【 зат.】 әдет; әлпет; 

мақам; мәнер; мінез; мінез-құлық; үлгі; 

жүріс-тұрыс; мінез-құлық ：～【ет.】

人 жағымды  мінез-құлық. 

【风操】fēnɡcāo【зат.】адамгершілік; 

құлықтылық; өнегелік. 

【风潮】 fēnɡcháo【 зат.】маза кету; 

тынышсыздану; апай-топай; апалаң-

топалаң; астан-кестен; әлем-тапырық; 

әптер-тәптер; бассыздық; былық; 

былықпайшылық; жөнсіздік; ретсіздік; 

тәртіпсіз; тәртіпсіздік; ：闹～тынышы 

кету. 

【风车】 fēnɡchē 【 зат. 】①   жел 

қозғалтқыш (жел күшімен қозғалатын 

жүргізілетін қозғалтқыш).② ұшырғыш 

(бидай суыратын, ұшыратын машина). 

【风尘】fēnɡchén【зат.】①тұрмыстың 

ащылығы; жолдың ауырлығы ：～仆仆

жолдың ауырлығын шыдау;  满面～

желге тотыққан бет.②пендешілік өмір 

(монастырьлық, діни адамдар емес, 

кәдімгі өмір тіршілігіндегі адамдар, 

жай адамдар тобына жататын); 

күнделікті қарбалас өмір ： 漂 泊 ～
дүние кезу; тоқтаусыз кезу. 

【 风 传 】 fēnɡchuán 【 ет. 】 лақап 

таралып жүр. 

【风吹草动】fēnɡchuīcǎodònɡ   желден 

шөп жайқалып тұру. 

【风刀霜剑】 fēnɡdāoshuānɡjiàn суық 

күн; салқын күн; қиын жағдай. 

【 风 笛 】 fēnɡdí 【 зат. 】 волынка 

(музыкалық құралдың бір түрі). 

【风电】 fēnɡdiàn【зат.】①жел және 

найзағай.②жылдам өзгеріс. 

【风电场】fēnɡdiànchǎnɡ【зат.】  жел  

электр станциясы. 

【 风 洞 】 fēnɡdònɡ 【 зат. 】
аэродинамикалық труба. 

【 风 斗 】 fēnɡdǒu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

терезенің жоғарғы бөлігіндегі мақта 

тор. 

【风度】 fēnɡdù【 зат.】 әдет; әлпет; 

мақам; мәнер; мінез; мінез-құлық; 

үлгі：有很～жақсы мінезімен; ～翩翩 

керемет мінез-құлық. 

【风发】fēnɡfā【сын.】қайсарлықпен 

және жылдам тез. 

【 风 帆 】 fēnɡfān 【 зат. 】 желкен; 

желқайық;  желкенді қайық . 

【风范】 fēnɡfàn〈书〉【 зат.】 үлгі-

нұсқа; үлгілі; эталон (қолданудағы 

өлшеуіштерді салыстырып тексеріп 

отыратын өлшеуіш үлгісі). 

【风风火火】 fēnɡfēnɡhuǒhuǒ  асығу; 

лепілдеу; қатты қобалжу; жанығу; 

жаяулату; жаяу қалдыру; жеделдену; 

жеделдеу; сасқалақтау . 

【风干】 fēnɡɡān【ет.】қақтау; желге 

кептіру：～腊肉 қақталған ет; 把木

材 ～  ағаш материалдарын желге 

кептіру. 

【风格】 fēnɡɡé【 зат.】① ерекшелік; 

көркемдік; нақыш; орындау тәсілі; 

тәсіл; стиль：发扬高尚的共产主义～

жоғары коммунистік стильді дамыту.②
жанр (әдеби шығармалардың белгілі 

бір түрі)：艺术～көркем стилі; 民族～
ұлттық стиль. 

【风骨】 fēnɡɡǔ【 зат.】①бағытынан 

аумаушылық; беріктік; сенімділік; 

табандылық; тиянақтылық; 

таймаушылық; қажырлық; 

қажырлылық; қайраттылық; төзімділік; 

тұрақтылық; тұрыстық .② стиль (бір 

суретшінің, заманның я ұлттың 

шығармаларына тән көркемдік 

құралдардың жинағы). 

【风光】fēnɡɡuānɡ【зат.】әсем көрініс; 

пейзаж; табиғат көрінісі (белгілі бір 

жердің я жаратылыстың әсем көрінісі); 

ландшафт (жер бетінің көрінісі)：山

地～тау ландшафтысы;  ～旖旎（yǐnǐ)  

тамаша пейзаж. 

【风害】 fēnɡhài【 зат.】  дауылдан, 

қатты желден болған апат. 

【风寒】 fēnɡhán【зат.】салқын тию; 

суық өту; суық тию; тұмау：他受了～,  

得病了 Ол суық   тигізіп ауырып  қалды. 

【风和日丽】fēnɡhérìlì самал жел және 

жарқыраған күн (ашық және жылы). 

【风戽】fēnɡhù【зат.】    жел арқылы 

қимылдаушы  су сарқар. 

【风花雪月】 fēnɡhuāxuěyuè идиллия 

(жаратылыстың кең байлығында 

тыныш өмірді суреттейтін поэзиялық 

шығарма). 

【风华】 fēnɡhuá〈书〉【 зат.】әдемі; 

әсем; биязы  және дарынды：～正茂
күш кемеліне толған кез. 
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【风化】 1fēnɡhuà【 зат.】  қоғамдық  

әдет-ғұрып;：有伤～ қоғамдық әдет-

ғұрыпқа зиян  келтіру. 

【风化】 2fēnɡhuà【 ет.】①желдету; 

жел қақтыру.②эфлоресценция. 

【风级】 fēnɡjí【 зат.】жел  шкаласы 

(әртүрлі өлшеу аспаптарының бетіндегі 

салынған өлшем сызықтар)  . 

风级表 

【风纪】fēnɡjì【зат.】тәртіп：～严肃
әскери тәртіп. 

【风纪扣】 fēnɡjìkòu 【 зат. 】 қарсы 

ілгек; түйменің тесігі; ілгек. 

【 风 景 】 fēnɡjǐnɡ 【 зат. 】 көрініс; 

панорама (жоғарыдан қарағандағы 

жазықтықтың көрінісі); әсем көрініс; 

пейзаж; табиғат көрінісі (белгілі бір 

жердің я жаратылыстың әсем көрінісі); 

ландшафт (жер бетінің көрінісі)：～区
әсем көрініс жер; әдемі жер. 

【 风 景 画 】 fēnɡjǐnɡhuà 【 зат. 】
пейзаждық сурет. 

【 风 景 线 】 fēnɡjǐnɡxiàn 【 зат. 】
пейзаждық аймақ; пейзаждық пояс. 

【风镜】 fēnɡjìnɡ 【 зат. 】 қорғаныш 

көзілдірік (түрлі өндірісте). 

【 风 卷 残 云 】 fēnɡjuǎncányún жай 

оғындай шапшаңдықпен жойып жіберу. 

【风口】fēnɡkǒu 【зат.】азынақ; өтпе 

жел;  өкпек жел：站在～азынақта тұру. 

【风口浪尖】fēnɡkǒulànɡjiān  жалынды. 

【风浪】 fēnɡlànɡ【зат.】①жел және 

толқын ：海上～很大 теңіз толқуы 

қатты.②→风险. 

【风雷】 fēnɡléi 【 зат. 】 алай-дүлей 

қатты жел; боран; дауыл; найзағай; 

құйын . 

【风力】 fēnɡlì【 зат.】желдің күші; 

желдің қаттылығы ：～四级  желдің 

күші төрт балл;   ～发【ет.】机 жел 

қозғалтқышы. 

【风力发电】fēnɡlìfādiàn жел арқылы 

қимылдаушы  генератор (механикалық 

энергияны электрэнергиясына 

айналдыратын машина). 

【风凉】 fēnɡliánɡ 【 сын. 】 салқын; 

суық：～的地方 салқын жер;    这里

很～ бұл жер салқын. 

【 风 凉 话 】 fēnɡliánɡhuà 【 зат. 】 

ешнәрсеге жүктемейтін, 

міндеттемейтін сөздер ： 说 ～ 

ешнәрсеге жүктемейтін сөздер айту. 

【风铃】 fēnɡlínɡ【 зат.】 ғибадатхана 

мен храмдарда шатырдың шетінде  

ілініп тұратын қоңырау   . 

【风流】fēnɡliú【сын.】①аса көрнекті; 

дүр; көрнекті; үздік; батырлық; ерлік; 

қаһармандық ：【сан.】～人物，还看今

朝  нағыз адамдарды табу үшін,бүгінгі 

күнге қарау керек. ② богема (актер, 

музыкант, әдебиетші, суретші сияқты 

зиялылардың тапшылықты елең 

қылмайтын әуре-сарсаң тұрмысы). ③
арманшыл; қиялшыл; романтикалық; 

махаббатқа қатысты; махаббатты; 

махаббаттық; сүйікті：～韵事 махаббат 

істері. 

【风流云散】fēnɡliúyúnsàn    түтіндей 

жойылу. 

【风马牛不相及】 fēnɡmǎniúbùxiānɡjí 

бір біріне ешқандай қатысы жоқ. 

【风帽】 fēnɡmào【 зат.】 капюшон; 

күләпара (сыртқы киімнің жағасымен 

бірге тігілген қайырылмалы бас киім); 

капор (әйелдер киетін қысқы бас киім). 

【 风 貌 】 fēnɡmào 【 зат. 】
айырмашылық; өзгешелік; сипат; 

түр ： 民 族 文 化 的 ～  ұлттық 

мәдениеттің ерекшелігі;   要保有民间艺

术 的 原 来 ～  халықтық  көркем 

шығармашылықтың ежелгі 

ерекшеліктерін сақтау керек .② әдемі 

келбет; сыртқы келбеті әсем. 

【风门】 fēnɡmén ( ～儿 ) 【 зат. 】
акселератор (нарықтық қатынасты 

мемлекеттік реттеуде пайдаланылатын 

көрсеткіш). 

【风靡】fēnɡmǐ【ет.】 →风行：～一

时 танымал болу;   ～世界 бүкіл әлемге 

кең таралу. 

【风磨】fēnɡmò【зат.】жел диірмен. 

【风鸟】 fēnɡniǎo【зат.】флюгер (тау 

шыңына орнатылған жалау). 

【风平浪静】 fēnɡpínɡlànɡjìnɡ тып-

тыныш; жым-жырт. 

【风起云涌】 fēnɡqǐyúnyǒnɡ ағынды; 

екпінді; екпіні жылдам; құтыра; тез әрі 

қарқынды даму：～地展开建设 орасан 

зор масштабта құрылыс жұмыстарын 

өркендету. 

【风气】 fēnɡqì 【 зат. 】 әдет-ғұрып; 

ғұрып：社会～ қоғамдық әдет-ғұрып. 

【风琴】 fēnɡqín【 зат.】фисгармония 

(клавишалы музыкалық аспап). 

【风情】 fēnɡqínɡ【 зат.】① әсемдік; 

көркемдік; көріктілік; нәзіктілік; сән; 

бой тартарлық; таң қаларлық.②〈书〉
әдет-ғұрып; ғұрып; дәстүр; жоралғы; 

салт .③ашыналық; флирт (жастық әзіл, 

біреуге көңілі ауу, албырттық); 

әсемпаздық; құбылып түрленушілік; 

қылымсушылық; наздық; 

қылымсығыштық; назданғыштық：卖

弄～қылымсу; әзілдесу; албырт болу; 

ашына болу; ойнап күлу; тәлімсу. 

【风趣】 fēnɡqù①【 зат.】ажуа; әзіл-

оспақ; әзіл-сықақ; мысқыл：很有～的

人 қызықты адам; 说话很～ ажуалап 

сөйлеу; мысқылдап сөйлеу. ② жанр 

(әдеби шығармалардың белгілі бір түрі); 

стиль. 

【风圈】fēnɡquān (～儿)【зат.】 айдың 

айналасындағы дөңгелек. 

【风骚】1fēnɡsāo〈书〉【 зат.】жыр; 

көркем өлең; өлең сөз; өлең-жыр; 

поэзия. 

【 风 骚 】 2 fēnɡsāo 【 сын. 】

қылымсыған; назды (әйел)：～女人 

назды әйел. 

【 风 色 】 fēnɡsè 【 зат. 】 ① желдің 

бағыты мен шкаласы.②(比喻情势)：

看～办事 ыңғайға бейімделе кету. 

【 风 沙 】 fēnɡshā 【 зат. 】 көшпелі 

жылжымалы құм ： 漫 天 ～ аспан 

көшпелі жылжымалы құмға жамылды. 

【风扇】fēnɡshàn【зат.】①желдеткіш 

(үйдегі, шахтадағы ауаны тазартып, 

жаңғыртып тұруға арналған аспап).②
асып қоятын желпуіш. 

【风尚】fēnɡshànɡ【зат.】әдет-ғұрып; 

ғұрып; дәстүр; жоралғы;：旧～  ескі 

дәстүр;  社会～қоғамдық  әдет-ғұрып;. 

【风声】 fēnɡshēnɡ【 зат.】①желдің 

гуілі; желдің сарнауы; желдің уілдеген 

дауысы. ② қауесет; лақап; сыбыс; 

сыпсың; хабар：走漏～іс жұртқа жария 

болды;   他们难道已经得到了～? олар 

шыныменде ол жайында  жымысқылап 

біліп алды ма? . 

【风声鹤唳】 fēnɡshēnɡhèlì  желдің 

зуылы; желдің ызыңы және 

тырналардың айқайы. 

【风湿】 fēnɡshī 【 зат. 】 ревматизм; 

сарп. 

【 风 湿 病 】 fēnɡshībìnɡ 【 зат. 】
ревматизм; сарп (буын-буын мен 

бұлшық еттердің шаншып, сырқырап 

ауыруы). 

【风蚀】 fēnɡshí【ет.】дефляция (тау 

жынысын минералдың бөлшекпен 

үрлеп, қырып, тегістеп ажарлау). 

【风势】fēnɡshì【зат.】①желдің күші; 

желдің қаттылығы:  ～  渐衰 желдің 

күші бірте-бірте басылды.②жағдайдың 

дамуы. 

【风霜】fēnɡshuānɡ【зат.】азап; азап 

шегу; бейнет; жапа көру; жапа шегу; 

зар; қазап; қайғы-қасірет көру; құсалық; 

налыс; сергелдең; тақсірет; 

тарығушылық：满脸～қайғылы түр. 

【风水】 fēnɡ·shuǐ 【 зат. 】 фэншуй, 

геомантия. 

【风俗】 fēnɡsú 【 зат. 】 әдет; әдет-

ғұрып; дәстүр; жоралғы; салт. 

【风俗画】 fēnɡsúhuà【зат.】жанрлық 

сурет өнері. 

【风调雨顺】fēnɡtiáoyǔshùn самал жел 

және жайлы жаңбыр; құтты климат.. 

【风头】fēnɡ·tou【зат.】①атақтылық; 

әшкерелік; белгілілік; даңқтылық; 

мәшһүрлік; біріншілік; озықтық; 

үздіктік ：出～бөсу; мақтану.②ахуал; 

жағдай; жағдаят; жәйт：～不对 жағдай 

қолайлы емес; 看～жағдайларға қарай. 

【风土】  fēnɡtǔ【 зат.】  аймақтың  

жаратылыс жағдайы ： ～ 人 情 

жергілікті жағдайы мен әдет-ғұрпы. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8E%D1%88%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BB%D3%99%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3-%D0%B6%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%88%D2%BB%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B9%D1%82/
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【风味】fēnɡwèi【зат.】айрықшалық; 

басқалық; басқашалық; еректік; 

ерекшелік; ерендік; өзгешелік; рух; 

рухани қасиет ： 有 民 族 ～  ұлттық 

ерекшелікте; 外国～ таңсық; экзотика 

(бір елдің адамдарына басқа бір алыс 

шетелде оқшау болып көрінетін 

өзгешеліктердің жиынтығы);  这首诗有

民歌～ бұл өлең  шумағында халықтың 

өлеңдерінің рухы бар. 

【风闻】fēnɡwén【ет.】қауесет; лақап; 

сыбыс; сыпсың; хабар;  сырт есітуге 

қарағанда：～他已经离开这个城市  

сырт есітуге қарағанда ол да осы  

қаладан кетіп қалыпты. 

【风物】 fēnɡwù【 зат.】    қоршаған 

орта; табиғат және   әдет-ғұрып; 

ғұрып ：南国～  Қытайдың оңтүстік 

бөлігінің табиғаты мен әдет-ғұрпы. 

【风险】 fēnɡxiǎn【 зат.】 батылдық; 

қатер; қауіп; қауіп-қатер; тәуекел; 

тәуекелдік：担～ тәуекелді өз мойына 

алу; қауіп төндіру; тәуекел ету;  经得

起～ауыр сынақты  көтеру. 

【风险资金】fēnɡxiǎnzījīn → 创业资金. 

【风箱】fēnɡxiānɡ【зат.】ауа үрлейтін 

машина; ауа үрлегіш. 

【 风 向 】 fēnɡxiànɡ 【 зат. 】 желдің 

бағыты. 

【 风 向 标 】 fēnɡxiànɡbiāo 【 зат. 】
желбаққыш. 

【风行】fēnɡxínɡ【ет.】 кең танымал 

болу; белгілі болу：～一时 бір уақытта 

белгілі болу;  ～ 全 国  бүкіл елге 

танымал болу. 

【风雅】fēnɡyǎ〈书〉①【зат.】әдеби 

топтар; әдеби іс.②【сын.】талғампаз; 

таңдамалы; таңдаулы：举止～таңдаулы 

үлгі. 

【风烟】fēnɡyān【зат.】мұнар; шаңды 

дауыл; бүркеу; перде. 

【风言风语】fēnɡyánfēnɡyǔ①екіұшты 

сөздер және тұспалдар; өсек; лақап; 

сыбыс; сыпсың. ② өсек айту; өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау; қауесетті көптіріп айту. 

【风谣】 fēnɡyáo【 зат.】 халық әні; 

халық жыры; халық өлеңі. 

【风衣】 fēnɡyī【 зат.】шаңға киетін 

киім; шаң өткізбес плащ. 

【 风 雨 】 fēnɡyǔ 【 зат. 】 жел мен 

жаңбыр ： ～ 无 阻  ауа райына 

қарамастан. 

【 风 雨 飘 摇 】 fēnɡyǔpiāoyáo 

орнықсыздық; тәлтіректеушілік; 

жағдайды тұрақсыздығы. 

【风雨同舟】fēnɡyǔtónɡzhōu қайғыны 

да,  қиындықты да бірге көру. 

【风月】fēnɡyuè【зат.】①әсем көрініс; 

пейзаж; табиғат көрінісі (белгілі бір 

жердің я жаратылыстың әсем көрінісі); 

ландшафт. ② роман (әйел мен еркек 

арасындағы махаббаттық қарым-

қатынасы); махаббат; сүйіспеншілік. 

【风云】fēnɡyún【зат.】ахуал; жағдай; 

жағдаят; жәйт; шұғыл өзгеріс; 

шиеленіске түсу ： 国 际 ～  

халықаралық жағдай;  ～突变 жағдай  

шұғыл өзгеріске ұшырады. 

【风云人物】fēnɡyúnrénwù    көрнекті 

адам; сымбатты тұлға. 

【 风 韵 】 fēnɡyùn 【 зат. 】 әдемілік; 

кербездік; сырбаздық; көркемдік; 

сыпайылық; сүйкімділік  ： ～犹存

жасаң бетті сақтау. ② әдеби дарын; 

ақындық талап. 

【风灾】fēnɡzāi【зат.】 дауыл әсерінен 

болған апат. 

【 风 障 】 fēnɡzhànɡ 【 зат. 】 желден 

қорғайтын  ағаш шарбақ; . 

【 风 疹 块 】 fēnɡzhěnkuài 【 зат. 】
есекжем; есек қызбасы; қалақай безгек; 

уртикария . 

【风筝】fēnɡ·zhenɡ【зат.】батпырауық. 

【风致】 fēnɡzhì 〈书〉【 зат. 】①
әдемілік; кербездік; сырбаздық; 

көркемдік; көріктілік; нәзіктілік; сән .②

→风味. 

【风中之烛】 fēnɡzhōnɡzhīzhúір аяғы 

жерде; бір аяғы көрде. 

【 风 烛 残 年 】 fēnɡzhúcánnián   

қартайған   жас; қаусап қартайғандық. 

【风姿】 fēnɡzī【 зат.】әлпет; келбет; 

пішін; сыртқы келбет; сырт пішін; 

сыртқы бейне; сыртқы түр ：～优美
сүйкімді келбет. 

【 风 钻 】 fēnɡzuàn 【 зат. 】
пневматикалық (ауаның қысым 

күшімен әрекет ететін) тескіш;. 

【 沣 】 Fēnɡ ① 沣 河 ，  Шэньси 

провинциясындағы өзен атауы.②沣水

(Fēnɡshuǐ) ， Шаньдун 

провинциясындағы жер атауы. 

【沨】 fēnɡ［沨沨］ (fēnɡfēnɡ)〈书〉

【 ел. 】 жағымды; жатық естілетін; 

дыбыс үндесуі; үйлесім; үндестік. 

枫（楓） fēnɡ 【 зат. 】① үйеңкі. ②
(Fēnɡ)Фамилия. 

【枫香】fēnɡxiānɡ【зат.】ликвидамбар 

формозский. 

【 枫 杨 】 fēnɡyánɡ 【 зат. 】 лапина 

узкокрылая. 

【封】 1fēnɡ ①【 ет. 】 марапаттау; 

сыйлық беру; жоғарғы қызметке 

қою：～王 князьға лауазым марапаттау.

②(Fēnɡ)【зат.】Фамилия. 

封 2fēnɡ ①【ет.】жапсыру; желімдеу; 

бітеу; жабу; тығындату; тығындау:   写

完的信还没有～哪?! жазылған хаттар 

әлі күнге дейін жапсырылмаған ба?!  .

②→封建主义.③【мөл.】мөлшер сөз：

两～信 екі хат. 

【封闭】fēnɡbì【ет.】①аяқталу; жабу; 

жабылу ： ～ 回 路 бекітулі контур 

(өткізгіштердің тұйықталған түйісі).②

сүргі салу; сүргі соғу：～房室 пәтерге 

сүргі салу. 

【封闭疗法】 fēnɡbìliáofǎ блокадалық  

терапия. 

【封存】fēnɡcún【ет.】мөр басу; мөр 

соғу; мөрлеу және сақтау. 

【封底】fēnɡdǐ【зат.】 конверттің сырт 

жағы . 

【封地】fēnɡdì【зат.】үлес енші жерді 

сыйға беру. 

【封顶】fēnɡdǐnɡ【ет.】①үйді төбелі 

етіп салу.②шама шегі; шек; максимум; 

көтерілу шегі. 

【封冻】fēnɡdònɡ【ет.】мұз басу; мұз 

қату; мұзқатқы (өзенде, көлдерде 

мұздың тұтасып, бекініп қалуы):  ～期 

мұз басу кезеңі. 

【封堵】fēnɡdǔ【ет.】бітеу;  бұқтырма; 

бітеуіш; қуыс бекітетін қақпақша; 

тығындау. 

【封二】 fēnɡ’èr【 зат.】  мұқабаның 

екінші беті. 

【封港】fēnɡɡǎnɡ【ет.】 теңіз қоршау; 

оқшаулау; шектеме (бір елді я қаланы 

күштеп қоршап алып, не саяси, не 

әскери, не экономика жағынан сырт 

елмен я басқа қаламен қатыстырмай 

бөліп тастау). 

【封官许愿】 fēnɡɡuānxǔyuàn  мүлде 

мен булдеге орау. 

【封河】 fēnɡhé【 ет.】мұз басу; мұз 

қату; мұзқатқы (өзенде, көлдерде 

мұздың тұтасып, бекініп қалуы). 

【封火】fēnɡhuǒ【ет.】пештегі көмірді 

басу;  пештегі отты азайту . 

【封建】fēnɡjiàn ①【зат.】бек дәуірі; 

феодализм (капитализмнен бұрынғы 

өндіріс құралдары мен шаруалардың 

феодалдарға тәуелдігіне негізделген 

әлеуметтік-экономикалык формация); .

② 【 сын. 】 феодалдық ： ～ 社 会 

феодалдық қоғам;     ～制度 феодалдық 

құрылыс;    ～  思 想 феодалдық 

идеология. 

【封建割据】 fēnɡjiànɡējù феодалдық 

бытыраңдылық; феодалдық 

бытыраңқылық. 

【封建社会】fēnɡjiànshèhuì феодалдық 

қоғам. 

【封建主】 fēnɡjiànzhǔ 【 зат. 】 бек; 

феодал (феодализм тұсындағы үстем 

таптың өкілі, меншік иесі). 

【封建主义】fēnɡjiànzhǔyì бек дәуірі; 

феодализм (капитализмнен бұрынғы 

өндіріс құралдары мен шаруалардың 

феодалдарға тәуелдігіне негізделген 

әлеуметтік-экономикалык формация). 

【封疆】fēnɡjiānɡ【зат.】①〈书〉үлес 

енші жердің шекарасы; үлес жердің 

шекарасы.②көлем; маң; шек; шекара; 

іші：～之任 губернатор (губернияның 

бастығы); ～ 大 吏  шет аймақтық 

жоғары шенеуніктер. 
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【封禁】 fēnɡjìn 【 ет. 】 блокадалау; 

қоршау (сыртпен қатынасты бөліп 

тастау). 

【封镜】fēnɡjìnɡ【ет.】 фильм соңы. 

【封口】fēnɡkǒu (～儿)①【ет.】мөр 

басу; мөр соғу; мөрлеу; сүргіш мөрі 

басу ：这封信还没～мынау хатқа әлі 

мөр басылмаған;.②【 ет.】беріштеніп 

біту; беріштену; біту;  бітелу; біту; 

тартылу:  腿上的伤已经～了  аяқтағы 

жара беріштеніп бітті . ③ 【 зат. 】
дәнекер; дәнекерлеп бекіту; дәнекерлеп 

жабыстыру. 

【封门】 fēnɡmén 【 ет. 】  бөлмеге, 

ғимаратқа сүргі салу. 

【封面】fēnɡmiàn【зат.】①титул беті.

②конверттің беттік жағы. 

【封皮】 fēnɡpí【 зат.】①→封面 .②
мастика (жапсыру, бекіту үшін 

жасалған қою сылайтын зат). ③
бандероль (салық төленгендігі туралы 

тауарға жапсырылған белгі).④〈方〉

→封条. 

【 封 妻 荫 子 】 fēnɡqīyìnzǐ әйелің 

лауазыммен атау және  ата-бабадан 

келе жатқан лауазым беру. 

【封三】 fēnɡsān【 зат.】 мұқабаның 

үшінші беті. 

【封杀】 fēnɡshā【 ет.】 блокадалау; 

қоршау (сыртпен қатынасты бөліп 

тастау). 

【 封 山 育 林 】 fēnɡshānyùlín тауда  

гүлдендіру. 

【封禅】 fēnɡshàn【 ет.】  аспан мен 

жерге құрбан шалу; құрбандық шалу . 

【封赏】 fēnɡshǎnɡ【ет.】марапаттау; 

сыйлық беру; бөліп беру; үлестіріп беру. 

【封锁】fēnɡsuǒ【ет.】блокада; қамау; 

қоршау; оқшаулау; шектеме (бір елді я 

қаланы күштеп қоршап алып, не саяси, 

не әскери, не экономика жағынан сырт 

елмен я басқа қаламен қатыстырмай 

бөліп тастау)：经济～ экономикалық 

шектеме (елге тауарлар әкелімін 

тоқтату және оны өткізу нарығынан 

айыру жолымен экономикасын 

қожырату мақсатында оны мемлекеттің 

экономикалық оқшаулауы);  ～ 消 息 

ақпараттың сарқылуын  қиып тастау . 

 

【 封 套 】 fēnɡtào 【 зат. 】 конверт; 

хатқалта. 

【封条】 fēnɡtiáo【 зат.】жазба белгі; 

жазба қағаз; затбелгі; құлақша (тауарға 

жабыстырылатын бір жапырақ қағаз). 

【封斋】 fēnɡzhāi【 ет.】ораза; ораза 

айы. 

【封装】 fēnɡzhuānɡ 【 ет. 】 байлау; 

будыру; буу; буып-түю; орау. 

【疯】 fēnɡ ①【 ет.】 ауысу; ессіздік; 

естен айрылу; есінен ауысу; жындану; 

жындылық; нақұрыстық; ақылдан 

алжасқандық; ауысқандық; есуастық; 

есі ауысқандық; жынданғандық; 

қиялилық ：这个人～了  мына адам 

есінен ауысқан;   你～了吗 ? Сен 

ақылынан алжасқансын ба?.②【ет.】

құнарсыз; өнім бермейтін：这些棉花～

了 мына мақта құнарсыз. 

【疯疯癫癫】fēnɡ·fenɡdiāndiān (～的)

【сын.】ақылынан алжасқан; нақұрыс; 

топас; албыт; әулекі; бәңгі; делқұл; 

есер; соққан; шәлкес . 

【疯狗】fēnɡɡǒu【зат.】құтырған ит.参

看 

【疯话】fēnɡhuà【зат.】мағынасыз сөз; 

түсініксіз сөз; бос сөз; былшыл; 

далбаса; далбасалық; мылжың сөз . 

【 疯 狂 】 fēnɡkuánɡ 【 сын. 】 ашу 

кернеген; долданған; долы; есалаң; 

ашық; ашықтан ашық; шектен шыққан; 

ақылсыз; есалаң; есуас  ：～的敌人

ашық жау;     ～  行为 ойланбаған 

қылық. 

【疯魔】 fēnɡmó【 ет.】①→疯 .②
салынып кету; соңына түсіп кету 

(бірдемеге мейлінше берілу)：他们下

棋下～了  Олар  шахмат ойынның 

соңына түсіп кетті.③ қатты қызықтыру; 

еліктіру . 

【疯牛病】 fēnɡniúbìnɡ【 зат.】  сиыр 

құтыруы. 

【 疯 人 院 】 fēnɡrényuàn 【 зат. 】
жындыхана. 

【疯子】fēnɡ·zi【зат.】ауысқан; есалаң; 

есі ауысқан; есінен танған; жынданған; 

жынды; нақұрыс; ақылынан адасқан; 

жынды; ақылынан адасқан; ақылынан 

алжасқан; есі ауысқан; жынданған; 

қияли . 

【峰】 fēnɡ① құз; бас; шың (төбенің 

басы)：最高～ ең биік таудың шыңы.②

【мөл.】мөлшер сөз：一～骆驼  бір 

түйе.④(Fēnɡ)【зат.】Фамилия. 

【峰巅】fēnɡdiān【зат.】құз; шың. 

【 峰 回 路 转 】 fēnɡhuílùzhuǎn 

айналмалы; бұлтарысты; бұралаң;  

 

бұраңдаған; ирек; иректі; ирелең; иреңі 

бар; иір; қатпарлы. 

【 峰 会 】 fēnɡhuì 【 зат. 】 басқосу; 

саммит. 

【峰峦】fēnɡluán【зат.】таудың басы; 

таудың зәулім биігі ：～重叠  шексіз 

таудың зәулім биігі . 

【峰位】fēnɡwèi【зат.】қиын жағдай. 

【峰值】 fēnɡzhí【 зат.】 ең жоғарғы 

деңгейдегі мағына; максималды мағына. 

【烽火】 fēnɡhuǒ 【 зат. 】① сигнал 

отыны; алау; от (далаға жағылған от).②
алау; алаулату; жалқын; жалын; 

соғыс ：～连天 қанды төккен ұрыс       

十年～ онжылдық соғыс;   战争的～
соғыстың жалыны. 

【烽燧】fēnɡ suǐ【зат.】дабыл сигналы; 

қауіп-қатер дабылы. 

【烽烟】fēnɡyān【зат.】→烽火：～四

起 барлық жерде соғыс жүріп жатты. 

葑 fēnɡ  шалқан; шомыр. 

【锋】 fēnɡ ①жүз; ұш (бір нәрсенің 

сүйір ұшы я жүзі)：刀～ пышақтың 

жүзі; 舌～ тіл ұшы. ② қару көрсету; 

қимылдау; ұжым; ұмтылыс; шабуыл; 

бастырмалаушы; шабуылшы ： 中 ～

ұжым орталығы.③авангард; алдыңғы; 

басшы (белгілі бір партияның алдыңғы 

қатардағы белсенді тобы). 

【锋镝】 fēnɡdí〈书〉【 зат.】қылыш; 

семсер; жебе; қол оқ; оқ; садақ оғы . 

【锋利】 fēnɡlì【 сын.】① жіңішке; 

өткір; үшкір;  сүйір; үшті; шошақ; жүз; 

ұш (бір нәрсенің сүйір ұшы я жүзі) ：

刀口～пышақтың жүзі үшкір; ～的锯 

өткір ара.②қатаң; тіке; өткірлік：～的

批评 тілді сыншы. 

【锋芒】 (锋铓 ) fēnɡmánɡ【 зат.】①

өткірлік：把斗争的～指向帝国主义 

империализмге қарсы өткірлік күресті 

жіберу.② дарын; талант;  еп; ептілік; 

епшілдік; икем; икемділік; шеберлік; 

іскерлік; істей білу; алғырлық; 

қабілеттілік：露～ өз қабілетін көрсету. 

【 锋 芒 毕 露 】 fēnɡmánɡbìlù   

дарындылығы мен қабілеттілігі  

байқалу. 

【 锋 面 】 fēnɡmiàn 【 зат. 】 фронт 

(мемлекеттік, экономикалық, 

әлеуметтік және мәдениеттік әрекеттің, 

істің саласы). 

【锋线】fēnɡxiàn【зат.】майдан шебі. 

【蜂】fēnɡ【зат.】ара; бал ара; балара; 

сона; ара (ара тұқымдас, түкті ара) . 

【蜂巢】 fēnɡcháo【 зат.】 ара ұясы; 

балауыз; кәрез. 

【蜂巢胃】fēnɡcháowèi【зат.】ау; тор. 

【蜂毒】fēnɡdú【зат.】ара уы. 

 

【蜂房】 fēnɡfánɡ【 зат.】 балауызды 

тор. 

【蜂糕】fēnɡɡāo【зат.】бисквит бәліші. 

【蜂聚】fēnɡjù〈书〉【ет.】топырлау; 

үймелесу; үймелеу; жиналу; топтану. 

【蜂蜡】fēnɡlà【зат.】балауыз. 

【蜂蜜】fēnɡmì【зат.】бал. 

【 蜂 鸟 】 fēnɡniǎo 【 зат. 】 колибри 

(тропик жақта болатын ала 

қауырсынды кішкентай құс). 

【蜂起】fēnɡqǐ【ет.】жоғары көтерілу; 

көтерілу; шығу. 

【蜂王】fēnɡwánɡ【зат.】ана ара. 

【 蜂 王 浆 】 fēnɡwánɡjiānɡ 【 зат. 】
жатырлық сүт. 

【蜂窝】 fēnɡwō【зат.】①→蜂巢 .②
қаяу; құйым (металл құйманың қуыс 

болып қалған жері). 

【蜂箱】 fēnɡxiānɡ【 зат.】 ара ұясы; 

омарта. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/
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【 蜂 拥 】 fēnɡyōnɡ 【 ет. 】 ағылу; 

жапырлап кету; қаптап кету：人群～而

来 жұрттар  жапырлап келді. 

【 酆 都 】 Fēnɡdōu 【 зат. 】 Фэнду  

(Сычуань провинциясындағы уезд). 

 

 

fénɡ 

 

【浲】 fénɡ 杨家浲 (Yánɡjiāfénɡ) ，
Хубэй провинциясындағы жер атауы. 

【 逢 】 fénɡ ① 【 ет. 】 жолығу; 

кездестіру; кездесу; ұшырасу：卒然～

之 күтпеген жерден онымен кездесіп 

қалу; 每～假日 әр демалыс күндері; 

每～月初 әр айдың айдық басында.②

(Fénɡ)【зат.】Фамилия. 

【逢场作戏】fénɡchǎnɡzuòxì біреумен 

бірге; біреумен серік болып; серіктікті 

қолдау . 

【逢集】 fénɡjí 【 ет. 】 жәрмеңкелік 

күндер кезде：这里十月初,月中～ бұл 

жерде жәрмеңке айдың басында және 

ортасында болады. 

【 逢 迎 】 fénɡyínɡ 【 ет. 】
жағымпаздандыру; жәдігөйлену; 

қызықтыру;  жағымпаздану; жағыну; 

жалбақтау. 

【 缝 】 fénɡ ① 【 ет. 】 тігу; тігін; 

тігіншілік; тігіс; қайып тігу ：～衣服

киім тігу; ～里子 астарлап тігу.②(Fénɡ)

【зат.】Фамилия. 

【缝补】 fénɡbǔ【 ет.】 жамап қою; 

жамау; тігіп қою ： ～ 衣 服 киімді  

жамап қою;  把 洞 ～ 上 жыртықты 

жамап қою. 

【缝缝连连】 fénɡfénɡliánlián【 ет.】
тігін; тігінмен айналысу. 

【缝合】 fénɡhé【 ет.】 тігіп тастау; 

кескен жерін тігу (терінің):   ～伤口
жараны тігіп тастау. 

【缝纫】 fénɡrèn【 ет.】 тігу; торлап 

жамау; тігін; тігіншілік; тігіс. 

【 缝 纫 机 】 fénɡrènjī 【 зат. 】 тігін 

машина. 

【缝缀】 fénɡzhuì【 ет.】жамап қою; 

тігіп қою; тігіп тастау. 

 

 

fěnɡ 

 

【 讽 】（ 諷 ） fěnɡ декламациялау; 

көркемдеп оқу：～诗 өлеңді көркемдеп 

оқу. 

【讽】（諷） fěnɡ〈书〉 кекесіндеу; 

кекету; келекелеу; келеке ету; 

келемеждеу; күлкі қылу; мысқылдау; 

сықақ ету; сықақтау; тәлкектеу ：讥～
кекету; келекелеу. 

【讽刺】 fěnɡcì 【 ет. 】 ажуа-сықақ; 

сатира; сықақ; сын-сықақ (болмыстағы 

жарамсыз құбылыстарды сықақ етіп 

әшкерелеп көрсетенін әдеби шығарма); 

кекесін; келеке; мазақ; мысқыл; сайқы 

мазақ; тәлкек：～ 文学 сатира;        ～

小说 сықақ жанрлы роман;     ～作家
сықақ жазушы; сықақ шығарушы; 

сықақшы (сатира жазушы);   ～的话

шағып алма (сөз); ～画 карикатура; 

келемеж сурет; мазақ сурет; әзіл; шарж 

(біреудің я бірдеменің суретін әзіл 

ретінде күлдіргі етіп салу);  ～ 诗
пародия (бірдемеге я сықақтай я 

әзілдей еліктеу);    ～性 мазақ; мысқыл; 

сайқы мазақ; тәлкек. 

【 讽 诵 】 fěnɡsònɡ 〈 书 〉【 ет. 】
декламациялау; көркемдеп оқу; 

декламация; мәнерлі оқу; тақпақ 

(көркем оқу шеберлігі). 

【讽喻】 fěnɡyù【ет.】астарлап айту; 

астарлы сөз; ишара; тұспалдап айту; 

тұспалдау; аллегория; тұспалдау 

(әдебиетте, өнерде дерексіз ұғымды 

деректі конкретті образдар арқылы 

көрсету; әсіресе мысалда, ертегіде көп 

қолданылатын тәсіл). 

【 覂 】 fěnɡ 〈 书 〉 ақтарылу; ау; 

аударылу; аударылып-төңкерілу; 

жығылу; төңкерілдіру; төңкерілу. 

唪 fěnɡ  әндетіп оқу; дауыстап оқу. 

【唪经】 fěnɡjīnɡ【 ет.】 каноникалық 

кітаптарды  көркемдеп оқу. 

 

 

fènɡ 

 

【 凤 】 fènɡ 【 зат. 】 ① → 凤 凰 . ②
(Fènɡ)Фамилия. 

【 凤 冠 】 fènɡɡuān 【 зат. 】 диадема 

(әйелдің басына киетін таж тәрізді 

әшекейлі қымбат киімі). 

【 凤 凰】 fènɡhuánɡ 【 зат. 】 феникс 

(ертедегі грек мифологиясында жанып 

кеткен күлден қайта тірілетін кұс). 

【凤梨】 fènɡlí 【 зат. 】 ананас (сол 

өсімдіктің сарғылт түсті, хош иісті 

жемісі). 

【凤毛麟角】 fènɡmáolínjiǎo  сирек 

кездесетін зат. 

【凤尾鱼】 fènɡwěiyú【 зат.】 анчоус; 

хамса балық (шабақ сияқты ұсақ 

балық). 

【 凤 尾 竹 】 fènɡwěizhú 【 зат. 】
тырбиған  бамбук (тропикалық және 

субтропикалық жерге өсетін ағаш 

сияқты көп жылдық өсімдік). 

【 凤 仙 花 】 fènɡxiānhuā 【 зат. 】 ①

қынагүл (бақта, үйде өсетін өсімдік).②
шыңқ етер; шытырлақ; бальзаминді 

шыңқ етер. 

【凤眼】fènɡyǎn【зат.】феникс   көзі. 

【凤眼莲】fènɡyǎnlián【зат.】гиацинт; 

сүмбілгүл; сүнбіл (гүл). 

【 奉 】 fènɡ ① 【 ет. 】 алу; алып 

тұру：～上级命令 жоғарғы тұрған 

орындардан бұйрық алынды.② санау; 

табу; тану：～为圭臬 өзім үшін заң деп 

тану. ③【 ет. 】 жолын тұту; қуаттау; 

құлшылық ету; сену：～佛 буддаға 

сену; буддаға құлшылық ету.④құрмет 

деп есептеймін; ізет деп 

есептеймін ： ～ 劝 ақыл айту; жөн 

сілтеу;  ～告 білдіріп қою; хабарлап 

кою.⑤(Fènɡ)【зат.】Фамилия. 

【 奉 承 】 fènɡ·chenɡ 【 ет. 】
жағымпаздандыру; жәдігөйлену; 

қызықтыру; жағымпаздану; жағыну; 

жалбақтау; жалпақтау; жалпаңдау; 

жалпылдау; жарамсақтану; құрдай 

жорғалау ： ～ 话 жарамсақтық сөз; 

жағымпаздық; жағынушылық; 

жарамсақтық; мадақ  . 

【奉达】 fènɡdá【 ет.】 білдіріп қою; 

хабарлап кою; білдіру; мәлімдеу; 

хабарлау; хабар тигізу. 

【奉复】 fènɡfù【 ет.】 жауап әкелу; 

жауап беруді құрмет деп есептеймін：

端肃～құрметпен жауап қайтарамын. 

【奉告】fènɡɡào【ет.】білдіру; ескерту; 

хабарландыру; хабарлау; білдіріп қою; 

хабарлап кою ：无可～ескертпеу. 

【奉公】fènɡɡōnɡ【ет.】заң бойынша 

жүру. 

【奉公守法】fènɡɡōnɡshǒufǎ→奉公. 

【 奉 还 】 fènɡhuán 【 ет. 】 қайтару; 

қайтарып беру; қайтып беру; қайыру; 

қайырып беру：一定～міндетті түрде 

қайтарып беремін;  定当如【сан.】～ 

өз уақытында қайтарып береді. 

【奉令】fènɡlìnɡ【ет.】→奉命. 

【 奉 命 】 fènɡmìnɡ 【 ет. 】 бұйрық 

бойынша; жарлық бойынша：～出发
бұйрық бойынша алға шығу. 

【奉陪】fènɡpéi【ет.】алып бару; алып 

жүру; ере жүру; шығарып салу：恕

不～ өкінішке орай, сізбен еріп жүре 

алмаймын. 

【奉劝】 fènɡquàn【 ет.】 ақыл айту; 

жөн сілтеу; кеңес беру：～你少喝点儿

酒 мен сізге шарапты аз ішкенін   жөн 

санаймын. 

【奉若神明】 fènɡruòshénmínɡ құдай 

деп тану; табыну. 

【奉使】 fènɡshǐ〈书〉【 ет.】 елші 

қызметіне ие болу; елші болып жіберілу. 

【奉送】 fènɡsònɡ【ет.】сыйға тарту; 

тапсыру; тарту; ұсыну. 

【奉托】 fènɡtuō【ет.】екінші біреуге 

тапсыру; қолына беру; сену; сеніп 

тапсыру; тапсыру. 

【奉献】fènɡxiàn【ет.】өз  үлесін қосу. 

【奉行】fènɡxínɡ【ет.】өткізу;  ұстану; 

ұстап алу; ұстап тұру. 

【奉养】fènɡyǎnɡ【ет.】асырау; қарау;  

асырау; бағу; бағып-қағу; 

тәрбиелеу：～双亲 әке-шешесін асырау. 

【奉迎】fènɡyínɡ【ет.】→奉承. 

【奉赠】fènɡzènɡ【ет.】→奉送. 

俸 fènɡ ①→俸禄 .② (Fènɡ)【 зат.】

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%B3%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B0-%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B6/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BF-%D1%82%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%D1%83%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%B3%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
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Фамилия. 

【俸禄】 fènɡlù【 зат.】 мемлекеттік  

жалақы. 

葑 fènɡ   шалқан; шомыр. 

赗（賵） fènɡ〈书〉  жерлеу үшін 

қаражат тарту. 

缝（縫）fènɡ (～儿)【зат.】①жапсар; 

жік (екі темірдің не ағаштың 

жапсарласқан, жалғасқан жері)：焊～

пісіретін жік.②жарық; саңылау; тесік; 

жарылу; сызат ：裂～жарық; жарылу; 

сызат; 门～есіктің жарығы;  ～的地板
саңылаулы еден. 

【缝隙】fènɡxì【зат.】жарық; саңылау; 

тесік; жарылу; сызат. 

 

 

fó 

 

【佛】 fó 【 зат. 】① Будда. ② Будда 

мүсіні. 

【佛法】 fófǎ【 зат.】① Будда заңы; 

буддизм ережесі.②Будданың  ғажайып 

күші. 

【佛号】fóhào【зат.】Будда аты. 

【佛教】Fójiào【зат.】буддизм (Қытай, 

Жапон, Үндістан және кейбір Шығыс 

елдеріне тараған будда). 

【佛经】fójīnɡ【зат.】Будда қағидасы. 

【佛龛】 fókān 【 зат. 】 Будда икон 

кескіндемесі бар ойықша . 

【佛口蛇心】 fókǒushéxīn аузы Будда, 

ал жүрегі жылан. 

【佛老】Fó-Lǎo【зат.】Будда   және  

Лаоцзы; буддизм және даосизм. 

【 佛 门 】 fómén 【 зат. 】 будда 

мектебі：～弟子 буддисттар (буддизмді 

тұтынушы). 

【 佛 事 】 fóshì 【 зат. 】 дұға оқу 

жоралары; марқұмға бағышталған 

дұға：做～дұға оқу шарасын өткізу. 

【 佛 手 】 fóshǒu 【 зат. 】 бергамот 

(шырынды, ірі жемісті алмұрт түрі). 

 

【 佛 寺 】 fósì 【 зат. 】 будда   

ғибадатхана. 

【佛头着粪】 fótóuzhuófèn  күпірлік; 

қадірлемеушілік; қорлаушылық. 

【佛陀】 Fótuó 【 зат. 】 Будда. ［梵

buddha］ 

【佛像】fóxiànɡ【зат.】Будда мүсіні. 

【佛学】fóxué【зат.】буддизм (Қытай, 

Жапон, Үндістан және кейбір Шығыс 

елдеріне тараған будда); буддизмдік 

философия. 

【佛牙】 fóyá【 зат.】Будданы өртеп 

жібергеннен кейін қалған тісі. 

【佛爷】fó·ye【зат.】①Будда мүсіні.

②будда тақсыр. 

【佛珠】fózhū(～儿)【зат.】таспиқ. 

【佛祖 】 fózǔ 【 зат. 】  буддизмнің  

негізін салушы, Будда Шакьямуни. 

 

 

fǒu 

 

【 否 】 fǒu ① мойындамау; теріске 

шығару; қабыл алмау; қайтару; 

қабылдамау：～决 тыйым салу;  ～认

мойындамау;.②〈书〉【 үс.】жоқ.③

〈书〉【шыл.】(用在疑问句尾表示询

问)：不知以为然～？Мұны дұрыс деп 

ойлайсыз  ба? ④  немесе жок; не; 

немесе; ба; бе; ма; ме; па; пе：是～可

以?Бола ма?   是～成功还谁说 бола ма 

болмай ма әзірше айту қиын. 

   【 否 定 】 fǒudìnɡ ① 【 ет. 】
мойындамау; теріске шығару; 

терістеу：全盘～барлығын жою; ～一

切 бәрін мойындамау. ② 【 сын. 】

болымсыз; болымсыздық ： ～ 代 词
болымсыз есімдік; болымсыздық 

есімдік;    ～ 词 болымсыз. 

 

【否决】 fǒujué【 ет.】 қабыл алмау; 

қайтару; қабылдамау; вето; жоққа 

шығару; тыйым; тыйым салу (заң 

шығаратын орындардың қарарына 

тыйым салу я бұзу құқығы)：提案被～

了 ұсынысты қабылдамады. 

【否决权】 fǒujuéquán【 зат.】 тыйым 

салу құқығы. 

【否认】 fǒurèn【 ет.】 мойындамау; 

теріске шығару; терістеу：谁也不～

ешкім мойындамайды; ～自己讲过的话 

өзінің сөзінен қайту. 

【否则】fǒuzé 连 әйтпегенде; әйтпесе; 

өйтпейінше; өйтпегенде; өйтпесе; олай 

болғанда ：快跑吧, ～要迟误了 жүгір, 

әйтпесе кешігіп қаласың. 

 

 

fū 

 

【夫】 fū ① ер; еркек; жұбай; күйеу; 

жар; жолдас; жұбай; жұбайлас; ：～妇

күйеуі мен әйелі.② әбзелші; кәсіпші; 

қолөнерші; жүк тасушы; жүкші; 

жұмыскер; қызметкер; істеуші ：渔～

балықшы; 射～садақшы.③маңғаз; төре; 

ірі шенеунік (жоғары мәртебелі адам).

④(Fū)【зат.】Фамилия. 

【夫唱妇随】 fūchànɡfùsuí күйеуі ән 

бастап жібереді, ал әйелі қостап 

жібереді (отбасында тату тұру; бірін 

бірі жанындай көру ). 

【夫妇】fūfù【зат.】күйеуі мен әйелі; 

жұбайлар：新婚～жас жұбайлар; жас 

зайыптылар; жаңа үйленгендер (жаңа 

ғана қосылысқан жастар). 

【夫妻】fūqī【зат.】күйеуі мен әйелі; 

жұбайлар：结发～бірінші некелескен 

жұбайлар. 

【夫妻店】fūqīdiàn【зат.】отбасылық 

дүкен, дүңгіршек. 

【夫权】 fūquán【 зат.】 күйеу билігі, 

құқығы. 

【夫人】fū·rén【зат.】бәйбіше; ханша; 

леди; ханым (Англия ақсүйектер 

топтарында лордтың не баронеттің 

әйелі, сондай-ақ күйеуі бар әйел); 

миссис (ағылшын тілді елдерде 

тұрмысқа шыққан әйелдің атынан 

айтылатын сыпайы атау) . 

【夫婿】fūxù〈书〉【зат.】ер; еркек; 

жұбай; күйеу; жар; жолдас; жұбай. 

【夫役】fūyì【зат.】①кули (Азияның 

кейбір елдерінде: Қытайдың, 

Жапонияның, Индияның жүкші, қара 

жұмысшылары); жүк тасушы; жүкші 

(вокзалдарда қол жүктер таситын 

жұмысшы); әр түрлі жұмысты 

атқаратын адам; әр түрлі жұмыстағы 

адам; қара жұмысшы (мамандығы жоқ 

адам) . ② халықтың еңбек түрінде 

атқаратын міндет . 

【 夫 子 】 fūzǐ 【 зат. 】 ① ақылгөй; 

басалқышы; баулушы; жетекші; 

тәлімгер; ұстаз. ② тақуа (уақ-түйек 

ережені сақтағыш адам). 

【 夫 子 自 道 】 fūzǐzìdào басқаға 

бағыттағанымен, өзіне шығады. 

【 肤 】） fū тері (дененің сыртқы 

қабығы); қабық：树～ағаштар қабығы. 

【肤泛】fūfàn【сын.】маңызсыз; таяз; 

үстірт; үстіртін. 

【肤廓】fūkuò〈书〉【сын.】үстіртін 

және сөзуар. 

【肤浅 】 fūqiǎn 【 сын. 】 аттамалы; 

үстірт; үстіртін; қарапайым：知识～

үстірт білім; үстіртін білік;  ～的看法
үстіртін көзқарас. 

【肤色】fūsè【зат.】тері түсі. 

柎 fū〈书〉①шыныаяқ түсі.② сал 

(байластырып суға ағызатын ағаштар, 

немесе судан өту үшін қолданылады). 

麸子】fū·zi【зат.】кебек (бидай ұнның 

т. с). 

【 趺 】 fū 〈 书 〉 ① →“ 跗 ”. ②

айқастыру：～居 аяғын айқастыру. 

【趺坐】 fūzuò【 ет.】 аяғын айқыш-

ұйқыш қылып айқастырып отыру . 

【 跗 骨 】 fūɡǔ 【 зат. 】 толарсақ 

(бақайшақтың жоғарғы жағындағы 

сүйектер). 

【稃】fū   гүлді  қабыршақ  ：内～

гүлді қабыршақтың іші;  外～ гүлді  

қабыршақтың сырты. 

【 痡 fū 〈 书 〉 ауыру; дімкестену; 

сырқаттану. 

【 鄜 Fū ① Фусянь (Шэньси 

провинциясындағы уезд). ② 【 зат. 】
Фамилия. 

【孵 fū【ет.】басу; алып шығу; көшіру; 

шығару ：～育 басу; 小鸡～出来了

балапан жарып шықты;  ～ 小 鸡
жұмыртқа басу; балапан басу. 

【孵化】 fūhuà【 ет.】балапан басып 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%80%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%B9%D0%B1%D1%96%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B3%D3%A9%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D1%88-%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D1%88-%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%96%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
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шығару; инкубация (жұмыртқаның 

инкубаторда балапан болып шығуы). 

【孵化器】 fūhuàqì【 зат.】инкубатор 

үйі; инкубаторий (инкубаторлар үйі). 

【 孵 卵 器 】 fūluǎnqì инкубатор 

(жұмыртқадан балапан шығаратын 

аппарат):   电力～ электроинкубатор. 

【 敷 】 fū ① 【 ет. 】 жағу; майлату; 

сылау：～粉 опа жағыну; опалану;  ～

药 жақпа маймен жағу.②→敷设 .③

жеткілікті; жетеді ：入不～出 кіріс 

шығынды жаппайды. ④ (Fū) 【 зат. 】
Фамилия. 

【敷陈】fūchén〈书〉【ет.】айтып беру; 

баяндау; мазмұндау; әңгімелеу; баяндау; 

хабарлау; хикая айту  . 

【敷料】fūliào【зат.】таңу материалы . 

【敷设】fūshè【ет.】жасау; салу; төсеу; 

орнату ：～铁路 темір жол салу;  ～ 水

雷 мина бөгетін орнату. 

【敷衍】fūyǎn〈书〉【ет.】екіжүздену; 

екіжүзділену; жылпылдау; 

монтанылану; монтанысу. 

【敷衍】 fū·yǎn   атүсті; қалай болса 

солай; немқұрайды; айдақ-сайдақ; 

бейберекет; салақ; ұқыпсыз (түрде); 

салқын; селқос：～塞责 міндеттеріне 

селқос қарау; 工作 ～了事 қалай болса 

солай жұмыс істеу;  他在～你 ол тек 

сенен құтылғысы келеді. 

 

 

fú 

 

【弗】fú①〈书〉【үс.】жоқ; емес; -ба; 

-бе; -ма; -ме; -па; -пе：伊～肯  ол 

қаламайды.②(Fú)【зат.】Фамилия. 

【伏】 -1fú①【ет.】жабыса жығылу; 

жер бауырлау; жығылу; бүрілу; жабысу; 

иілу; тығылу：～在地上 жер бауырлау;  

他～在桌子上睡着了 Ол басын үстелге 

қойып ұйықтап қалды.②қону; түсу：一

起 ～ көтерілу және түсу. ③ бұғу; 

бұқтыру; жамшылау; жасырыну; 

тығылубой тасалау; тығылу  ：昼～夜

出 .күндіз тығылып, түнде шығу. ④

【 зат.】→伏天：入～ыстық кезеңі 

басталды.⑤мойындау; тану：不～老 

өзің кәрі деп есептемеу.⑥(Fú)【зат.】
Фамилия. 

【 伏 】 -2fú 【 мөл. 】 вольт (электр 

қозғаушы күшін, электр қуатының 

кернеуін‚ әлеуеттік айырмасын 

өлшейтін бірлік). 

【伏案】fú’àn【ет.】үстелге еңкею:  ～

写作 үстелде отырып жұмыс істеу. 

【伏笔】 fúbǐ 【 зат. 】 бас; басталу; 

алдын-ала жүріс, қимыл. 

【 伏 辩 】 fúbiàn 【 зат. 】 жазбаша 

мойындау. 

【 伏 兵 】 fúbīnɡ 【 зат. 】 торуыл; 

тосқауыл; тосқауыл жасақ. 

【伏地】fúdì〈方〉【сын.】жергілікті 

өндіріс; қолтума; қолда туып өскен. 

【伏法】 fúfǎ【 ет.】 өлім жазасына 

тартылу. 

【 伏 击 】 fújī 【 ет. 】 тосқауылдан 

шабуыл; торуылдан шабуыл жасау：

打～ торуылдау;    遭到～ торуылға 

кездесу. 

【伏暑】fúshǔ【зат.】ыстық жаз. 

【伏特】 fútè【 мөл.】 вольт (электр 

қозғаушы күшін, электр қуатының 

кернеуін‚ әлеуеттік айырмасын 

өлшейтін бірлік).  

【伏特加】 fútèjiā【 зат.】 арақ.［俄

водка］ 

【伏天】 fútiān【 зат.】ыстық уақыт 

мезгілі; жазғы аптап. 

【伏羲】Fúxī【зат.】Фу-си (Қытайдың 

бірінші мифтік император). 

【伏线】fúxiàn【зат.】бас; басталу. 

【伏汛】 fúxùn【 зат.】жазғы өзеннің 

тасуы. 

【扶】fú①【ет.】қолдау; тіреу; ұстап 

тұру; иек арту; иек сүйеу; иек тіреу; 

сүйену; таяну; тірелу：～上马去 атқа  

отырғызу; ～老人上电车 қарт кісіні 

трамвайға отырғызу;  ～ 着 栏 杆 

шарбаққа сүйену.②→扶【шыл.】 .③

(Fú)【зат.】Фамилия. 

【扶病】fúbìnɡ【ет.】өз денсаулығына 

қарамастан; ауруға төзімді  болу：～从

公  өз денсаулығына  қарамастан 

қызметінде қалу. 

【扶持】fúchí【ет.】①қолдау көрсету; 

демеу беру.②бағу; бағып-қағу; жәрдем 

беру; күту; қам істеу; қамын жеу; 

қамын ойлау . 

【扶箕】fújī【ет.】спиритизм (үстелді, 

шынаяқ табақтарды айналдырып 

салдырлатып өлген адамдардың 

рухтарымен тілдесеміз дегенге нану 

сияқты негізсіз сандырақ). 

【 扶 贫 】 fúpín 【 ет. 】 кедейлерге 

жәрдем беру; мұқтаждықтарға қолдау 

көрсету ： ～ 专 款 мұқтаждықтарға 

қолдау көрсетуге арналған  арнаулы 

қаржы. 

【扶桑】 -1fúsānɡ 【 зат. 】① фу-сан 

(шығыстағы  қасиетті ағаш) . ②
(Fúsānɡ)шығыс. Жапония (ескірген). 

【扶桑】 -2fúsānɡ 【 зат. 】 бөрітарақ 

қытай раушан гүлі. 

【扶手】fúshǒu【зат.】тұтқа; тұтқыш. 

【扶疏】 fúshū〈书〉【 сын.】 сәнді 

және әдемі; шиеленіскен; шытырман; 

ну; қалың; өте алмайтын. 

【扶梯】 fútī【зат.】①сүйеніш тетігі 

бар баспалдақ . 

【扶危济困】fúwēijìkùn қиын жағдайда 

қолдау; .  

【扶养】 fúyǎnɡ【 ет.】 асырау; бағу; 

бағып-қағу; тәрбиелеу：子女有～父母

的责任  балалардың негізгі міндеті өз 

әке шешесін асырау. 

【扶摇】 fúyáo〈书〉①【зат.】алай-

дүлей; боран; қатты жел; құйын; 

ұйтқыма. ② 【 ет. 】 жүргізу; қозғап 

жіберу; жүріске жіберу. 

【扶摇直上】 fúyáozhíshànɡқарқынды 

өсу; екпіндеп жоғарыға көтерілу; 

үздіксіз даму  . 

【扶正】 fúzhènɡ【 ет.】 жазу; керу; 

түзету. 

【扶植】 fúzhí【ет.】орнату; болысу; 

малдандыру; мүмкіндік беру; ：～反

【ет.】势力 реакция орнату. 

【扶助】 fúzhù【 ет.】 жәрдем беру; 

жәрдем жасау; жәрдем көрсету; 

жәрдемдесу; қарасу; болысу; ермек ету; 

көмек көрсету; көмектесу ：～老弱
қартаң адам мен дәрменсіз адамдарға 

көмек көрсету. 

芙 fú见下. 

【芙蕖】fúqú〈书〉【зат.】лотос (әсем 

гүлді көп жылдық су өсімдігі ескі 

замандағы Мысыр және Үндістан 

жұрты құрметтеген әсем гүлді су 

өсімдігі). 

【芙蓉花】fúrónɡhuā【зат.】бөрітарақ. 

【 芣 】 fú ［ 芣 苢 ］ (fúyǐ) 【 зат. 】
бақажапырақ; жолжелкен; 

иманжапырақ; иттеген; мыңтамыр (жол 

бойына, басқа жерге де шығатын, көп 

жылдық үлкен жапырақты арамшөптің 

бір түрі). 

【 孚 】 fú 〈 书 〉 сенгендігімен 

пайдалану：【深】～众望 барлығының 

терең сенімін пайдалану. 

【刜】fú〈书〉қысқарту; шауып тастау; 

қашасу. 

【拂】fú ①【ет.】соғу(самал жел)：春

风～面 бетке көктемгі жел соқты.②

желпу; қағу; қағып түсіру：～去灰尘

шаңды қағып жіберу.③〈书〉қайшы 

келу; қарсы келу;  ерегесіп; кесе 

көлденең; қарсы; қияс; қарамастан ：

有～其意 оның қалауына қарамастан. 

  【 拂 尘 】 fúchén 【 зат. 】 сіпсебас; 

шашақгүл (өсімдік). 

【拂拂】 fúfú 【 сын. 】 соғу (самал 

жел)：凉风～ салқын самал жел соғып 

тұр. 

【拂逆】fúnì【ет.】бағынбайтын; бас 

имейтін; дүлей; қайсар. 

【拂拭】fúshì【ет.】сүрту; сүртіп алу; 

сүртіп алып тастау ：～尘土 шаң-

тозаңды сүртіп алу. 

【拂晓】fúxiǎo【зат.】рауан; таң ату; 

таң сәрі; таңсәрі; таң; шапақ ：～以前
таң атқанға дейін. 

【拂袖】 fúxiù〈书〉【 ет.】 абыржу; 

ашулану; кею：～而去 ашуланып кетіп 

қалу. 

【拂意】fúyì【ет.】тілегіне қарсы болу; 

талапқа қарсы сөйлеу. 
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【茀】fú〈书〉①қалқа; тент (күннен 

сақтану үшін құрылған қалқа).② бақ; 

бақ-дәулет; бақыт. 

【 服 】 fú ① киім; киім-кешек; 

көйлек;костюм:  制 ～ мундир 

(азаматтық не әскери формалы 

салтанатты киім); 礼～парад формасы.

②аза; қаза; қара; қаралы киім (қайғы-

қасіретті білдіретін киім)：有～在身
қаралы киімде болу; қаралы киім 

жамылу .③кигізу; киіну; кию：夏日～

单衣 жазғы күндері жеңіл киім киіну.④

【 ет. 】 мөлшер; өлшем; үлес (дәрі 

дәрмек)：一～药 дәрінің бір ішерлік 

мөлшері. ⑤ 【 ет. 】 атқару; болу; 

орындау; өтеу：～兵役 әскери міндетін 

өтеу.⑥【ет.】→服气：你有道理，我

算～了你了 сіздікі дұрыс, мен жеңілдім.

⑦ 【 ет. 】 көзін жеткізу; нандыру; 

сендіру ： 以 理 ～ 人 дәлелді 

айғақтамалармен сендіру. ⑧ 【 ет. 】
әдеттену; дағдылану; көндігу; машық 

қылу; машықтану; үйрену; үйреніп кету; 

көнігу; көніктіру; кірігу; қалыптану; 

лайықтану; орайлану; ыңғайландыру; 

ыңғайлану：～水土 жерсіну; көндігу 

(жаңа жағдайға үйреніп кету).⑨ (Fú)

【зат.】Фамилия. 

【服从】fúcónɡ【ет.】бағыну; бас ию; 

көну; бағыну; бойсұну; жығылу ：～命

令 бұйрыққа бағыну;    绝对～сөзсіз 

бағыну. 

【服毒】fúdú【ет.】улану; у ішу: ～ 自

杀   улану. 

【服老】 fúlǎo【 ет.】жасы ұлғайған 

шақты мойындау; кәрілікке көну：不～
кәрілікке көнбеу. 

【服满】 fúmǎn【ет.】қаралы  уақыт 

ағып бітті. 

【服气】fúqì【ет.】көну; шыдамдылық 

жасау; шыдау：这叫我难以～ маған 

мұнымен көну қиын . 

【 服 软 】 fúruǎn 【 ет. 】 өз кінәнді 

мойындау; басына зобалаң туу; басына 

іс түсу . 

【服丧】 fúsānɡ【 ет.】 қаралы киім 

жамылу. 

【服色】 fúsè 【 зат. 】 киімнің түрі; 

киімнің түсі. 

【服饰】 fúshì【 зат.】 киімдер (сәнді 

киім) мен әшекейлер ： ～ 用 品

галантереялық тауарлары; ～  华 丽
жасанып киінген. 

【服侍】 (伏侍、服事 ) fú·shi【ет.】
жағыну; күту; қызмет ету; қызмет 

көрсету;  бағу; бағып-қағу; жәрдем 

беру; күту; қам істеу：～父母 ата – 

ананы бағу; 病 人 ～ науқас адамды 

бағып-қағу  . 

【服输】(伏输) fúshū【ет.】жеңілгенді 

мойындау. 

【服帖】fútiē【сын.】бағыну; бойсұну; 

жуасу; көну：服服帖帖 елгезек; көнгіш; 

тіл алғыш. 

【 服 务 】 fúwù 【 ет. 】 қызмет ету; 

қызмет көрсету ： 周 到 ～ керемет 

қызмет көрсетуі; 为人民～халық үшін 

қызмет ету. 

【服务器】fúwùqì【зат.】сервер. 

【服务业】fúwùyè【зат.】көрсетілетін 

қызметтер аясы; қызметтер көрсету 

аясы; сервис (өндіріс пен тұрмыс 

саласында ұйымдасқан қызмет көрсету). 

【服务员】 fúwùyuán【 зат.】 қызмет 

атқарушылар; даяшы . 

【服刑】 fúxínɡ【 ет.】 қамауда болу; 

айыбын өтеу ： ～ 十 年 онжылдық 

айыбын өтеу. 

【服药】 fúyào【 ет.】 дәрі ішу; ем 

қабылдау. 

【服役】 fúyì【 ет.】 әскери міндетін 

өтеу; еңбек түрінде атқаратын міндетін 

өтеу . 

【服膺】fúyīnɡ〈书〉【ет.】мәңгі есте 

сақтау; әрдайым  есте ұстау. 

【服用】fúyònɡ【ет.】қабылдау; жұту; 

ішу ： 每 日 ～ 三 次  күнде үш рет 

қабылдау. 

【服装】 fúzhuānɡ【 зат.】киім; киім-

кешек; көйлек;костюм：～商店 дайын 

көйлек дүкені;   ～整齐 ұқыпты киіну. 

【服罪】 (伏罪 ) fúzuì【 ет.】 айыбын 

мойындап келу; өз кінәсін мойындау. 

【怫】fú〈书〉азап шеккен; күйінген; 

қатты қиналатын; қатты қиналған; 

қатты ренжулі. 

【怫然】fúrán〈书〉【сын.】ашумен; 

ызамен; ашулы; зәрлі; қаһарлы; 

ызалы ：～作色 ашуда беті бұзылу. 

【 绂 】 fú ① бау; жиектеме; таспа; 

тоқыма бау . 

【绋】 fú〈书〉жерлеу салты; өлікті 

көму салты  . 

韨】（韍） fú① салттық белдемше.②
белбеу; белдік. 

【茯】fú［茯苓］(fúlínɡ)【зат.】кокос 

(кокос пальмасының шырынды жемісі). 

【 罘 罳 】 fúsī 【 зат. 】 ① қақпаның 

алдындағы ағаш жайма тақта. ②
қояндарды аулауға арналған тор. 

【 氟 】 fú 【 зат. 】 фтор (химиялық 

элемент — өткір иісті ашық сары түсті 

газ). 

【氟利昂】fúlì’ánɡ【зат.】фреон.［英

freon］ 

【 氟 氯 烷 】 fúlǜwán 【 зат. 】 фреон 

CCl3F、CCl2F2. 

【 俘 获 】 fúhuò 【 ет. 】 алу; алып 

қалу ： ～ 甚 众  көп олжа (соғыс 

олжалары) мен тұтқындарды  алып қалу. 

【俘虏】 fúlǔ①【 ет. 】→ 俘获 .②

【зат.】әскери тұтқын; соғыс тұтқыны 

(соғыста тұтқынға алынған адам); 

тұтқын ： 当 了 ～ тұтқында болу;  

тұтқынға түсу. 

【郛】fú  қала айналасы; қала жаны; 

қала маңайы; қала маңы; қала түбі. 

【 洑 】 fú ① жылым; иірім; тартпа; 

ағысты жер (өзеннің ағысы қатты жері) .

②〈书〉 жүзу; қалқу; малту.③ (Fú)

【зат.】Фамилия. 

【 祓 】 fú ① жын шайтанды қуу. ②

〈书〉жуылу; жуылып қалу; шайылып 

қалу. 

 【栿】fú〈书〉арқалық; белағаш. 

【 浮 】 fú ① 【 ет. 】 жүзу; қалқу; 

қалықтау; малту：油～在水面上 май 

суда қалқып жүр;  脸上～着微笑
жүзінен нур төгілді. 

②〈方〉【ет.】жүзу; қалқу; малту：他

能一口气～到对岸 Ол  бар пәрменімен 

қарама-қарсы жағаға жүзіп  шықты .③
алаңғасар; желөкпе; жеңіл ойлы; 

жеңілтек; ұстамсыз; ұшқалақ; 

шошақай：他这个人太～  Ол тым 

ұшқалақ адам екен.④асқабақ.⑤бакен 

(зәкірлі қалқыма, кеме жолындағы 

қауіпті жерге қойылған су бетіндегі 

қалқыма көрсеткіш).⑥мөлшерден тыс; 

шамадан тыс⑦(Fú)【зат.】Фамилия. 

【浮报】 fúbào【ет.】асырып жіберу; 

көпіртіп жіберу ： ～ 的 【 сан. 】 字
көпірме цифрлар. 

【浮标】fúbiāo【зат.】буй (өзен, көл т. 

б. судың сайыз жерін көрсету үшін 

қойылған қалқыма белгі). 

【浮财】fúcái【зат.】жылжитын мүлік; 

жылжымалы мүлік. 

【浮尘】 fúchén【зат.】қоқым; тозаң; 

шаң; шаң-тозаң. 

【浮沉】 fúchén【 ет.】 қалқып бетке 

шығу және  батып кету; көтерілу және 

төменге түсу: 与 世 ～ ағынның 

ыңғайына қарай жүзу . 

【浮出水面 】 fúchūshuǐmiàn қалқу; 

қалқып бетке шығу. 

【浮厝】fúcuò【ет.】уақытша жерлеу. 

【浮荡】 fúdànɡ 【 ет.】 бір қалыпты 

таралып кету：歌声在空中～  ән бір 

қалыпты таралды. 

【浮雕】fúdiāo【зат.】барельеф (тегіс 

нәрсеге түсірілген бедерлі сурет); 

горельеф (тегіс нәрсенің бедеріне 

қомпита салынған скульптуралық 

бейне) . 

【浮吊】fúdiào【зат.】көтергіш кран. 

【浮动】fúdònɡ【ет.】①жүзу; қалқу; 

малту ： 树 叶 在 水 面 上 ～ ағаштың 

жапырақтары су үстінде қалқып жүр.②

ауытқу：～汇率 құбылмалы валюта 

бағамы.③әрдайым қорқу; мазасыздана 

өмір сүру：人心～есінен адасу; миы 

ашу. 

【 浮 【 ет. 】 汇 率 】 fúdònɡhuìlǜ 

құбылмалы валюта бағамы. 

【浮泛】 fúfàn①〈书〉【 ет.】→浮
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%81%D2%B1%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%81%D2%B1%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%BC-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%83%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D3%A9%D0%BA%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%88%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%A3/
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【ет.】①：轻舟～қайық суда теңселіп 

жүр.②【ет.】пайда болу; шыға келу; 

шығу：她的脸上～着天真的表情 оның 

бет жүзінде аңғырт пайда болды. ③

【сын.】аттамалы; үстірт; үстіртін：知

识～үстірт білім; үстіртін білік. 

【浮光掠影】 fúɡuānɡlüèyǐnɡ судың 

жалтыры. 

【 浮 华 】 fúhuá 【 сын. 】 әдемі; 

салтанатты; сәнді; сәндік：～的生活
алтанатты өмір салты. 

【浮滑】 fúhuá【 сын.】 епті; икемді; 

жылмақай; жылтыр. 

【浮记】 fújì【 ет.】 уақытша жазба 

(тақтадағы). 

【 浮 家 泛 宅 】 fújiāfànzhái жүзбелі 

пәтер-үй; суда өмір сүру. 

【浮夸】fúkuā【сын.】мақтаншақтық; 

мақтаншылық; асырып жіберу; көпіртіп 

жіберу ：言语～мақтанып сөйлеу. 

【 浮 力 】 fúlì 【 зат. 】 жүзгіштік; 

қалқымалылық. 

【浮面】fúmiàn (～儿)【зат.】бет; сырт; 

үст; беткі қабат. 

【浮名】fúmínɡ【зат.】жалған; жоқ сөз; 

ойдан алынған сөз. 

【浮皮】 fúpí(～儿 )【 зат.】① тері; 

қабық; қабықша; қыртыс (терінің) .②
қайызғақ. 

【浮漂】 fúpiāo қалтқы (су бетінде 

қалқып тұратын құрылғы). 

【浮萍】 fúpínɡ【 зат.】 балдыршөп; 

балықоты. 

【浮签】fúqiān (～儿)【зат.】желіммен 

жабыстырылған парақ. 

【浮浅】 fúqiǎn 【 сын. 】 алаңғасар; 

желөкпе; жеңіл ойлы; жеңілтек; 

ұстамсыз; ұшқалақ; шошақай. 

【浮桥】 fúqiáo【 зат.】жылжымалы 

көпір; қалқымалы көпір. 

【浮生】 fúshēnɡ①【 зат.】 баянсыз 

өмір：～若梦 өмір түс сияқты өткінші.

②【ет.】суда жүзетін өсімдік. 

【浮水】 fúshuǐ【 ет.】 жүзу; қалқу; 

қалықтау; малту. 

【浮筒】 fútǒnɡ【 зат.】 понтон (суға 

батқан кемені көтеру үшін кеменің екі 

жағынан жасалған қалқыма жабдық). 

【浮头儿】 fútóur〈方〉【 зат.】 бет; 

сырт; үст; беткі қабат . 

【浮屠】fútú【зат.】①Будда.②〈书〉
ғибадатхана (Будда дініндегілердің 

құлшылық ететін үйі). 

【浮土】 fútǔ【зат.】①қоқым; тозаң; 

шаң; шаң-тозаң.②сыртқы борпылдаған 

топырақ қабаты. 

【浮现】 fúxiàn【ет.】ашылу; біліну; 

көтерілу; қозғалу：往事又～在眼  前 

ескі бұрыңғы тағыда көз алдыма келді . 

【浮箱】 fúxiānɡ【 зат.】понтон (суға 

батқан кемені көтеру үшін кеменің екі 

жағынан жасалған қалқыма жабдық). 

【浮想】 fúxiǎnɡ 【 зат. 】 болмас іс; 

бұлдыр; елес; иллюзия; қиял; 

сағым：～联翩 қиялға бату; қиялға 

шому; қиялдану. 

【 浮 艳 】 fúyàn 【 сын. 】
мардымсыз,бірақ әдемі,сұлу; сыртқы 

сұлулық. 

【 浮 游 】 fúyóu планктон; 

планктонды：～【ет.】物 планктонды 

жануарлар; зоопланктон. 

【浮游生物】 fúyóushēnɡwù планктон 

(ағыс күшімен ғана қозғалатын теңіз; 

өзен суларындағы өсімдіктер мен 

жәндіктер дүниесі). 

【浮躁】fúzào【сын.】қаңғалақ; терең 

ойламайтын (адам туралы); алаңғасар; 

желөкпе; жеңіл ойлы; жеңілтек; 

ұстамсыз; ұшқалақ; шошақай; дегбірсіз; 

сабырсыз; тағатсыз; шыдамсыз ：性

情～мінезі бойынша шыдамсыз. 

【浮肿】fúzhǒnɡ【ет.】ісік; күп. 

【浮子】fú·zi【зат.】қалтқы. 

【桴】бойлай белағаш.②〈方〉【зат.】

→桴子. 

【 桴 】 fúсал (байластырып суға 

ағызатын ағаштар, немесе судан өту 

үшін қолданылады). 

【符】fú①мандат (біреудің уәкілдігін 

куәландыратын құжат).②белгі; таңба; 

шартты белгі ： ～ 号 белгі; 音 ～

күйпарақ; нота. ③ бойтұмар; тұмар 

(аурудан, бақытсыздықтан т. б. 

сақтайды-мыс деп діндар адамдардың 

тағып жүретін тұмары); талисман. ④

【зат.】әулиелік; пайғамбарлық.⑤(Fú)

【зат.】Фамилия. 

【符号】fúhào【зат.】①белгі; таңба：

标 点 ～ тыныс белгілері; тыныс 

таңбалары; тыныс жүйесі; пунктуация;  

化学～химиялық таңба.②белгі. 

【符号逻辑】fúhàoluójí символикалық 

логика. 

【符合】 fúhé【 ет.】 бір-біріне келу; 

жарасу; ұқсау; жанасу; лайық болу; 

сәйкес келу; сәйкестелу; сәйкестендіру; 

сәйкестену; тура келу; үйлесіп келу; 

жауап беру：～要求 талапқа жанасу;  

【 сан. 】字完全～ сандар толықтай 

сәйкес келеді. 

【符节】fújié【зат.】мандат (біреудің 

уәкілдігін куәландыратын құжат). 

【符箓】fúlù【зат.】сиқырлы белгі. 

【符咒】 fúzhòu【 зат.】 арбау; дуа; 

сиқыр. 

【 幅 】  fú ① ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 ен 

(матаның)：单～дара кездеме;  双～

матаның ені екі есе. ② амплитуда; 

ауытқу шегі (теңселу, шайқалу шегі).③

( ～ 儿 ) 【 мөл. 】 полотно (майлы 

бояумен салынған сурет)：一～画 бір 

сурет. 

【 幅 度 】 fúdù 【 зат. 】 амплитуда; 

ауытқу шегі (теңселу, шайқалу шегі). 

【幅面】fúmiàn【зат.】ен (матаның). 

【幅员】 fúyuán【 зат.】 аймақ; аудан; 

аумақ; жер; маңай; территория; 

төңірек：～辽阔 кең алаң. 

【辐】fú【зат.】кегей; сым шабақ; тіс; 

шабақ. 

【 辐 辏 】 fúcòu 【 ет. 】 жиналу; 

жиналысу; жинау; топырлау; үйме-

жүйме болып тұру; үймелесу;  бір 

жерге жиналу; топталу; жиналып 

шоғырлану. 

【辐射】 fúshè 【 ет.】 сәуле тарату; 

жарқырау; нұр шашу; сәуле таралу; 

сәуле түсіру; сәуле шығару; 

сәулелену: ～ 热 сәулелі жылу;  ～体
радиатор (қыздыратын жабдық). 

【蜉】fú【зат.】баянсыз; құбылмалы; 

тұрақсыз. 

【福】  fú①【 зат.】бақ; бақ-дәулет; 

бақыт; дәулет; мерей; нәубет; талан; 

ырыс; амандық; аман-есендік; 

саулық ：～利 ауқаттылық; әл-ауқат; ～

运 бақытты тағдыр. ② етжеңділік; 

келбеттілік; сымбаттылық：他发了～

了 Ол толысып кетті.③(Fú)指福建：～

橘.④(Fú)【зат.】Фамилия. 

【福地】 fúdì【 зат.】① арман еткен 

өлке; арман еткен жер; жер шары .②
жер жаннаты; жер жұмағы; эдем (қой 

үстіне бозторғай жұмыртқалайтын жер); 

жәннәт; жерұйық; жұмақ; пейіш; 

ұжмақ . 

【 福 尔 马 林 】 fú’ěrmǎlín 【 зат. 】
формалин (күйеге, құртқа қарсы 

жұмсайтын дәрі).［德 Formalin］ 

【 福 将 】 fújiànɡ 【 зат. 】 бақытты 

қолбасшы. 

【 福 晋 】 fújìn 【 зат. 】 ханым; 

маньчжурдық княздің жұбайы. 

【福利】 fúlì 【зат.】ауқаттылық; әл-

ауқат; дәулеттілік; жақсы тұрмыс; 

молшылық (халықтың қажетті 

материалдық және рухани игіліктермен, 

яғни адамдардың белгілі бір 

мұқтаждарын қанағаттандыратын 

заттармен, қызмет көрсетумен, 

жағдайлармен қамтамасыз етілуі)：～

社会 қоғамның ауқаттылығы;  公共～

қоғам игілігі;  为人民谋～ халық игілігі 

үшін еңбек ету. 

【福利院】 fúlìyuàn【зат.】әлеуметтік 

көмек көрсету орталығы. 

【福气】fú·qi【зат.】бақ; бақ-дәулет; 

бақыт; дәулет; мерей; нәубет; талан; 

ырыс; амандық; аман-есендік; саулық; 

бақытты болу. 

【福如东海】 fúrúdōnɡhǎi мол бақыт 

(құттықтаған кезде, мол бақыт және зор 

ғұмыр тілеу). 

【福相】fúxiànɡ【зат.】жайнақы жүз. 

【福星】fúxīnɡ【зат.】юпитер. 

【福音】 fúyīn【зат.】①үнжіл; інжіл 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B-%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB-%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%82%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%BD%D3%99%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB-%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB-%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B-%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B6%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BD%D0%B6%D1%96%D0%BB/
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(христиандардың негізгі діни кітабы).

②қуанышты хабар：希望你能带来～
сен қуанышты хабар алып келетіне 

үміттенемін. 

【福音书】 Fúyīnshū 【 зат.】 үнжіл; 

інжіл (христиандардың негізгі діни 

кітабы). 

【福至心灵】fúzhìxīnlínɡ бақыт келген 

кезде, ақыл-ойына жаны кіреді   

【箙】fúқорамсақ; оқ қап. 

【蝠】fú жарғанат. 

【蝠鲼】fúfèn【зат.】манта, мобула. 

【黻】fú①айшықты; әшекейлі; мәнерлі; 

өрнекті. 

 

 

fǔ 

 

【父】 fǔ. қадірлі шебер, ұста：田～

қадірлі шаруа;  渔～қадірлі балықшы.

②〈书〉 →“ 甫 1” ③ (Fǔ) 【 зат. 】
Фамилия. 

【抚】（撫）fǔ①алдаусырату;  

басу айту; жұбандыру; жұбаурату; 

жұбату; тыныштандыру:  好言相～

жылы сөздермен жұбату.② қам істеу; 

қамқор болу; пана болу; паналату：～

养 күту; өсіру; ～育 әлпештеп өсіру; 

тәрбиелеп өсіру.③аузына қарату; билеп 

алу; игеріп алу; өзіне қарату; басып алу; 

қолға түсіру . 

【 抚 爱 】 fǔ’ài 【 ет. 】 махаббат; 

сүйіспеншілік пен еркелету; мейір; 

мейірім：母亲的～ананың махаббаты 

мен мейірімі. 

【 抚 摩 】 fǔmó 【 ет. 】 әлпештеу; 

еркелету; сипау：妈妈～着女儿的头发 

анасы қызын әлпештеп маңдайынан 

сипалады. 

【抚琴】fǔqín【ет.】лютня (бұрынғы 

замандағы ішекті музыка аспабы) ойнау. 

【抚慰】fǔwèi【ет.】алдаусырату; басу 

айту; жұбандыру; жұбату; 

жұбаурату ：～病人  науқас адамды 

жұбату. 

【抚恤】 fǔxù【 ет.】 қайырымдылық 

көмек көрсету; материалдық көмек беру. 

【抚恤金】 fǔxùjīn 【 зат. 】 жәрдем; 

жәрдем ақша; жәрдемақы. 

【抚养】fǔyǎnɡ【ет.】әлпештеп өсіру; 

тәрбиелеп өсіру; бағу; өсіру; жетілдіру; 

тәрбиелеп шығару ：～子女 балаларды 

тәрбиелеп өсіру. 

【抚育】fǔyù【ет.】①→抚养.②бағу; 

өсіру：～森林 орман өсіру. 

【 甫 】 1fǔ ① аға; әкетай; қосағасы; 

отағасы.②(Fǔ)【зат.】Фамилия. 

【甫】2fǔ〈书〉【үс.】қазір ғана; тек 

қана：年十一～入学 мектепке тек қана 

он бір жаста түсесін. 

【拊】fǔқағу; қойып қалу; тактысына 

келтіру; шапалақтау; шапалақпен 

ұру ：～掌 қол соғу. 

【拊膺】 fǔyīnɡ【 ет.】 күйіну; күю; 

қайғы басу; қайғыру; қапалану; 

уайымдау. 

【 拊 掌 】 fǔzhǎnɡ 【 ет. 】 қол 

шапалақтауалақан; соғу; қол соғу：～

大笑 қапы қарқылдап күлу. 

【斧】fǔ①балта; отын жарғыш балта; 

шапашот (ағаш ұстаның балтасы) .②
айбалта.. 

【斧钺】fǔyuè【зат.】айбалта. 

【斧凿痕】fǔzáohén【зат.】балта мен 

қашаудың  ізі. 

【斧正】 fǔzhènɡ【ет.】түзету енгізу; 

кемшілікті түзету; кінәлілікті түзету; . 

【斧锧】fǔzhì【зат.】балта және плаха 

(ескі заманда өлім жазасына 

бұйырылған адамның басын шабуға 

астына қойылатын кеспелтек тақта). 

【斧子】 fǔ·zi 【 зат. 】 балта; отын 

жарғыш балта; шапашот (ағаш ұстаның 

балтасы). 

【 府 】 fǔ ① салтанатты сарай; 

салтанатты үй; сарай; резиденция 

(үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны) . 

② мекеме; үкімет ： 官 ～ қазыналық 

мекеме. ③ кесене; мазар; сағана 

(қабырдың үстіне салынатын үлкен 

кесене, мазар, бейіт). 

④ аймақ; округ; өңір (провинция 

құрамына кіретін әкімшілік бірлік).⑤

(Fǔ)【зат.】Фамилия. 

【 府 第 】 fǔdì 【 зат. 】 резиденция 

(үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны). 

【 府 上 】 fǔ·shànɡ 【 зат. 】 сіздің 

отбасыңыз ： ～ 都 好 Сіздің 

отбасыңыздың қал жағдайы қалай?  ～

住在哪儿？Отбасыңыз қайда тұрады? 

【 俯 】 fǔ ① 【 ет. 】 төмен; төмен 

қарай：～首 басы мен төмен қарай; ～

冲 шүйілтіп ұшу.②(敬辞)：尚祈～允
сіздің келісіміңізді сұраймын. 

【俯冲】 fǔchōnɡ 【 ет. 】 шүйілдіру; 

шүйілтіп ұшу; шаншыла құлдырау：～

轰炸机 шүйілгіш (шүйіле бомбалайтын 

ұшақ). 

【俯伏】fǔfú【ет.】етпетінен жату：～

在地 жерде  етпетінен жату. 

【 俯 角 】 fǔjiǎo 【 зат. 】 төмендеу 

бұрышы. 

【俯就】fǔjiù【ет.】①ризалық білдіру; 

тілек білдіру.②бейімделу; дағдылану; 

епсіну; иігу; ыңғайландыру; ыңғайлану; 

көну; шыдамдылық жасау; шыдау. 

【俯瞰】fǔkàn【ет.】төменге қарау. 

【俯念】fǔniàn【ет.】бізді ұмытпаңыз. 

【俯拾即是】 fǔshíjíshì анша керек 

болса да бар; шексіз жиынтық.. 

【 俯 视 】 fǔshì 【 ет. 】 жоғарыдан 

төменге қарау; жұртқа жоғарыдан 

қарау ： ～全景  бүкіл панораманы 

(жоғарыдан қарағандағы жазықтықтың 

көрінісі) байқап көру . 

【俯首】fǔshǒu【ет.】ұлы басын кіші 

етіп басын ию ：～下心 баты ию және 

жанымен бағыну. 

【俯首帖耳】fǔshǒutiēěr жағымпаздық; 

жарамсақтық; мәймөңкелік; жорғалау. 

【俯卧】fǔwò【ет.】тіреніп ішпен жату. 

【俯卧撑】fǔwòchēnɡ【зат.】сығу. 

【俯仰】 fǔyǎnɡ【 ет.】 жүріс-тұрыс; 

мінез-құлық; амал; әрекет; қылық; іс. 

【俯仰由人】fǔyǎnɡyóurén басқаларға 

тәуелді болу. 

【俯仰之间】 fǔyǎnɡzhījiān бір замат; 

бір сәтте; кірпік қаққанша; бір сәтте. 

【釜】fǔ  қазан. 

【 釜 底 抽 薪 сfǔdǐchōuxīn батыл 

шаралар қабылдау. 

【釜底游鱼】fǔdǐyóuyú бір аяғы жерде, 

бір аяғы көрде; көр аузында тұру. 

【辅】fǔ①болысу; ермек ету; жәрдем 

беру; жәрдем жасау;  жәрдемдесу; 

көмектесу：～之 оған қолдау көрсету.

②〈书〉үстіңгі жақ; бет сүйек; жақ 

сүйек.③(Fǔ)【зат.】Фамилия. 

【辅币】 fǔbì【зат.】ұсақ ақша; ұсақ 

мәнет; ұсақ тиын; ұсақ шақа. 

【辅弼】fǔbì【ет.】болысу; ермек ету; 

жәрдем беру; жәрдем жасау; жәрдем 

көрсету; жәрдемдесу; көмек көрсету; 

көмектесу. 

【辅导】fǔdǎo【ет.】басқару; меңгеру; 

басқару және көмектесу; кеңес беру; 

консультация беру ： ～ 员 басшы; 

политрук; саяси жетекші (саяси 

жетекші); ～ 学 生 студентке 

консультация беру; ～ 老 师 кеңес 

беруші; кеңесші; консультант (өз 

мамандығына жататын мәселеден кеңес 

беруші маман). 

【辅料】 fǔliào【 зат.】① ас қатығы; 

астатым; дәм-татымдық; дәмдеуіш; 

дәмқосар; тұздық (тұз, бұрыш, пияз 

сияқты).②асай-мүсей; уақ-түйек заттар; 

фурнитура. 

【辅路】 fǔlù 【 зат. 】 қоршалынған 

бүйір жолы. 

【辅酶】fǔméi【зат.】кофермент. 

【 辅 修 】 fǔxiū 【 ет. 】  тәртіп 

(университетте, колледжде). 

【辅音】fǔyīn【зат.】дауыссыз дыбыс. 

【辅助】fǔzhù①【ет.】болысу; ермек 

ету; жәрдем беру; жәрдем жасау; 

жәрдем көрсету; жәрдемдесу; көмек 

көрсету; көмектесу：多加～ барынша 

көмектесу. ② 【 сын. 】 жәрдемші; 

көмекші; қосалқы; қосымша ： ～ 劳

【 ет. 】 қосымша жұмыс;   ～人员

көмекші жұмысшылар;   ～ 材 料
көмекші құрал; көмекші материалдар 

(дайындалатын өнімнің негізін 

құрамайтын, өндірістік үдеріске 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B6%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BD%D0%B6%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D2%A3%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B9%D0%BC%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
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жәрдемдесетін материалдар). 

【 辅 佐 】 fǔzuǒ 【 ет. 】 жәрдемші; 

көмекші; қолқанат. 

【 脯 】 fǔ ① кептірілген ет ： 兔 ～

кептірілген қоян еті;  鹿～кептірілген 

марал. ② цукат (қантқа шылғытқан 

жеміс я жемістің тамырлары). 

【腑】fǔ  жатыр; құрсақ; қарын; іші; іш 

жағы . 

【腐败】fǔbài①【ет.】腐烂：不要吃～

的 食 物 шіріген тамақты жеуге 

болмайды. ② 【 сын. 】 іріп-шіру; 

шіріктік; шіріген：资本主义制度的～
шіріктік  капиталистік құрылыс. 

【 腐 臭 】 fǔchòu 【 ет. 】 бұзылған; 

иістенген; сасыған; сасық; шірік; 

шіріген ：～味儿 сасық иіс;   鱼～了

балық бұзылып кетті;  ～ 的 食 物
бұзылған; сасыған (азық-түлік). 

【腐化】 fǔhuà【 ет.】① азғындыққа 

ұшырау; азу; бұзылу; бұзықтыққа 

салыну ：生活～адамгершіліксіз өмір 

сүру;  ～分子 шіріген  элемент. 

【腐旧】fǔjiù【сын.】әлсіреген; ескі; 

ескірген; көне; көнерген; қартайған; 

тозған; тозығы жеткен; тұтынудан 

қалған. 

【腐烂】 fǔlàn ①【 ет.】бөлшектену; 

құлдырау; орналастырылу; іру; бұзылу; 

сасу; шіру：～的东西 шірік; шіріген; 

шіріген ағаш  白菜～了 қырыққабат 

ашыды. 

【腐儒】fǔrú【зат.】дүмше; тақуа (уақ-

түйек ережені сақтағыш адам). 

【腐乳】 fǔrǔ【 зат.】  «доуфу» сояда 

тұздалған. 

【 腐 生 】 fǔshēnɡ 【 ет. 】 патогенез 

(аурудың асқындауы). 

【腐蚀 】 fǔshí 【 ет. 】 ① жеп қою; 

күйдіру; шірітіп жіберу; кеміру; зең; 

коррозия; тоттану; тотығу; тотық 

(химиялық үрдіс зардабынан 

металдардың мұжылуы) . ② бұзылып 

қалу; құртылу; шіріп кету; азғындату; 

азғындыққа жетелеу; азғыру; бұзу; 

бұзықтық жолға түсіру ： ～ 作 用 

зиянды ықпал етуі. 

【腐蚀剂】 fǔshíjì【 зат.】 ащы зат; 

ойып түсетін зат. 

【腐熟】 fǔshú 【 ет. 】 ашып-быжып 

кету; қатты ашып кету; өте ашып кету; 

шіру; шіріп біту; шіріп кету . 

【腐朽】 fǔxiǔ①【ет.】бұзылу; сасу; 

шіру：木板已经～了 тақта шіріп бітті.

② 【 сын. 】 іріп-шіру; шіріктік; 

шіріген：～作风 зиянды стиль;  ～的制

度 шіріген құрылыс. 

【 腐 殖 质 】 fǔzhízhì 【 зат. 】 көң; 

қарашірік; қорда; құнарлы жер; 

қыртысты жер; шірінді (түрлі 

өсімдіктер мен жәндіктердің шіруінен 

пайда болған құнарлы жер 

қыртысының бөлігі) . 

【腐竹】 fǔzhú【 зат.】 соялық ақтық; 

қояншөп (көп жылдық бақша өсімдігі, 

жер бетіне шықпай тұрып-ақ, көктеген 

күйінде асқа, консервке салынады). 

 

fù 

 

【父辈】 fùbèi【 зат.】 аға ұрпақтың 

туған-туысқандары; туыстары. 

【父本】fùběn【зат.】аталық түр. 

【父老】 fùlǎo【 зат.】 отағасы; ажа; 

ақсақал; ел ағасы . 

【父母】fùmǔ【зат.】әке-шеше. 

【父母官】fùmǔɡuān【зат.】ата; әке. 

【父女】fùnǚ【зат.】әкесі мен қызы. 

【父亲】 fù·qīn【зат.】ата; әке; әкей; 

дада; көке. 

【 父 权 制 】 fùquánzhì 【 зат. 】
ақсақалдық дәуір; патриархат (отбасы 

билігі ақсақалға көшкен ру қоғам 

формасы).. 

【父系】 fùxì【сын.】 .①аталық; әке; 

әкелік; әкенің：～亲属 әкесі жағынан 

туған-туысқандар. ② патриархал; 

патриархалдық; патриархаттық; 

патриархтық (ескі ру қоғамдың)：～家

族制度 патриархалдық құрылыс. 

【父兄】fùxiōnɡ【зат.】①әке және аға.

②отбасының отағасы. 

【父执】fùzhí【зат.】әкесінің достары. 

【父子】fùzǐ【зат.】әкесі мен ұлы：～

关系 әкелік. 

【讣告】 fùɡào①【ет.】өлім жөнінде 

хабар айту.②【зат.】қазанама. 

【 讣 闻 】 fùwén 【 зат. 】 азанама; 

қазанама (өлген адамның өмірі, 

қоғамдық қызметі туралы мақала). 

【付】fù ①қою; беру;  ：～之以全权

оған уәкілдік беру;  ～表决 сайлауға 

қою.②【ет.】өтеу; төлеу：～款 ақы 

беру; ақы төлеу; 补～қалғанын төлеу; 

қосымша төлеу; үстеп төлеу. ③ (Fù)

【зат.】Фамилия. 

【付丙】 fùbǐnɡ【 ет.】 өртеп жіберу; 

өртеп кету; өртеу. 

【付出】fùchū【ет.】өтеу; төлеу：～现

款 қолма-қол төлеу. 

【 付 排 】 fùpái 【 ет. 】 қабылдауға 

тапсыру. 

【 付 讫 】 fùqì 【 ет. 】 түгел төлеу; 

борыштан арылу; төлеп құтылу. 

【 付 托 】 fùtuō 【 ет. 】 міндеттеу; 

тапсыру; сеніп тапсыру; сенімшілік 

беру ：事情～得人  іс сенімді адамға 

тапсырылды. 

【 付 现 】 fùxiàn 【 ет. 】 қолма-қол 

төлеу：～金 қолма-қол есеп айыру; 

қолма-қол есептесу; қолма-қол төлеу. 

【付型】 fùxínɡ【 ет.】 макет; пішін; 

үлгі (бір нәрсенін кішірейтіп істелген 

үлгісі, кітап баспасында кітаптың 

алдын ала жасаған үлгісі). 

【付印】fùyìn【ет.】жариялау; баспаға 

беру. 

【付邮】 fùyóu【 ет.】пошта арқылы 

жіберу. 

【付账】fùzhànɡ【ет.】есеп бойынша 

төлеу. 

【付之一炬】 fùzhīyījù түп-орнымен 

жағып жіберу. 

【 付 之 一 笑 】 fùzhīyīxiào  назар 

аудармау; мейірбандықпен қарау. 

【付诸东流】 fùzhūdōnɡliú барлығы 

бекерге кетті; босқа кетті; құр бекерге 

кетті. 

【付梓】 fùzǐ【 ет.】жариялау; басу; 

басып шығару; баспаға жіберу. 

【负】（負）fù ①иыққа салып көтеру; 

алып жүру; көтеріп жүру. 

② 【 ет. 】 атқару; болу; орындау; 

өтеу：～责任 жауапкершілігін көтеру; 

жауапты болу; 身 ～ 重 任 үлкен  

жауапкершілігі бар жұмысты көтеру. 

③арқа беріп тұру; арттпен қарау. 

④【ет.】ашыну; дық көру; дықты болу; 

жәбірлену; көңілге алу; жарақаттану; 

жарақат алу：～伤 жарақат алу;  ～屈
өкпелеу; ренжу; ренжіп қалу. 

⑤иемдену; пайдалану：久～盛【зат.】
әлдеқашаннан бері беделге ие болу . 

⑥ 【 ет. 】 берешек; борыш; 

қарыз;несие：～债 борыш;. 

⑦арсыну; намыстану; ұялу; өзің кінәлі 

санау：～～无可言 ұялғаннан сөйлеу 

алмадым. ⑧ 【 ет. 】 жолы болмау; 

қырсық; қырсықтық; сәтсіздік; сор; 

жеңіліс; жығылыс; талқандалу; ұтылу.

⑨【сын.】теріс; минус：～【сан.】

теріс сан; ～号 теріс белгі. 

⑩ (Fù)【зат.】Фамилия. 

【负担】 fùdān①【 ет.】 көру; тарту; 

ұшырау; шегу：～子女的生活费用 

балаларды асырау. ② 【 зат. 】
ауыртпалық; масыл; салмақ; масылдық; 

машақат ： 工 作 ～ жүктеме; жұмыс 

мөлшері;  家庭～отбасылық масыл; 减

轻人民的～  халықтың ауыртпалығын 

жеңілдету. 

【负电】fùdiàn【зат.】теріс электр. 

【负号】 fùhào【 зат.】 минус; теріс 

белгі. 

【 负 疚 】 fùjiù 【 ет. 】 ар-ұяты 

мазасыздауды сезіну; ұжданы азап 

шектіруді сезіну; ар-ұяты мазасыздау. 

【负离子】 fùlízǐ【 зат.】анион; теріс 

ион. 

【负面】 fùmiàn【 сын.】 жағымсыз; 

келеңсіз; кері ： ～ 情 绪  жағымсыз 

эмоция;  ～影响 кері әсер ету. 

【 负 片 】 fùpiàn 【 зат. 】 негатив 

(шыныға я үлдірге түсірілген сурет). 

【负气】 fùqì【 ет.】 ерегісе; жорта; 

қасақана ：这是他～干的  ол оны 

ерегісе істеді. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB/
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【负屈】fùqū【ет.】ашыну; дық көру; 

дықты болу; жәбірлену; көңілге алу; 

наразы болу; өкпелеу; ренжу; ренжіп 

қалу. 

【负伤】 fùshānɡ【 ет.】жарақаттану; 

жарақат алу. 

【负数】fùshù【зат.】 теріс сан. 

【 负 心 】 fùxīn 【 ет. 】 қиянат ету; 

опасыздық ету ： ～ 汉 опасыз; 

опасыздық жасаушы; сатылған. 

【负隅】fùyú【ет.】тиімді позицияда 

тұру：～顽抗 шабуылға тойтарыс беру. 

【负约】 fùyuē 【 ет. 】 уәдені бұзу; 

уәдеде тұрмау. 

【负载】fùzài【зат.】күш; қуат. 

【负责】 fùzé ①【 ет.】 міндет алу; 

міндеттену; жауапкершілікке алу：对

自 己 的 行 为 өзінің қателігі үшін 

жауапкершілікке алу～.②【сын.】адал; 

адал ниетпен; сапалы түрде：他对工作

很 ～ ол өз жұмысын адал ниетпен 

істейді. 

【负增长】 fùzēnɡzhǎnɡ【 ет.】 теріс 

өсім. 

【负债】 fùzhài ①【 ет. 】 берешек; 

борыш; қарыз;несие：～累累 қарызға 

бату.②【 зат.】 пассив (мекемелердің 

борышының жиынтығы) 

【负罪】 fùzuì 【 ет. 】 ғафу етіңіз!; 

кешіріңіз!; кінә менен!. 

【妇】（婦） fù①→妇女 .②ерлі әйел; 

әйел; ханым (ерге тиген әйел).③әйел; 

жар; зайып; қатын . 

【妇道】fùdào【зат.】 әйел міндеті. 

【妇道】fù·dɑo【зат.】→妇女：～人家
әйелдер. 

【 妇 科 】 fùkē 【 зат. 】 гинеколог 

(әйелдер ауруының маманы). 

【 妇 联 】 fùlián 【 зат. 】 әйелдер 

құрамасы; әйелдер ассоциациясы . 

【 妇 女 】 fùnǚ 【 зат. 】 әйел; бике; 

қатын：～问题 әйел мәселесі . 

【妇女病】 fùnǚbìnɡ【 зат.】 әйелдер 

ауруы. 

【妇女联合会】fùnǚliánhéhuì  әйелдер 

қоғамдық бірлестігі . 

【妇人】fùrén【зат.】ерлі әйел; әйел; 

ханым (ерге тиген әйел). 

【妇幼】 fùyòu【 зат.】 әйелдер мен 

балалар：～保健 әйелдер мен балалар 

денсаулық сақтау. 

【附】 fù①【 ет.】 қоса жіберу; қоса 

тіркеу; қосу; тіркеу;  шығару; шығарып 

салу ： 随 信 ～ 上 照 片 一 张 хатқа 

суреттерді қоса тіркеу.②【 ет.】 (靠

近 ): ～在他的耳边低声说话  оның 

құлағына сыбырлау . 

【附白】 fùbái 【 ет. 】 постскриптум 

(жазылған хаттың аяғына қол 

қойғаннан кейін жазылған қосымша 

сөздер; оған әдетте Р.S. деп қояды да 

онан әрі қарай жазады); артық қосып 

жазу; аяғына қосқан жазу; жазылу; 

қосып жазу; қосып жазылған мәлімет; 

тізімге алу. 

【附笔】 fùbǐ 【 зат. 】 постскриптум 

(жазылған хаттың аяғына қол 

қойғаннан кейін жазылған қосымша 

сөздер; оған әдетте Р.S. деп қояды да 

онан әрі қарай жазады). 

【 附 带 】 fùdài ① 【 ет. 】 қосымша; 

үстеме：～条件 қосымша шарт; ～声明

қосымша мәлімдеме.②【сын.】жанама; 

қосалқы; қосымша：～的劳【 ет.】

жарым-жарты еңбек;  ～ 的 收 入
қосымша табыс. 

【附耳】fù’ěr【ет.】құлағына：～低语
құлағына сыбырлау. 

【附睾】 fùɡāo【 зат.】 қосымша тас 

(аталық ұрық безі) . 

【附和】fùhè【ет.】бірігу; қосылу; ауу; 

еру; қосылу; қосылып кету; тақалу; 

таяну：随声～әнге қосылу; қайта айту; 

қосылып ән айту (әнді, өлеңді). 

【附会】 fùhuì【 ет.】 әрең дегенде; 

зорға; әрең-әрең өткізу; әрең-әрең 

рұқсат ету . 

【 附 骥 】 fùjì 【 ет. 】 өзінің 

қамқоршының арқасында ілгері 

жылжу . 

【附加】fùjiā қосымша; үстеме：～任

务 қосымша тапсырма;    ～关系

қабысу;   ～成分 аффикс; қосымша. 

【附加税】 fùjiāshuì【 зат.】қосымша 

кіріс салығы . 

【附加刑】 fùjiāxínɡ【 зат.】қосымша 

жазалау; мерзімін ұзарту. 

【附加值】 fùjiāzhí【 зат.】 қосымша 

құн. 

【附件】 fùjiàn【 зат.】① қосымша; 

үстеме; қосымша құжат . ② бұйым; 

жабдық; жарақ; зат; керек-жарақ; 

сайман; темір арқау аспап; құрал; 

құрылғы; тетік .③ аппендикс (соқыр 

ішектің құрт тәрізді өскіні); қосымша; 

қос (мыс. қос бармақ). 

【附近】 fùjìn ①【 сын.】жақында; 

жақын маңда (маңнан); жақын жерде 

(жерден); жанында; жуық жерде; таяу 

жерде; таяу тұста ：～居民 маңайдағы 

тұрғындар. ②【 зат. 】 аймақ; айнала; 

аламай; алқап; атырап; дере; маң; маңай; 

маңы; өңір; төңірек：他家就在～ ол 

осы жерден жақын жерде тұрады;   住

在北京～Пекиннің төңірегінде тұру. 

【附丽】 fùlì【ет.】ауу; еру; қосылу; 

қосылып кету; тақалу; таяну. 

【附录】fùlù【зат.】қосымша; үстеме. 

【 附 逆 】 fùnì 【 ет. 】 опасыздарға 

қосылу; сатқындардың қатарына кіру. 

【 附 设 】 fùshè 【 ет. 】 жанында; 

жанындағы; қасында; қасындағы：这个

工 厂 ～ 了 一 个 俱 乐 部  заводтың 

жанында клуб ашылды. 

【附属】 fùshǔ ①【 сын.】 көмекші; 

қолғабысшы; байланысты; басыбайлы; 

жалынышты; кіріптар; тәуелді; 

жанында; жанындағы; қасында; 

қасындағы ：～小学 көмекші мектеп;  

外语学院 ～中学 шетел тілі институт 

жанындағы орта мектеп .②【ет.】ауу; 

еру; қосылу; қосылып кету; тақалу; 

таяну. 

【附属国】fùshǔɡuó【зат.】тәуелді ел; 

бағынышты; вассал; тәуелді 

(бағынышты, тәуелді адам не 

мемлекет). 

【附送】fùsònɡ【ет.】қосымша жіберу. 

【 附 小 】 fùxiǎo 【 зат. 】 бастауыш 

мектеп. 

【附言】 fùyán 【 зат. 】 ақырғы сөз; 

соңғы сөз; постскриптум (жазылған 

хаттың аяғына қол қойғаннан кейін 

жазылған қосымша сөздер; оған әдетте 

Р.S. деп қояды да онан әрі қарай 

жазады). 

【附议】fùyì【ет.】ұсынысқа қосылу; 

ұсынысты қолдау. 

【 附 庸 】 fùyōnɡ 【 зат. 】 ① вассал; 

тәуелді (орта ғасырдағы өзінен ірі 

феодалға бағынышты, тәуелді жер-су 

иесі — феодал және соғыс мәселесі 

жөнінде басқаға тәуелді феодал). ②
бағынышты; вассал; тәуелді 

(бағынышты, тәуелді адам не 

мемлекет); сателлит (қожайынын 

сақтап жүретін жалданған адам). 

【附庸风雅】fùyōnɡfēnɡyǎ сырт көзден 

сақтану үшін әдебиет үйірмесіне 

әуестену. 

【附则】fùzé【зат.】аңғарту; ескертпе; 

ескерту; қосымша ережелер (бап; ереже; 

заң). 

【附中】fùzhōnɡ【зат.】орта мектеп. 

【 附 注 】 fùzhù 【 зат. 】 аңғарту; 

ескертпе; ескерту. 

【附着】fùzhuó【ет.】жабысу; іліну：

病 菌 ～ 在 病 人 使 用 过 的 东 西 上 

науқастар қолданған заттарға 

микробтар жабысып қалады. 

【附着力】 fùzhuólì【 зат.】жабысу; 

тұтасу; адгезия; адхезия.. 

【阜】 fù①〈书〉 белес; дөң; төбе; 

төмпешік.②〈书〉байтақ; есепсіз; көп 

сан; қыруар; сансыз; сансыз көп; толып 

жатқан：物～民丰 азық молшылықты, 

халық тоқ.③(Fù)【зат.】Фамилия. 

【服】 fù 【 мөл.】 мезгіл ：一～药 

дәріні бір мезгіл ішу керек. 

【驸马】 fùmǎ【 зат.】 императордың 

күйеу баласы. 

【赴】fù 【ет.】аттану; жөнелу; кету; 

шығу; бару：～宴 банкетке бару; ～京
Пекинге бару. 

【赴敌】fùdí【ет.】майдандағы әскер 

қатарына толықтыруға жіберу; жауға 

қарсы тұру. 

【赴难】 fùnàn【 ет.】Отанды қорғау 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D2%A3%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D2%A3%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B5/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%83/
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үшін тұру; Отанды қорғауға шығу. 

【赴任】 fùrèn 【 ет. 】 тағайындаған 

жерге бару (қызметпен). 

【赴宴】 fùyàn【ет.】банкетке  бару; 

салтанатты қонағасына  бару. 

【赴约】 fùyuē【ет.】қызмет ретімен 

жолығысуға бару. 

【复】-1fù қайта айту; қайталап айту; 

қайталау ：～写 көшіріп алу; ～制
қалпына келтіру. 

【 复 】 -2fù ① жауап беру; жауап 

қайтару：～信 жауап хат жіберу; 我还

没有～他的信 мен оның хатына жауап 

хат әлі жіберген жоқпын; 电～телеграф 

арқылы жауап жіберу.② (Fù)【 зат.】
Фамилия. 

【复】3fù жаңарту; жаңару; жаңғырту; 

қайта бастау; қайта түзеу ： ～ 原

жаңадан жөнделу;  ～婚 қайталанған 

неке. 

【复】 4fù жаңадан; қайта; қайтадан; 

тағы：年～一年 жылдан жылға;   日～

一日 күн өткен сайын; күн сайын. 

【复本】fùběn【зат.】дубликат; екінші 

нұсқа; телнұсқа (түпкі нұсқамен заң 

күші бірдей жүретін құжаттың екінші 

данасы); дублет (бір нәрсенің екінші 

данасы) . 

【复本位制】fùběnwèizhì биметаллизм 

(күміс пен алтын ғана заңды ақша 

болып жүретін ақша жүйесі). 

【 复 辟 】 fùbì 【 ет. 】 монархияны 

реставрациялау; реставрациялау 

(революция құлатқан құрылысты қайта 

қалпына келтіру). 

【复查】 fùchá【 ет.】 екінші қайтара 

тексеріс：～请求 екінші қайтара қарау 

туралы өтініш. 

【复仇】fùchóu【ет.】кек алу; кектену; 

кек; қысас; өш; өш алушылық; өш  

 

қайтарушылық ： ～ 政 策 кек алу 

саясаты . 

【 复 出 】 fùchū 【 ет. 】 отставкадан 

қайтып оралу. 

【复聪】 fùcōnɡ 【 ет. 】 алу; жинау; 

жалдау; тарту; іске алу . 

【复电】fùdiàn 【зат.】жауап жеделхат; 

телеграфтық жауап. 

【复读】 fùdú【ет.】оқуды жаңартып 

отыру; оқуға қайта жалғастыру：～生
екі жыл бір сыныпта қалған бала. 

【复发】fùfā【ет.】қайталау (жазылған 

сияқты болған аурудың жаңадан 

қайталауы). 

【 复 方 】 fùfānɡ 【 зат. 】 ① жалпы 

сергітетін дәрі ： ～ 大 黄 散 рауғаш 

ұнтағы.② күрделі дәріқағаз; шипашақ 

(дәрігердің дәрі алу үшін беретін 

қағазы)：～制剂  күрделі дәрі; дәрі-

дәрмек (химиялық не фармацевтік зат). 

【复分解 】 fùfēnjiě 【 ет. 】 екі есе 

ауыстыру. 

【复辅音】 fùfǔyīn 【 зат. 】 күрделі 

дауыссыз. 

【 复 工 】 fùɡōnɡ 【 ет. 】 қайтадан 

жұмысқа кірісу; жұмысты жаңартып 

отыру. 

【 复 古 】 fùɡǔ 【 ет. 】 жаңғырту; 

жаңғыртушылық; қалпына келтіру; 

қалпына келтірушілік; реставрация：～

思想 ойды жаңғырту. 

【 复 归 】 fùɡuī 【 ет. 】 кемімел; 

регрессия. 

【复果】fùɡuǒ【зат.】жеміс шоғыры. 

【复合】fùhé【ет.】күрделі; құранды; 

құрмалас：～词 күрделі сөз; ～电路

күрделі тізбек;   ～后缀 күрделі жұрнақ. 

【复合材料】 fùhécáiliào композиттік 

материал.. 

【复合【мөл.】词】fùhéliànɡcí күрделі 

мөлшер сөз. 

【复合元音】 fùhéyuányīn полифтонг; 

күрделі дауысты дыбыс. 

【 复 核 】 fùhé 【 ет. 】 ① бақылау; 

қадағалау; қарау; тексерткізу; тексерту; 

тексеру; тексеріп шығу：～【сан.】字

сандық мәліметтерді тексеру. ② қайта 

қарау (өзгерістер енгізу мақсатымен 

белгілі бір ілімді я теорияны қайта 

қарау). 

【复会】 fùhuì【 ет.】 конференцияны 

жалғастыру. 

【复婚】fùhūn【ет.】қайталанған неке. 

【复活】fùhuó【ет.】тірілу; жан біту; 

өлгеннен соң тірілу;   бұрынғы қалпына 

келу; жаңару; қайта даму; қайта 

туылу：人死不能～  өлген адамдар 

қайтадан тіріле алмайды;      不让军国

主 义 ～  милитаризмнің жаңдануына 

жол бермеу. 

【复活 节】 FùhuóJié 【 зат. 】 пасха 

(христиан және еврейлердің мейрамы). 

【复交】 fùjiāo 【 ет. 】① достықты 

қайтадан бастау. ② дипломатиялық 

қатынасты орнату. 

【复句】fùjù【зат.】құрмалас сөйлем: 

主从～бағыныңқы құрмалас сөйлем; 等

立～салалас құрмалас сөйлем. 

【复刊】fùkān【ет.】басылымды қайта 

қозғау. 

【复课】 fùkè【 ет.】 сабақты қайта 

бастау; қайталау өткенді. 

【复利】fùlì【зат.】күрделі пайыздар. 

【复明】fùmínɡ【ет.】көзі ашылу; көзі 

көру; көре бастау. 

【复命】 fùmìnɡ【 ет.】баяндау; есеп 

беру. 

【复牌】fùpái【ет.】сауданы жаңарту. 

【复赛】fùsài【ет.】жартылай финал. 

【复审】fùshěn【ет.】істі қайта қозғау; 

екінші қайтара тексеру . 

【复试】 fùshì 【 ет. 】 екінші мәрте 

емтихан. 

【复述】fùshù【ет.】①баяндау; қайта 

айту; өз сөзімен айту.② айтып беру; 

қайта айту (оқығанды қайта айту). 

【复数】fùshù【зат.】①комплексті сан.

②көптік жалғау. 

【复苏】fùsū【ет.】①жанданып кету; 

жандану; жарқындау; тірілу ：大地～

табиғат жанданды. ② реанимация 

(клиникалық өлім халіндегі ағзаны 

тірілту). 

【复位】 fùwèi【 ет. 】① жеңілдету; 

жетілдіру.② бұрынғы орнына қалпына 

келу. 

【 复 习 】 fùxí 【 ет. 】 еске түсіру; 

қайталау; пысықтау：～功课 сабағын 

қайталау . 

【复线】fùxiàn【зат.】қос жолтабанды 

сызық; екі қатарлы сызық. 

【复写】 fùxiě【ет.】көшіру; көшіріп 

алу; көшіріп жазып алу:  ～两份  екі 

көшірме шығарып алу. 

【复写纸】 fùxiězhǐ【 зат.】 көшіргіш 

қағаз. 

【复信】 fùxìn ①【 ет.】хатқа жауап 

жіберу; жауап хат жіберу.②【 зат.】
жауап хат; жауап. 

【复兴】fùxīnɡ【ет.】①қайта күшею; 

қайта өркендеу：民族～ұлттың қайта 

дамуы;  文艺～ қайта өрлеу дәуірі; 

ренессанс .②жаңадан жөндеу; қалпына 

келтіру ： ～ 国 家 елді қалпына 

келтіру;  ～工业 өнеркәсіпті қайта 

дамыту. 

【复姓】fùxìnɡ【зат.】өзінің алғашқы 

тегін қалпына келтіру. 

【复学】fùxué【ет.】оқуды жаңарту. 

【复盐】fùyán【зат.】қос тұз. 

【复眼】fùyǎn【зат.】фасеттік көз. 

【复业】fùyè【ет.】жұмысқа оралу;  

 

 

өндірісті қайта жаңарту：商店～дүкен 

қайтадан ашылды. 

【复叶】fùyè【зат.】күрделі жапырақ. 

【复议】fùyì【ет.】қайта карап шығу; 

қайта қарау; қарап көру; қарап шығу：

对 决 议 进 行 了 ～  шешім қайта 

қаралатын болды. 

【复音】fùyīn【зат.】күрделі  тон. 

【复音词】fùyīncí【зат.】көп буынды 

сөз. 

【复印】 fùyìn【ет.】көшіру; көшіріп 

алу; көшіріп жазып алу：～件 дубликат; 

екінші нұсқа; телнұсқа (түпкі нұсқамен 

заң күші бірдей жүретін құжаттың 

екінші данасы). 

【 复 印 机 】 fùyìnjī 【 зат. 】 ксерокс 

(көшірмелеуіш аппарат). 

【复员】fùyuán【ет.】демобилизация 

(соғыс күшін, сонымен бірге, 

шаруашылықтың барлық саласын 

соғыс қалпынан бейбітшілік қалыпқа 

ауыстыру)：～军人 әскерден қайтқан; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96-%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96-%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%8B%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


229 

 

демобилизацияланған; 军队～әскерден 

қайтару. 

【复原】fùyuán【ет.】①айығу; сауалу; 

сауығу (ауру кісі туралы); жазылу; 

жазылып кету; оңалу; тәуір болу; 

тәуірлену ： 病 人 已 经 ～  науқас 

жазылып кетті. ② жаңадан жөнделу; 

күш жинау; оңалу：被破坏的城市已

经～қиратылған қалалар қайта жаңадан 

жөнделді. 

【复杂】fùzá【сын.】күрделі; қиын：

情况～қиын жағдай;  ～的问题 күрделі 

мәселе; түйінді мәселе;  极其～ өте 

күрделі. 

【复杂劳动】fùzáláodònɡ күрделі еңбек. 

【复诊】fùzhěn【ет.】екінші рет қайта 

дәрігерге қаралу. 

【 复 职 】 fùzhí 【 ет. 】 бұрыңғы  

қызметке қайта оралу. 

【复制】fùzhì【ет.】қалпына келтіру; 

қайта жасау; көшіру; жарыса істеу; 

қайталау; елестету; жаңғырту：～品
репродукция (суреттерді фотография, 

клише арқылы дәл өзіндей етіп түсіру, 

көбейту);  ～一幅画 суреттерді қалпына 

келтіру. 

【复种】fùzhònɡ【ет.】ревакцинация; 

қайталап егу. 

【复转】 fùzhuǎn【 ет.】 кері қайту; 

қайту; қайтып келу; қайта орнау; 

бұрынғыша болу; қайталау. 

【 复 壮 】 fùzhuànɡ 【 ет. 】 жаңарту; 

жаңару; жаңғыру; жасарту; жасару. 

【复】 fù【ет.】 ағысты жер (өзеннің 

ағысы қатты жері); жылым; иірім; 

тартпа . 

【 祔 】 fù ① марқұм ата-анасына 

құрбандық шалу.②жерге көму; жерлеу; 

көму; көміп тастау. 

【 副 】 -1fù ① 【 сын. 】 жәрдемші; 

көмекші; орынбасар ： ～ 主 席

төрағаның орынбасары;  ～总统 вице-

президент; тете президент 

(президенттің орынбасары);  ～【部

长 】 министр орынбасары. ② (Fù)

【зат.】Фамилия. 

【副】-2fù【мөл.】a) жұп; пар：一～

对联 қос жазба;  一～手套 екі қолғап;.b) 

жинақ; жинақтама; жиынтық; комплект; 

толым：全～仪器   толық құралдар 

жиынтығы. 

【 副 本 】 fùběn 【 зат. 】 көшірме; 

дубликат; екінші нұсқа; телнұсқа (түпкі 

нұсқамен заң күші бірдей жүретін 

құжаттың екінші данасы)  . 

【 副 标 题 】 fùbiāotí 【 зат. 】 басы; 

тақырыпша (шығарманың, мақаланың 

басы). 

【副产品】fùchǎnpǐn【зат.】өндірістің 

жанама өнімі. 

【 副 词 】 fùcí 【 зат. 】 үстеу (сөз 

табының бірі). 

【副歌】fùɡē【зат.】қайырма; рефрен 

(әннің қайырмасы). 

【 副 官 】 fùɡuān 【 зат. 】 адъютант 

(бастықтың тапсырмаларын 

орындайтын офицер). 

【 副 交 感 神 经 】 fùjiāoɡǎn-shénjīnɡ  

парасимпатикалық жүйке жүйесі. 

【副教授】 fùjiàoshòu【 зат.】 доцент 

(жоғары оқу орынының 

оқытушыларына берілетін ғылыми 

атақ). 

【副句】fùjù   бағыныңқы сөйлем. 

【副刊】fùkān【зат.】бөлім (газеттің); 

қосымша. 

【副品】 fùpǐn【 зат.】 екінші сортты 

тауар. 

【副热带】fùrèdài【зат.】субтропиктер 

(тропиктерге жақын өлкелер). 

【副神经】fùshénjīnɡ【зат.】қосымша 

жүйке. 

【副食】fùshí【зат.】екінші дәрежедегі 

тамақ өнімдері . 

【 副 手 】 fùshǒu 【 зат. 】 жәрдемші; 

көмекші; қолқанат. 

【副题】fùtí【зат.】басы; тақырыпша 

(шығарманың, мақаланың басы).  

【 副 性 征 】 fùxìnɡzhēnɡ 【 зат. 】
қосымша жыныс белгілері. 

【 副 修 】 fùxiū 【 ет. 】 қосымша 

мамандық. 

【 副 业 】 fùyè 【 зат. 】 көмекші 

шаруашылық; қосалқы шаруашылық. 

【 副 职 】 fùzhí 【 зат. 】 жәрдемші; 

көмекші; қолқанат; орынбасар. 

【副作用】fùzuòyònɡ【зат.】жағымсыз 

әсер ету. 

【富】 fù ①【 сын. 】 ауқатты; әлді; 

бардам; барлы; бұлды; дәулетті; 

керегелі; күзірлі; қорабалы; мұқтажсыз; 

мүлікті.②бағалы; қымбат; мол：～禄

мол еңбекақы.③(Fù)【зат.】Фамилия. 

【富富有余】fùfùyǒuyúанағұрлым көп 

керек. 

【富贵】 fùɡuì【сын.】байлық  және 

тектілік; ақша және бедел：～不能淫
қиянатқа бармайтын; сатылмайтын. 

【 富 国 】 fùɡuó ① 【 ет. 】 елді 

байыту：～彊兵  елді  байыту әрі 

армияны бекіту.②【зат.】бай ел：～强

民 бай әрі іргелі ел. 

【富豪】 fùháo【 зат.】 алпауыт; бай; 

байбатша. 

【 富 集 】 fùjí 【 ет. 】 қалыңдық; 

тығыздық. 

【富矿】fùkuànɡ【зат.】бай кең. 

【富勒烯】fùlèxī【зат.】фуллерен. 

【富丽】fùlì【сын.】аса қымбат; бай; 

асқан жақсы; тамаша ：～堂皇的宫殿
әсемденген сарай. 

【富民】fùmín【ет.】халықты байыту. 

【 富 农 】 fùnónɡ 【 зат. 】 кулак 

(жалшылар мен кедейлердің қанын 

сорған бай шаруа). 

【富婆】fùpó【зат.】орта жастағы бай 

ерлі әйел . 

【富强】 fùqiánɡ【 сын.】 бай және 

құдіретті; құдіреттілік：繁荣～ күші 

кемеліне келген кез. 

【富饶】 fùráo【 сын.】бай; ауқатты; 

әлді; бардам; дәулетті; күйлі; малды; 

тоқ; берекетті; көл-көсір; мол ：～的国

家 бай ел;  ～ 的 大 自 然 тамаша  

табиғат;  ～的土地 жомарт жер. 

【富商】 fùshānɡ【 зат.】 бай көпес; 

алыпсатар; пайдақор; саудагер 

(көбінесе ірі мөлшердегі сауда 

операцияларымен айналысатын адам, 

кәсіпкер)  ： ～ 大 贾 бизнесмен; 

пайдақор; табыскер; іскер (пайда 

түсіретін кез келген заңды 

экономикалық қызметпен айналысушы 

кәсіпкер, коммерсант, саудагер). 

【富庶】fùshù【сын.】бай және елді. 

【 富 态 】 fù·tɑi 【 сын. 】 ажарлану; 

толысу. 

【富翁】 fùwēnɡ【зат.】алпауыт; бай; 

байбатша; олигарх. 

【富营养化】 fùyínɡyǎnɡhuà【 ет.】
эвтрофтану (эвтрофтану - биогенді 

элемеңттердің, оның ішінде, азот пен 

фосфордың су көздерінде жиналуына 

байланысты солар арқылы 

суқоймалардың бірінші өнімділігінің 

артуы). 

【富有】fùyǒu①【сын.】бай; ауқатты; 

әлді; бардам; дәулетті; күйлі; малды; 

тоқ ：～同情心的人 қайырымды адам; 

ықыласты адам;  ～ 成 效 құнарлы; 

өнімді.②【ет.】бай болу; молаю; мол 

болу ： ～ 经 验 мол тәжірибеге ие 

болу;  ～森林 орманмен молайту. 

【富余】fù·yu【ет.】①артық, қалдық; 

молшылық: ②бай, ағыл-тегiл; ауқатты: 

富余人员 штаттағы артық адамдар; ～

的钱  артық ақша; 抽水机有～ сорап 

саны молшылық 

【富裕】fùyù①【сын.】ауқатты, бай, 

мұңсыз 

富裕中农 ауқатты қарапайым  шаруа; 

富足生活; молшылықтағы өмір; 富裕的

集体农庄  бай колхоз 过富裕生活

молшылықта өмір сүру; 富裕国家 бай 

мемлекет 

【富源】 fùyuán 【 зат. 】 байлықтың 

көздерi; қорлар; 天 然 富 源  табиғи 

байлықтар; 天然富源(资源)  табиғи 

натуралды байлықтар; 取之不尽的富源 

таусылмайтын байлықтар 

【富足】fùzú【сын.】①молшылықта 

болу; ауқатты;бай; ②ағыл-тегiл, бай：

富足有余  мол артықщылығымен өмір 

сүру; 过富足生活 молшылықта тіршілік 

ету; 富足生活; 富裕的生活 бай өмір; 不

富足的人 кедей адамдар: 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%88%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BB-%D0%BA%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85/
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8E/
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【腹】fù【зат.】①iш, құрсақ қуысы; 

қарын, құрсақ; iш; абдомен: 腹呼吸  

iштегі тынысы; 【 满 腹 】 қарынды 

толтырылу; ②тұншықтыра. 

【满腹含冤】 жаны ренішке толы;  ③

iш; орта; iшкi; терең; орта; 腹 地 

тереңдегi жерлер; 江腹 өзеннiң ортасы; 

④алдында; алда; 背腹 алды-арты;  出入

腹我  сыртта және үйде де қолдарынан 

шықпады 

【腹背受敌】екі жақтан мыжып тастау 

【腹部】  Fùbù iш, құрсақ қуысы; 

қарын 

【 腹 地 】 fùdì 【 зат. 】  ішкі 

территория；ішкі жерлер：深入～ ішкі 

территорияға терең ену; 深入领会所扮

演的角色  образға кіру; 深入森林 

орманның ішіне кіру; 深 入 人 心 

адамдардың санасына терең ену; 深入

研究 терең зерттеу; 深入细致 дәл, жете; 

深入合作 терең серіктестік. 

【深入浅出】 Shēnrùqiǎnchū күрделі 

ойларды жеңіл талдап беру;  

【腹非】fùfēi【ет.】 күмән білдіру; . 

【腹诽】 fùfěi 【 ет. 】  іште күмән 

білдіру 

【 腹 稿 】 fùɡǎo 【 зат. 】 көтерiп 

шығарылатын жоба. 

【腹面】fùmiàn【зат.】 қарынның  беті 

【腹膜】 fùmó【 зат.】 балақ; iштегi 

жетiлу, балақтың дәнекерлеуi 

【腹鳍】fùqí【зат.】iш жүзу қанаты 

【腹腔】fùqiānɡ【зат.】құрсақ қуысы 

【腹水】fùsh【зат.】iш, шемен. 

【腹泻】fùxiè【ет.】диарея; iш өту. 

【腹心】 fùxīn【 зат.】 ○1   кеуде мен 

жүрек; жан; даналық, ақыл 

○2  таза жүрек;  жаны таза;  жақын 

жүрген адам ең жақын дос 

○3 жақын, керектi. 

【腹议】fùyì【ет.】 ішінен ойлау. 

【 腹 足 类 】 fùzúlèi 【 зат. 】 бауыр 

аяқтылар; құрсақ аяқтылар. 

【鲋】 fù ○1  табан (Carassius auratus 

Linn )  

○2) бақа 

【缚】 fù ұластыру, қатты созу; орап 

байлау; орау 缚囚 тұтқынды байлау; 手

足 被 【 缚 】 қолдар мен аяқтары 

байлаулы;  缚带 белдiкті тарту;  释其缚

арқандардан босатылу.② (Fù)【 зат.】 

жөні. 

【赙】fù жерлеу кезінде бата беру：厚

赙 жерлеу кезіндегі жомарт бата беру. 

【赙仪】 fùyí 【 зат. 】  марқымның 

жанұясына материалдық көмек беру 

【赙赠】fùzènɡ【ет.】 жерлеу кезінде 

көмек беру 

【蝮】 fù【 зат.】 сұмырай жылан; iрi 

зәрлi жылан 

【 鳆 】 fù 【 зат. 】  теңіз құлағы 

(Haliotis) . 

【鳆鱼】fùyú теңіз құлағы (Haliotis). 

【覆】fù ①төңкерелу, аударылу; құлау; 

屋覆 ғимарат құлады; 心覆 еңсесi түсу; 

②сәтсiздiкке ұшырады; опат болу;  自

覆 өз кінәсімен сәтсіздікке ұшырау; 国

覆  әулиет құлады;③ресмитүрде болу; 

④ойын ниетiн бүркеу, 覆诸山下而侍
тау етегінде тығылп жасырыну; 

【зат.】④Жамылғы; көйлек; 神之覆也  

рухтың жамылғысы; ②жасырын күту;  

【覆巢无完卵】fùcháowúwánluǎnүлкен 

апатта ұсақ-түйектердің барлығы да 

зардап шегеді. 

【覆车之鉴】 fùchēzhījiàn алдын-ала 

ескерту; білдіру; күні бұрын ескерту; 

【覆盖】fùɡài  ①жабу, бүркеу; жапқыш; 

жамылғы;  

【覆盖面】fùɡàimiàn【зат.】 бүркеуіш 

жамылғысы 

【覆灭】 fùmiè【ет.】  жерден өшіріп 

тастау：全军～  бар әскерді жерден 

өшіріп тастау. 

【 覆 没 】 fùmò 【 ет. 】 ① 〈 书 〉

(төңкеріліп, түбінге жету. ②  апатқа 

ұшырау; жеңілу,жеңілісіке ұшырау. 

【覆盆之冤】fùpénzhīyuān нақақ бәле. 

【 覆 盆 子 】 fùpénzǐ 【 зат. 】  кәріс 

таңқурайы. 

【覆水难收】 fùshuǐnánshōu өткенді 

қайтара алмайсың;  

【覆亡】 fùwánɡ【ет.】  қайтыс болу, 

өлімге жету. 

【 覆 辙 】 fùzhé 【 зат. 】  өткенннің 

қателігі：重蹈～  өткен қателіктерін 

қайталау; 重蹈复辙 қайта апат жолына 

түсу;  

【馥】fù〈书〉 хош иіс：～郁 қатты 

иісті. 

【馥馥】fùfù【сын.】таратып жатқан 

күштi хош иiс. 

【馥郁】fùyù【сын.】 қатты иісті хош 

иіс. 

 

 

G 

 

ɡā 

 

夹 ɡā ［夹肢窝］ (ɡā·zhiwō) 〈口〉

【 зат. 】 ① сығу; басу; жымқыру;  

② қолтықтың астында ұстап әкелу 

夹着书 қолтықтың астында кітап әкелу;  

③ араластырып бұлғау; араластыру 

雨 夹 雪   қар жаңбырмен аралас;  

④  қысқыш; ұстаушы; қақпан 

老 鼠 夹 тышқан аулағыш;  

⑤  (қағаздар үшiн) папка 

皮夹 теріден жасалған папкасы 

咖 ɡā ［ 咖 喱 ］ (ɡālí) 【 зат. 】 

карри[ағыл.curry] 

嘎 ɡā：【ел.】 Дыбыс қыйқуы.汽车～的

一声刹住了.  

【嘎巴】 ɡābā  ① күйiп кету; кебу;  

баттасу;жабысу; ② дауысқа елiктеу; 

бытырлау; сатырлау. 

【嘎巴】ɡā·bɑ〈方〉【ет.】 сатырлау, 

үрс-түрс 

【嘎巴儿】ɡā·bɑr〈方〉【зат.】кебiр 

қалдықтар; қап, струпик 

【 嘎 嘎 】 ɡāɡā 【 ел. 】   қатты ; 

щақыруды білдіретін одағай сөздер.  

【嘎渣儿】 ɡā·zhɑr 〈方〉【 зат. 】 

жанған қабықша. 

【嘎吱】ɡāzhī【ел.】  сықырлаған 

 

ɡá 

 

轧 ɡá 〈方〉【 ет. 】 басу; тығыздау; 

домалау 

汽车轧死人了 автокөлiк адамды басты; 

② домалатып жазу; жаймалау 

轧钢 болатты жаймалау. 

钆 ɡá【зат.】 Гадолиний (Gd). 

【嘎调】 ɡádiào 【 зат. 】  фальцетке 

ауысу 

【 噶 厦 】 ɡáxià 【 зат. 】  Тибеттің 

Жоғарғы Кеңесі. 

 

ɡǎ 

 

玍 ɡǎ〈方〉【 сын.】  асау; бәлеқор 

他 脾 气 很 玍  Ол үлкен килiккiшi 

②қомағай, бейiлi тары. 

【玍古】ɡǎ·ɡu〈方〉【сын.】 ①оғаш, 

есуас; таңданарлықтар; ②асау; кесiр 

尕 ɡǎ〈方〉【сын.】  кішкентай：～娃 

кішкентай сәби｜～李 кішкентай шие. 

 

ɡāi 

 

该-1ɡāi【ет.】① керек, тиіс, лазым:该

请客 қонақтарды шақыру керек;该做的

一定要做 ! Керек нәрсені  мiндеттi 

түрде жасау!刚穿上的新衣服就弄脏了, 

你妈又该说你了 ! Әлгінде ғана жаңа 

көйлекті киіп алып, оны кірлетіп 

қойдың, анаң сені жазалайтын шығар! 

再不浇水 , 花都该蔫了 ! Егер су 

құймасаң, онда гүлдер өліп қалады;② 

бағалаушы етiс; лайық болу, тұру, 

болып, бүлдiру,  жақындау; сәйкес 

келу： 

该-2ɡāi【ет.】①қарызға алу, қарыздану; 

(кiмге - ақшаның лы) тиiстi болу 

你～他多少? Сен оған қанша қарызсың? 

我 ～ 他 十 钱  Мен оған 10 юань 

қарызбын! 

② кезекте болу; басып, 现在～谁 ? 

Кімнің кезегі? 不～我 , 该它 ! Менікі 

емес, оның кезегі!～账｜我～他两块钱. 

该 -3 ɡāi бұл, осы, нақ өзі: ～县 /бұл 

аудан, осы аудан. 

【该博】ɡāibó көлемдi, терең. 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%87%8D%E8%B9%88%E5%A4%8D%E8%BE%99
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【 该 当 】 ɡāidānɡ 【 ет. 】 

тиiстi, шығады; тиiстi, еңбегiне лайығы; 

лайық болу 

【该欠】 ɡāiqiàn【 ет.】  керек, тиіс; 

міндеті түрде. 

【该死】 ɡāisǐ〈口〉【 ет.】  өлімге  

құмар болу,  

【该着】ɡāizháo【ет.】  қарызға алу; 

міндетті, керек, тиіс. 

陔 ɡāi〈书〉①баспалдақтар; дәреже; 

шеңбер; жiк; ярус; жол, 三 陔  үш 

баспалдақ; 九陔  тоғыз шеңберлердiң 

таңдайлары; ②үйiндi; ③шекара 

垓 -1ɡāi 数  алыстағы жер; 九 垓 

императордың иелігі. 

垓-2ɡāi шекара. 

【垓心】ɡāixīn【 зат.】  ортада болу; 

шайқастың орны 

荄 ɡāi〈书〉 шөптердің тамырлары. 

【赅博】ɡāibó〈书〉【сын.】  жоғарғы 

эрудиция. 

【 赅 括 】 ɡāikuò 〈 书 〉①【 ет. 】 

резюме жасау. ② 【 сын. 】  

ортақтандыру. 

 

 

ɡǎi 

 

改 ɡǎi ①【ет.】 ауыстыру; айырбастау, 

өзгерту, өзгеріске ұшырау, ： ～ 口 

сөйлеуді өзгерту｜～【 зат.】  есімін 

өзгерту ｜ ～ 朝 换 代  таңертең 

кешкілікпен ауысады ②【ет.】 жақсы 

жаққа өзгерту; жақсарту.③【 ет.】  –

қайта... 改照 қайта фотосуретке түсіру; 

改做  қайтадан істеу; 改了一件衣裳 

көйлекті қайтадан жасату: 

(Gǎi)фамилияға қолданылады. 

【改版】ɡǎibǎn【ет.】①редакция; ②
қайта өңделген нұсқасы 

【改扮】ɡǎibàn【ет.】 киімін ауыстыру. 

【改编】ɡǎibiān【ет.】 экранизациялау; 

реформалау; м 改编计划 жоспардың 

өзгеруі. 

【 改 变 】 ɡǎibiàn 【 ет. 】  өзгерту, 

ауыстыру, айырбастау, өзгеріске 

ұшырату; 气 候 的 改 变  климаттың 

өзгеруі; 改变自己的生活  өз өмірін 

өзгерту. 

【改产】 ɡǎichǎn【 ет.】  转产 . ；
өндірісті өзгерту, мүлікті өзгерту 

【改朝换代】ɡǎicháohuàndài әулиеттің 

өзеруі, әулиетттің орнын басу 

【改窜】ɡǎicuàn【ет.】 өзгеріс енгізу, 

редакциялау. 

【改道】ɡǎidào【ет.】 жолды өзгерту; 

маршрут өзгерту; жүйесін өзгерту 

【改点】ɡǎidiǎn【 ет.】  ：列车～运

行.уақыт өзгерісі 

【 改 订 】 ɡǎidìnɡ 【 ет. 】： ～ 计 划 

жоспарды өзгерту. 

【改动】 ɡǎidònɡ 【 ет. 】  –өзгерту, 

өзгеріске ұшырау：要把句子的措词改

【ет.】一下  Сөйлемді басқаша өңдеу 

керек; 条 约 的 修 正 和 改 【 ет. 】 

модификация 

【改革】 ɡǎiɡé 【 ет. 】  реформалау, 

жаңарту; реформа жасау, өзгерту：宗教

改 革  реформация; 结 构 改 革 

конструктивті реорганизация: 通货改革 

ақшалай реформасы; 土 改 革  жер 

реформасы 

【 改 观 】 ɡǎiɡuān 【 ет. 】  өзгерту; 

жаңарту; 占前都市皆已改观  Соғыс 

алдында қалалрдың келбеті өзгертілді 

【改过】ɡǎiɡuò【 ет.】  қатені түзеу; 

өзгерту; жаңарту; 改过自新   қатені 

түзеп, жаңадан өмір сүру; 勇于改过 

қателігін түзеуді қорықпау 

【改行】ɡǎihánɡ【ет.】  профессияны 

өзгерту, мамандықты өзгерту; өз мінез-

құлығын өзгерту：张大夫已经～当老

师了  Жасы үлкен жетілген ер адам 

ұстаздай өзгеріске ұшырады. 

【 改 换 】 ɡǎihuàn 【 ет. 】  өзгерту, 

өзгеріске ұшырау 

【改悔】ɡǎihuǐ【ет.】өкiну; жаңа ауыз 

бiрлiкке дұрыстану, қайта құрылу 

【改嫁】 ɡǎijià 【 ет. 】  екінші рет 

тұрмысқа шығу 

【改建】ɡǎijiàn【ет.】 жаңадан жасау, 

реконструировать; 改建工程 қайта құру 

【改醮】 ɡǎijiào【 ет.】  екінші рет 

тұрмысқа шығу. 

【 改 进 】 ɡǎijìn 【 ет. 】  алға басу; 

модернизация жүргізу, жаһандану; 

өзгеріс еңгізу, ： ～ 工 作  жұмысты 

алғабасу; ｜操作方法有待～  басқару 

әдісі өзгеріске ұшырады; 机器的一些新

的改进 көліктегі жаңа өзгерстер; 改进

位流法 потенциалды ағыстың өзгерісі. 

【改口】 ɡǎikǒu【 ет.】①  басқаша 

сөйлесу: ырғақты  өзгерту. ②  өзіне 

лайықты етіп сөйлемдерді өзгерту. 

【改良】 ɡǎiliánɡ【 ет.】①  жаңарту; 

жаңарған, өзгерген：～土壤 топырақты 

жақсарту; ｜～品种 тұқымды жақсарту; 

改良的农具  щаруашылыққа арналған 

құрал-жабдықтардың жақсартылуы; 改

良 政 治  реофрманың саясаттары. ② 

мелиорация, реформа. 

【 改 良 主 义 】 ɡǎiliánɡzhǔyì 

жаңғыртымпаздық, реформизм; 社会改

良主义 социал-реформизм; 民族改良主

义 халықтық-реформизм 

【改判】ɡǎipàn【ет.】  үкiмдi қайтадан 

қарастыру; сот үкiмдерi мен 

шешiмдердiң қайта қарауы. 

【改期】ɡǎiqī【ет.】 мерзімді өзгерту; 

уақытты өзгерту, ： 会 议 ～ 举 行 

Жиналыс өту мерзімін өзгерту. 

【改日】ɡǎirì【үс.】 басқа күні, қандай 

да бір басқа күндеру：改日再来 басқа 

күндерде бізге кел; 改日再见  келесі 

ретте; ～登门拜访 қандай да бір күні 

қонаққа келу. 

【 改 色 】 ɡǎisè 【 ет. 】 ①  түсін  

өзгерту,：改色膜 пленка- хамелеон; 秋

末冬初，林木～.②：面不～ бетіннің 

түсі өзгермеуі. 

【 改 善 】 ɡǎishàn қателікті түзеу, 

жақсарту; ： ～ 生 活  өмірді 

жақсарту; ｜ ～ 投 资 环 境 

инвестиционды климатын түзеу ｜劳

【 ет.】条件日益～  Жұмыс жағдайы 

күннен –күнге өзгерітіліп жатыр; . 

【改天】ɡǎitiān【үс.】  Басқап күні, 

қандайда бір ретте; 改天 再说  сол 

туралы басқа күні сөйлесерміз; 改天换

地  Бір нәрсені түбірмен өзгерту;  

【改天换地】ɡǎi tiān huàn dì табиғатын 

өзгерту 

【 改 头 换 面 】 ɡǎitóuhuànmiànбет 

бейнесін өзгерту;  

【改弦更张】 ɡǎixiánɡēnɡzhānɡжаңа 

түрге өзгерту 

【改弦易辙】 ɡǎixiányìzhé бағытын 

түбірлі өзгерту. 

【改线】ɡǎi xiàn【ет.】 жол салу. 

【改邪归正】 ɡǎixiéɡuīzhènɡ дұрыс 

жолға түсу 

【改写】 ɡǎixiě【 ет.】  қайта жазу, 

қайта істету. 

【 改 型 】 ɡǎixínɡ 【 ет. 】 

модификация：～换代 модификацияны 

өзгерту ｜ 汽 车 ～  автокөлікті 

модификациялау. 

【改选】ɡǎixuǎn【ет.】 қайт сайлау. 

【 改 样 】 ɡǎiyànɡ ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

бейнесін өзгерту：几年没见，您还

没～儿 қанша жыл өткенмен, сіз әлі де 

өзгерген жоқсыз. 

【改易】ɡǎiyì【ет.】 өзгерту, өзгеріске 

ұшырау ： ～ 文 章 标 题  мақаланың 

тақырыбын өзгерту. 

【 改 元 】 ɡǎiyuán 【 ет. 】  ғасырды 

өзгерту. 

【改造】 ɡǎizào【 ет.】  қайта жасау, 

реконструкция, қайта жасату. 改造中国 

Қытайдағы қайта құру; 思 想 改 造 

идеологиялық қайта құру, 

【改辙】 ɡǎizhé【 ет.】  жаңа әдіске 

бару; . 

【改正】 ɡǎizhènɡ【 ет.】  өзгерістер; 

өзгеріске ұшырау; ：～缺点 дефектті 

өзгерту ｜ ～ 错 别 字  белгінің қате 

нұсқасы. 

【改制】ɡǎizhì【ет.】 қайта жасау;. 

【改装】 ɡǎizhuānɡ【 ет.】①  киімін 

ауыстыру;  ②астында саудаласу, қайта 

сәндендiру; ③ қайта орау ④ қайта 

құрастыру. 

【 改 锥 】 ɡǎizhuī 【 зат. 】 ашқыш; 

бұрағыш; бұрауыш. 
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【 改 组 】 ɡǎizǔ 【 ет. 】 қайта 

ұйымдастыру; жаңарту ： ～ 内 阁 

министрлер кабинетін қайта 

ұйымдастыру. 

【改嘴】ɡǎizuǐ〈口〉【ет.】  басқаша 

сөйлесу. 

胲 ɡǎi〈书〉 тұяқ.  

 

ɡài 

 

丐 ɡài〈书〉①  кедей,  қайыршы; м 

қайыршылар; 丐妇  кедейдің әйелі .②

сұрау; 丐命 өмір сүруін сұрау .③ беру;. 

【芥菜】ɡàicài қыша”.   另 

【 芥 蓝 】 ɡàilán 【 зат. 】  қытай 

орамжапырағы. 

钙（鈣）ɡài【зат.】кальций (Са) 

【 钙 化 】 ɡàihuà 【 ет. 】  кальциноз, 

кальцинация; кальсификация. 

盖 1 ɡài ①(～儿)【зат.】 қақпақ, қалпақ; 

锅 盖  Қазанның қақпағы; ②  төбе, 

шатыр: 屋盖  ғимараттың төбесi; ③

аспан, көк күмбез; ④көрпе; төсек; 铺盖 

көрпе-жастықтар, төсек; ⑤ шатыр; ⑥

қалқан,  сауыт; 头盖  бас сүйектiң ми 

сауыты; 膝盖 тобық;【ет.】  ⑧бүркеу, 

жабу; төсеу; 把井口盖好  құдықтың 

саңылауын жабу;  

【盖菜】ɡàicài【зат.】 қыша. 

【 盖 饭 】 ɡàifàn 【 зат. 】 гарнирмен 

күрiш. 

【盖火】 ɡài·huo 【 зат. 】  (тақта ) 

конфорка 

【盖浇饭】 ɡàijiāofàn【 зат. 】  буда 

пісірілген күріш. 

【盖帽儿】ɡàimàor ①【ет.】 төбеден 

басу. 

【盖然性】ɡàiránxìnɡ【зат.】мүмкіндік; 

ықтималдық 

【盖世】ɡàishì【ет.】 әлемде бiрiншi; 

бүкiләлемдiк, дүниежүзілік; м бүкіл 

әлемге танымал қаһарман; 盖世无双 

ешкіммен теңелмейтін 

【盖世太保】 Gàishìtàibǎo 【 зат. 】
гестапо 

【盖头】 ɡài·tou 【 зат. 】  бас жабу 

ғұрыпы 

【盖碗】ɡàiwǎn (～儿)【зат.】 қақпмен 

қосылға нкесе：～茶 қақпасы бар шай 

кесесі. 

【 盖 销 】 ɡàixiāo 【 ет. 】 өшiру, 

штемпелдеу 

【 盖 子 】 ɡài·zi 【 зат. 】 ① қақпақ 

②сауыт; 用盖子闷上  қақпаны тығыз 

жабу; 打开盖子 қақпаны ашу. 

溉 ɡài〈书〉ирригация ;суару：灌～ 

ирригация. 

概 ɡài ① ортақ, барлығына ортақ; 

жалпы алғанда, негiзiнде; тiптi; 概况  

жалпы ереже, 概则 ортақ ережелер, 概

同 негiзiнде бiрдей: ②шамамен, жақын 

жүрген адамы; жуықтай; 概数 жуық 

шамамен; 概言   жуық тап айту;  ③
бiржола, толық; дәлелсiз, 

【 概 查 】 ɡàichá 【 ет. 】  жуықтай 

тексеру ： 国 土 资 源 ～  халықтық 

ресурстарын жуықтай тексеру. 

【 概 观 】 ɡàiɡuān 【 зат. 】  жалпы 

тексеру; концепция：市场～  нарықты 

жалпы тексеру; 《 红 学 ～ 》 

Қызылтануды тексеру 

【 概 况 】 ɡàikuànɡ 【 зат. 】  жалпы 

түсінік;：生活～ өмірі туралы жалпы 

түсінігі ｜ 敦 煌 历 史 ～ Дуньхуан 

тарихының жалпы түсінігі. 

【 概 括 】 ɡàikuò 【 ет. 】 қорыту, 

жалпылау; синтездеу; ортақ, жиынтық. 

【概览】 ɡàilǎn【 зат.】шолу, ортақ 

мәлiметтер, қысқаша сипаттама 上海～
Шанхай  қаласына шолу; . 

【 概 率】 ɡàilǜ 【 зат. 】  мүмкіндік, 

ықтималдылық; 概 率 函

数  функциялардың ықтималдылығы; 

қарам-қайшылқтың ықтималдылығы 

【 概 略】 ɡàilüè ① 【 зат. 】  жалпы 

айтқанда; қысқаша айтқанда, 

мүмкіншілігі бойынша; резюме, 

қысқаша:. 

【概论】 ɡàilùn【 зат.】 қорытынды; 

очерк; шолу; ортақ кiрiспе ：《地质

学～》  геологияға қысқаша шолу｜

《中国文学～》  Қытай мәдениетіне 

орттақ кіріспе. 

【概貌】ɡàimào【зат.】 ортақ келбеті, 

жалпы шолу ： 沿 海 城 市 ～  теңіз 

жағалауындағы қалалардың ортақ 

келбеті ｜地【 сын. 】  ～  қоршаған 

ортаның топографиясы. 

【 概 莫 能 外 】 ɡàimònénɡwài 

барлықтарына бірдей 

【 概 念 】 ɡàiniàn 【 зат. 】  түсінік; 

концепция, жалпы түсінік:  集合概念
жалпы түсінік; . 

【 概 念 化 】 ɡàiniànhuà 【 ет. 】 

жеңiлдетiп көрсету; схематизация; ～倾

向 тенденцияны жеңілдету. 

【概述】ɡàishù【ет.】очерк; қысқаша 

шолу; ортақ мазмұндама, ортақ 

мәлiметтер; 概 述 的 讲 演  дәрістің 

қысқаша шолуы 

【概数】ɡàishù【 зат.】  жуықтайтын 

шама 

【概说】ɡàishuō【зат.】 резюме, очерк 

【概算】ɡàisuàn 【ет.】дөрекi есептеу, 

жуық шамамен есептеу; шамамен смета. 

【 概 要 】 ɡàiyào 【 зат. 】  негізгі 

принциптер; жалпы ереже：《中国文学

史～》  Қытай мәдениет тарихының 

негізгі принциптері. 

戤 ɡài〈方〉【 ет.】  бөтен тауарлық 

марка  

 

 

 

ɡān 

 

干-1ɡān①①тию, қатысты болу, тиiсу; 

干他什么 бұл қай жақтан оған қатысты 

болып отыр? ② араласу, баса-көктеу; 

бұзу; 不干我事 менiң iсiме араласпа; ③

жаға, жиек; 河 干  өзен жағасы; ④

Қалқан ; ⑤  (Gān)фамилияға 

қолданылады. 

干 -2ɡān ①〈书〉 ) iстеу, шұғылдану, 

басқару, меңгеру; 你干什么 ? Сен не 

істеп жатырсың? ②қызметшi, кадр; ③ 

қабiлеттiлiктер; 有 文 干  әдеби 

дарынмен ие болу 

干-3ɡān〈书〉①дiңгек, сабақ; бағана, 

негiзгi сырық; магистраль; корпус, дене; 

бас, 树 干  ағаштың дiңгегi; 箭 干 

жебенiң сабы; 干枝路线  магистралдiқ 

сызықтар және олардың тармағы; 躯干 

адам денесі; ② қаңқа;, сүлде 

搚干而杀之肘 денені  зақымдап өлтiру;  

③түбiр, негiз; мән; ④қабiлеттiлiктер, 

зеректiк, дарын; iскерлiк; қабiлеттi, 

iскерi; құзырлысы; 有 文 干 әдеби 

дарынмен ие болу;  ⑤  мамандық, 

негiзгi жұмыс;  ⑥ аспан дiңгектері 

干-4ɡān  ①жұмыс iстеу, еңбек сiңiру; 

埋头苦干  қатты жұмысқа араласу; ②
пекиндiк диал. абайсызда айтып салу, 

сынып қалу, бүлiнiп кетсiн ; құрып кету;  

干 -5 ɡān  ① қурап қалған, құрғақ,  

құрғатылған; құрғақ, 干柴 қурап қалған 

ағаштар; 干三角洲 қурап қалған дельта;  

②қурап қалған, сусыз; 干草原  сусыз 

дала; ③таза; таусылу; бiржола, 钱都花

干 了  ақша толығымен жұмсалып  

кеткен;  

【干碍】ɡān’ài〈书〉【 ет.】  кедергі 

келтіру. 

【干巴】ɡān·bɑ〈口〉【сын.】  құрғақ, 

құрап қалу 

【干巴巴】 ɡānbābā(～的 )【 сын.】  

құрғап қалу, құрау. 

【干白】ɡānbái【зат.】用葡萄原汁制成

的没有甜味的白葡萄酒.参看〖干酒〗. 

Ақ кұрғақ 

【干板】ɡānbǎn【зат.】 фотопластинка 

【干杯】ɡānbēi【ет.】 алып қояйық!!!! 

【干贝】 ɡānbèi 【 зат. 】  жапондық 

устрица 

【干瘪】ɡānbiě【сын.】  қурап қалған, 

тыржиған; жұтаң,  сүлде 

【干冰】ɡānbīnɡ【зат.】 құрғақ мұз 

【干菜】ɡāncài【зат.】  қурап қалған 

жемістер. 

【干草】ɡāncǎo【зат.】 шөп; 乾草刈取

机 шөп жұлғыш 

【 干 柴 烈 火 】 ɡāncháilièhuǒ ①

құштарлықтың оты; ②қызылған ахуал, 

жарылғыш елеуiштер. 

【干城】ɡānchénɡ〈书〉【зат.】берiк 
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қалқан, сенiмдi тiрек 

【干脆】ɡāncuì ①тiкелей, төтелептер, 

қалтқысыз; ②айқын, батыл 

【干打雷，不下雨】ɡāndǎléi，bùxiàyǔ 

көп айтылғанымен, ештеңе жасалмаған 

【干电池】ɡāndiànchí【зат.】  құрғақ 

батарея,  құрғақ элемент 

【干犯】 ɡànfàn【 ет.】 бұзу, қылмыс 

жасау; дөрекi кедергi жасау：～国法 

мемлекеттік заңдарын бұзу; . 

【干饭】ɡānfàn【 зат.】 күріш тамақ,  

құрғақ пісірілген күріш. 

【干肥】 ɡānféi【 зат.】 қурап қалған 

тыңайтқыш 

【干粉】ɡānfěn【зат.】①қурап қалған 

кеспесi 

②қурап қалған ұнтақ. 

【干戈】ɡānɡē【зат.】①қалқан және 

сүңгi; қару 

② соғыс; соқтығысу, қақтығыстар, 

жанжалдар; ③жауынгерлiк би, әскери 

пантомима. 

【干果】ɡānɡuǒ【зат.】①) бот. қурап 

қалған жемiс; ②құрғақ жемiстер. 

【 干 旱 】 ɡānhàn 【 сын. 】  

құрғақшылық; 地 区  территориядағы 

құрғақшылық｜天气～ ауа райы құрғақ. 

【干嚎】ɡānháo сыңсу, аңырап жылау. 

【干涸】ɡānhé【сын.】  құрғап қалу. 

【干红】ɡānhónɡ【зат.】用葡萄原汁制

成的没有甜味的红葡萄酒 .参看〖干

酒〗.  Тәбиғыи жұзімнен дайындалған  

вино . 

【干花】ɡānhuā【зат.】 құрғап қалған 

гүлдер 

【干货】ɡānhuò【зат.】①қурап қалған 

жүктер, жүк кеме; ②құрғақ жемiстер 

【干急】ɡānjí【ет.】心里着急而没有办

法.也说干着急. Қобалжыу , асығу 

【干将】ɡānjiānɡ【зат.】Гань Цзян  

【干结】ɡānjié【ет.】①берiк, қатты; 

кебiр ②тиек  

【干净】 ɡānjìnɡ【 сын.】   ① таза, 

ұқыпты;  ② таза болғанша, бiржола; 

мүлде; қалдықсыз; 吃 乾 净  таза 

болғанша жеу; ③ қатысы жоқ, жаман 

аты шықпағаны; адал;  

【干酒】ɡānjiǔ【зат.】 құрғақ шарап. 

【干咳】ɡānké【ет.】 құрғақ жөтел. 

【干枯】ɡānkū【сын.】 ①құрғау; кеуiп 

қалу; быржию; қурап қалған, қайта 

кебу; кебiр, құрғатылған; ② қурап 

қалған, , түссiзi 

【干酪】ɡānlào【зат.】ірімшік 

【干冷】ɡānlěnɡ【сын.】  құрғақ пен 

суық. 

【干礼】ɡānlǐ【зат.】 құрғақ сыйлық 

(пара). 

【干连】ɡānlián【ет.】牵连. 

【干粮】ɡān·liánɡ【зат.】① (дайын ) 

қурап қалған азық-түлiк; тағам;  ②

қурап қалған паек;  

【干裂】ɡānliè【ет.】因 құрғап қалу; 

嘴唇被风吹干裂了  еріндері құрғап 

кетті 

【干馏】 ɡānliú【 ет.】 қурап қалған 

айыру; айдау, сублимация 

【干啤】ɡānpí【зат.】жеңiл сыра 

【干亲】ɡānqīn【зат.】 аталып кеткен 

бауырлас. 

【 干 扰 】 ɡānrǎo 【 ет. 】  кедергі; 

интерференция. 

【干扰素】ɡānrǎosù【зат.】интерферон 

【干涩】ɡānsè【сын.】  қурап қалған 

әрі кедiр-бұдырлы 

【干涉】ɡānshè【ет.】①араласу; кiрiсу; 

интервенция; 武装干涉 қарулы кiрiсу; 

әскери интервенция; 干 涉 军

интервенттердiң әскерлерi; 外国干涉 

шетелдiк араласу;  

② интерферирлеу; интерференция, 

бөгет 

干涉现象 интерференциялық құбылыс; 

干涉【мөл.】度法 интерферометрия 

【干尸】ɡānshī【зат.】 мумия 

【干瘦】 ɡānshòu【 сын.】  арық, қу, 

жұтаң: жүдеу, атрофия. 

【干爽】 ɡānshuǎnɡ【 сын.】  қурап 

қалған, таза; ашық; жақсы, айқын 

【干松】ɡān·sonɡ〈方〉【сын.】 қурап 

қалған әрі үгiлгiшi 

【干洗】ɡānxǐ【ет.】 ① қурғақ тазалау;  

②қурғақ жуғыш 

【干系】 ɡān·xì 【 зат. 】   қатынас, 

қатыстылық; байланыс; тиып, 

жатсын：～重大 маңызды қатынас. 

【干笑】ɡānxiào【ет.】(келеке ) табиғи 

емес күлiмсiреу. 

【干薪】ɡānxīn【зат.】жалған қызмет 

бойынша жалақы. 

【干谒】ɡānyè〈书〉【ет.】 аудиенция 

алу 

【干预】(干与) ɡānyù【ет.】①араласу, 

баса-көктеу; кiрiсу; ② қатысты болу, 

тиiсу;  қатынас, қатыстылық 

【干燥】 ɡānzào【 сын.】  ① кептiру; 

қурап қалған, құрғақ; кептiргiш, ылғал 

тартқыш; 干 燥 疗 法  

жарақаттардың емдеудiн қурап қалған 

әдiс; 干燥季候 қурап қалған маусым; ②

қурап қалған, боз, тұщы; ③
дегидратация 

【 干 政 】 ɡānzhènɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

саясатқа араласу ： 宦 官 ～ 

шенеуніктердің саясатына араласу. 

【干支】ɡānzhī【зат.】 қытайдың жыл 

санау мерзімі 

甘 ɡān ①①тәттi, дәмдi, дәмдi тамақ; 甘

醴 тәттi шарап; 甘饵 тәттi көсек;  ②

берiк, қатты, терең/甘寝 қатты ұйықтау; 

③  шын көңiлiмен, құшырлана; оңай, 

емiн-еркiн; 甘而不固 істеу   оңай, бiрақ 

берiк емес; ④ тәттi қосылған, үрдiс; 

жағымаз; майда тiлдi, бал тамызатын; 

甘言 жағымаз сөздер; ⑤ дер кезiнде, 甘

雨 дер кезiндегі жауын; 甘土 берекелi 

жер; ⑥(Gān) фамилияға қолданылады. 

【甘拜下风】ɡānbàixiàfēnɡ ①бас ию; 

сүйсiнсiну; артықшылық танылу; 

сыйлау 

②ұтылуды мақұлдау, тапсыру 

【甘草】 ɡāncǎo【 зат.】 лакричник ; 

орал солодкасы 

【 甘 居 】 ɡānjū 【 ет. 】 өз ерiгi 

бойынша：～人下  қоғамдағы орны 

бойынша қанағат адам｜～中游 орташа 

деңгеймен қанағаттандырылған адам . 

【甘苦】ɡānkǔ【зат.】①ащы мен тәтті, 

бейнет пен зейнет, азап пен рахат; 共甘

苦 қайғы-қасiрет және қуанышты бөлу 

②плюстар және минустер; дәм, тамаша 

没体会这种工作的甘苦 бұл жұмыстың 

барлық плюстар мен минустерерiн 

сезбегенi 

【 甘 蓝 】 ɡānlán 【 зат. 】  қаудиған 

орамжапырақ. 

【甘露】ɡānlù【зат.】  көптен күткен 

жауын. 

【甘美】ɡānměi【сын.】 тәттi; дәмдi 

【甘泉】ɡānquán【зат.】 тәтті көктем. 

【甘薯】ɡānshǔ【зат.】ипомея  

【甘甜】ɡāntián【сын.】  тәтті：～可

口 тәтті. 

【甘味】 ɡānwèi 〈书〉①【 зат. 】 

тағаммен ләззаттану; тәбетпен бар 

②тәттiлер; жемiстер 

【 甘 心 】 ɡānxīn 【 ет. 】 ① жүрек 

сыздайды②қанағаттану, байсалдану; ③

қуанып тұру; ④шын көңiлiмен бару; 

қанағаттану;  ⑤  қуанышпен, 

құшырлана, шын көңiлiмен 

【 甘 心 情 愿 】 ɡānxīnqínɡyuàn 

ляззаттану. 

【甘休】ɡānxiū【ет.】 тоқтатуға дайын 

болу,. 

【甘油】ɡānyóu【зат.】①глицерин; 甘 

 

油炸药  уст. Динамит; ②техн. солидол, 

смазка 

【甘于】 ɡānyú 【 ет. 】  құмарлана, 

құштарлықпен ：～吃苦  қатты азап 

шегу. 

【甘愿】ɡānyuàn【ет.】 шын көңілмен 

қалау：很热心地 үлкен ынтамен.  

 

【甘蔗】ɡān·zhe【зат.】 қантты емдік 

қамысы 

【甘之如饴】ɡānzhīrúyí қандай да бір 

iстер үшiн қиындыққа өз  еркімен 

шыдау 

【甘紫菜】 ɡānzǐcài 【 зат. 】  нәзік 

порфира  

忓 ɡān〈书〉 құрту. 

杆 ɡān(～儿)【зат.】①таяқ; сырғауыл; 

бағана; 电线杆 телеграфты бағана; ②
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сап; қалам,  аяқ; сырық; 烟袋杆(тұрба ) 

кекiл; ③ тетiк; 秤 杆 салмақтар 

иiнағашы; 曲 杆  салмақтардың 

иiнағашы; ④дана;  一杆枪 бiр мылтық. 

【杆塔】ɡāntǎ【зат.】сүйеніш; сүйеу; 

таяныш; тірек. 

【 杆 子 】 ɡān·zi 【 зат. 】 ① бағана, 

сырғауыл, таяқ 

②тонаушылар, қарақшылар тобы; 杆子

活【ет.】了 бағана шайқалды 

肝 ɡān【зат.】  бауыр; 肝静脉   бауыр 

тамыры;  

【肝肠】ɡānchánɡ【зат.】肝和肠，多

用于比喻：～欲裂｜痛断～ . Ішек 

бауыр 

【肝肠寸断】ɡānchánɡcùnduàn жанын 

пида ету. 

【肝胆】ɡāndǎn【зат.】бауыр және өт; 

жақындық, жаны таза; 吐 ( 披 ) 肝胆

жанын ашу; 输肝胆  бар күшін жұмсау; 

м басқаларды батылдылығымен басу. 

【 肝 胆 相 照 】
ɡāndǎnxiānɡzhàoшынымен де жақын 

араласу 

【肝火】ɡānhuǒ【зат.】ашу, қабаған, 

күйгелек; 他近来肝火旺 (盛 ) соңғы 

кездері сондай қабаған  

【肝脑涂地】ɡānnǎotúdì өмірін пида 

ету 

【肝气】 ɡānqì【 зат.】① бауырдағы 

шаншулар ② қозғыштық, қызбалық, 

ұшқалақтық ③диспепсия құбылысы. 

【肝儿】ɡānr【зат.】 бауыр 

【肝儿颤】ɡānrchàn〈方〉【ет.】қорқу, 

зәресі ұшу.  

【 肝 炎 】 ɡānyán 【 зат. 】 гепатит;  

инфекционды гепатит. 

【 肝 硬 变 】 ɡānyìnɡbiàn 【 ет. 】 

бауырдың циррозы. 

【 肝 硬 化 】 ɡānyìnɡhuà 【 ет. 】 

бауырдың циррозы. 

【肝脏】ɡānzànɡ【зат.】 бауыр. 

坩 ɡān〈书〉 қыш ыдыс. 

【坩埚】 ɡānɡuō【 зат.】 балқытатын 

күбi, айтқыш әйел; қыш тостаған 

【 矸 石 】 ɡānshí 【 зат. 】  тұқымды 

қайырма, бос жыныс 

【矸子】 ɡān·zi〈口〉【 зат.】  бос 

тұқымды. 

泔 ɡān тәтті су. 

【泔脚】ɡānjiǎo〈方〉【зат.】 жуынды; 

шайынды дәмсіз сұйық тамақ. 

【泔水】ɡān·shuǐ【зат.】 айғыз су, кір 

су 

柑 ɡān【зат.】①мандарин.②мандарин 

(революциядан бұрынғы Қытайда ең 

жоғарғы дәрежелі шенеунік) 

【柑橘】ɡānjú【зат.】 цитрус 

【柑子】ɡān·zi〈方〉【зат.】мандарин; 

апельсин. 

竿 ɡān (～儿) 【зат.】1 )таяқ, сырғауыл, 

таяқ;  钓竿  қармақ сап; 竹竿  бамбук 

таяғы, сырғауыл; ②бамбуктiң жаңадан 

көрiнген Өркендерi; ③ бамбук 

тақтайшасы; ④жебенiң сабы; ⑤ киiм 

iлгiш 

【竿子】ɡān·zi【зат.】сырғауыл, таяқ 

酐 ɡān【зат.】 ангидрид. 

疳 ɡān【зат.】 скорбут, цинга 

漧 ɡān〈书〉 құрғақ. 

 

ɡǎn 

 

杆（桿）ɡǎn ①(～儿) 【зат.】  таяқ, 

сырғауыл; 电线杆  телеграф сырғауылы. 

【 杆 秤 】 ɡǎnchènɡ 【 зат. 】  қытай 

безмені 

【杆菌】ɡǎnjūn【 зат.】 (бактерияның 

түрi) шыбық, бацилла; 杆 菌 血

症 мед. бациллемия 

鼠疫杆茵  бацилла чумы; 布鲁氏杆菌

病 мед. бруцеллёз 

【杆子】 ɡǎn·zi【 зат.】杆 (ɡǎn) таяқ, 

сырғауыл 

秆（稈） ɡǎn(～儿 ) 【 зат.】  сабақ; 

сабан; 秆箒  сабан сыпырғышы; 稻秆 

күрiш сабан. 

【秆子】ɡǎn·zi【зат.】 сабан：高粱～ 

гаолян сабаны. 

赶（趕）ɡǎn ①【ет.】①ар жағында 

шығу, соңынан еру 

你在前边走 , 我在后边赶 сен алында 

жүре берғ ал мен артынан еріп жүремін;  

② бастырмалатып, қуып жету, қуу; 

үлгеру; 赶时间 уақытты қуу; 走远了, 赶

不上 алцыысқа кетіп қалды, қуып жете 

алмаймыз;  ③ән шығару, қуып, айдап 

бару; 赶 苍 蝇  шыбындарды қуу 

④ асығу, жаяу қалу, шапшаң ұшу, 

ағындау; жылдам; асығысжырту ⑤  

(Gǎn) фамилияға қолданылады. 

【赶不及】ɡǎn·bují【ет.】 қуып жете 

алмау;  

【赶不上】ɡǎn·bushànɡ【 ет.】  қуып 

жете алмау; 你绝赶不上我  Саған жете 

алмаймын; 赶不上火车 Поездға кешігу 

【赶场】ɡǎnchánɡ〈方〉【ет.】 базарға 

бару. 

【赶场】ɡǎnchǎnɡ【ет.】 сахнаға асығу. 

【赶超】ɡǎnchāo【ет.】 жетіп озу 

【赶车】ɡǎnchē【ет.】 автобусқа асығу. 

【赶得及】ɡǎn·dejí【ет.】  үлгеру ，

还～ бірден қимылдап барып үлгеру. 

【赶得上】ɡǎn·deshànɡ【 ет.】  қуып 

жету, үлгеру; 赶得上期限  мерзімге 

үлгеру; 赶得上火车 поездға үлгеру 

【赶点】ɡǎndiǎn【 ет.】①  уақытпен 

жарысу  

【赶赴】ɡǎnfù【ет.】  асығу, асығыс-

үсігіс：～现场 орынға үлгеру. 

【赶工】ɡǎnɡōnɡ  日夜～.кештемей түн 

демей жумыс істеу 

【赶海】 ɡǎnhǎi〈方〉【 ет.】：～人 . 

Теңіздін толықынынан кейын теңіздің 

жағасына бару. 

【赶汗】 ɡǎnhàn〈方〉【 ет.】  тер  

шығару. 

【赶集】ɡǎnjí【ет.】 базарға асығу. 

【赶脚】ɡǎnjiǎo【ет.】айдаушы болу. 

【赶紧】ɡǎnjǐn【үс.】  бірден, лезде; 

тез, шапшаң; 赶紧掣回手来  қолды 

шапшаң суырып алу 

【 赶 尽 杀 绝 】 ɡǎnjìnshājuéтүбірімен 

жойып тастау 

【 赶 考 】 ɡǎnkǎo 【 ет. 】  емтихан 

тапсыру. 

【赶快】ɡǎnkuài【үс.】 шапшаң, тез, 

лезде; 赶快揪住他! Лезде ұстап алу; 赶

快把他叫回来 Оны тездетіп қайтарып 

алу. 

【赶浪头】 ɡǎnlànɡ·tou барлығындай 

секілді әрекет ету. 

【赶路】 ɡǎnlù【 ет.】  жолға шығу; 

таңдалған орынға асығу. 

【赶忙】ɡǎnmánɡ【үс.】 көзді ашып 

жұмғанша 

【赶明儿】 ɡǎnmínɡr〈口〉【 үс.】 

келесі рет, болашақта 

【赶巧】ɡǎnqiǎo【үс.】дөп; айтпақшы; 

себебiнен, бақытқа：上午我去找他，～

他不在家  үске дейін мен оны іздеуге 

шықтым, бақытына орай ол үйде 

болған жоқ. 

【赶热闹】 ɡǎnrè·nɑo( ～儿 ) жылы 

ортаға бейімделу. 

【赶时髦】ɡǎnshímáo сәнге құмар болу 

【赶趟儿】 ɡǎntànɡr 〈口〉【 ет. 】 

үлгеру;  

【赶圩】 ɡǎnxū〈方〉【 ет.】赶集 . 

Базарға бару 

【 赶 鸭 子 上 架 】 ɡǎnyā·zishànɡjià 

мүмкінісіздікті талап ету 

【赶早】ɡǎnzǎo (～儿)【үс.】趁早；赶

紧：～把货脱手｜还是～儿走吧，要不

就来不及了. 

笴 ɡǎn〈书〉жебенiң сабы. 

敢 ɡǎn ① батылы бару, батылдану; 

ұйғарылу; өжеттену; 你敢去麽 сен анда 

баруға өжеттенесің бе? ② өз 

жауапкершiлiгiне алу; 敢问所安 Сіздің 

қайда болаты туралы сұрауға батылым 

барып тұр; ③батылым қалай жетер еді? 

④ (Gǎn)фамилияға қолданылады. 

【 敢 情 】 ɡǎn·qinɡ 〈 方 〉【 үс. 】 

екібастан, мүмкін 

【敢是】ɡǎn·shì〈方〉【үс.】 мүмкін 

【 敢 死 队 】 ɡǎnsǐduì 【 зат. 】
фильм "Неудержимые". 

【敢于】ɡǎnyú【ет.】 батыл болу 

感 ɡǎn 【 ет.】① сезу; сезiм; сезiну 

快 感 - рахаттың сезiмдері;  

深感不安- абыржу сезiмдерін тарттыру 

责任感 жауапкершiлiктiң сезiмдерi. 

【感触】ɡǎnchù【зат.】①әсер; сыртқы 

ортаның қабылдауы; ② тебiренту; 
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дүрлiктiру ③қайғыру 

【感戴】ɡǎndài【ет.】  алғыс сезімін 

иелену. 

【感到】ɡǎndào【ет.】 сезіп жүру：感

到饥饿 қарны ашқанын сезу; 他对历史

感到十分好奇 Ол тарихқа деген үлкен 

қызығушылығын танытыпы отыр; 深深

感到 терең сезу; 感到喜悦  қуанышты 

қанағаттанарлық сезімін тану; 感到荣

辛 Маған үлкен абырой 

【感动】 ɡǎndònɡ①【 ет.】① көңiлi 

бұзылған, көңiлi босап кету 

②көңiлiн босату; қоздыру, әсер ету; 感

【 ет.】得流泪  Жасына дейін көңілі 

босап кетті; 说 得 使 人 感 【 ет. 】 

әңгімемен көңілі босап кетті;  很让人感

【ет.】的一首诗 әсер ететін өлеңдер 

【 感 恩 】 ɡǎnēn 【 ет. 】
(қайырымдылықпен ) әрекетпен сепсу; 

шын көңiлдерiмен тиiсу 

感 恩 道 谢 ! Бас иіп алғысымды 

айтамын!：～不尽 Қайырымдылығына 

шексіз рахмет айту; ｜ ～ 图 报 

Жақсылықтан әсер болып, оған да 

қайырыммен алғыс білдіруге тырысу. 

【感恩戴德】ɡǎnēndàidé алғыс болу 

【感恩图报】ɡǎnēntúbào Жақсылықтан 

әсер болып, оған да қайырыммен алғыс 

білдіруге тырысу 

【 感 奋 】 ɡǎnfèn 【 ет. 】 дәрттену, 

қыздырмалау; жiгер. 

【 感 愤 】 ɡǎnfèn 【 ет. 】 дәрттену, 

қыздырмалау; жiгер.. 

【感官】ɡǎnɡuān【зат.】①(қабылдау ) 

сезiм мүшесi, сенсор органдары 

② органолептикалық; 感 官 指 标 

органиптикалық көрсеткіштер 

【感光】 ɡǎnɡuānɡ【 ет.】①жарыққа 

сезгiштiк жарықсезгiштiк; 使感光 фото 

көрмеге қою; ② күрделi 

терминдерiнде.-: сенсито 感光学, 感光

测定   сенситометрия 

【 感 光 片 】 ɡǎnɡuānɡpiàn 【 зат. 】 

жарық сезгiш фото пластинкасы 

【感光纸】ɡǎnɡuānɡzhǐ【зат.】 жарық 

сезгіш қағазы. 

【 感 化 】 ɡǎnhuà 【 ет. 】  қайтадан 

тәрбиелеу; жаңа адам болу;  感化教育 

бұзық жасөспірімдерді қайтадан 

тәрбиелеу; моральдық әсер ету; 感化所 

түзеу орны; 感化犯 шартты сотталған; 

感化院 дефектілерге арналған үй 

【 感 怀 】 ɡǎnhuái 【 ет. 】 

①қам жеу; самсоздар; сезiм, думалар 

②көңiлi бұзылу 

【感激】ɡǎnjī【ет.】①әсерлену, риза 

болу: 不 胜 感 激 шексiз ризашылық 

білдіру; ②  тебiрену ： 何 胜 感 激 

тереңнен мейірбан болу; 感 激 不 尽 

Сізге үлкен алғыс айтамын! 

【感激涕零】ɡǎnjītìlínɡ жасына дейіне 

әсерлену 

【感觉】ɡǎnjué сезiм; сезiну; реакция; 

сезу, сезгiш; қабылдау 

运【ет.】感觉 қозғағыш сезiну; 共感觉 

ортақ сезiну; 感觉细胞 сезгiш торша; 

感觉神经  сезiмтал нерв; 孤单的感觉 

жалғыздық сезімі; 感觉很爽  қуаныш 

сезімі;  

【 感 觉 器 官 】 ɡǎnjuéqìɡuānсезім 

органдары, рецептор. 

【感觉神经】ɡǎnjuéshénjīnɡ сезімтал 

нерв. 

【 感 慨 】 ɡǎnkǎi 【 ет. 】 қайғы-

дерттерден күрсiну; өткiр қабылдау; 

қатты қайғыру  

【感抗】ɡǎnkànɡ【 зат.】индукциялы 

кедергi 

【感喟】 ɡǎnkuì〈书〉【 ет.】 егiлiп-

елжiреп күрсiну 

【感愧】ɡǎnkuì【ет.】 ұятты сезім：感

愧无地 ұяттан орнын таба алмау. 

【 感 冒 】 ɡǎnmào  суық тию; 

сырқаттану;  

我感冒辛亏好了 бақытына орай менiң 

суық тиюым өтті; 把...传染上流行性感

冒 біреуді  тұмаумен  жұқтыру; 用悬钩

子汤治感冒  тұмауды құлпынаймен 

жеңу. 

【感念】ɡǎnniàn【 ет.】  ① алғыспен 

еске түсiру; қадырлеушiлiк; ②ойлауда 

болу 

【感佩】ɡǎnpèi【ет.】①сепсу; мәңгi 

есте сақтау; ② құрмет ету сезiмін 

тарттыру; құрмет ету 

【感情】ɡǎnqínɡ【зат.】①сезiм; көңiл, 

құштарлық;  感情用事  сезiмдердiң 

әмiрi бойынша әрекет ету;  

② қатынастар, арақатынас, дербес 

қатынастар; 感情好 дербес қатынастар 

бiзде өте жақсы 感 情 作 用 дербес 

қатынастардан; объективтi емес 

伤 感 情 қатынасты бүлдiру 

③ сезiмнiң әсерiн тарттыру, көңiлi 

бұзылу 

感情移入 сезiммен үйрену, берiлу; ену, 

меңгеру 

【 感 情 用 事 】 ɡǎnqínɡyònɡshìсезім 

әмірімен жүру 

【感染】ɡǎnrǎn【ет.】①жұқтырып алу; 

инфекцияны алу; жұқтыру, инфекция; 

病 毒 感 染  вирустық инфекция; ②
жұқтыру, үлгi алу; ықпалменмен 

көрсету; ③жұқтыру; тапсыру;【感人】

ɡǎnrén【сын.】  ①көңiл жiбiтетiн; ②

толқитын; 其感人深 терең толқитын; 感

人的关怀 терең көңіл бөлу 

【感人肺腑】ɡǎnrénfèifǔ жанын терең 

толқыту 

【感纫】 ɡǎnrèn〈书〉【 ет.】  үлкен 

тербелісте болу. 

【 感 伤 】 ɡǎnshānɡ 【 сын. 】  ①
қитықтану 

②сезiмтал; сезiмталдық; 感伤主义的 

小说 сезімтал роман, 一首感伤的短诗 

сезімтал өлең жолдары 

【感世】ɡǎnshì【ет.】对不正的世风、

世 事 有 所 感 慨 ： дұрыс емес әдет 

құрыптарға денген  пікір 他的诗文多

为～之作. 

【 感 受 】 ɡǎnshòu ① 【 ет. 】 сезу; 

қабылдау 

② жұқтыру; инфекцияны алу 

③ қабылдау, перцепция 感 受 系 数 

сезгiштiктiң коэффициентi 

【感【од.】  】 ɡǎntàn【ет.】күрсiну; 

уhiлеу; лепту. 

【感【од.】   号】ɡǎntànhào【 зат.】 

Леп белгісі. 

【感【 од.】   句】 ɡǎntànjù【 зат.】 

Лепті сөйлем. 

【感悟】ɡǎnwù【ет.】жүрегімен түсіну; 

感悟美丽 сұлулығымен берілу 

【感想】 ɡǎnxiǎnɡ 【 зат. 】 қайғыру; 

әсер：看了这封信，你有什么～？
Мына хатты көріп алып, сен қайғырып 

тұрсың ба? 交谈感想 Әсермен бөлісу; 

发表个人感想 Өзінің жеке әсерлерімен 

бөлісу 

【感谢】ɡǎnxiè【ет.】алғыс сезімінің 

болуы：诚恳地感谢您 Шың көңілмен 

алғыс білдіру; . 

【感性】ɡǎnxìnɡ【сын.】 ①сезгiштiк; 

сезу қабiлеттiлiгі; сезiм, сезiну; сезгiш; 

感性知(认)识 сезіп түсіну қабілеттілігі. 

【 感 性 认 识 】 ɡǎnxìnɡrèn·shi сезіп 

түсіну қабілеттілігі 

【感言】ɡǎnyán【зат.】жалынды сөз 

【感应】ɡǎnyìnɡ ①реакция, түршiгу  

②индукция; 互感应 өзара индукция; 感

应发电机 индукторлық генератор; 感应

电炉 индукциялық электр пешi; 感应电

流 индукциялық  тоқ; ③үндеуге жауап; 

намаздың естуi 

【 感 应 电 流 】 ɡǎnyìnɡdiànliú 

индукциялық  тоқ：～力 индукциялық  

тоқтың күші. 

【感知】ɡǎnzhī  ① сезiну, қабылдау; 

перцепция; перципирлеу 

②сезiну және қабылдау 

澉 ɡǎn жуу; шаю . 

橄 ɡǎn见下. 

【橄榄】ɡǎnlǎn【зат.】зәйтүн ағашы; 

ақ канариум; оливин 

【橄榄绿】ɡǎnlǎnlǜ【сын.】   зәйтүн 

түсті. 

【橄榄球】ɡǎnlǎnqiú【зат.】 регби 

【橄榄油】ɡǎnlǎnyóu【 зат.】  зәйтүн 

майы. 

【橄榄枝】ɡǎnlǎnzhī【 зат.】  зәйтүн 

бұтағы 

擀（扞）ɡǎn【ет.】①қолдарымен керу; 

домалату; ② илеу; ③ басу, езу, 

талқандау把盐擀一擀 тұзды тоқпақтау; 
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④мұқият үйкеу 

【擀面杖】ɡǎnmiànzhànɡ【зат.】 оқтау. 

【擀毡】ɡǎnzhān【ет.】①(киiз ) қарпу 

②киiздену, жылжып кету, ширату 

鳡 ɡǎn【зат.】саржақ. 

 

 

ɡàn 

 

干 ① iстеп, шұғылданып, басқарып, 

меңгеру 你 干 什 么 ? Сен не істеп 

жатырсың? 

② қызметшi, кадр; ③ бiлу 

қабiлеттiлiктер ; 有 文 干  әдеби 

дарынмен ие болу 

④ондық цикл     

【干部】 ɡànbù 【 зат. 】① кадрлар, 

тұрақты қызметкер; аппарат, басшылық 

етушi кадрлар, командалық құрам 

干 部 工 人 кадрлық жұмысы 

② актив; функционер; белсендi 

干部分子 басшылық етушi кадрлар; 

функционер, белсендi 

干 部 下 放 тұрақты қызметкерлердiң 

(орында) төменгi жақтарында бағыт 

【干部学校】 ɡànbùxuéxiào. Кадрлар 

мектебі, кадрларды жетілдіру мектебі.  

【干才】 ɡàncái ① бiлу қабiлеттiлiгі;  

iскерлiк; ②іскер, пысық.  

【干道】ɡàndào【зат.】 табиғи заң. 

【干掉】ɡàndiào〈口〉【 ет.】 арылу, 

құрту. 

【干架】ɡànjià〈方〉【ет.】打架；吵架. 

【干将】ɡànjiànɡ【зат.】Гань Цзян  

    另见 439页 ɡānjiānɡ. 

【干劲】ɡànjìn (～儿) 【зат.】дiлгiрлiк, 

энергия, еңбектiк екпiн, ынта, жiгер; 精

力充沛地; 鼓 足干劲 қос діргірлігімен; 

憋足干劲儿 бар күшін ынталандыру 

【干警】ɡànjǐnɡ【зат.】офицерлер мен 

қоғамдық қауiпсiздiк пен полиция 

қатардағы бөлiмшелерi 

【干练】 ɡànliàn【 сын.】  қабiлеттi 

және тәжiрибелi; озат және бiлiмдi 

【干流】ɡànliú【зат.】 басты бағыты. 

【干吗】ɡànmá〈口〉代 неге? Не үшін? 

Не мақсатпен?：干嘛呢？Сен қазір не 

істеп жатырсың? 你干嘛穿的跟个忍者

神龟是的 Сен  неге ниндзя-тасбақа 

секілді болып киініп алдың? 

【干渠】 ɡànqú【 зат.】магистральды 

канал (арық), магистраль. 

【干群】ɡànqún【зат.】①кадрлар және 

массалар; ② басқару және ұйымның 

қызметшiлерi：改善～关系  басқару 

және ұйым қызметшілерінің 

байланысы жақсарту. 

【 干 什 么 】 ɡànshén·me Неге? Не 

мақсатпен? Не істеп жатырсың? Немен 

шұғылданады?：你来这儿干什么？ 

Сен осында неге келдің? 喧嚷声是干什

么的？ Осы шу немен байланысты? 他

是干什么的？ Ол немен шұғылданады?  

【干事】ɡàn·shi【зат.】 жұмыс жүргізу; 

іс жүргізу; 总干事 бас хатшы; 干事情 

ісімен араласу: 干事会 басшылық; 干事

员 кеңестің басқару кеңесшілері; 干事

部 атқарушы комитет. 

【干细胞】 ɡànxìbāo 【 зат. 】 дiңгек 

торшасы. 

【干线】 ɡànxiàn【 зат.】магистраль; 

басты жол, трасса 

【干校】 ɡànxiào 【 зат. 】  кадрлық 

қызметкерлерге арналған метеп. 

【干仗】ɡànzhànɡ〈方〉【ет.】төбелесу, 

балағаттасу, ұрысып қалу; соғысу. 

旰 ɡàn〈书〉кешкі, кеш, кеште：日旰

矣 күн кешке жақындады. 

绀(紺)ɡàn қара қошқыл, күлгiл 

【绀青】ɡànqīnɡ【сын.】 өте ашық көк 

бояуы 

淦 Gàn① қайықтың түбiне өтiп кеткен 

су 

②лай; кiр.③фамилияға қолданылады. 

骭 ɡàn〈书〉①асық сүйегi; сирақ.② 

қабырға. 

赣（贛）Gàn ① Цзянси  провинциясы.

②【зат.】Ганьцзян. 

【 赣 剧 】 ɡànjù 【 зат. 】 цзянсийлік 

музыукалық драмасы. 

【 赣 语 】 ɡànyǔ 【 зат. 】 цзянсийлік 

диалект 

 

 

ɡānɡ 

 

冈(岡)ɡānɡ ① Белес, төбе, шоқ; 冈原 

Белес баурайы; (Gānɡ) фамилияға 

қолданылады. 

【冈陵】ɡānɡlínɡ【зат.】 төбе, шоқ. 

【 冈 峦 】 ɡānɡluán 【 зат. 】 

төмпешіктердің қатары; ： ～ 起 伏  

астыңғы-үстіңгі төмпешіктердің қатары. 

冮 Gānɡфамилияға қолданылады. 

扛 ɡānɡ①〈书〉 екi қолмен көтеру; 

екеулеп көтеру;  能扛鼎 тоқ күштері. 

刚 1ɡānɡ ①【сын.】 1қатты, берiк,  刚

土 қатты жер;  ②батыл, қажымас; қатал; 

табанды; 他的心青太刚  Оның мінезі 

қатал.  刚夫 батыл қажымас адам, ③
кесiр, асау; қарсы, әдейi 

④ (Gānɡ) фамилияға қолданылады. 

刚 2ɡānɡ【үс.】①жаңа ғана,  әне-мiне 

дегенше; 太阳刚下了  Кү жаңа ғана 

батты; 我们刚接到命令 бiз қазiр қазір 

ғана бұйрықты алдық;  ②ғана: 来了刚

三天 , 谁也不认识  келгеніме үш күн 

болды, әлі ешкімді білмеймін 

【刚愎自用】ɡānɡbìzìyònɡ адамдармен 

басынсу, делқұлылану; кесiр, өзiнше, 

өздiгiнен сенiмдi, асқақ, өктемдi 

【刚才】ɡānɡcái【зат.】 жаңа ғана; 他

把刚才的事儿忘了  Ол секунд бұрын 

болған нәрсені ұмытып кетті; 刚才那个

人  бұл кісі жаңа ғана осында болды;  

【刚度 】 ɡānɡdù 【 зат. 】 қаттылық, 

сiреспелiк иiлмеушiл. 

【刚风】ɡānɡfēnɡ қатты жел”. 

【刚刚】ɡānɡɡānɡ【үс.】 жаңа ғана: 我

刚刚调到县 , 对一切情况都很生

疏   Мені жаңа ғана уездге апарып 

жіберді, мен сол жердің жағдайын аса 

білмеймін; 箱子不大, 刚刚装下衣服和

书 籍  Чемодан кішкентай болған, 

кітаптар мен киімдер әрең дегенде 

сыйып қалды 

【刚好】ɡānɡhǎo  ①айтпақшы дер кез 

②дөп, шараға 

【刚健】ɡānɡjiàn【сын.】  берiк, сау, 

күштi 

【刚劲】 ɡānɡjìnɡ【 сын.】   қатты, 

күшті; 刚劲有力 мықты. 

【刚烈】ɡānɡliè【сын.】 табанды, ер, 

ерiктi：禀性～мінезі табанды. 

【 刚 毛 】 ɡānɡmáo 【 зат. 】 ① қыл 

②зоол. вибриссалар. 

【刚强】 ɡānɡqiánɡ【 сын.】  қатты, 

мейiрiмсiз; қажымас, темiр. 

【刚巧】ɡānɡqiǎo【үс.】 күшті; . 

【刚柔相济】 ɡānɡróuxiānɡjìкүштілігі 

мен иілгіштігі 

【刚体】ɡānɡtǐ【зат.】 қатты дене 

【刚性】 ɡānɡxìnɡ  икемдi еместiк; 

қатты, икемсiзi. 

【刚毅】 ɡānɡyì 【 сын. 】  табанды, 

қатты, қажырлы; ер, ерiктi; қаталдық, 

шыдам 

【刚玉】ɡānɡyù【зат.】корунд. 

【刚正】 ɡānɡzhènɡ【 сын.】  қатты 

және әдiл; табанды, сенiмдi; 

маңызды：为人～ қатты адам. 

【刚正不阿】ɡānɡzhènɡbùē түзу және 

қатты ерiк 

【刚直】ɡānɡzhí【сын.】   турашыл, 

ашық адам：～不阿. 

【肛道】ɡānɡdào【зат.】көтеншек. 

【肛管】ɡānɡɡuǎn【 зат.】  көтеншек 

каналы 

【肛门】ɡānɡmén【зат.】 көтеншек 

纲（綱 ） ɡānɡ  ① бас буын, негiз 

② бағдарлама; негiзгi тезистер 

党 纲 - партияның бағдарламасы 

③ класстар; 哺 乳 纲 сүтқоректiлер 

классы 

【 纲 纪 】 ɡānɡjì 〈 书 〉【 зат. 】 ①
мемлекеттiк анықтаулар; басқарудың 

негiзгi қағидалары 

②басқару, иелiк ету; ③тiркеушi, хатшы 

④үкiмет, сарай қызметкерi 

【纲举目张】 ɡānɡjǔmùzhānɡжүйелік, 

системалық. 

【纲领】ɡānɡlǐnɡ【зат.】  бағдарлама, 

жүйе; 最 低 ( 高 ) 纲 领   минимум 

бағдарламасы; 共 同 纲 领   ортақ 

бағдарлама 
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【纲目】ɡānɡmù【зат.】 жоспар; мәтін 

мен оған пікір 

 

【 纲 要 】 ɡānɡyào 【 зат. 】 ① негіз, 

негізіг,.②очерктер 

钢（鋼）ɡānɡ【зат.】болат; құрыштан  

жасалғаны; 炼钢 болат қорыту; 钢色 

болат түсті. 

【钢板】ɡānɡbǎn【 зат.】①  жапырақ 

серіппе.② құрыштан жасалған тақта. 

【钢包】 ɡānɡbāo【 зат.】  литейден 

жасалған ожау; 钢包回转台 көтергiш - 

бұрылатын стенд. 

【钢镚儿】ɡānɡbènɡr【зат.】指金属辅

币.也叫钢镚子. Темір ақша. теңге 

【 钢 笔 】 ɡānɡbǐ 【 зат. 】 ① қалам, 

қауырсыны бар қалам; ②ротатор  

【钢材】 ɡānɡcái 【 зат. 】 құрыштан 

жасалған прокат, болат. 

【钢锭】ɡānɡdìnɡ【зат.】   құрыштан 

жасалған кесек, сом темiр, терiс. 

【钢管】 ɡānɡɡuǎn【 зат.】 құрыштан 

жасалған тұрба; құрыштан жасалған 

прокат 

无缝钢管 тұтас созылған тұрбалар. 

【钢轨】ɡānɡɡuǐ【зат.】 рельстер. 

【钢花】 ɡānɡhuā【 зат.】  болаттың 

ұшқындары. 

【钢化】ɡānɡhuà【зат.】 болат, мықты 

【钢筋】ɡānɡjīn【зат.】арматура: 钢筋

混凝土 темiр бетон ; 架立钢筋  тiк 

арматура 

【钢筋混凝土】ɡānɡjīnhùnnínɡtǔ темір 

бетон 

【钢精】ɡānɡjīnɡ【зат.】 аллюминий 

【钢口】ɡānɡ·kou(～儿) 【зат.】  жүз: 

卖钢口 нашар тауарды мақтау, сатып 

алушыға тiстердi жамыра сөйлей бастау. 

【钢盔】 ɡānɡkuī 【 зат. 】 құрыштан 

жасалған қалпақ; дулыға. 

【 钢 坯 】 ɡānɡpī 【 зат. 】 құрыштан 

жасалған сом темiр; пiшiлген зат 

【 钢 瓶 】 ɡānɡpínɡ 【 зат. 】  болат 

цилиндр. 

【钢琴】ɡānɡqín【 зат.】фортепиано; 

立式钢琴（竖式钢琴） күйсандық; 大

钢琴（平台钢琴） рояль; 自【ет.】钢

琴 пианола; 弹钢琴 фортепианода ойнау. 

【钢砂】 ɡānɡshā 【 зат. 】 құрыштан 

жасалған үгiндiлер;  сүйiр бұрышты 

бөлшек сан ; құрыштан жасалған 

бөлшек 

【钢水】ɡānɡshuǐ【зат.】сұйық болат, 

ерiтiлмелi металл. 

【钢丝】 ɡānɡsī【 зат.】① құрыштан 

жасалған сым; ②шабақ 

【钢丝锯】ɡānɡsījù【зат.】жұқа ара; 

қыл ара; ою ара (оюлап кесуге арналған 

кішкене ара) 

 

【钢丝绳】ɡānɡsīshénɡ【зат.】(арқан ) 

құрыштан жасалған арқан. 

【钢铁】ɡānɡtiě①【зат.】 болат; болат 

құюшы; 钢铁厂 болат құюшы зауыт; 钢

铁工业 болат құюшы өнеркәсiп; 熔炼钢

铁 的 方 法 

 қорытуды әдiс болды 

② құрыштан жасалған темiрi;  

钢铁意志 құрыштан жасалған ерiк. 

【钢印】ɡānɡyìn【зат.】дөңесi мөр 

【钢渣】ɡānɡzhā【 зат.】 боқат; қож; 

қоқыс (кеннен металл қорытқаннан 

кейін я тас көмір сияқты отынды 

жаққаннан кейін қалатын қалдық) 

【钢种】ɡānɡzhǒnɡ【зат.】 аллюминий. 

缸 ɡānɡ①(～儿) 【зат.】 цилиндр.②缸
құмыра, құмған 

【缸管】ɡānɡɡuǎn【зат.】 陶管的通称. 

турба 

【缸盆】ɡānɡpén【зат.】 қыш газы. 

【 缸 砖 】 ɡānɡzhuān 【 зат. 】 отқа 

шыдамды кiрпiш 

【缸子】 ɡānɡ·zi【 зат.】 сапты аяқ, 

құман, кәдкi, күбi. 

罡 Gānɡфамилияға қолданылады. 

【罡风】ɡānɡfēnɡ【 зат.】  Солтүстік 

желі. 

堽 ɡānɡ төбешік;  

 

 

ɡǎnɡ 

 

岗（崗）ɡǎnɡ【 зат.】①站～  постта 

тұру｜门～ посттың қақпалары｜土岗 

жер төбешігі：在～ постта ｜下～.⑤
(Gǎnɡ)фамилияға қолданылады. 

【岗楼】 ɡǎnɡlóu 【 зат. 】  қарауыл 

мұнарасы. 

【 岗 哨】 ɡǎnɡshào 【 зат. 】① орын 

②сақшы, күзетшi 

【 岗 亭 】 ɡǎnɡtínɡ 【 зат. 】  сақшы 

күркесі 

【岗位】ɡǎnɡwèi【зат.】①қызмет.②

орын ： 岗 位 责 任 制   жеке 

жауапкершілік жүйесі; 领 导 岗 位 

басқарушы қызметте. 

【岗子】ɡǎnɡ·zi【зат.】①Белес, төбе 

② төбешiк, сырт, шошақ 港 ɡǎnɡ ①

【зат.】) айлақ ; шығанақ; 军港 әскери 

порт; әскери айлақ; 自由港 еркiн порт; 

封港 портты блокадалау; 进港 айлаққа 

кiру; ② жең, тармақ ; өзек; 曲 港 

айналмалы тармақ;  深港 терең өзен; ③ 

Гонконг қаласы.; 港 币   гонконг 

валютасы;  ④  (Gǎnɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【 港 币 】 ɡǎnɡbì 【 зат. 】  гонконг 

доллары  

【港埠】ɡǎnɡbù【зат.】 сауда порты ：

国际～ халықаралық сауда порты. 

【港汊】ɡǎnɡchà  жең, тармақ өзеннің  

【港口】ɡǎnɡkǒu【 зат.】порт, айлақ; 

шығанақ; 无税港口 еркiн порт; 港口交

货  француз-порты; 港口信号  портты 

ескертпе дабылдары; 港口通过能力 

порттың өткiзу қабiлетi. 

【 港 湾 】 ɡǎnɡwān 【 зат. 】  айлақ, 

шығанақ; 港湾站  порталды теміржол 

станциясы 

【港务】 ɡǎnɡwù 【 зат. 】  порттық 

бизнес. 

【港纸】ɡǎnɡzhǐ〈方〉【зат.】 гонконг 

банкноттары. 

 

 

ɡànɡ 

 

杠 （ 槓 ） ɡànɡ ①  сырғауыл, таяқ, 

сырық; жалау сырығы; ② көлденең 

брус; ендiк; 单 杠 турник; 双 杠 

параллель брустер; ③сап, тетiк⑤ көпiр; 

徒杠 жаяу көпiрi; ⑥тiк сызық; штрих; 

⑦чемодан, сандық; қолдорба, портфел; 

开杠 (қолдорбаны ) портфел ашу 

【杠房】 ɡànɡfánɡ 【 зат. 】  жерлеу 

бюросы. 

【 杠 夫 】 ɡànɡfū 【 зат. 】  жерлеу 

қызметшісі 

【杠杆】ɡànɡɡǎn【зат.】тетiк, жүктеме 

серiппесi; 经 济 杠 杆  экономикалық 

тетіктер. 

【杠铃】ɡànɡlínɡ【зат.】 штанга 

【杠头】 -1 ɡànɡtóu〈方〉【 зат.】①

даукес, килiккiш; ②старшинка. 

【杠头】 -2 ɡànɡtóu 〈方〉【 зат. 】 

басшы адам 

【杠子】ɡànɡ·zi【зат.】①таяқ; көстек; 

②турник, маңдайша спорт; брустар; ③

сызық:打上杠子 астын сызу 

【 岗 口 儿 甜 】 ɡànɡkǒurtián 〈 方 〉

【сын.】  өте тәтті 

钢 ɡànɡ【ет.】① болат：炼钢 болатты 

еріту; 钢色 болат түсті.   

筻 ɡànɡ 筻 口 (Gànɡkǒu) ， Хунанб 

провинциясындағы жердің атауы. 

【戆头】ɡànɡtóu〈方〉【 зат.】傻瓜 . 

Жынды. 

 

ɡāo 

 

高 ɡāo①【сын.】  биiк; 高房子 зәулiм 

үй; 高个儿 бойы биiк; 高飞 жоғары ұшу; 

高于一切 бәрінен де  жоғарыда;  ②биiк, 

үлкен, айрықша; жоғары, әлдеқайда; 高

利息   жоғарғы пайыз; 估高  ерекше  

жоғары бағалау 

高过  әлдеқайда асып түсу;  ③күштi, 

қуатты; қатты, шырылдақ; 高 声 音 

қатты дыбыс; 高 眼 力  өткiр көзді;  

④биiк, басы; жоғарғы, жоғарғысы; 高

年龄   үлкен жас шамасы; 高纬度

биiкперделер; ⑤ биiк, жоғарлатылған; 

асыл; құрметтi, жарық; 身分高的人 

атағы биік адам; 高户 құрметті сарай; 
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高制 жоғарғы шеберлік; 

【高矮】ɡāo’ ǎi (～儿)【зат.】биіктігі 

【高昂】 ɡāo’ánɡ【 ет.】  жоғарылау, 

биіктеу 

【高傲】 ɡāo’ào【 сын.】  тәкаппар, 

асқақ; тәкаппарлық. 

【高倍】ɡāobèi【сын.】  жоғарғы күш 

【高不可攀】ɡāobùkěpān жүзеге асыру 

үшiн қиын қол жетерлiк, қол жеткізе 

алмау , күрделi. 

【 高 才 生 】 ɡāocáishēnɡ 【 зат. 】 

дарынды оқушы 

【高材生】ɡāocáishēnɡ 同   дарынды 

оқушы. 

【高参】ɡāocān【зат.】①高级参谋.②

泛指善于为人出主意的人 . Жоғары 

лауазымды ақылшы. 

【高层】ɡāocénɡ ①биiгi; биiк деңгейде 

高层接触 байланыстар биiк деңгейде; 

② жоғарғы қабат; биiк қабатты, көп 

қабатты,  

高 层 建 筑 биiк ғимарат 

③жоғары қызметтегi; жоғарғы буын; 

басы 

高层干部 жоғары қызметтегi тұрақты 

қызметкерлер; 高 层 同 仁  бас 

қызметкерлер. 

【 高 层 住 宅 】 ɡāocénɡzhùzhái. Көп 

қабаты тұрғын ұй. 

【高产】ɡāochǎn ①【сын.】  жоғары 

өнімді; мол түсімді егін; мол шығымды 

егін 

【高超】ɡāochāo【сын.】 ①асып түсу; 

асу 

② ең жоғары, өте жақсы; атақты, 

тамаша; ерекше 

【高潮】ɡāocháo【зат.】①тасу; жағаға 

соққан толқын; судың биiк деңгейі 

② көтеру; биiк толқын 

椎【ет.】生产高潮 өндiрiстiң көтеруiне 

мүмкiндiк туғызу; ③шарықтау пункті; 

кульминация 

【高程】ɡāochénɡ【зат.】биiктiк, белгi, 

альтитуда 

【高大】ɡāodà【сын.】 жоғарлатылған; 

атақты; орасан зор, мол; 他身材高大 

оның бойы жақсы: 高大的楼房 үлкен 

ғимарат 

【高档】 ɡāodànɡ【 сын.】   жоғары 

сортты; 高 档 商 品  жоғары маркілі 

тауарлар 

【高等】ɡāoděnɡ【сын.】  жоғарғы. 

【高等【ет.】物】ɡāoděnɡdònɡwù биік 

жануарлар 

【高等教育】ɡāoděnɡjiàoyù жорғарғы  

білім 

【高等学校】ɡāoděnɡxuéxiào жоғарғы 

оқу орны 

【高等植物】 ɡāoděnɡzhíwùжоғарғы 

өсімдіктер 

【高低】ɡāodī ①биiк және аласа, терең 

және майда; жоғары, биiктiк; тереңдiк 

②жақсы және ақымақ; асыл және аласа; 

терең және шалағай; маңызды және 

маңызсыз; сапа, тереңдiк, маңыздылық, 

табандылық 

③қалай болғанда да, қандай жағдайда 

болса да, барлық шарттарда 

④ сонымен бiрге ме, анығында, 

ақырында; 测  定山的高低  таудың 

биіктігін анықтау; 她用手比了一下高低 

қолымен ол биіктікті көрсетті 

【 高 低 杠 】 ɡāodīɡànɡ 【 зат. 】 ①
(спорттық гимнастикада әйел 

қолданылатын спорт снарядтары) түрлi 

биiк брустер 

② түрлi биiк брустерге арналған 

жаттығулары. 

【高地】ɡāodì【зат.】 биіктік 

【高调】ɡāodiào (～儿)【зат.】биiк тон; 

мәнде; 唱高调 әдемi сөздер айту; 高调

子 жоғарғы тембр 

【 高 度 】 ɡāodù ① биiктiк, жоғары 

绝 对 高 度 абсолюттi биiктiк,  

②биiк дәреже; жоғары -高度发展的

жоғары өркейген; 高度测【мөл.】计
альтиметр 

【高端】 ɡāoduān①【 сын.】   биiк 

деңгей 

② жоғары сапалы, кәсiби 

③ қымбат бағалы, биiк бағалы 

дәрежелер; эксклюзивтiк. 

【高尔夫球】ɡāo’ěrfūqiú【 зат.】  ①

(спорт ойындар ) гольф; ②гольф, гольф 

добы үшiн шар 

【高发】ɡāofā【сын.】  жақсы тапсыру:

【 高 分 子 】 ɡāofēnzǐ 【 зат. 】

жоғарымолекулярлы; 高分(份)子化合物 

хим. Жоғары молекулярлы байланыс; 

高分(份)子化学  жоғары молекулрлық 

химиясы. 

【 高 分 子 化 合 物 】
ɡāofēnzǐhuàhéwùжоғары смолекулярлы 

байланыс. 

【高风亮节】ɡāofēnɡliànɡjié бекзаттық 

және көңiлдi тазалық. 

【高峰】 ɡāofēnɡ【 зат.】① қарбалас, 

шошақ төбе; биiктiк; ②жоғарғы нүкте, 

кемел; екiталай кезең; 上下班高峰时

段，地铁里真是挤得够呛  Час пик 

кезіңде барлығы жұмыстан үйге 

қайтып бара жатқанда, метроның іші 

адамға толады 

【 高 峰 会 议 】 ɡāofēnɡhuìyì саммит, 

жиналыс, үлкен жиын 

【高干】 ɡāoɡàn 【 зат. 】高级干部
номенклатура, жоғарғы кадрлар; 

жоғары басқарушылар 

【高高在上】ɡāoɡāozàishànɡ жоғарыда, 

жоғары; 高高在上地和... 说话 біреумен 

жоғарыдан сөйлеу 

【 高 歌 】 ɡāoɡē 【 ет. 】 қатты ән 

айту：～一曲 арияны қатты айту. 

【高歌猛进】 ɡāoɡēměnɡjìnөлеңдетіп 

алға басу. 

【高阁】ɡāoɡé【зат.】①биiк залдар, 

биiк палаталар; ②кiтап сөресi, үлдiрiк 

置之高阁 кешкілеу,  

【高估】ɡāoɡū【ет.】 жоғарғы баға：

不要～个人的作用  Жеке тұлғанынң 

орнын жоғары бағалама. 

【高官厚禄】 ɡāoɡuānhòulù жоғарғы 

қызмет. 

【高贵】 ɡāoɡuì【 сын.】  ① сыйлау 

② ардақтау, құрметтеу; сыпайы Сiз 

③жоғары қызметтегi, мәртебелi. 

【高寒】ɡāohán【сын.】  альпийлік--

арктикалық 

【高级】 ɡāojí【 сын.】  ①  жоғарғы 

деңгей.②  -гипер, -аса: 高级合金钢
жоғары қоспалы болат 

高级中(小)学 орташа бастауыш мектебi 

高 级 神 经 活 【 ет. 】 жоғары жүйке 

қызметi 高级市场 жоғарғы деңгейдегі  

нарығы, ең жақсы базар; 高级几何级数
(мат.) гипергеометриялық прогрессия 

【高级小学】 ɡāojíxiǎoxuéбастауыш 

мектептің алғашқы баспалдақтары. 

【 高 级 中 学 】 ɡāojízhōnɡxuéорташа 

мектептің жоғарғы баспалдағы . 

【高甲戏】 ɡāojiǎxì【 зат.】  Гаожиа 

операсы. 

【高价】ɡāojià【зат.】  жоғарғы баға, 

бағалы, қымбат жоғарғы мәртебелі：～

商品  жоғары бағалы зат ｜～出售 

жоғары дәрежеде сату｜～收购古画 

көне суреттерді жоғарғы бағасы. 

【高架路】ɡāojiàlù【зат.】架在地面上

空的道路，供机【 ет.】车辆行驶 . 

Аспалы көпір 

 

【高架桥】ɡāojiàqiáo【 зат.】 виадук, 

эстакада 

【高见】ɡāojiàn【зат.】 алға көрушілік; 

жақсы кеңес; 不知您有何～？ 

【高教】ɡāojiào【зат.】 жоғарғы білім. 

【高洁】ɡāojié【сын.】  жоғарғы, анық, 

ашық 

【高精尖】ɡāojīnɡjiān【сын.】 ：～技

术｜～设备. Жоғары деңгей. 

【高就】ɡāojiù【ет.】жоғрғы қызметті 

алу：另有～одан басқа жоғарғы қызмет. 

【高举】 ɡāojǔ 【 ет.】 жоғары ұшу; 

бағаны жоғарылату 

【高峻】ɡāojùn【сын.】  күшьі, жақсы. 

【高看】ɡāokàn【ет.】жоғары бағалау; 

жоғары деңгейде болу. 

【高亢】ɡāokànɡ【сын.】  ①қуатты, 

салтанатты 

②биiк, қажымас,  қажырлы 

【高考】 ɡāokǎo 【 зат. 】  Бірыңғай 

ұлттық тестілеу ： 参 加 ～ Бірыңғай 

ұлттық тестілеуге қатысу. 

【高科技】ɡāokējì【 зат.】   жоғарғы 

технологиялы. 
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【 高 空 】 ɡāokōnɡ 【 зат. 】 жоғарғы 

биіктік;：～飞行 жоғары ұшу｜～作业 

жоғарғы істер; 在高空中 аспанасты. 

【高丽】Gāolí【зат.】  кореяның ескі 

атауы (б.з.б 918—139 ② ： ～ 人

кәріс｜～参  кәріс женьшені｜～纸 

кәріс қағазы. 

【高利】ɡāolì【зат.】 жоғарғы табыс 

【高利贷】 ɡāolìdài【 зат.】  жоғары 

пайыздағы қарыз; ：өсім алушылық. 

【高粱】ɡāo·liɑnɡ【зат.】гаолян, сорго; 

高 粱 酒  гаоляндық арақ; 玉 高 梁 

кукуруза. 

【高粱米】ɡāo·liɑnɡmǐ【 зат.】 сорго, 

гаолян (жем). 

【高龄】ɡāolínɡ ①【зат.】 қарт жасты. 

【高岭土】ɡāolǐnɡtǔ【зат.】каолин. 

【高炉】ɡāolú【 зат.】домендік пеш, 

домна. 

【高论】ɡāolùn【зат.】 жоғарғы оқыту, 

жоғарғы білім;  сіздің аса қадірлі 

көзқарасыңыз 

【高迈】 ɡāomài〈书〉【 сын.】  ①
әлдеқайда асып түсу: қатынастар 

көпшiлiгiнде аса басым түсетiн; ②
ұлғайған шақ, жас шамасы; қаусаған 

【 高 慢 】 ɡāomàn 【 сын. 】  асқақ 

менсiнбеген 

【高帽子】 ɡāomào·zi【 зат.】  биік 

шляпа 

【高门】 ɡāomén 【 зат. 】 бай және 

мәртебелi жанұя：～大户  бай және 

мәртебелі жанұяның көптүрлігі｜～望

族 бай және мәртебелі жанұяныңғ руы. 

【高锰酸钾】ɡāoměnɡsuānjiǎ【 зат.】
перманганат калия, "марганцовка". 

【高妙】ɡāomiào【сын.】  ①тапқыш, 

қу;  

②ең ғажайып 

【高明】ɡāomínɡ①【 сын.】   үлкен 

үй：主意～басты үлкен үй｜医术～ 

емдеу үлкен үйі.②【зат.】～: 高明区 

Гаомин; . 

【高难】ɡāonán【сын.】  өте қиын, өте 

күрделі：他练的这套自由体操有许

多～动作. 

【高能】 ɡāonénɡ【 сын.】   жоғары 

энергиялы; 粒子 жоғарғы энергиялы 

бөлшек; ｜～食品  жоғары энергияны 

беретін тағам. 

【 高 攀 】 ɡāopān 【 ет. 】  құрметті 

адамның артыынан еру 

【高朋满座】ɡāopénɡmǎnzuò дастархан 

басындағы аса мәртебелі адамдар 

【高频】ɡāopín①【 сын.】  жоғарғы 

жиiлiк; 高 频 电 波  жоғары жиілік 

толқындары 

【高聘】ɡāopìn【ет.】按高于原有职

务 、 级 别 聘 用  жоғары лауазымға 

қызметкер алу：低职～｜实行破格～. 

【高企】ɡāoqǐ【ет.】 жоғары, жоғары 

деңгей：房价～ жоғары деңгейдегі үй. 

【 高 气 压 区 】 ɡāoqìyāqū 【 зат. 】
антициклон аумағы 

【高腔】ɡāoqiānɡ【зат.】 иньдік әуен; 

жоғарғы мотив 

【高强】ɡāoqiánɡ【сын.】 аса басым 

түсетiн, өте жақсы; ең қуатты, үздiк 

【 高 跷 】 ɡāoqiāo 【 зат. 】 ағашаяқ 

(балдақ сияқты қолтыққа қысып аяққа 

жалғап жүретін екі таяқ) 

【 高 热 】 ɡāorè 【 зат. 】   жоғары 

температура, гипертермия 

【高人】ɡāorén【зат.】 атақты адам 

【 高 人 一 等 】 ɡāorényīděnɡ басқа 

адамдардан бір басқа биік болу. 

【 高 僧 】 ɡāosēnɡ 【 зат. 】 жоғарғы 

лауазымның буддалық жетекшiсi 

【高山病】 ɡāoshānbìnɡ【 зат.】  тау 

ауруы. 

【 高 山 反 应 】 ɡāoshānfǎnyìnɡ 

жоғарығыа қаратылған реакция. 

【高山景行】 ɡāoshānjǐnɡxínɡ адамға 

қадірлілікпен қарау. 

【高山流水】 ɡāoshānliúshuǐ 《 биік 

таулар мен аққан көлдер». 

【高山族】Gāoshānzú【зат.】 гаошань 

халқы 

【高尚】ɡāoshànɡ【сын.】   жоғарғы, 

биік, мәдениетті 

【高烧】 ɡāoshāo 【 зат. 】  жоғарғы 

температура; гепертемия. 

【 高 射 机 枪 】 ɡāoshè-jīqiānɡ зенит 

пулеметi. 

【高射炮】 ɡāoshèpào【 зат.】  зенит 

құралы 

【高深】ɡāoshēn【 сын.】   биік әрі 

терең; тереңдетілген ： 高 深 的 技 术 

жоғарғы техника; 高深莫测 аса терең. 

【 高 升 】 ɡāoshēnɡ 【 ет. 】  үлкен 

қызметті иелену; ：步步～/ бірте-бірте 

өсу, баспалдақтап үлкен қызмет алу. 

【高师】ɡāoshī  【зат.】Педогогикалық 

жоғары оқу орны. 

【高士】ɡāoshì〈书〉【зат.】  жоғары 

моральды құрметті адам 

【高视阔步】ɡāoshìkuòbù асқақтау 

【高手】ɡāoshǒu (～儿)【зат.】 шебер, 

мастер; үлкен шеберлілік：顶尖高手 

жоғарғы деңгейдегі шебер 

【高寿】ɡāoshòu①【сын.】  көп өмір 

сүрушілік. ② 【 зат. 】  өмірі көпке 

созылған адам; жасыңыз нешеде 

сыпайы түрі ：老大爷～ 啦  Сіздің 

атаңыздың жасы нешеде?？ 

【 高 耸 】 ɡāosǒnɡ 【 ет. 】  биіктеі, 

жоғарылау;. 

【高速】ɡāosù【сын.】 шапшаң, лезде;  

тез 

高速切削 шапшаң кесу; 高速汽艇 

жүрдек кеме 

【 高 速 公 路 】 ɡāosùɡōnɡlùжоғары 

жылдамдықтағы шоссе, жоғарғы 

жылдамдықтағы жол. 

【高抬贵手】ɡāotáiɡuìshǒu  болу; жол 

беру, ымыраласу;  

【高谈阔论】ɡāotánkuòlùn ①лепiрме 

стильнi дүрдиген және дерексiз айту, 

жарату 

②сергек әңгiме құру, өте қызу әңгiме 

【高汤】ɡāotānɡ【зат.】 сорпа 

【高堂】ɡāotánɡ【зат.】  биік залдар; 

ата-аналары; 辞 高 堂 ата-анасымен 

қоштасу; Гаотан (фамилия) 

【高挑儿】 ɡāotiǎor〈方〉【 сын.】 

(адам туралы) сымбатты, биiк және 

арық 

【 高 徒 】 ɡāotú 【 зат. 】  Сіздің 

оқушыңыз 

【高危】ɡāowēi【сын.】  жоғарғы риск. 

【高位】 ɡāowèi 【 зат. 】①〈书〉

жоғарғы позиция; құрметті орын; 小高

位芽植物 микрофанерофит; 高位芽植

物 gāowèiyázhíwù бот. фанерофиттер. 

【高温】 ɡāowēn 【 зат. 】  жоғарғы 

темпертура; 高温堆肥 биік компас; 高

温作业 пиротехника; 高温分解 пиролиз; 

高温冶金学 пирометаллургия. 

【高屋建瓴】 ɡāowūjiànlínɡжүргізуші 

қызметіне тұру; . 

【高下】ɡāoxià【зат.】 жоғары - төмен, 

биік-аласа; ең жақсы-ең нашар; әуен 

дыбысының ұлғаюы мен азаюы. 

【高小】 ɡāoxiǎo【 зат.】  бастауыш 

мектептің бастауыш деңгейі. 

【高校】ɡāoxiào【зат.】 жоғарғы оқу 

орны. 

【高效】 ɡāoxiào【 сын.】   жоғары 

өнімділік, жоғары эффективтілік 

【 高 新 技 术 】 ɡāoxīn-jìshùжоғары 

технологиялар; 高新技术产业 жоғары 

технологиясы көмегімен өндіріс; 高新

技术产品 жоғары тхнологиялы өнімдер 

【 高 薪 】 ɡāoxīn 【 зат. 】  жоғары 

табысты, жалақысы жоғары; 高薪阶层 

жоғары жалақы алатын қоғамның 

бөлігі. 

【高兴】 ɡāoxìnɡ 【 сын.】   қуану; 

шабыттану жайнақтау; көңiлдi, қызу 

② жақсы көру; шын көңiлiмен бару 

③әбден болуы мүмкiн..; мүмкiн 

【高血压】ɡāoxuèyā【зат.】гипертония; 

қанның үлкен қысымы 

【 高 压 】 ɡāoyā ① 【 зат. 】 жоғары 

қысым; жоғарғы кернеу; эл. жоғарғы 

вольтты 

②қысым, күштi ықпал; пресс高压政策
қысымшылықтардың саясаты, 

қамшыны саясат. 

【高压电】ɡāoyādiàn【зат.】  жоғары 

кернеулі тоқ 

【高压釜】ɡāoyāfǔ【зат.】автоклав. 

【高压锅】ɡāoyāɡuō【зат.】кастрюля-

скороварка. 

【高压脊】 ɡāoyājǐ 【 зат. 】 жоғары 
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қысымды жотасы 

【高压线】ɡāoyāxiàn【зат.】  жоғары 

вольтты сызық. 

【高雅】ɡāoyǎ【сын.】  әсем, әдемі; 高

雅的文体 стилі әдемі;  

【高扬】ɡāoyánɡ【ет.】 биікке көтеру; 

жоғары ; 高扬脸儿 асқақтап қарау 

【高原】ɡāoyuán【зат.】таулы үстiрт, 

төлем; биiк таулы. 

【 高 远 】 ɡāoyuǎn 【 сын. 】 

жоғарлатылған, кеудемсоқ;  

【 高 云 】 ɡāoyún 【 зат. 】 жоғарғы 

бұлттар; биiк бұлттар; жоғарғы 

ярустың бұлттары. 

【高燥】ɡāozào【сын.】    биік пен 

құрғақ. 

【高瞻远瞩】ɡāozhānyuǎnzhǔ【сын.】 

容眼光远大. көзі ашық. 

【高涨】ɡāozhǎnɡ ①【 ет.】  болжай 

білу 

【高招】ɡāozhāo (～儿)【зат.】 жақсы 

идея; 高等学校招生办公室 жоғарғы оқу 

орнының қабылдау комиссиясы. 

【 高 着 】 ɡāozhāo амалшыл жүрiс, 

жақсы идея. 

【高枕】ɡāozhěn【ет.】қамсыз күйде 

болу. 

【高枕无忧】 ɡāozhěnwúyōu қамсыз 

күйде болу.ештеңені ойламау. 

【高枝儿】 ɡāozhīr【 зат.】  жоғарғы 

бұтағы; 巴高枝儿  жоғары қызметке 

көтерілу;  

【高知】ɡāozhī【зат.】Коти (Япония). 

【 高 职 】 ɡāozhí 【 зат. 】  жоғары 

мамандырылған мамандық 

【高中】 ɡāozhōnɡ【 зат.】  жоғары 

баспалдақты орта мектебі. 

【高足】ɡāozú【зат.】шапшаң, пысық, 

тез. 

【 高 祖 】 ɡāozǔ 【 зат. 】 ① баба 

② арғы ата, ата-баба;  

③қарт тегiнде; (әулет, тек) негiздеушi 

④Хань әулетiнiң бiрiншi императоры) 

Гао-Цзу Гао 

【高祖母】ɡāozǔmǔ【зат.】 арғы әже. 

羔 ɡāo( ～ 儿 ) ① сақпан 

缁衣羔裘 қара оюлармен безендірілген 

қара көйлек 

②төл. 

【羔皮】ɡāopí【зат.】Қаракүл;. 

【羔羊】ɡāoyánɡ【зат.】 қозы, сақпан 

【羔子】ɡāozi【зат.】 сақпан, қозы 

【 膏 肓 】 ɡāohuānɡ 【 зат. 】 жүрек 

жанындағы қолдорбаның майы және 

диафрагма аралығындағы облыс 

(дәрiнiң қол жетпес әсерiне болып 

есептеледi)  

【膏火】 ɡāohuǒ 〈书〉【 зат. 】①
шырақтың оты 

②стипендия [қазыналық ]; оқу құралы 

[ақшалай ]. 

【膏火自煎】 gāohuǒzìjiān адам өз 

дарындылығымен өзіне зақым 

келтіредң 

【膏剂】ɡāojì【зат.】паста; сылақшы; 

тұнба 

【膏血】ɡāoxuè【зат.】 май мен қан 

【 膏 药 】 ɡāo·yɑo 【 зат. 】 бұласыр; 

жабыстырғыш; пластырь (жараға не 

жарақаттанған жерге тартатын 

жабысқақ қою зат)  

мор. кенеп тығын; кептеме (кеменің 

тесілген жеріне уақытша тығын); 卖狗

皮膏药  әдемі сөздермен алдау; 贴膏药 

бұласырмен қаптау. 

【膏腴】ɡāoyú〈书〉【сын.】  семiз, 

құнарлы, толық. 

【膏泽】ɡāozé〈书〉①【зат.】(әрекет ) 

жомарт қайырымдылықтар; 浚民之膏泽 

халықтан пайдасын алу. 

【膏泽脂香】gāo zé zhī xiāng 

【膏子】ɡāo·zi【зат.】сылақшы, паста; 

膏子药 сылақшы 

篙 ɡāo 【 зат. 】 ① бамбукты сырық, 

iлгектi бақан; сырғауыл 渔篙 балықшы 

iлгектi бақан. ② (Gāo) фамилияға 

қолданылады. 

【篙子】ɡāo·zi〈方〉【 зат.】 (iлгектi 

бақан ) қайық таяқ; сырғауыл 

糕（餻）ɡāo【 зат.】①печенье(күрiш 

немесе бидай ұннан жасалған) 

蛋糕  кекс 大(小)蛋糕(пирожное ) торт.

②(Gāo) фамилияға қолданылады. 

【糕饼】 ɡāobǐnɡ 〈方〉【 зат. 】①

печенье, пирожное; ② рит мерекелік 

пирожное (печенье; 糕饼店 кондитерлік 

【 糕 点 】 ɡāodiǎn 【 зат. 】  шайға 

арналған тәттілер; печеньелер; шығыс 

тәттілері; 糕 点 师 кондитер (тәтті 

тағамдар дайындайтын маман) 

【糕干】ɡāo·ɡɑn【зат.】печенье(күрiш 

ұн және қант құмынан) 

 

 

ɡǎo 

 

杲 ɡǎo①〈书〉 жарық, айқын; ақ: 杲日 

жарық күн ② биiк; жоғары. ③
(Gǎo)фамилияға қолданылады. 

【杲杲】ɡǎoɡǎo〈书〉【сын.】  жарық, 

жарқын ：～出日  күн шығысы өте 

жарық｜秋阳～жарық  жылы күн. 

搞 ɡǎo 【 ет. 】 ① шұғылдану; iстеу, 

орындау; тәртiпке келтiру, ұнау; 

хабарлау,  жүзеге асыру; 搞 建 设 

құрылыста жұмыс iстеу; 搞 生 产 

өндiрiспен шұғылдану; 搞 文 学 

әдебиетпен шұғылдану; 搞 民 主 

демократияны жүзеге асыру; ②
ұйымдастыру, құру, негiздеу 

搞 托 儿 所  бала бақшаларын 

ұйымдастыру;  

③ табу, тауып алу; 搞 工 钱 

 еңбекақыны алу;  

搞 对 象 объекттi табу 

④ дейiн жеткiзу, алып келу 

没 搞 清 楚  толық анықтыққа дейiн 

анықтай алмау, ⑤  көңiл қою, көңiл 

бөлу 

搞城市 қалаларға барлық көңiл бөлу 

⑥ белдесу; жазалау;  

⑦соғып жiберу, тарс еткiзу, жабыстыру; 

м театрға екі билет алу; 搞 计 划 

жоспарды құрастыру; 搞 科 学 工 作 

ғылыми жұмыспен айналысу; 搞 改

革  реформа жүргізу 

【搞臭】gǎochòu  дискредитировать 

【 搞 错 】 gǎocuò  қателесу; қателік 

жасау 

【 搞 掉 】 Gǎodiào жинап, шеттету; 

сазайын тартқызсын; құрту 

【搞定】ɡǎodìnɡ〈方〉【 ет.】шешу, 

болдырмау 

【 搞 鬼 】 ɡǎoɡuǐ 【 ет. 】 арандату;  

қастық iстеу, салысу, қулану, жасырыну 

这是都他搞鬼了  бұның барлығын ол 

бастады 

【搞活】ɡǎohuó【ет.】 тірілту; өмірге 

келтіру; 搞活【ет.】 жарнама акйиясын 

өткізу 

【 搞 笑 】 ɡǎoxiào 〈 方 〉【 ет. 】

қуанышты; 搞笑片 комедия 

缟（縞）ɡǎo ақ жұқа жiбек матасы, ақ 

жiбек-шикiзат; 缟 巾  ақ жiбектен 

жасалған басқа арналған  алдағы 

таңғыш; 缟服 ақ киім; 缟皓 жiбектей ақ; 

қардай аппақ. 

【缟素】ɡǎosù〈书〉【зат.】 ақ жібек 

матасы. 

槁（槀）ɡǎo①қурап қалған, қу; құрғақ 

槁 木 қу ағаш 【 сын. 】  槁
комплекциялар бойынша қурап қалған; 

нашар; 槁 鱼 құрғақ балық 

② солған, түсi кеткен; шiриген, шiрiк 

色槁 түсi кеткен, түсiн жоғалтылған. 

③құрғап, құрғату④кептiру 以火槁之 

жалынның үстінде кептіру 

【槁木】ɡǎomù【зат.】  қурап қалған 

ағаш 

【槁木死灰】 ɡǎomùsǐhuī сыуқ адам, 

сезімсіз, сезімдерін көрсетпейтін адам 

暠 ɡǎo 〈 书 〉 ақ, аппақ; 云 暠  ақ 

бұлтттар; 发暠 шаштары ағарды . 

镐 ɡǎo【 зат.】 кетпен; 十字镐  крест 

тәрізді кетпен; 鹤嘴～кетпен｜一把～
бір кетпен.  

【镐头】ɡǎo·tou【зат.】 кетпен. 

稿 ɡǎo〈书〉сабан, 禾稿  күріш сабаны; 

稿席  сабан төсегіші; ：～荐  сабан 

төсенші. 

稿 ɡǎo 【 зат. 】 

①жоба, қолжазба; нобай, жедел сурет;  

投 稿 қолжазба берiп жiберу;  

弃 稿 жоба алып тастау;  

打 个 稿 儿 жедел суреттi жасау;  
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② трафарет; баспа 

准稿儿 дайын эталон, трафарет; 初稿 

алғащқы эскиз 

【稿酬】ɡǎochóu【зат.】 гонорар; 稿酬; 

稿费 авторлық гонорар. 

【稿费】ɡǎofèi【зат.】 ақы, гонорар 

【稿件】ɡǎojiàn【зат.】жоба, мақала; 

把稿件发排 мақала жобасын теру; 真正

简单的稿件辛迪加  мағлұмат алудың 

қарапайым үлгісі 

【 稿 荐 】 ɡǎojiàn 【 зат. 】  кетпен 

тқсеніші 

【稿约】ɡǎoyuē【зат.】 мақала баспаға 

беру. 

【稿纸】 ɡǎozhǐ【 зат.】① қолжазба; 

жоба 

②жобалар үшiн қағаз; сызықты жазу 

қағазы. 

【稿子】ɡǎo·zi【зат.】①жоба,  жедел 

сурет; алғашқы жазылған жоба; 

суреттiң жедел суретi, нобай 

② қолжазба,  

一 篇 稿 子 бiр қолжазба 

③аужай, есептеу; 把稿子寄绐出版社
қолжазбаны баспаханаға жiберу;  

审 稿 子 қолжазбаны қарап шығу 

抄 稿 子 қолжазбаны көшiру 

这稿子要誊一遍 бұл қолжазбаны қайта 

жазуы керек 

 

 

ɡào 

 

告 ɡào ① 【 ет. 】 

айтып, жариялау, айналу; хабарлау 

告你一句话 саған  екi сөз айтамын; 告

之以文辞 оған жолдаумен өтіну; 告人民

书 халыққа жолдау; ② шығып жату, 

наразылық бiлдiру; зарды қыздырмалау 

告官  өкiметтерге шағымдану; ③айту, 

жариялау;  хабарлау; 告变  апат туралы 

хабарлау; ④ мәлiм ету; наразылық 

бiлдiру; қарсы iс қозғау; 告官  ресми 

адамға наразылық бiлдiру; 谁告他了 

оған кiм наразылық білдірген? ⑤ 

сұрату, өтiну; өтiнiп сұрау;  

告一天假    бір тәулікке демалысқа 

рұқсат сұрап алу; ⑥ демалыс алу; 

отставкаға шығу 

告病 ауру бойынша отставкаға шығу; 

⑦ бiлдiру, дабылдау; 出必告 , 反必

面    кетуің уралы хабарлап, келуін 

мәлімдеу; ⑧ тергеу, жауап алу;  

【 зат. 】 ⑨ хабарлама, қатынас 

⑩  үндеу, өтiнiш; өтiнiш 

他祷过告了 ол алллаға құлдық еттi.⑾
(Gào)фамилияға қолданылады. 

【告白】ɡàobái①【 зат.】 ) хабарлау, 

хабар қағаз; жарнама; ② * 

құлақтандыру, жариялау 

【告败】ɡàobài【ет.】宣告失败：计

划～｜比赛结果主队以 2 比 3～ . 

Жеңіске ұшірағанда жариялау. 

【告便】ɡàobiàn【ет.】 шығып келуге 

рұқсат сұрау. 

【 告 别 】 ɡàobié 【 ет. 】 

ауыс кету, қош айтысу; бас тарту 

【 告 病 】 ɡàobìnɡ 〈 书 〉【 ет. 】
ауырғаннан отставкаға өту. 

【告成】ɡàochénɡ【ет.】 аяқтау, 克期

告成 Мерзімін аяқтау 

【 告 吹 】 ɡàochuī 〈 口 〉【 ет. 】 

тұрбаға құлау, ұшып шығу, үрлеп 

тазарту 

她要回家里去的希望就告吹了  оның 

үйге қайту үміттері тұрбаға кеттті  

【告辞】ɡàocí【ет.】қоштасу; 没迭的

(得)告辞 қоштасып үлгермеу; . 

【告贷】 ɡàodài【 ет.】 қарызға алу, 

кредит алу, 告贷无门 ақшаны қарызға 

алу 

【告地状】ɡàodìzhuànɡ кедей суретші 

【 告 发 】 ɡàofā 【 ет. 】 

шығып жату;  кiнәлау. 

【告急】ɡàojí【ет.】жедел көмек сұрау; 

апатты жағдайға тап болу 

【告假】ɡàojià【ет.】демалысты сұрау; 

екі күндік демалыс сұрау; ауру 

бойынша демалыс сұрау 

【告捷】ɡàojié жеңіс туралы хабарлау;  

【 告 诫 】 ( 告 戒 ) ɡàojiè 【 ет. 】
сақтандыру; ескерту; шегелеу 

【告借】ɡàojiè【ет.】请求别人借钱物

给自己：多方～ . Басқалардан көмек 

сұрау. 

【 告 警 】 ɡàojǐnɡ 【 ет. 】 ① үрейлi 

хабарлама жасау; үрейдi соғу 

② қамтыған үрей болу 

③техн. alarmдар：～电话. 

【告绝】ɡàojué【ет.】宣告绝迹：匪

患～. Тоқтату. 

【告竣】ɡàojùn【ет.】аяқтау, аяғына 

жеткізу：铁路隧道工程已全部～  Бұл 

теміржолдың құрылысың жалпы аяқтап 

қалды. 

【告劳】 ɡàoláo【 ет.】 басқалардың 

қатты жұмысы туралы айту：不敢～ 

басқалардың жұмыстарының 

ауыртпалығы туралы айту керек емес. 

【 告 老 】 ɡàolǎo 【 ет. 】 жасынан 

байланысты отставкаға шығу：～还乡
отставкаға шығу. 

【告老在家】gào lǎo zài jiā 

【告老还家】gào lǎo huán jiā 

【 告 密 】 ɡàomì 【 ет. 】 

① жасырын арыз 

②жасырын арызды жасау; құпия алып 

жүру. 

【告破】ɡàopò【ет.】宣告破获：特大

凶杀案～.аяқтау бетін ашу. 

【 告 罄 】 ɡàoqìnɡ 【 ет. 】 

① таусылу, ойсырап қалу, шығу 

② бiту 

【 告 饶 】 ɡàoráo 【 ет. 】 кешірім 

сұрау; ：求情～кешірім сұрау. 

【告胜】ɡàoshènɡ【ет.】(体育比赛等)

获胜：中国队首战～. Жеңісті жариялау. 

【 告 示 】 ɡào·shi 【 ет. 】 хабарлама, 

жарнама. 告示令  сот үкімі; 告示牌 

жарнама тақтасы 

【告送】ɡào·sonɡ〈方〉【ет.】  хабарлама жасау; 

хабарлау; жариялау;   

把通告送去登报 газетке жарнама беру;  
 

【告诉】ɡàosù【ет.】(кiмге - сияқты-

шы л) айту, хабарлау, мәлiмет беру, 

ескерту, хабарлау 

【 告 诉 】 ɡào·su 【 ет. 】 жеткізу, 

жариялау：请你～他，今天晚上七点钟

开会 Өтінемін, оған айта салыңызшы. 

【 告 退 】 ɡàotuì 【 ет. 】 

① отставкаға кету 

②шешу (жиналыстан кету) жиналыс 

тастап кетуге сұрату 

【告慰】 ɡàowèi【 ет.】① алдарқату; 

уату 

②уатуды жұбату, алу 

【 告 语 】 ɡàoyǔ 〈 书 〉【 ет. 】 

хабарлау, үндеу; 互 相 ～ өзара 

хабаралама жасау; 无可～ хабарламай 

қою мүмкін емес 

【 告 枕 头 状 】 ɡàozhěn·touzhuànɡ 

күйеуге арыз айту 

【 告 知 】 ɡàozhī 【 ет. 】 хабарлау, 

хабарлап айту; 请告知您的要求  өзінің 

тілектерін хабарлай жіберіңіз; 告知不实
адасушылыққа кiрiспе; 

【告终】ɡàozhōnɡ【ет.】бітіру: соңына 

келу; 以胜利告终 жеңіспен аяқталу;  

【告状】 ɡàozhuànɡ【 ет.】① (сотқа) 

шағым беру; біреуге талап  көрсету 

②  бiреуге наразылық бiлдiру 

告枕头状 күйеуіне арыз айту 

【告罪】ɡàozuì【ет.】①ғапу етіңiз!, ②
қылмыстарды  айыптау; айыптауды 

атап шығу 

诰 （ 誥 ） ɡào ① жарлық, рескрипт 

② тағайындау туралы (бұйрық ) 

ұйғарым 

③ескерту, иландыр, басалқа 

【诰封】 ɡàofēnɡ【 ет.】 лауазымның 

әсiресеуi туралы грамотасы. 

【诰命】ɡàomìnɡ【 зат.】лауазымның 

әсiресеуi туралы грамотасы. 

锆（鋯）ɡào【зат.】цирконий (Zr); 锆

酸 цирконьдық қышқылы 

【锆石】ɡàoshí【зат.】мин. циркон 

膏 ɡào【ет.】①семiз ет; Тоң май, май; 

шырын; семiз, толық, жемiстi 

膏 田  (құнарлы ) толық өрiс 

民 膏  халықтың шырындары 

②ет салған табақ; дәмдi тамақ көсек; 

дәмдi, тәттi: 膏 黍 тәттi тары 

③ мейiрбандылық, әрекет, 
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қайырымдылық; берекелi, пайдалы 

膏 霖  пайдалы жауын 

膏 恩  жомартты қайырымдылық 

④ паста; сылақшы; помада, иiс май 

牙 膏   тiс пастасы 

唇膏 ерiн помада 

 

 

ɡē 

 

【戈比】ɡēbǐ【зат.】 тиын.[俄 копейка] 

【戈壁】ɡēbì【зат.】 шөл дала; м бүкіл 

шөл даланы өтіп шығу; 戈壁沙漠 Гоби 

шөл даласы; 戈壁阿尔泰山脉 Гобийлік 

Алтай;  戈壁阿尔泰省  Гоби-Алтай 

аймағы 

【戈甲戏】ɡējiǎxì【зат.】高甲戏. 

仡 ɡē[仡佬族](Gē1ǎozú)【зат.】 батыл, 

берiк, күштiсi.  

【圪节】 ɡē·jie〈方〉①【 зат.】①

тармақтың орны; ②тiзе, ③кесiндi. 

【圪针】ɡē·zhen〈方〉【зат.】  тікеді 

унаби 

疙 ɡē қиындық. 

【疙瘩】 ɡē·dɑ  ① сыздауық, безеу; 

үрлеу, iсiк 

② Белес, төбе; тамшы; нүкте; түйiр; 

шақпақ 

眼疙瘩 жас; 佛手疙瘩 цитрон; 树疙瘩 

ағаштағы өсiм;  ③ тар жер,  

【疙疙瘩瘩】 ɡēɡedādā(～的 )〈口〉

【сын.】  төмпешіктермен қапталған 

【咯噔】 ɡēdēnɡ【 ел.】  тегiс емес, 

соқпалы; қолайсыз 

【咯咯】ɡēɡē【ел.】  сатырлау; қыт-

қыттау 

【格登】ɡēdēnɡ同“咯噔”(ɡēdēnɡ). 

【格格】ɡēɡē құстардың дыбыстары”. 

哥 ɡē【зат.】①аға：大～ үлкен аға｜

二～ екінші аға; 我三哥不在家 Менің 

үшінші үлкен ағам үйде емес; .②(Gē) 

фамилияға қолданылады. 

【哥哥】 ɡē·ɡe【 зат.】 аға; 干哥哥 

аталып кеткен аға; 亲家哥哥  үлкен 

аға; ：叔伯～немере аға｜远房～алыс 

туысқан аға. 

【哥老会】Gēlǎohuì【зат.】Гэлаохуй, 

Үлкен ағалар қоғамы 

【哥们儿】ɡē·menr〈口〉【зат.】①弟

兄们：他们家～好几个呢.②称同辈的

朋友(带亲热的口气)：他和我是～，俩

人好得无话不说.‖也说哥儿们(ɡēr·men). 

Дос  

【哥儿】ɡēr【зат.】①〈口〉ағалар; 哥

儿姐儿  ағалар мен сіңлілер. 

【哥儿们】 ɡēr·men 〈口〉【 зат. 】 

ағалар. 

胳（肐）ɡē见下. 

【胳臂】ɡē·bei【 зат.】  қол; 卖胳臂 

еңбегімен күнге табу; 胳臂窝 қолтық 

【胳膊】ɡē·bo【зат.】 қол. 

【 胳 膊 拧 不 过 大 腿 】
ɡē·bonǐnɡbù·ɡuodàtuǐәлсіз күштіні жеңе 

алмас 

【胳膊腕子】ɡē·bowàn·zi〈口〉 білек  

【 胳 膊 肘 儿 朝 外 拐 】

ɡē·bozhǒurcháowàiɡuǎi 比喻不向着自家

人而向着外人 .也说胳膊肘儿向外拐 . 

Ішінде бір түйері бар 

【 胳 膊 肘 子 】 ɡē·bozhǒu·zi 〈 口 〉
шынтақ 

鸽（鴿）ɡē【зат.】 көгершін; 和平鸽 

бейбітшілік көгершіні; 传 信 鸽 

пошталық көгершін 

【鸽子】ɡē·zi【зат.】 көгершін 

【 鸽 子 树 】 ɡē·zishù 【 зат. 】 珙 桐
(ɡǒnɡtónɡ). 

袼 ɡē[ 袼 褙 ](ɡē·bei) 【 зат. 】 балаға 

арналған төс қалқаны. 

搁 ɡē【 ет.】① салу, құру, сыйғызып 

салу; құрап, қалау 

把 书 搁 在 槕 子 上 үстелдің бетіне  

кiтапты қою; 先把箱子搁下  әуелі 

чемоданды қойыңыз ; ② толықсыту, 

араластырып бұлғау; ③ орналастыру, 

сыйғызып салу;  

④ бөгеу, бөлiп шығарып қою, артта 

қалдыру; ⑤  жайғастыру, болу; тұру; 

жату 

【 搁 笔 】 ɡēbǐ 【 ет. 】 

(қауырсын ) бiлезiктi бөлiп шығарып 

қою;【搁浅】ɡēqiǎn【ет.】қайраңдау; 

кептелiп қалу 

【搁置】ɡēzhì【ет.】 істі қалдыру; 搁

置不理 қорытындысыз қалдыру 

割 ɡē①【 ет.】① бауыздау, бiлемдеу, 

кесiп алу; 割 肉  ет бiлемдеу 

② кесу, шабу, қысу 

割 草   шөптi шабу 

用机器割麦子 машинамен бидайға 

қысу 

③ азайту, шегеру, кесiп алу 

割 工 钱  еңбекақыны төмендету 

④ диал. жаздырып алу, беру 

割退婚证  неке бұзу туралы куәлiк 

қағазды беру; ⑤ диал. (материяны, ет) 

сатып алу 

割 布   материяны сатып алу 

⑥ бөлу; айырып жiберу; тастап кету 

交 割  қатынастары бөксерiлдi 

【割爱】ɡē’ài【ет.】жүрегінен суырып 

алу. 

【割除】ɡēchú【ет.】кесіп тастау; ：～

肿瘤 домбықты кесіп алу. 

【 割 地 】 ɡēdì 【 ет. 】 территоряны 

беру：～求和. 

【割断】ɡēduàn【 ет.】  кесіп тастау, 

кесіп жіберу 

【割鸡焉用牛刀】ɡējīyānyònɡniúdāo 杀

个鸡何必用宰牛的刀，比喻做小事情不

值得用大的力量. Кішентай істі тұйедей 

қылу. 

【割炬】ɡējù【зат.】газ шiлтерi. 

【割据】 ɡējù【 ет.】  өзінің билігін 

орнату;  

【割礼】ɡēlǐ【зат.】 піштірген 

【割裂】ɡēliè【ет.】 кесіп тастау, кесу 

【割弃】ɡēqì【ет.】 тастап кету.就应～. 

【割让】ɡērànɡ【ет.】  территорияны 

беру 

【割肉】ɡēròu【ет.】 базарда етті сату 

【割舍】ɡēshě【ет.】 бас тарту, тастап 

кету, тастау. 

【割席】ɡēxí〈书〉【ет.】бұрыштарға 

әр түрлi отыру, ажырасу; 

【割线】ɡēxiàn【 зат.】кесушi; кесiп 

өтетiн  

歌 ɡē①(～儿)【зат.】 әнұран, өлең：

民～халық өлеңі｜山～儿 тау әндері｜

唱一个～儿 бір өлеңді айту.②айту, ән 

айту：～者  әртіс｜高～一曲  арияны 

қатты айту. 

【歌本】ɡēběn (～儿)【зат.】 өлеңдер 

жинақ кітабы. 

【歌唱】 ɡēchànɡ 【 ет. 】 өлең айту, 

әндету 

【歌词】ɡēcí【зат.】 өлеңнің сөздері, 

ария. 

【 歌 功 颂 德 】 ɡēɡōnɡsònɡdé 

қаһармандылығын биікке көтеру 

【歌喉】ɡēhóu【зат.】 әртістің дауысы 

【歌剧】ɡējù【 зат.】  опера, 正歌剧 

қытай классикалық операсы; 短(小)歌

剧  оперетта; 歌 剧 剧 本  операның 

либреттосы 

【歌诀】ɡējué【зат.】 тақпақтың өлең 

түрдегі формасы. 

【歌迷】ɡēmí【зат.】жақтаушы, фанат. 

【歌女】ɡēnǚ【зат.】在 әртіс әйел. 

【歌谱】ɡēpǔ【зат.】 ноталар. 

【歌曲】 ɡēqǔ 【 зат. 】  өлең, ария, 

романс 

【歌声 】 ɡēshēnɡ 【 зат. 】  өлеңнің 

дыбыстары 

【 歌 手 】 ɡēshǒu 【 зат. 】  әртіс. 

орындаушы 

【歌颂】ɡēsònɡ【ет.】пiсiрiлу, жырлау, 

атағын шығару. 

【 歌 坛 】 ɡētán 【 зат. 】 индустрия;  

өлеңдер әлемі：～新秀. 

【歌厅】ɡētīnɡ【зат.】караоке-бар 

【歌舞】ɡēwǔ【зат.】 өлең мен би 

【歌舞伎】 ɡēwǔjì【 зат.】  әртіс әрі 

биші. 

【歌舞剧】ɡēwǔjù【зат.】опера-балет 

【歌舞升平】ɡēwǔshēnɡpínɡ ән айтып, 

би билеу. 

【 歌 星 】 ɡēxīnɡ 【 зат. 】 вокалдық 

өнердің жұлдызы. 

【歌谣】ɡēyáo【зат.】 халық әндері. 

【歌吟】ɡēyín【ет.】 әндету, өлеңдету. 

【歌咏】ɡēyǒnɡ【ет.】 ән айту; өлең 

айту：～队 хор ансамблі｜～比赛 ән 

айту сайысы. 
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【歌仔戏】 ɡēzǎixì【 зат.】  Тайвань 

операсы. 

【歌子】ɡē·zi〈方〉【зат.】ән, романс 

 

ɡé 

 

革 -1ɡé【зат.】①  терi : иленген терi: 

қатты терi; 

制 革 терiнi өңдеу 

革 鞍 теріден жасалған қанжыға;  

② қару-жарақ, қару,  

兵 革 қару-жарақ;  

偃 革  соғыс тоқтату 

③ делбе; тiзгiн; жүктер 

鞗革 тiзгiн металлмен әшекейленген 

④ аспаптар; (барабандар, дабыл) 

сүрiктiң дыбыс шығаруы 

金石土革 металл, тас, саз және сүрiктен  

жасалған аспаптар;  

⑤  жауынгер, 老 革 кәрі жауынгер, 

тәжiрибелi жауынгер; ⑥ төңкерiс;  

革 军 революциялық төңкерiс;  

革 党 төңкерiс партиясы;. ⑦  (Gé) 

фамилияға қолданылады. 

革 -2ɡé①  айыру; 革俸 еңбек ақыдан 

шегермелерiмен штраф төлету; ②жою, 

шығару; қызметтен шешу: арылу 

学校把他革了 оны мектептен шығарды; 

革逐 қуғынға ұшырату; 革酒  iшуді 

тоқтату; ③өзгерту; қайта ұйымдастыру,  

жаңарту:革故/ескiні өзгерту;  

【 革 出 】 ɡéchū 【 ет. 】  щығарып 

тастау：～教门 оқудан шығару. 

【革除】ɡéchú【ет.】①қайтарып алу, 

қысқарту, құрту; 草 除 【 зат. 】 籍
тiзiмнен өшiрiп тастау 

②орнынан түсiру, жұмыстан шығару 

【 革 故 鼎 新 】 ɡéɡùdǐnɡxīn 

реорганизация жаңартулар; . 

【革履】ɡélǚ【зат.】теріден жасалған 

аяқ киім：西装～ еуропалық үлгідегі 

теріден жасалған аяқ киімі. 

【 革 命 】 ɡémìnɡ ① (--) 【 ет. 】

революция, реовлюциялық; 民主革命 

демократиялық революция; 中国国民党

革 命 委 员 会   Гоминьданның 

революциялық комитеті; 科 技 革

命  ғылыми-техникалық революция; .②

【сын.】 революцияны жүзеге асыру：

革了资产阶级的命  буржуазияға қарсы 

революцияны ұйымдастыру.③【 ет.】 

әулиетті билеу мандатын алып қою 

【 革 命 博 物 馆 】 gémìng bówùguǎn  

революциялық мұражай 

【革命委员会】  gémìng wěiyuánhuì 

революциялық комитет 

【革命性】 gémìngxìng  революциялық  

【革命党】gémìngdǎng революциялық 

партия 

【 革 命 家 】 ɡémìnɡjiā 【 зат. 】 

революционер 

【 革 新 】 ɡéxīn 【 ет. 】 

① түлеу, қайта тудыру; жаңарту 

② жаңару, өзгеріс; реформалар; 

инновация; 革新运【ет.】  реформада 

үшін қозғалыс; 革新事业 жаңарту iсі 

革新思想 жаңарту идеялары 

【革职】ɡézhí【ет.】 қызметтен босату; 

лауазымнан айыру; 革职留任 лауазымн 

алдырту 

阁 ɡé ①  сарай; зал 

宫阁 сарай палаталары; ②мемлекеттiк 

мекеме; бұйрық; басқару;  

秘 阁 құпия бұйрық;  

③мемлекеттiк кеңсе, мемлекеттiк кеңес; 

министрлер кабинетi, үкiмет 

组阁 министрлер кабинетiн құрастыру; 

④ тақтай үй; күнқалқа, павильон 

避风阁 қолайсыз ауа райынан күнқалқа 

⑥ кiтап қоймасы; қамбасы; қойма; 

азық-түлiк дүкенi; ⑦ азық-түлiк үшiн 

сандық; буфет; шкаф ; 食阁 азық-түлiк, 

буфетке арналған шкаф; ⑧тығыршық; 

сөре; үлдiрiк 9 ) (Gé)фамилияға 

қолданылады. 

【阁楼】ɡélóu【зат.】терем; мансарда; 

мезонин; шатырдың асты 

【阁下】ɡéxià【 зат.】  Тақсыр! Ұлы 

мәртебелім!  

【阁员】ɡéyuán【 зат.】  министрлер 

кабинетінің мүшесі. 

【阁子】 ɡé·zi 【 зат. 】  министрдің 

посты; министр портфелі 

格-1ɡé ①(～儿)【зат.】①рама; кереге; 

窗格上 терезелiк рамада; ② торша, 

графа; шәкiлде бөлу; торшаға 

蓝 格 布 көк торшаға материя;  

③шеңберлер, шектеу; норма, стандарт; 

форма; габарит, деңгей; түр, үлгi; 

ережелер; ауа тазарту, талаптар 

合格 талаптарды қанағаттандыру; 不够

格  стандартқа жетпеу; 破格  барлық 

ереженi бұзу, барлық шеңберден шығу 

④қадыр, дұрыстық; моралдiқ сапалар; 

қайырымдылық, ақкөңiл; 有耻且格 ар-

ұяты бар болу; 格心 дұрыстық; адалдық 

⑤ (Gé)фамилияға қолданылады. 

格 2-ɡé【зат.】①жөнге салу; түрмеге 

отырғызу; тыйым салу; ② таныстыру, 

аңғару, үйрену; 

③ норма астында жымдастыру; 

классификациялау; орынды анықтау 

④ түзету, жөндеу 

⑤  (соққымен ) атып түсiру; өлгенше 

ұру, өлтiру 

【 格 调 】 ɡédiào 【 зат. 】  стиль; 

моральдық ерекшеліктер 

【 格 斗 】 ɡédòu 【 ет. 】 қолдарымен 

шайқасу 

【格格】ɡé·ɡe【зат.】 көтеру; 格格不

入 бөтен болу 

【 格 格 不 入 】 ɡéɡébùrùбөтен болу; 

бөтен даам. 

【格局】ɡéjú【зат.】құрылым, 力量格

局 күштердiң қоюы: 景观格局 жер 

бедердi сипат: 电 视 节 目 的 格 局 

телебағдарламаның қалыбы: 作文格局 

шығарманың көркемдiк құрылымы: 房

间格局 бөлмелердiң орналастыруы: 世

界新格局 әлемнiң жаңа құрылымы. 

【格里历】ɡélǐlì【зат.】 грегориандық 

күнтізбе. 

【格林尼治时间】 Gélínnízhìshíjiān. 

Гринвич бойынша уақыты 

【格鲁派】ɡélǔpài【зат.】 гэлугшілдер 

【 格 律 】 ɡélǜ 【 зат. 】  тәртіптер, 

нормалар: 诗 格 ; 诗 的 格 律  өлең 

мөлшері. 

【格杀勿论】 ɡéshāwùlùn бұйрықты 

орындамағаны үшін атып тастау; . 

【格式】ɡé·shi【 зат.】  үлгі, модель; 

стандарт; 视频格式  видеоформат, JPG

格式 JPG форматында 

【 格 式 化 】 ɡéshìhuà 【 ет. 】 

форматировать ету; 格式化程序 формат 

жасау бағдарламасы 

【格外】ɡéwài【үс.】ерекше, аса, тым 

【格物】ɡéwù〈书〉【 ет.】  табиғат 

заңдылықтарын тану 

 

【格物致知】ɡéwùzhìzhīэмпирикалық 

білімдер 

【格言】ɡéyán【зат.】 афоризм; мақал-

мәтел. 

【 格 致 】 ɡézhì 〈 书 〉【 зат. 】
жаратылыстану ғаламдары, физика мен 

химимя; 格 致 家  жаратылыстану 

ғалымы 

【格子】 ɡé·zi【 зат.】 тор; 格子布 

тормата 

鬲 ɡé  үш аяғы бар қазан. 

胳 ɡé[胳肢](ɡé·zhi)〈方〉【ет.】在别人

身上抓挠，使发痒. 

搁 ɡé ① орнату; қою 

把箱子搁在架子上- полкаға чемоданды 

қою ② бөлiп шығарып қою; қалдыру 

把事情到搁明天再办- жұмысты ертеңге  

қалдыру 

【搁不住】ɡé·buzhù【ет.】көпке дейін 

сақтауға болмайды; 这个人心里搁不住

事  Бұл адам жүрекке жақын ештеңе 

қабылдамайды 

【搁得住】ɡé·dezhù【ет.】 қалдыруға 

болмайды;  

【葛布】 ɡébù 【 зат. 】 пуерариядан 

жасалған кілем 

蛤 ɡé【зат.】бақа . 

蛤 ɡé устрица (моллюскілердің жеуге 

болатын бір түрі). 

【蛤蚧】 ɡéjiè【 зат.】 геккон (Gekko 

gecko.) 

【蛤蜊】 ɡé·lí 【 зат. 】 гэли, мактра 

(зоол. Mactra veneriformis, съедобный 

моллюск) 



244 

 

颌 （ 頜 ） ɡé 〈 书 〉 

жақ; (төменгi ) жоғарғы жақ.另见 555

页 hé. 

隔 ɡé【ет.】①бөлу; қоршау; бөгу; 把房

间隔起来 - бөлменi бөлу;,②арқылы; ар 

жағында: 隔 行 - жол арқылы; 隔 山 

таумен; 隔一天 бір күннен кейін 

【隔壁】 ɡébì【 зат.】① көршi болу, 

көршi ②көршi, , көршiлес пәтерi; 隔壁

的房子 көршілес үй 

【 隔 断 】 ɡéduàn 【 ет. 】 

① қалқалау, тасалу, кесiп алу, бөлу; 

тоқтату, (байланыс ) бөлу; бөлiп тастау 

隔 不 断 ешқалай кесiп тастамау 

② изоляция, карантин 

隔断期间(мерзiм ) карантин. 

【隔断】 ɡé·duàn【 зат.】① қалқалау, 

тасалу, кесiп алу, бөлу; тоқтату, 

(байланыс ) бөлу; бөлiп тастау 

隔 不 断 ешқалай кесiп тастамау 

② изоляция, карантин 

隔断期间(мерзiм ) карантин. 

 

【隔房】ɡéfánɡ【сын.】  көрші бөлме; 

搭隔房 көрші болу; 隔房同辈 немере 

ағасы 

【隔行】ɡéhánɡ【ет.】 басқа мамандық; 

隔行如隔山  бөтен мамандықтардың 

арасы таумен бөлінгендей;  

【隔阂】ɡéhé【зат.】 кесіліп алынған; 

【隔绝】ɡéjué【ет.】қорғау, кесiп алу; 

түсу тоқтату. 

【隔离】ɡélí【ет.】 экранизация жасау; 

隔离区域  бөліну аймағы 

【 隔 离 带 】 ɡélídài 【 зат. 】 

① дуал, (жол ) қанат 

②оқшаулау таспалары 

【隔膜】ɡémó ①【зат.】 суықтық;  

【 隔 墙 有 耳 】 ɡéqiánɡyǒuěr 

Қабырғаларда құлақ бар 

【隔热】ɡérè【ет.】жылу изоляциясы, 

термоизоляция; жылуды оқшаулау; 隔

热 材 料  жылу оқшаулағыш 

материалдары 

【隔日】ɡérì【ет.】 келесі күні; 隔日再

见 吧  Сау болыңыз! Келесі 

кездескенше! . 

【隔三岔五】ɡésānchàwǔ кейде. 

【隔三差五】ɡésānchàwǔкейде, жиі. 

【隔山】ɡéshān【сын.】  қандары бір; 

әкесі ортақ; 隔山兄弟 қандас ағалар;  

【隔扇】 ɡé·shɑn 【 зат. 】  бөлмедегi 

қалқа 

【隔世】 ɡéshì【 ет.】  бір ұрпақтан 

кейін; 隔世遗传 атавизм 

【隔心】ɡéxīn【 ет.】彼此心里有隔

阂；不投合：咱俩不～，有什么事你别

瞒我. Аралық қарым-қатынас сақтау. 

【隔靴搔痒】 ɡéxuēsāoyǎnɡ бекерге; 

босқа. 

【隔夜】ɡé yè【ет.】  көпке емес, ： 

қарсаңында; 隔夜牛奶 Кешегі сүт 

【隔音】ɡéyīn【ет.】 буындарға бөлу: 

隔音符号 апостроф;  

【 隔 音 符 号 】 ɡéyīnfúhào буын 

ажыратқыш белгісі; апостроф 

塥 ɡé〈方〉 шөл дала 

嗝 ɡé(～儿 )【 зат.】 кекiрiк; ықылық 

打嗝 лоқсу, кекiру 

槅 ɡé ①тұқымның сүйегі 

搿 ɡé〈方〉【ет.】 екі қолмен жамау. 

【膈膜】ɡémó【зат.】 диафрагма. 

 

ɡě 

 

合 ɡě ① 【 мөл. 】 ① жабу 

合眼- көз жұму; 把书合上 кiтапты жабу 

② жалғастыру; бiрлестiру; бiрлесу; 

бiрлескен; 合在一起 бiрге топтастыру 

合 唱 хормен айту;  

③ сәйкес келу; жақындау 

合条件- жағдайларға сай болу; 合口味
дәм бойынша тура келу 

④ сәйкес келу; теңелу 

⑤  барлығы; бiржола 

⑥жинақ;\ 

各 ɡě〈方〉【сын.】 ①әрбiр, әр түрлi; 

бiр де бiр, никто терiске шығарумен 

各一 әркімнен бір-бірден; 各二 әрбiреуі 

екi-екiден; 各 无 异 言  ешкімде де 

қарсылық табылмады; 各门各户 әрбiр 

жанұя және әрбiр аула;②барлығы; 各官  

шенеулiктер [барлық ].   

哿 ɡě〈书〉 тамаша, жарқын. 

舸 ɡě〈书〉 кеме. 

盖（蓋）Gěфамилияға қолданылады. 

葛 Gěфамилияға қолданылады. 

 

ɡè 

 

个 ɡè ① 【 мөл. 】 дана; бiрлiк 

табандатқан; мат. бiрлiктердiң бiрлiк, 

дәрежесi 

梨儿买了三个 алмұрттың үш дана 

сатып алынған; 个十百千万  бiрлiк, 

ондықтар, жүздiк, мыңдаған, ондық 

мың; ②тоқыма бұйым, шөмеле, сiңiр; 

两个 екi сiңiр; ③салмақтың шарасы гэ, 

三 个 米 күрiштiң гэсi 

④ жекелiк және екiұштылыққа 

белгілейді; 我有个弟弟 мен інім бар;  

⑤ есептiк сөз  ⑥тек қана сан жуықтап 

көрсетушi сан есiмдерi бар сөз 

тiркесiнiң алдында есептiк сөзді 

білдіреді;  

⑦есептiк сөз 

【个案】ɡè’àn【зат.】жеке жағдайы 

【 个 别 】 ɡèbié 【 сын. 】   жеке, 

индивидуалды;  个 别 教 育

индивидуалдыоқу; 个别概念  жекелік 

мән;  

【个例】ɡèlì【зат.】жеке мысал 

【个儿】ɡèr【зат.】комплекция, бойы;  

размер 

【个人】 ɡèrén 【 зат. 】 индивидуум, 

жеке тұлға. 

【 个 人 数 字 助 理 】 ɡèrénshùzìzhùlǐ 

қалталық компьютер 

【个人所得税】ɡèrénsuǒdéshuì табыс 

салығы 

【 个 人 主 义 】 ɡèrénzhǔyì 

индивидуализм 

【个体】ɡètǐ【зат.】 жеке тұлға;  

【个体户】ɡètǐhù【зат.】 жеке кәсіпкер 

【 个 体 经 济 】 ɡètǐjīnɡjì жеке 

шаруашылық. 

【个体所有制】 ɡètǐsuǒyǒuzhì жеке 

өнеркәсіп кәсіпкері 

【个头儿】ɡètóur【зат.】身材或物体的

大小：这种柿子～特别大 . Көлемді. 

Дау ,үлкен 

【个位】ɡèwèi【зат.】бірліктер;  

【 个 性 】 ɡèxìnɡ 【 зат. 】 

индивидуалдылық; жеке тұлғалық; 个

性原理 жеке тұлғалық әдіс. 

【个展】ɡèzhǎn【зат.】  жеке көркем 

сурет көрмесі 

【个中】ɡèzhōnɡ〈书〉【зат.】 осында. 

【 个 子 】 ɡè·zi 【 зат. 】 ①  бойы, 

комплекциЯ; 个子大的牲畜 ірі мал;. 

各 ɡè①代①әрбiр, әр түрлi; бiр де бiр, 

никто терiске шығарумен 

各一 әркімнен бір-бірден; 各二 әрбiреуі 

екi-екiден; 各 无 异 言  ешкімде де 

қарсылық табылмады; 各门各户 әрбiр 

жанұя және әрбiр аула;②барлығы; 各官  

шенеулiктер [барлық.③ (Gè)фамилияға 

қолданылады. 

【 各 别 】 ɡèbié 【 сын. 】  ① жеке;  

②айырмашылығы болатын, өзiндiк. 

【各持己见】 ɡèchíjǐjiàn әрбіреуі өз 

орнында тұр 

【各得其所】ɡèdéqísuǒәркім өз орнын 

тапты 

【各个】ɡèɡè①代 жеке, индивидуалды; 

各个击破 жекелеп құрту 

【各就各位】ɡèjiùɡèwèi әркім өз орнын 

білуі керек 

【各色】ɡèsè【сын.】  әр түрлі; түрлі  

формада; 各色各样  түрлі түсті мен 

түрлі бейнеде 

【各式各样】ɡèshìɡèyànɡ түрлі түсті 

мен түрлі бейнеде 

【 各 抒 己 见 】 ɡèshūjǐjiàn әркім өз 

көзқарасын айтып отыр 

【 各 行 其 是 】 ɡèxínɡqíshìәрім өз 

ақылымен әрекеттенеді 

【各有千秋】 ɡèyǒuqiānqiūӘркімнің 

өзіндік жақсы жақтары бар 

【各自】ɡèzì代人 әрбір өзі, жеке, өзі. 

【各自为政】ɡèzìwéizhènɡ әркім өзіне 

қожайын 

【虼螂】ɡèlánɡ【зат.】蜣螂.таракан. 

【虼蚤】ɡè·zɑo〈口〉【зат.】 бит. 
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硌 ɡè 〈 口 〉 【 ет. 】 

ұшырып түсiру, сүрту 

【硌窝儿】ɡè wōr〈方〉【ет.】батқан; 

жаншылған; жапырылған; ішіне 

майысқан. 

铬 ɡè【зат.】хром (Сr) 

膈 ɡè[膈应](ɡè·yinɡ)〈方〉диафрагма. 

 

 

ɡěi 

 

给（給） ɡěi ①【 ет.】① беру; iлiгу 

他给我一本书 Ол маған кiтап бердi; 给

他一个月的假 оған айлық демалысты 

беру; ② сылта; у жанама қосымша 

бағдарлаушы;  

给 孩 子 讲 个 故 事 бөпеге ертегiнi 

әңгiмелеу;  

给 我 拿 来 - маған әкел;  

③ пассивтың өрнегi үшiн қызмет 

көрсетедi 

敌人全给我们消灭了 - жау бізден 

толығымен жеңілген. 

【给脸】 ɡěiliǎn【 ет.】 намысты аяу, 

мәртебенi қостау 

【 给 面 子 】 ɡěimiàn·zi  

жәрдем берудi жасау; сыпайылық 

көрсету 

【 给 以 】 ɡěiyǐ 【 ет. 】 给 ： беру; 

жабдықтау 

给 以 土 地 жер беру 

给以打击 соққыны әкелу. 

 

 

ɡēn 

 

根 ɡēn ① (～儿 )【 зат.】  тамыр.②

【зат.】 негіз, фундамент; тамырлар.③
ұзын заттар үшiн мөлшер сөз;  

(Gēn)фамилияға қолданылады. 

【根本】ɡēnběn①【зат.】 бастау; негiз,  

3 түпкiлiктi түрдемен, батыл; азуы;  

根 本 解 决 түбегейлi шешiм;  

根 本 矛 盾  түбегейлi қайшылық;  

④ келесi терiске шығарумен (емес ) 

мүлде; (емес ) тiптi, (емес ) мүлде 

他根本就没想到这些问题  Ол бұл 

мәселе туралы мүлдем  ойлаған жоқ;  

【 根 本 法 】 ɡēnběnfǎ 【 зат. 】
конституция, негізгі заң 

【 根 除 】 ɡēnchú 【 ет. 】 

тамырын қопарып құрту; құрту, жою; 

бiтiру.. 

【根底】 ɡēndǐ【 зат.】① түбiр, негiз 

②түпкiлiктi түрдемен, толық; қитұрқы 

③ түбiр, дубликат 

④кит. тұлғаның алдында; қасында; бұл 

жерде;  

【根号】ɡēnhào【зат.】 радикал белгісі 

( ). 

【根基】ɡēnjī【зат.】①негiз, iрге; ②
моралдiқ негiздер, бар болмысымен 

қағидалар, әдеп; ③ радикал 

化学根基 химиялық  радикал 

【根脚】ɡēn·jiɑo【зат.】 базис, негіз, 

іргетас 

【根究】ɡēnjiū【ет.】 түбірмен түсіну. 

【根据】ɡēnjù  ①мәлiметтер, дәлел; 

база, негiз; ② негiзделу.., байырқасу..; 

сәйкес келу, бойынша; негiзде 

根 据 宪 法 Конституцияға сәйкес.. 

③ жанында қоныстану 

根据于朝廷 аулада қоныстану 

【 根 据 地 】 ɡēnjùdì 【 зат. 】 база, 

плацдарм, 海 军 根 据 地  әскри-теңіз 

базасы 

【根绝】ɡēnjué【ет.】 түбірмен жойып 

жіберу 

【 根 瘤 】 ɡēnliú 【 зат. 】 

түбiрлiк орамы. 

【根毛】ɡēnmáo【зат.】 түбірлі шашы. 

【根苗】 ɡēnmiáo【 зат.】  түбірден 

қашу 

【根深柢固】ɡēnshēndǐɡù根深蒂固. 

【 根 深 蒂 固 】 ɡēnshēndìɡù терең 

түбiрлердi тамыр жайып, жiберсiн, нық 

қоныстану. 

【根式】ɡēnshì【зат.】түбiрдiң таңба 

болатын өрнек; радикал, түбiр 

【根系】ɡēnxì【зат.】шежiре сызығы, 

арғы аталар. 

【 根 由 】 ɡēnyóu 【 зат. 】 

себеп, негiз, тек; бас, бастаулар. 

【根源】 ɡēnyuán  бастаулар; пайда 

болу көздері; бас, негiз, түбiр 

历史根源 тарихи түбiрлер 

【根治】 ɡēnzhì 【 ет. 】① жүгендеу, 

көндiру 

② аурудан мәңгiлiк арылу 

③түбегейлi талқыланып ретке салу 

【 根 子 】 ɡēn·zi 〈 口 〉【 зат. 】 ① 

өсімдіктің тамыры; .② табиғат, негіз. 

跟 ɡēn ① ( ～ 儿 ) ① өкше;  

右脚跟- оң аяқтың өкшесі; 高跟儿鞋 

ұзын өкшелi туфли;  

② шығу, соңынан еру 

跟 我 来  артымнан ер! 

你干么老跟着我啊 ? Сен неге менің 

артымнан әрдайым  жүресiң? 

我跟他是弟兄  Мен және ол ағалар; 

【跟班】1ɡēnbān【ет.】 iлескен; малай, 

камердинер;  

【跟班】2ɡēnbān (～儿)【зат.】 оқуда 

үлгеру, келесi сыныпта,  

【跟差】ɡēnchāi【зат.】跟班 2. 

【跟从】 ɡēncónɡ【 ет.】  Тұрмысқа  

шығу, соңынан еру 我一定～你  Мен 

міндетті түрде саған тұрмысқа шығуым 

керек!. 

【跟斗】ɡēn·dou〈方〉【 зат.】  басы 

бойынша құлау; . 

【跟风】ɡēnfēnɡ【ет.】елiктеушiлiк 

【跟脚】ɡēnjiǎo〈方〉①【ет.】 ізімен, 

артынан 

【跟进】 ɡēnjìn【 ет.】① еліктеу; ②
соңынан еру. 

【跟屁虫】ɡēnpìchónɡ (～儿)【зат.】①
жабысты, ерiп жүретiн, қуыршақ 

② жағымпаз, ③ компьютер вирусiнiң 

атауы 

④артта қалма (ата-аналарының айтуы) 

【 跟 前 】 ɡēnqián 【 зат. 】 аймақта, 

шеңберде; [在]衆人跟前  барлығының 

алдында; 快到年跟前儿 Жақында Жаңа 

жылдың басталуы 

【跟前】ɡēn·qiɑn【зат.】 үйде, жнұяда; 

他跟前只有一位千金 Онда тек қана бір 

ғана қызы бар; . 

【跟梢】ɡēnshāo【ет.】盯梢. 

【跟手】ɡēnshǒu (～儿)〈方〉【үс.】 

бірден, бір мезеттен 

【跟随】ɡēnsuí【ет.】 артынан еру 

【跟头】ɡēn·tou【зат.】сальто; 跟头虫 

москиттің қуыршақтары;  

【跟着】ɡēn·zhe ①【ет.】ар жағында  

②үлгі болу; 

【跟踪】ɡēnzōnɡ【ет.】зерттеп отыру;, 

iздері бойынша бару, қудалау 

 

 

ɡén 

 

哏 ɡén〈方〉көңілді, күлкілі; әзілмен, 

әзілдеу, 真哏 шынымен де күлкілі; 有点

儿哏 шамалы күлкілі.  

 

 

ɡěn 

 

艮 1ɡěn〈方〉【сын.】 (①берiк, қурап 

қалған , қатты, кебiр,  

艮 萝 卜 қатты шомыр 

② түзу, тура; қажымас;  

这个人真艮 бұл адам шынымен де түзу; 

他说的话太艮 оның сөзi  тым турашыл 

 

 

ɡèn 

 

亘 ɡèn ①созылып жату, созылу; 亘千里

үлкен созылымдықты алу; ② үздiксiз, 

бiтпейтiн; ұзын;  

③ кесiп өту, арқылы ; өтiп кету 

④бөгет, тосқауыл 

【 亘 古 】 ɡènɡǔ 〈 书 〉【 зат. 】 

ежелден, баяғы заманнан. 

 

 

ɡēnɡ 

 

更 ɡēnɡ ①) берiк, қурап қалған , қатты, 

кебiр,  

艮 萝 卜 қатты шомыр 

② түзу, тура; қажымас;  

这个人真艮 бұл адам шынымен де түзу; 

他说的话太艮 оның сөзi  тым турашыл 
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【 更 次 】 ɡēnɡcì 【 зат. 】 бiр түнгi 

күзетшiлер, екi түнгi сағаттардағы 

уақытының аралығы уақыт 

【更迭】ɡēnɡdié【ет.】өзгеру, алмасу; 

смена бойынша, кезек-кезек; басқа 

орынына бiрiн ауыстыру : 印象的更迭 

алмасқан әсерлер 

【更定】ɡēnɡdìnɡ【ет.】түзету енгiзу, 

жақсартуға дұрыстау, жөндеу 

【 更 动 】 ɡēnɡdònɡ 【 ет. 】 

①орын алмастыру, қайта орналастыру;  

②өзгерту, қайта iстеу 

【 更 番 】 ɡēnɡfān 【 үс. 】 

①кезекпен ауыстыру; кезекпен кезекшi 

болу 

更番出差 кезекшiлiкке кезекпен кiру 

② қайтадан; әлденеше：更番迭次 көп 

рет. 

【更夫】ɡēnɡfū【зат.】 түнгі күзетші. 

【 更 改 】 ɡēnɡɡǎi 【 ет. 】 өзгерту, 

алмастыру, өзгерiс; өзгертiлген; 更改命

令 әскери бұйрық 

【 更 鼓 】 ɡēnɡɡǔ 【 зат. 】 ① түнгi 

күзетшiлердiң тойтаруы үшiн барабан 

② түнгi күзет 

打更鼓 түнгi күзетшiлер тойтару. 

【更换】 ɡēnɡhuàn【 ет.】① өзгерiс; 

түзету 

② қайта құру; қайта жөндеу;  

③ өзгерту; өзгерту; алмастыру 

④жаңарту; жаңа алмастыру 

【 更 阑 】 ɡènɡlán 〈 书 〉【 сын. 】 

кешiрек, бiрiншi әтештерге дейiн 

【更名】ɡēnɡmínɡ【ет.】атты өзгерту; 

атын өзгерту; 更【 зат.】地 жер үлес 

берулерi; 更【 зат.】改性  аты-жөнін 

өзгерту; 更【зат.】田 жер үлестер 

【 更 年 期 】 ɡēnɡniánqī 【 зат. 】  

климактерий, климакс; 

климактерикалық; 更年期精神病  мед. 

климактерикалық психоз; 更年期精神

病 климактерикалық психоз. 

【更仆难数】ɡēnɡpúnánshǔ алмасатын 

малайлар. 

【更深】ɡènɡshēn【сын.】 терең түнде, 

кеш түнде; 更深人静 терең түнде;  

【更生】 ɡēnɡshēnɡ【 ет.】① өмiрге 

қайтып келу, қайта өркендеу; тiрiлу; 

қайта дүниеге келу, қайта тудыру, тiрiлу; 

түлеу; жаңаша өмiр сүре бастау; хал-

жағдайды өзгерту; ②қалпына келтiру, 

жаңарту; шығару; регенерация. 

【更始】ɡēnɡshǐ〈书〉【ет.】жаңарту; 

жаңадан бастау, қайта бастау 

【 更 替 】 ɡēnɡtì 【 ет. 】 алмасу, 

алмастыру; кезекпен өзгеру; ауысым 

【更新】 ɡēnɡxīn 【 ет. 】① жаңару, 

тудыру; жаңарту; 安 装 更 新 完 成

жаңартуды қою бiтiру; ②регенерация; 

қайта бастау; 更新现象 қайта бастауды 

құбылыс;  

更新修剪 жемiстi қандыағаштардың 

кесуi;  

③ жаңарту, өзгерту, жақсарту 

更新审判 соттық iстiң қарастыруы; 更

新世 

геол. плейстоцен, плейстоцен дәуірі; . 

【 更 衣 】 ɡēnɡyī 【 ет. 】 

① көйлектi өзгерту, қайта киiну;  

②дәретханаға барып келу 

【更衣室】ɡēnɡyīshì【зат.】 көйлектi 

өзгерту, қайта киiну. 

【更易】ɡènɡyì〈书〉【 ет.】өзгерту; 

айырбастау; алмастыру 

【更张】ɡēnɡzhānɡ【 ет.】①өзгерту;  

②күйiне келтiру; қайта құру 

【更正】ɡēnɡzhènɡ【ет.】  түзетулердi 

дұрыстау, түзету енгiзу, кiргiзу; 

айқындау; жақсарту; түзету 

庚 ɡēnɡ ①【зат.】жас; ②жол; бағыт;  

(Gēnɡ)фамилияға қолданылады. 

【庚齿】ɡēnɡchǐ〈书〉【зат.】年庚；年

龄. Ақыл тіс. 

【 庚 帖 】 ɡēnɡtiě 【 зат. 】  неке 

қиюшының куәлігі. 

畊 ɡēnɡ〈书〉同“耕”. 

耕 ɡēnɡ【ет.】①жырту; жердi (өңдеу ) ; 

 еңбек сiңiру; ② еңбек сiңiру; өмiрге 

табу; арқасында азықтану;  

笔耕 әдеби еңбекпен шұғылдану; 舌耕
шешен болу; 

【耕畜】ɡēnɡchù【зат.】жұмыс малы 

【 耕 地 】 ɡēnɡdì ① (--) 【 ет. 】 

① шабындық, егiстiк жер; өңделетiн 

жерлер 

②жырту; өрiстiң жер жырту, жыртуы 

【耕读】ɡēnɡdú【ет.】 кампус; 耕读小

学 бастауыш ауылшаруашылық мектебі. 

【耕牛】ɡēnɡniú【зат.】буйвол; өгiз; 

бұқа. 

【耕耘】ɡēnɡyún【ет.】жыртып отау. 

【 耕 种 】 ɡēnɡzhònɡ 【 ет. 】  жер 

өңдеумен айналысу 

【耕作】ɡēnɡzuò【ет.】жер өңдеу 

赓 ɡēnɡ ①〈书〉жалғастыру, 赓歌 

басталған өлеңді жалғастыру. ②
(Gēnɡ)фамилияға қолданылады. 

【 赓 续 】 ɡēnɡxù 〈 书 〉【 ет. 】
жалғастыру, мирасқор болу. 

羹 ɡēnɡ【зат.】 сорпа, көже 

【 羹 匙 】 ɡēnɡchí 【 зат. 】  сорпаға 

арналған  кесе. 

 

ɡěnɡ 

 

埂 ɡěnɡ ① ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

① бөгет,  

士 埂   топырақты бөгет;  

②меже; 

【埂子】ɡěnɡ·zi【 зат.】межеде жаяу 

жол 

耿 ɡěnɡ①〈书〉①ашық, таза, айқын; 

нұрлы; даңқты; 耿晖 нұрлы жарық; 耿

命 даңқты бұйрық;  

②түзу, қажымас; өзгерiссiз, сенiмдi; 耿

节 сенiмдi көңiлдi тазалық 

басы. ③жылтырау, жарқырау, нұр шашу, 

жарқырау; 其 光 耿 于 民 矣  Оның  

жарығы халықта жарқырайды; ④

мұңаю; абыржу; ⑤  (Gěnɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【耿耿】ɡěnɡɡěnɡ【сын.】 ①абыржу, 

алаңдау; тоқтамастан ойлау 

② айқын; ашық; ③ сүр, тактикалығы 

④берiлген, сенiмдi 

【耿耿于怀】 ɡěnɡɡěnɡyúhuái жанда 

отыру; жүрекке жақын қабылдау; 

кекшiл. 

【耿介】 ɡěnɡjiè〈书〉【 сын.】  ①
жарық; даңқты;  аяқталған 

рақымшылдықтармен;  

②маңызды, қажымас, сенiмдi; ақкөңiл 

【耿直】(梗直、鲠直) ɡěnɡzhí【сын.】 

түзу, қажымас; ақкөңiл 

哽 ɡěnɡ 【 ет. 】① басылып тасталу; 

қақалу 

祝哽在前 қақалмау үшiн сөйлей бастау; 

② жыламсырау; кекештену, айрылып 

қалу; 悲哽  қайғыдан шашалып қалу 

【 哽 塞 】 ɡěnɡsè  

алқыну, шашалып қалу; дауыстан 

айрылып қалу 

【 哽 噎 】 ɡěnɡyē 【 ет. 】 

басылып тасталу; қақалу 

【 哽 咽 】 ɡěnɡyè 【 ет. 】  дауыстан 

айырылу 

绠（綆）ɡěnɡ〈书〉  ①құдық арқаны; 

汲绠  құдық арқаны; ② доңғалақтың 

төлке қыстыртылатын шабақтың бiр 

бөлiгi 

③шырмау; оралған. 

【 绠 短 汲 深 】 ɡěnɡduǎnjíshēnаз 

қабілеттеріне қарамастан, үлкен іске 

араласу 

梗 ɡěnɡ ① ( ～儿 ) 【 зат. 】 инфаркт; 

қоршау, қалқалау; үйiп таcтау; жабу; 

бiтеу, тығындау; кедергi келтiру 

【 梗 概 】 ɡěnɡɡài 【 зат. 】 

① жалпы алғанда, жуық шамамен, 

шамамен ② қысқаша мазмұндама, 

қысқаша шолу; қорытынды, конспект; 

жедел сурет. 

【 梗 塞 】 ɡěnɡsè 【 ет. 】 

①қоршау, қалқалау; үйiп таcтау; жабу; 

бiтеу, тығындау; кедергi келтiру; ②

инфаркт ; ③өте алмайтындық 

【梗死】ɡěnɡsǐ【ет.】 инфаркт 

【 梗 咽 】 ɡěnɡyè алқынып қалу; 

булығып қалу; демі қысылып қалу. 

【 梗 直 】 ɡěnɡzhí мінезі  

табанды және түзу; қатты, түзу, 

қажымас 

【 梗 阻 】 ɡěnɡzǔ 【 ет. 】 

①қоршау, қалқалау, бөгет жасау, үйiп 

таcтау; жабу, [өту ] тығындау; кедергi 
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келтiру; бөгеуiл 

② өте алмайтындық  

肠梗阻 iшектiң бiтелуi 

 

 

 

ɡènɡ 

 

更 ɡènɡ【 үс.】① өзгерту; ауыстыру 

更 【 зат. 】 атты ауыстыру;  

②түнгi күзет. 

【更加】ɡènɡjiā【үс.】одан әрі, одан 

сайын.. 

【更其】ɡènɡqí〈书〉【үс.】 одан әрі, 

одан сайын. 

【更上一层楼】 ɡènɡshànɡyīcénɡlóu 

Баспалдақпен алға басу; көтерілу, Жаңа 

табыстарға жету 

 

ɡōnɡ 

 

工 -1ɡōnɡ ① жұмыс, еңбек;  iстейтiн 

жұмыс;  三天工 үш күндiк еңбек,  开工 

басталған жұмысы; ② жұмыстар, 

құрылыс; жұмыс орны; 土工 жер қазу 

жұмыстары; 上 工 жұмысқа бару 

③ қолөнер; өнеркәсiп; өндiрiс; 手工
қолдан iстелген; қолөнер өнеркәсiбi 

④ ұста, көркемөнер; нәзiк өңдеу; 

тәптiштiлiк 

文鳢之工 әдеби стильнiң әдемiлiгi; ⑤ 

әбзелшi; қызметкер; ұста; 木工 ағаш 

шеберi 

⑥  кәсiподақ; тред-юнион 

⑦ (Gōnɡ)【зат.】 жөні; 8) озат, нәзiк; 

әшекейлi; әдемi; қу; көркем 

工-2ɡōnɡ【зат.】 «гуң» қытайдың нота 

белгісі  

【工本】 ɡōnɡběn 【 зат. 】 өндірудің 

өзіндік құны～费｜күш аямау 不惜～. 

【工笔】ɡōnɡbǐ【зат.】хаттың шебер 

тәсілі. 

【 工 兵 】 ɡōnɡbīnɡ 【 зат. 】 майдан 

құрылысын жасайтын әскерлер , ～营 

сапер батальоны . 

【工残】 ɡōnɡcán【 зат.】 мүгедектік 

жұмыс . 

【工厂】 ɡōnɡchǎnɡ【 зат.】фабрика, 

зауыт . 

【工场】ɡōnɡchǎnɡ【зат.】шеберхана, 

мануфактура . 

【 工 潮 】 ɡōnɡcháo 【 зат. 】
жұмысшылардың маза кетуі . 

【 工 尺 】 ɡōnɡchě 【 зат. 】 нота 

жазуы , ～字儿 қытайдың нота белгісі . 

【工程】ɡōnɡchénɡ【зат.】①құрылыс, 

жқмыс, объект .②  菜篮子～  қоржын 

проекті – объект орнатудың  азық-

түлікпен қамтамасыз ету . 

【 工 程 兵 】 ɡōnɡchénɡbīnɡ 【 зат. 】
құрылыс бөлімі, сапер-инженерлік 

әскери қызметкер . 

【 工 程 师 】 ɡōnɡchénɡshī 【 зат. 】

инженер , 总～ бас инженер . 

【工程院】 ɡōnɡchénɡyuàn 【 зат. 】
құрылыс телімі . 

【工地】ɡōnɡdì【зат.】құру, құрылыс, 

салу . 

【工读】 ɡōnɡdú①【 ет.】  қосымша 

табыс табатын студент ～生.②【зат.】
сырттан оқу. 

【工段】ɡōnɡduàn【зат.】①аумақ, жер, 

телім .② бөлім. 

【工房】 ɡōnɡfánɡ〈方〉【 зат.】①

шеберхана, жұмыс бөлмесі. ② 

жұмысшылар жатақханасы . 

【 工 分 】 ɡōnɡfēn 【 зат. 】 жұмыс 

өлшемі , еңбеккүн . 

【工蜂】 ɡōnɡfēnɡ【 зат.】жұмысшы 

ара . 

【工夫】ɡōnɡ·fu(～儿 ) 【 зат.】①徒

消～ уақытты босқа өткізу .② Қыдыру 

үшін ертеңгі күн бар 明天有～再来玩儿

吧！③〈方〉做～  жұмыс, жұмыс 

істеу . 

【工会】 ɡōnɡhuì 【 зат. 】 кәсіподақ, 

кәсіпшілер одағы . 

【工价】ɡōnɡjià【зат.】жұмыс күшінің 

бағасы . 

【工架】ɡōnɡjià【зат.】орындау әдеті . 

【工间】 ɡōnɡjiān 【 зат.】 өндірістік 

гимнастика ～操. 

【 工 间 操 】 ɡōnɡjiāncāo 【 зат. 】
өндірістік гимнастика . 

【工件】 ɡōnɡjiàn 【 зат. 】 өңделген 

бұйым . 

【工匠】 ɡōnɡjiànɡ 【 зат. 】 әбзелші, 

кәсіпші, қолөнерші. 

【工交】 ɡōnɡjiāo 【 зат. 】 өнеркәсіп 

жүйесі ～系统. 

【工具】 ɡōnɡjù 【 зат. 】①  құрал, 

құрал-саймандар .②语言是交际 ～ тіл 

– адамдардың қатынас құралы . 

【 工 具 书 】 ɡōnɡjùshū 【 зат. 】
анықтағыш, мәліметші -  керек 

мәліметті білдіретін кітап . 

【 工 卡 】 ɡōnɡkǎ 【 зат. 】 жұмыс 

картасы . 

【 工 楷 】 ɡōnɡkǎi 【 зат. 】 жақсы 

орындалған кайшу стилі . 

【工科】 ɡōnɡkē【 зат.】 техникалық 

ғылым , ～ 大 学  политехникалық 

институт . 

【工矿】ɡōnɡkuànɡ【зат.】зауыт пен 

кен кәсіпорны ～企业. 

【工力】ɡōnɡlì【зат.】① жұмыс күші .

②еңбек пен күш . 

【工料】 ɡōnɡliào 【 зат. 】① жұмыс 

күші мен материалдар .② сатып алатын 

жұмыс 购买～. 

【工龄】ɡōnɡlínɡ【зат.】 жұмыс өтілі . 

【 工 农 联 盟 】 ɡōnɡnónɡliánménɡ 

шаруалар мен жұмысшылар одағы . 

【 工 棚 】 ɡōnɡpénɡ 【 зат. 】 барақ  

( бірнеше отбасы тұратын ұзынша 

тұрғын үй  ). 

【 工 期 】 ɡōnɡqī 【 зат. 】 жұмыс 

жүргізуге берілетін мерзім . 

【工钱】ɡōnɡ·qián【 зат.】①  жұмыс 

ақы②〈口〉жалақы, еңбекақы . 

【 工 巧 】 ɡōnɡqiǎo 【 зат. 】 өнерлі, 

шебер . 

【 工 区 】 ɡōnɡqū 【 зат. 】 жұмыс 

учаскесі . 

【工人】ɡōnɡ·rén【зат.】жұмысшы, 当

炼钢工人 болат қорытушы болу . 

【工人阶级】ɡōnɡrénjiējí жұмысшылар 

табы . 

【工日】 ɡōnɡrì 【 зат. 】 . адам-күн 

(жұмыс уақытының өлшем бірлігі, бір 

адамның жұмыс күнінің белгіленген 

ұзақтығына қарамастан бір күн бойына 

істеген жұмысын сипаттайтын 

көрсеткіш. 

【工伤】 ɡōnɡshānɡ 【 зат. 】 өндіріс 

жарақаттанушылығы ～事故. 

【工商业】ɡōnɡshānɡyè【зат.】сауда-

өнеркәсіптік . 

【工时】ɡōnɡshí【зат.】адам-сағат (бір 

адамның нақты жұмысының тиісті 

сағатына сай келетін жұмыс 

уақытының өлшем бірлігі. 

【 工 事 】 ɡōnɡshì 【 зат. 】 бекініс , 

құрылыс. 

【 工 头 】 ɡōnɡtóu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
бақылаушы, қараушы, қадағалаушы . 

【 工 亡 】 ɡōnɡwánɡ 【 ет. 】 жұмыс 

істелінген уақытта болатын сәсіз оқиға . 

【工稳】 ɡōnɡwěn【 сын.】   сөйлем 

жатық түрде жасалынды造句～. 

【工细】 ɡōnɡxì 【 сын. 】    ойып 

жасалған шебер жұмыс 雕刻～. 

【工效】ɡōnɡxiào【зат.】提高～  еңбек 

өнімділігін арттыру . 

【工薪】 ɡōnɡxīn 【 зат. 】 еңбекақы, 

жалақы . 

【工薪阶层】ɡōnɡxīnjiēcénɡ жалақыға 

өмір сұретін бұқара топтар . 

【 工 薪 族 】 ɡōnɡxīnzú 【 зат. 】
еңбекақыға өмір сүретін бұқара топтар . 

【工休】ɡōnɡxiū【ет.】① демалыс ～

日｜Сол күні менің демалыс күнім 那

天正好我～.② үзіліс～时. 

【工序】ɡōnɡxù【зат.】іс тәртібі . 

【工业】ɡōnɡyè【зат.】өнеркәсіп . 

【 工 业 产 权 】 ɡōnɡyèchǎnquán – 

өнеркәсіптік меншік . 

【工业革命】ɡōnɡyèɡémìnɡ өнеркәсіп 

революциясы . 

【 工 业 国 】 ɡōnɡyèɡuó 【 зат. 】 

индустриялы мемлекет . 

【 工 业 化 】 ɡōnɡyèhuà 【 ет. 】
индустрияландыру (өнеркәсіптің 

өркендетілуі, халық шаруашылығына 

ірі машина техникасының сіңірілуі). 
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【工蚁】 ɡōnɡyǐ【 зат.】  жұмыскер 

құмырсқа . 

【工艺】ɡōnɡyì【зат.】①  технология .

② көркем бұйым～品. 

【 工 艺 流 程 】 ɡōnɡyìliúchénɡ 

технологиялық үдеріс . 

【工艺美术】ɡōnɡyìměishù қолданбалы 

өнер . 

【工艺品】ɡōnɡyìpǐn【 зат.】  көркем 

бұйым . 

【工役】ɡōnɡyì【зат.】 еңбекпен өтеу, 

жұмыспен өтеу . 

【工友】 ɡōnɡyǒu【 зат.】① қызмет 

атқарушылар ② жинап тазалаушы . 

【工于】ɡōnɡyú【ет.】 тиімді, орынды, 

жақсы жоспарлайтын. 

【工余】ɡōnɡyú【зат.】 жұмыстан тыс 

уақыт ～时间 . 

【工整】ɡōnɡzhěnɡ【сын.】  жазылған 

иероглифтер өте ұқыпты 字写得～. 

【工致】 ɡōnɡzhì【 сын.】   өнерлі, 

шебер . 

【工种】ɡōnɡzhǒnɡ【зат.】 мамандық 

бойынша жұмыс істеу . 

【 工 资 】 ɡōnɡzī 【 зат. 】 еңбекақы, 

жалақы. 

【工字钢】 ɡōnɡzìɡānɡ【 зат.】  қос 

таврлы болат . 

【工作】ɡōnɡzuò①【ет.】  жұмысты 

белсене істеу 积极～｜жұмысқа кірісу 

开始～.②【зат.】 жұмыс іздеу 找～.③

【 зат. 】  жоғарғы деңгейдегі 

жүктеме ～ 【 мөл. 】 ｜ жұмысты 

насихаттау 宣 传 ～ ｜ кәсіподақ 工

会～｜ғылыми- зерттеу жұмысы 科学

研究～. 

【工作餐】ɡōnɡzuòcān【зат.】іскерлік 

түскі ас. 

【工作服】ɡōnɡzuòfú【зат.】 арнаулы 

жұмыс киімі . 

【工作面】 ɡōnɡzuòmiàn 【 зат. 】①

сойыс.② жұмыс беті. 

【工作母机】ɡōnɡzuòmǔjī станок . 

【工作日】ɡōnɡzuòrì【 зат.】  жұмыс 

күні. 

【工作站】ɡōnɡzuòzhàn【зат.】жұмыс 

станциясы. 

【 工 作 证 】 ɡōnɡzuòzhènɡ 【 зат. 】 

қызмет куәлігі . 

弓 ɡōnɡ①【 зат.】  садақ пен жебе, 

жарақ, қару, әскери ～ 箭 ｜ зақпы, 

рогатка, сақпан, тас атқыш 弹～｜бір 

уақытта бірнеше тапсырма істеу 左右

开～.②(～儿)弓子：弹棉花的绷～儿.

③【 зат.】  бугун .④【мөл.】  ысқы, 

қыл керілген шыбық. ⑤ 【 ет. 】 

садақтың доғасы ～背｜бүкшию～着腰.

⑥(Gōnɡ)фамилияға қолданылады. . 

【 弓 子 】 ɡōnɡ·zi 【 зат. 】  хучиң 

скрипкасының ысқысы 胡琴～. 

公 ɡōnɡ ①  мемлекеттік қаржылар ～

款｜мемлекеттік қаражат ～物｜～事公

办.② ортақ бөлгіш ～分母｜ұжымдық 

пікір ～议｜конвенция, келісімшарт ～

约.③ ашық теңіз ～海｜халықаралық 

метрлік өлшемдер жүйесі ～制｜жыл 

санау ～历 .④  жариялау ～布  .⑤ 

мөлдірдей адал, риясыз 大～无私｜

әділетті түрде істеу秉～办理.⑥ қызмет 

бабымен айналысу, жұмыс істеу办～｜

қызметтен тыс уақыт ～余｜іссапармен 

бару 因～出差 . ⑦ (Gōnɡ)фамилияға 

қолданылады. . 

公 2ɡōnɡ ①  князь титулы- гуң 

лауазымы～爵｜тун мен хоу – герцог 

пен маркиз～侯.② мырза 诸～｜Чжан 

мырза 张～ .③ қайын ата мен қайын 

ене ～婆.④【сын.】 сөз атрибуты .қой 

(еркек )～羊. 

【公安】ɡōnɡ’ān【зат.】① милиция ～

局｜милиция жұмысшылары～人员. 

【公案】ɡōnɡ’àn【зат.】①сот ісі .②
катехизис (христиан діні 

қағидаларының сұрақ-жауап түрінде 

қысқаша баяндалған түрі), сорақылық 

іс . 

【 公 办 】 ɡōnɡbàn 【 сын. 】   

мемлекеттік мектеп ～学校｜қоғамдық 

кәсіпорын ～企业. 

【公报】ɡōnɡbào【зат.】① ақпараттық 

мәлімдеме 新闻～｜ортақ мәлімдеме, 

коммюнике 联 合 ～ . ②  хабаршы, 

бюллетень . 

【公报私仇】 ɡōnɡbàosīchóu  өз кек 

үшін қызмет бабын пайдалану . 

【公比】ɡōnɡbǐ【зат.】жалпы қатынас . 

【公布】ɡōnɡbù【ет.】 жұртшылдыққа 

жариялау ～于众｜ жаңа ережелерді 

жариялау ～新条例 . 

【 公 厕 】 ɡōnɡcè 【 зат. 】 қоғамдық 

дәретхана . 

【公差】 ɡōnɡchā 【 зат. 】① жалпы 

айырма .②шек (нәрсенің ауытқуына 

болатын шек). 

【公差】 ɡōnɡchāi【 зат.】①  ресми 

тапсырма, іссапар .②ремедиум (шақа 

салмағы мен сынамасының белгіленген 

нормадан заңда рұқсат етілген 

ауытқуы). 

【 公 产 】 ɡōnɡchǎn 【 зат. 】  қоғам 

мүлкін иелену 侵吞～. 

【 公 车 】 ɡōnɡchē 【 зат. 】 қалалық 

автобус . 

【公称】 ɡōnɡchēnɡ 【 зат. 】  ресми 

түрде жариялау . 

【公尺】ɡōnɡchǐ【мөл.】 метр . 

【公出】 ɡōnɡchū 【 ет.】 іссапармен 

кету . 

【公畜】ɡōnɡchù【зат.】тұқым мал . 

【公道】 ɡōnɡdào【 зат.】шындықты 

жақтау 主持～. 

【 公 道 】 ɡōnɡ·dɑo 【 сын. 】  

әділеттікпен айтатын болсақ 说句～

话 ｜ әділеттікпен істеу 办 事 ～ ｜

ынсапты баға 价钱～. 

【 公 德 】 ɡōnɡdé 【 зат. 】 жалпы 

адамгершілік принциптеріне түсінік 

беру 讲 ～ ｜ қоғамдық, әлеуметтік 

мораль 社会～. 

【公敌】ɡōnɡdí【зат.】  халық жауы 人

民～. 

【公爹】ɡōnɡdiē〈方〉【зат.】  қайын 

ата . 

【公断】 ɡōnɡduàn【 ет.】①  аралық 

сот ～法院.②қоғамдық үкім . 

【公法】ɡōnɡfǎ【зат.】① жорамал .② 

халықаралық көпшілік құқық 国际～. 

【公房】 ɡōnɡfánɡ【 зат.】 қоғамдық 

ұйым үйі . 

【 公 费 】 ɡōnɡfèi 【 зат. 】 мемлекет 

есебіне емделу ～ 医 疗 ｜ мемлекет 

есебіне шет елде оқу ～留学. 

【公分】ɡōnɡfēn【мөл.】① сантиметр .

②грамм. 

【公愤】ɡōnɡfèn【зат.】【ет.】～ бүкіл 

көпшіліктің қатты ашуын айту . 

【公干】 ɡōnɡɡàn①【 зат.】  қандай 

іспен келдіңіз? 有何～？②【 ет.】  

іссапармен кету 外出～. 

【公告】ɡōnɡɡào  манифест, хабарлама, 

декларация, мәлімдеме . 

【 公 告 牌 】 ɡōnɡɡàopái 【 зат. 】 

хабарландыру тақтасы . 

【公公】ɡōnɡ·ɡonɡ【 зат.】①  қайын 

ата .②〈方〉ата .③〈方〉нағашы ата .

④  ата 老～ .⑤  әтек, евнух ( гаремде 

қызмет ету үшін әдейі тарттырылған 

еркек ). 

【公共】ɡōnɡɡònɡ【сын.】  қоғамдық 

денсаулықты сақтау ～ 卫 生 ｜

автобус ～汽车｜қоғамдық орын ～场

所. 

【 公 共 关 系 】 ɡōnɡɡònɡɡuān·xì 

жұртшылықпен байланыс . 

【公共积累】ɡōnɡɡònɡjīlěi қоғамдық 

қор . 

【公共汽车】ɡōnɡɡònɡqìchē  автобус . 

【 公 关 】 ɡōnɡɡuān 【 зат. 】

жұртшылықпен байланыс, ～  部 

жұршылықпен қатынас бөлімі . 

【公馆】ɡōnɡɡuǎn【зат.】резиденция 

(үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны), оңаша үй  

【公国】 ɡōnɡɡuó【 зат.】 князьдық, 

герцогтық атақ . 

【公海】ɡōnɡhǎi【зат.】ашық теңіз . 

【公害】ɡōnɡhài【зат.】①әлеуметтің 

қызметтер көрсету. ②  қоғамдық 

жамандық . 

【公函】ɡōnɡhán【зат.】іскерлік хат . 

【 公 会 】 ɡōnɡhuì 【 зат. 】 алқа 

(әкімшілік; бұйыру немесе кеңесу 

мекемелерін басқаруға ресми бекітілген 
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адамдар тобы) , гильдия (орта 

ғасырдағы қолөнершілердің я 

көпестердің одағы ). 

【 公 积 金 】 ɡōnɡjījīn 【 зат. 】 ①

бөлінбейтін қор .②жинақтаушы қор, 

қорлану қоры . 

【公祭】 ɡōnɡjì ①【 ет.】 азаматтық 

жаназа, қаралы митинг . ②【 зат. 】
қаралы митинг өткізу . 

【公家】ɡōnɡ·jiɑ〈口〉【зат.】қазына, 

қоғамдық . 

【公假】ɡōnɡjià【зат.】公家规定或上

级批准的假期. 

【公交】ɡōnɡjiāo 【зат.】вагон ～车

辆｜қоғамдық көлік ісі ～事业. 

【公教人员】ɡōnɡjiàorényuán қызмет 

етуші . 

【公斤】ɡōnɡjīn【мөл.】 килограмм. 

【公举】ɡōnɡjǔ【ет.】  бірлесе өкілді 

таңдау ～代表. 

【公决】ɡōnɡjué【ет.】 жалпы шешім, 

референдум (төтенше маңызды мәселе 

туралы бүкіл халықтан сұрау) 全民～. 

【公开】ɡōnɡkāi①【 сын.】   жария 

әрекет ～活【ет.】.②【ет.】 бір кезге 

дейін жариялауға жатпайды 事暂时不

能～. 

【公开信】 ɡōnɡkāixìn【 зат.】  ашық 

хат . 

【公款】ɡōnɡkuǎn【 зат.】  қоғамдық 

қаражат . 

【公厘】ɡōnɡlí【мөл.】  миллиметр . 

【公里】ɡōnɡlǐ【мөл.】 километр . 

【 公 理】 ɡōnɡlǐ 【 зат. 】① аксиома 

(дәлелдеуді керек етпейтін ғылыми 

айқын шындық). ②  көпшілік 

мойындайдын шындық . 

【公历】ɡōnɡlì【зат.】 жаңа григориан 

календары . 

【公立】ɡōnɡlì【сын.】  мемлекеттік, 

қоғамдық мектеп ～学校. 

【公例】ɡōnɡlì【зат.】 жалпы ереже, 

жалпы заң . 

【 公 良 】 Gōnɡliánɡфамилияға 

қолданылады. . 

 

【公粮】ɡōnɡliánɡ【зат.】азық- түлік 

салығы. 

【公路】ɡōnɡlù【зат.】тас жол . 

【公论】ɡōnɡlùn【 зат.】жұртшылық 

пікірін құрметтеу 尊重～｜ шындық 

әрқашанда шындық болып қалады是非

自有～. 

【 公 孟 】 Gōnɡmènɡфамилияға 

қолданылады. . 

【 公 民 】 ɡōnɡmín 【 зат. 】 азамат . 

азаматтық құқық ～权. 

【 公 民 权 】 ɡōnɡmínquán 【 зат. 】
азаматтық құқық . 

【公母俩】ɡōnɡ·muliǎ〈方〉【зат.】ер 

мен әйел, ерлі- зайыптылар . 

【公墓】 ɡōnɡmù 【 зат. 】 қоғамдық 

зират . 

【公派】 ɡōnɡpài 【 ет. 】  мемлекет 

ақшасына шет елде оқу ～留学. 

【公判】ɡōnɡpàn【ет.】① сот үкімін 

шығару .② қоғам сотына шығару . 

【公平】ɡōnɡ·pínɡ【сын.】   ақылды, 

әділ ～合理.  Тексеру таразысы ～秤 . 

【 公 平 秤 】 ɡōnɡpínɡchènɡ 【 зат. 】 

тексеру таразысы . 

【公婆】ɡōnɡpó【зат.】①қайын ата .

②〈方〉қайын ене . 

【 公 仆 】 ɡōnɡpú 【 зат. 】 халық 

қызметшісі 社会～. 

【 公 顷 】 ɡōnɡqǐnɡ 【 мөл. 】 гектар 

(10000 шаршы метрге тең жер өлшеуі). 

【公然】 ɡōnɡrán 【 үс. 】  көпшілік 

алдында қорлау ～侮辱｜～ . 

【 公 认 】 ɡōnɡrèn 【 ет. 】 көпшілік 

мойындаған, танылған . 

【公社】 ɡōnɡshè【 зат.】① коммуна; 

ұйымдастық (еңбек, мүлік ортақтығы 

бойынша бірлескен адамдар ұжымы) .

②қауым .③жердегі қауым алтары. 

【 公 审 】 ɡōnɡshěn 【 ет. 】 көрнекі 

процесс , көрнекі сот . 

【公升】ɡōnɡshēnɡ【мөл.】 литр . 

【公使】ɡōnɡshǐ【зат.】 елші . 

【公示】ɡōnɡshì【ет.】хабарландыру . 

【公式】ɡōnɡshì【зат.】①формула .②
схематизм . 

【 公 式 化 】 ɡōnɡshìhuà 【 ет. 】 ①
формализм (көркемөнер мен 

әдебиеттегі шығарманың формасына 

ғана көңіл аударатын реакциялық 

идеалистік бағыт).② схемалау . 

【公事】 ɡōnɡshì【 зат.】①  достық 

достықпен, ал міндет ол міндет ～公办.

②〈方〉 сот ісі . 

【 公 输 】 Gōnɡshūфамилияға 

қолданылады. . 

【公署】 ɡōnɡshǔ 【 зат. 】 әкімшілік 

офисы 行政～. 

【 公 司 】 ɡōnɡsī 【 зат. 】 фирма , 

бірлестік , қоғам . 

 

【公司制】ɡōnɡsīzhì【зат.】бірлескен 

жүйе . 

【公私】 ɡōnɡsī【 зат.】 мемлекеттік 

және жекеше . 

【公私合营】ɡōnɡsīhéyínɡ мемлекеттік 

және жекеше капиталдың қатысуымен 

кәсіпорынды бірлесіп басқару . 

【公诉】 ɡōnɡsù【 ет. 】 мемлекеттік 

айып , қылмыстық іс қозғау . 

【 公 诉 人 】 ɡōnɡsùrén 【 зат. 】
айыптаушы . 

【 公 孙 】 Gōnɡsūnфамилияға 

қолданылады. . 

【公孙树】ɡōnɡsūnshù【зат.】гинкго 

двулопастное- өсімдіктің бір түрі . 

【公所】ɡōnɡsuǒ【зат.】① жергілікті 

билік мүшесі 区～｜ ауыл басқарма

乡～｜ауылдық басқару 村～.②商业～ 

сауда биржасы . 

【公摊】 ɡōnɡtān 【 ет. 】  әр жерге 

орналастыру , бөліп беру . 

【公堂】ɡōnɡtánɡ【зат.】① зал соты .

②〈方〉ата-баба ғибадатханасы . 

【 公 帑 】 ɡōnɡtǎnɡ 〈 书 〉【 зат. 】
мемлекеттік қаражатты бостан босқа  

жарату 靡费～. 

【 公 推 】 ɡōnɡtuī 【 ет. 】  өкілді 

таңдау ～代表. 

【 公 文 】 ɡōnɡwén 【 зат. 】 кеңсе 

стилі ～体裁 . 

【公务】ɡōnɡwù【зат.】қызмет ісімен 

айналысу 办 理 ～ ｜ мемлекеттік 

қызметші ～人员 . 

 

【 公 务 员 】 ɡōnɡwùyuán 【 зат. 】
мемлекеттік қызметші . 

【公物】 ɡōnɡwù【 зат.】мемлекеттік 

қаражат . 

 

【公心】ɡōnɡxīn【зат.】қалтқысыздық 

сезім (еш жаққа бұрмай туралыққа 

тоқтау)  . 

【公信力】ɡōnɡxìnlì【зат.】анықтық, 

дұрыстық, нақтылық . 

【 公 休 】 ɡōnɡxiū 【 ет. 】  кезекті 

демалыс ～日. 

【公演】ɡōnɡyǎn【ет.】 ойын көрсету . 

【 公 羊 】 Gōnɡyánɡфамилияға 

қолданылады. . 

【 公 冶 】 Gōnɡyěфамилияға 

қолданылады. . 

【公议】ɡōnɡyì【ет.】 жалпы жиналыс, 

митинг ～会. 

【公益】ɡōnɡyì【зат.】қайырымдылық 

ұйымы (жалпы қоғамның немесе 

адамдардың жекелеген санаттарының 

мүдделері үшін қайырымдылық қызмет 

көрсету жолымен заңда көзделген 

мақсаттарды жүзеге асыру үшін 

құрылған бейүкіметтік, беймемлекеттік, 

беймуниципалдық, бейкоммерциялық 

ұйым) ～事业 . 

【公益金】 ɡōnɡyìjīn【 зат.】 тұтыну 

қоры (кәсіпорынды әлеуметтік 

тұрғыдан дамыту, қызметкерлердің 

материалдық көтермелеу, басқа да 

жұмыстар мен шаралар үшін сақтық 

қорға жиналған қаражат) . 

【公意】ɡōnɡyì【зат.】қоғамдық пікір . 

【公营】ɡōnɡyínɡ【сын.】  қоғамдық – 

өндірістік кәсіпорын ～企业. 

【公映】ɡōnɡyìnɡ【 ет.】  көпшілікте 

көрсету . 

【 公 用 】 ɡōnɡyònɡ 【 ет. 】  жалпы 

пайдаланатын телефон ～ 电 话 ｜

коммуналдық шаруашылық ～事业｜ 

ортақ асхана ～厨房. 

【 公 用 事 业 】 ɡōnɡyònɡshìyè 

коммуналдық шаруашылық , үй- жай 
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тұрмыс шаралары . 

【公有】 ɡōnɡyǒu【 ет.】  қоғамдық 

меншік жүйесі ～制｜қоғамдық меншік, 

қоғамдық мүлік ～财产. 

【 公 有 制 】 ɡōnɡyǒuzhì 【 зат. 】
қоғамдық меншік жүйесі . 

【公余】ɡōnɡyú【зат.】қызметтен тыс 

уақыт  

【公寓】ɡōnɡyù【зат.】①пансион .② 

көпбөлмелі үй . 

【公元】 ɡōnɡyuán【 зат.】жаңа жыл 

басы , қазіргі заман . 

【 公 园 】 ɡōnɡyuán 【 зат. 】 саябақ, 

қалалық бақ . 

【公约】ɡōnɡyuē【зат.】①пакт; шарт 

(мемлекеттердің арасындағы ірі саяси 

маңызы бар шарт келісім).② келісім . 

【公允】 ɡōnɡyǔn【 сын.】   әділетті 

пікір 持论～. 

【公债】ɡōnɡzhài【зат.】мемлекеттік 

қарыз . 

【 公 债 券 】 ɡōnɡzhàiquàn 【 зат. 】
мемлекеттік қарыз облигациясы . 

【公章】ɡōnɡzhānɡ【зат.】мөр . 

【公正】ɡōnɡzhènɡ【сын.】   ～解释  

түпнұсқалық түсінік. 

【 公 证 】 ɡōnɡzhènɡ 【 ет. 】 

нотариалдық куәландыру . 

【公职】ɡōnɡzhí【зат.】 лауызымдық 

міндеттерді атқару 担任～｜қызметтен 

түсіру 开 除 ～ ｜ муниципалдық 

лаузымды тұлға ～人员. 

【 公 制 】 ɡōnɡzhì 【 зат. 】  метрлік 

өлшемдер жүйесі . 

【公众】ɡōnɡzhònɡ【зат.】  қоғамдық 

мүдде ～利益. 

【公众人物】 ɡōnɡzhònɡrénwù қоғам 

қайраткері . 

【公诸同好】 ɡōnɡzhūtónɡhào басқа 

бағалаушымен ләззат алу . 

【 公 主 】 ɡōnɡzhǔ 【 зат. 】  ханша, 

ханшайым . 

【公助】ɡōnɡzhù【ет.】①мемлекеттік 

көмек 社 会 ～ . ② мемлекеттің 

материалдық көмегін көрсету . 

【 公 转 】 ɡōnɡzhuàn 【 ет. 】 

планеталардың Күнді айналуы  . 

【公子】ɡōnɡzǐ【зат.】бай- мырзаның 

баласы . 

【 公 子 哥 儿 】 ɡōnɡzǐɡēr 【 зат. 】
байбатша, барин баласы . 

【 公 子 王 孙 】 ɡōnɡzǐwánɡsūn  жас 

аристократтар,  «алтын жастар ». 

功 ɡōnɡ①【зат.】 ерлік жасау  立～｜ 

Мемлекетке сіңірген көп еңбек 国～.② 

оқу нәтижесі 教 育之～｜ аяқтамау, 

бітірмеу, түк те еместен істі 

аяқтамау ～亏一篑｜үлкен істі аяқтау

大～告成｜шамадан тыс атаққұмарлық 

好大喜～ .③ ән салу өнері  唱～｜ 

шеберліктің негіздері 基本～.④【зат.】 

жұмыс . 

【功败垂成】ɡōnɡbàichuíchénɡ табыс 

шегінде сәтсіздікке ұшырау . 

【功臣】ɡōnɡchén【зат.】еңбегі сіңген 

мемлекеттік қайраткер . 

【 功 成 不 居 】 ɡōnɡchénɡbùjū ерлік 

жасап ,өзімнің еңбегім деп ойламау, 

яғни сыпайы болу . 

【功成【 зат.】就】 ɡōnɡchénɡmínɡjiù 

лайықты мәртебе алу . 

【功德】ɡōnɡdé【зат.】①  еңбек пен 

жақсылық .② жақсылық істеу 做～. 

【功底】 ɡōnɡdǐ【 зат.】шеберліктің 

негізі ～扎实. 

【功夫】ɡōnɡ·fu ①【зат.】шеберлік, 

өнер, дағды .②【зат.】 Қытайлық Кунг 

– фу 中国～.③ уақыт, күш . 

【功夫茶】ɡōnɡ·fuchá【зат.】 әуесқой 

қойылтылған  шайын ішу 喝 ～
(Чаоджоу, Тайван, Фуджиан). 

【功夫片儿】ɡōnɡ·fupiānr【зат.】Ушу 

әдісін көрсететін кинофильмдер . 

【功夫片】 ɡōnɡ·fupiàn【 зат.】 Ушу 

әдісін көрсететін кинофильмдер. 

【功过】 ɡōnɡɡuò【 зат.】 еңбек пен 

айыптылық, жетістік пен ғапілдік . 

【功耗】ɡōnɡhào【зат.】 тұтынылатын 

күш . 

【 功 绩 】 ɡōnɡjì 【 зат. 】  көрнекті 

табысы  айқын ～卓著｜劳【ет.】～
еңбектегі ерлік . 

【功架】ɡōnɡjià орындау тәсілі . 

【功课】ɡōnɡkè【зат.】①сабақ.②үй 

жұмысы .③ сабақ кестесі ～表. 

【功亏一篑】 ɡōnɡkuīyīkuì аяқтамау, 

бітірмеу, түк те еместен істі аяқтамау. 

【功劳】ɡōnɡláo【зат.】  立～   ерлік 

жасау, құрметке лайық болу . 

【功力】ɡōnɡlì【зат.】①күш – қуат, 

қуат, жігер .② еңбек, табыс, жетістік . 

【功利】ɡōnɡlì【зат.】① сөзсіз табыс , 

айқын жетістік ～ 显 著 . ②  даңққа 

ұмтылу 追求～. 

【 功 利 主 义 】 ɡōnɡlìzhǔyì  . 

утилитаризм (жақсылық, бақыт 

орнататын, пайда келтіретін, тек қана 

адамгершілік деген уағызбен тап 

қайшылығын бүркемелеуші 

буржуазияшыл, жекешіл ілім). 

【功令】ɡōnɡlìnɡ【зат.】жарлық . 

【 功 率 】 ɡōnɡlǜ 【 зат. 】 күш 

(қозғалтқыштың қуаты ). 

【功名】 ɡōnɡmínɡ【 зат.】 атақ пен 

байлық～利禄 . 

【功能】 ɡōnɡnénɡ 【 зат. 】交际～

коммуникативтік қызмет ｜  қызметтік 

бұзылуы ～性疾病. 

【 功 能 团 】 ɡōnɡnénɡtuán 【 зат. 】
функционалдық топ . 

【功效】 ɡōnɡxiào【 зат.】 ешқандай 

нәтиже бермейтін 不见～. 

【 功 勋 】 ɡōnɡxūn 【 зат. 】 көрнекті 

ерлік ～卓著｜ еңбегі сіңген артист ～

演员. 

【功业】ɡōnɡyè【 зат.】 ерлік, еңбек, 

табыс, жетістік , табысты нәтиже . 

【 功 用 】 ɡōnɡyònɡ 【 зат. 】 маңыз, 

міндет . 

【功罪】ɡōnɡzuì【зат.】еңбек, ерлік, 

құндылық . 

红 әйелдік жұмыс . 

攻 ɡōnɡ①【ет.】 қоршап қамау围～｜

қалаға шабуыл жасау ～城｜шабуыл 

жасау да, қорғау да болады 能～能守 .

②【зат.】бірлескен келіспеушілік 群起

而 ～ 之 . ③ 【 зат. 】 белгілі бір 

мамандыққа бейімделіп 专 ～ ｜ бар 

ықыласты шет тілін оқуға аудару 一门

心 思 ～ 外 语 . ④ (Gōnɡ) фамилияға 

қолданылады. . 

【攻城略地】ɡōnɡchénɡlüèdì бекіністі 

қоршап алу . 

【攻错】ɡōnɡcuò〈书〉【ет.】 үшкірлеу, 

тегістеу . 

【攻打】ɡōnɡdǎ【ет.】шабуыл жасау, 

қоршап алу . 

【攻读】 ɡōnɡdú【 ет.】  докторлық 

дәрежеге жету үшін оқу ～博士学位 . 

【 攻 关 】 ɡōnɡɡuān 【 ет. 】  

қиыншылықтарды жеңу . 

【攻击】 ɡōnɡjī【 ет.】①  бетпе-бет; 

жаппай шабуыл 正 面 ～ ｜ жау 

позициясына шабуыл жасау ～敌人阵

地.② айыпты тағу . 

【攻击机】ɡōnɡjījī【зат.】штурмовик 

(жер бетіндегі нысаналарға шабуыл 

жасайтын соғыс ұшағы) . 

【 攻 歼 】 ɡōnɡjiān 【 ет. 】  шабуыл 

жасау . 

【攻坚】ɡōnɡjiān【 ет.】①  бекіністі 

алу үшін шайқас ～战 .②  бекіністі 

талқандау . 

【 攻 坚 战 】 ɡōnɡjiānzhàn 【 зат. 】
бекіністі алу үшін шайқас 

【攻讦】ɡōnɡjié〈书〉【ет.】орынсыз 

шабуыл, соқтығу, тиісу, орынсыз 

айыптау , қарсы шығу . 

 

【攻克】 ɡōnɡkè 【 ет. 】  бекіністің 

алынуы ～要塞. 

【 攻 略 】 ɡōnɡlüè ①〈 书 〉【 ет. 】

шабуыл жасау, басып алу .②【зат.】 

базар келешегі 市场～. 

【攻破】ɡōnɡpò【ет.】 қорғаныс шебін 

бұзу～防线. 

【攻其不备】 ɡōnɡqíbùbèi абайсызда 

тап беру, кенет соққы беру. 

【攻取】ɡōnɡqǔ【ет.】  қаланы қоршап 

алу～城市. 

【攻势】 ɡōnɡshì【 зат.】  шабуылға 

шығу 转入～. 

【攻守同盟】 ɡōnɡshǒutónɡménɡ ①

шабуылдық – қорғаныс одақ.② өзара 

жәрдем туралы шарт . 
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【攻陷】ɡōnɡxiàn【ет.】соғыспен алу,  

басып алу . 

【攻心】 ɡōnɡxīn【 ет.】①  жүрегін 

билеу.②жау психикасына соққы беру . 

【攻占】ɡōnɡzhàn【ет.】 соғыспен алу, 

басып алу . 

 

供 ɡōnɡ ① 【 ет. 】 сұранымның 

ұсынымнан асып түсуі ～ 不 应 求 ｜
балаларға мектепке бару мүмкіндігін 

беру ～孩子上学.②【ет.】  оқырман 

анықтамасы ～ 读 者 参 考 . ③
(Gōnɡ)фамилияға қолданылады. . 

【 供 不 应 求 】 ɡōnɡbùyìnɡqiú 

сұранымның ұсынымнан асып түсуі . 

【供稿】 ɡònɡɡǎo 【 зат. 】 қолжазба 

беру . 

【供给】 ɡōnɡjǐ 【 ет. 】  жабдықтау, 

жетістіру, қамсыздандыру . 

【供给制】ɡōnɡjǐzhì【зат.】жабдықтау 

жүйесі . 

【供求】ɡōnɡqiú【зат.】сұраныс пен 

ұсыныстың арақатынасы ～关系 . 

【供销】ɡōnɡxiāo【зат.】жабдықтау – 

өткізу келісімшарты ～ 合 同 ｜

жабдықтау өткізу бөлімі ～部门. 

【 供 销 合 作 社 】 ɡōnɡxiāohézuòshè  

жабдықтау – өткізу кооперативі . 

【 供 销 社 】 ɡōnɡxiāoshè 【 зат. 】
жабдықтау – өткізу кооперативі. 

【 供 需 】 ɡōnɡxū 【 зат. 】 сұраныс-

ұсыным теңгерімі ～平衡. 

【供养】ɡōnɡyǎnɡ【ет.】 ата – ананы 

асырау ～老人. 

【供应】 ɡōnɡyìnɡ 【 ет. 】  ～委员
жабдықтау агенті,  өзіне өзі қызмет 

ету ～自己. 

【供应舰】ɡōnɡyìnɡjiàn【 зат.】жүзіп 

жүретін база . 

肱 ɡōnɡ〈书   қол мен аяқ – сенім 

білдіретін көмекші 股 ～ ｜ қол 

шынтағын бүгіп бас астына салу 曲～

而 枕 , 肱 禁  қылмыскердің қолын 

артынан байлау . 

【肱骨】ɡōnɡɡǔ【зат.】иық сүйегі  

宫 1ɡōnɡ①  патша сарайы, палата ～

殿 ｜ қала сыртындағы сарай , 

императордың жол сарайы 行 ～ ｜

бұрынғы сарай - Гугуң 故～｜шығыс 

сарайы , тақ мұрагердің сарайы 东～.② 

тәңірдің салтанатты  сарайлары , пейіш, 

жұмақ 天 ～ ｜ айдаһар патшаның 

сарайы 龙～｜айлы салтанатты  сарайы 

月～｜ай сарайы 蟾～.③ аспан сарайы 

碧霞～ .④  жастар сарайы, пионерлер 

сарайы 少 年 ～ ｜ ұлттық сарай 民

族 ～ ｜ Еңбек мәдениет сарайы 劳

【 ет. 】 人 民 文 化 ～ . ⑤  жатыр 

мойыншығы ～ 颈 ｜ жатырды қырып 

тазарту 刮 ～ ｜ жатырдан тыс 

жүктілік ～外孕 .⑥ (Gōnɡ)фамилияға 

қолданылады. . 

宫 ɡōnɡ  гуң – көне қытай гамманың 

алғашқы дыбысы . 

【 宫 灯 】 ɡōnɡdēnɡ 【 зат. 】
әшекейленген сарай фонары . 

【宫殿】ɡōnɡdiàn【зат.】патша сарайы, 

палаталар . 

【宫调】 ɡōnɡdiào【 зат.】 үндестілік, 

көне қытай музыкасының гаммасы . 

【宫娥】 ɡōnɡ’é【 зат.】нөкер, сарай 

малай әйелі, . 

【 宫 禁 】 ɡōnɡjìn 【 зат. 】  патша 

сарайларының ішкі бөлмелері . 

【 宫 颈 】 ɡōnɡjǐnɡ 【 зат. 】 жатыр 

мойыншығының эрозиясы ～糜烂. 

【宫女】ɡōnɡnǚ【зат.】сарай бикеш, 

малай әйел . 

【宫阙】ɡōnɡquè【зат.】сарай, сарай 

қаласы . 

【宫室】ɡōnɡshì【зат.】сарай үйлері, 

патша сарайы . 

【宫廷】ɡōnɡtínɡ【зат.】①император 

сарайы . ② патша сарайы ;   сарай 

төңкерісі ～政变;  сарай ақыны ～诗人 . 

【宫廷政变】ɡōnɡtínɡzhènɡbiàn  сарай 

төңкерісі . 

【宫闱】ɡōnɡwéi〈书〉【зат.】патша 

сарайлары . 

【 宫 刑 】 ɡōnɡxínɡ 【 зат. 】 кестіру 

жазасы . 

【宫掖】ɡōnɡyè〈书〉【 зат.】  сарай 

гинекейі . 

恭 ɡōnɡ ①  құрметпен күту ～候｜

құттықтау ～ 贺 ｜ құрметпен, үлкен 

ықылыспен тыңдау 洗 耳 ～ 听 . ②
(Gōnɡ)фамилияға қолданылады. . 

【 恭 贺 】 ɡōnɡhè 【 ет. 】  Жаңа 

жылыңызбен!!! ～新禧. 

【 恭 候 】 ɡōnɡhòu 【 ет. 】  рақым 

етіңіз ～光临｜ Біз сізді көптен бері 

күтіп отырмыз 我们已经～很久了. 

【恭谨】ɡōnɡjǐn【сын.】  ізет көрсету 

态度～. 

【 恭 敬 】 ɡōnɡjìnɡ 【 сын. 】  

қадірлеушілік, құрмет, ізет , қошемет. 

【恭请】ɡōnɡqǐnɡ【ет.】шүйіркелесе 

шақыру , кішілікпен өтіну . 

【 恭 顺 】 ɡōnɡshùn 【 сын. 】  

бағыныштылық, қадірлеушілік, 

ізеттілік . 

【恭桶】ɡōnɡtǒnɡ【зат.】түнгі горшок, 

параша . 

【恭维】 ɡōnɡ·wéi 【 ет. 】  марапат, 

қошемет сөз ～ 话 ｜ жәдігөйлену, 

жағымпаздандыру 曲意～. 

【恭喜】 ɡōnɡxǐ 【 ет. 】  Сізге зор 

байлықты тілеймін ～发财｜Жеңіспен 

құттықтаймын ～你们打了胜仗. 

【恭迎】 ɡōnɡyínɡ【 ет.】 құттықтау, 

қошаметтеу . 

【 恭 祝 】 ɡōnɡzhù 【 ет. 】  ерте 

көктеммен құттықтау ～新春. 

蚣 ɡōnɡ сколопендра – улы 

жәндіктердің бір түрі ［蜈蚣］. 

躬（躳）ɡōnɡ① өзінен талап ету 反～

自问｜өз бетімен  жасау ～行实践.② 

бас иіп сәлемдесу ～身下拜. 

【 躬 逢 】 ɡōnɡfénɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

салтанатты рәсімге қатысу ～其盛. 

【 躬 逢 其 盛 】 ɡōnɡfénɡqíshènɡ 

салтанатты рәсімге қатысу . 

【 躬 亲 】 ɡōnɡqīn 〈 书 〉【 ет. 】 

барлығына өз бетімен қамқорлық жасау 

事必～. 

【躬行】 ɡōnɡxínɡ 〈书〉【 ет. 】 өз 

бетімен жасау . 

龚 Gōnɡфамилияға қолданылады.ға 

қолданылады . 

塨 ɡōnɡ  адамдардың атымен,тегімен 

қолданылады. 

觥 ɡōnɡ  айран – асыр той ～筹交错. 

【觥筹交错】ɡōnɡchóujiāocuò  айран – 

асыр той . 

 

 

ɡǒnɡ 

 

巩 ɡǒnɡ ①берік , қатты , мықты .②
(Gǒnɡ)фамилияға қолданылады. . 

【巩固】ɡǒnɡɡù①【сын.】   тұрақты 

білім ～的知识｜мықты саяси күш 政

权～; тиянақсыз қарым – қатынастар 不

巩固的关系 .②【ет.】 қорғау жұмысын 

нығайту ～国防｜ жұмысшылар мен 

шаруалар одағын нығайту ～工农联盟. 

【巩膜】ɡǒnɡmó【зат.】көздің шелі , 

көздің белоктық қабығы  

汞 ɡǒnɡ【зат.】①сынап, сынапты .②
(Gǒnɡ)фамилия . 

【汞灯】ɡǒnɡdēnɡ【зат.】 сынапты газ 

разрядты шам. 

拱 1ɡǒnɡ ① иілу～手.② жан - жақтан 

қоғау ～卫｜жұлдыздар ортасындағы 

ай 众星～月｜таумен қоршалған көл 四

山环～的大湖 . ③【 ет. 】  бүрісу, 

жиырылу ～ 肩 缩 背 . ④  күмбезді 

қақпа ～门 .⑤(Gǒnɡ)【зат.】 фамилия . 

拱 2ɡǒnɡ 【 ет. 】 ①  бүкіл дене 

салмағымен сүйеніп, қақпа ашып 

тастау 用身子～开了大门｜шошқа өз 

тұмсығымен жер қазады 猪用嘴～地｜ 

бала топты жарып өтті 一个小孩儿从人

群里～出去了.② егіс өсті (көктеді )苗

儿～出土了. 

 

【拱抱】 ɡǒnɡbào【 ет.】 (山峦 ) екі 

қолмен құшақтау . 

【拱璧】ɡǒnɡbì〈书〉【зат.】  гауһар 

тас, аса қымбатты тас . 

【拱火】ɡǒnɡhuǒ(～儿 )〈方〉【ет.】 

арандату, қасақана істеу, өштестіру . 

【拱门】 ɡǒnɡmén 【 зат. 】 күмбезді 

қақпа . 

【拱桥】ɡǒnɡqiáo【зат.】 арқа көпірі . 
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【拱手】ɡǒnɡshǒu【 ет.】   амандасу, 

сәлем беру . 

【拱卫】ɡǒnɡwèi【ет.】 қорғау, сақтау . 

【拱券】ɡǒnɡxuàn【зат.】 жинақ . 

珙 ɡǒnɡ〈书〉нефрит тасы – бағалы 

тас . 

【珙桐】ɡǒnɡtónɡ【 зат.】  давидия – 

өсімдіктің бір түрі . 

栱 ɡǒnɡ гуң -  доу гун 

конструкциясының негізгі бөлшегі . 

 

 

ɡònɡ 

 

共 ɡònɡ ①  бәріне ортақтық, 

жалпылық～性｜көпшілікке таралған, 

бірлестірілген, жалпы ～ 通 . ② 

ауыртпалық пен қайғысына 

ортақтасу ～患难 .③【үс.】   бейбіт 

қатар өмір сүру 和平～处｜бірлескен 

кешкі ас ～进晚餐.④【үс.】 он томнан 

тұратын кітап 全书～十卷 .⑤  Қытай 

коммунистік партия 中～.⑥(Gònɡ，也

有读 Gōnɡ的)фамилияға қолданылады. . 

    〈古〉又同“恭”ɡōnɡ；又同“供”ɡōnɡ. 

【 共 产 党 】 ɡònɡchǎndǎnɡ 【 зат. 】 

коммунистік патия . 

【 共 产 国 际 】 GònɡchǎnGuójì 

коммунистік интернационал (қайсыбір 

партиялардың, ұйымдардың т. б. 

халықаралық бірлестігі). 

【 共 产 主 义 】 ɡònɡchǎnzhǔyì ① 

коммунизм;  коммунистік қоғам 共产主

义社会.② коммунистік құрылыс . 

【 共 产 主 义 青 年 团 】
ɡònɡchǎnzhǔyìqīnɡniántuán комсомол – 

Коммунистік Жастар Одағы . 

【共处】ɡònɡchǔ【ет.】  бейбіт қатар 

өмір сүру 和平～. 

【共存】 ɡònɡcún【 ет.】  қатар өмір 

сүру . 

【共度】ɡònɡdù【 ет.】   ауырлықты 

өзара бөлісу ～难关. 

【共犯】 ɡònɡfàn①【 ет.】 қылмысқа 

қатысушылық . ② 【 зат. 】  әріптес, 

сыбайлас . 

【共管】 ɡònɡɡuǎn【 ет.】   бірлесіп 

басқару, кондоминиум (бір объектіні, 

көбіне жылжымайтын мүлікті бірлесіп 

иелену; бір аумақты бірнеше 

мемлекеттің бірлесіп басқаруы). 

【 共 和 】 ɡònɡhé 【 зат. 】 ①

республикалық . ② алқаластық пен 

татулық . 

【 共 和 国 】 ɡònɡhéɡuó 【 зат. 】
респубика . 

【 共 和 制 】 ɡònɡhézhì 【 зат. 】
республикалық құрылыс . 

【共话】ɡònɡhuà【ет.】  пікір алысу, 

талқылау , талқыға салу . 

【 共 计 】 ɡònɡjì 【 ет. 】 ①  Қалада 

миллион тұрғындары тұрады  巿内人口

共计一百万.②  жалпы жиыны, жалпы 

саны . 

【 共 价 键 】 ɡònɡjiàjiàn 【 зат. 】
ковалентті байланыс . 

【共建】 ɡònɡjiàn【 ет.】  бірлескен 

құрылыс . 

【共居】 ɡònɡjū【 ет.】① қатар өмір 

сүру .②бірге тұру, мекендеу . 

【 共 聚 】 ɡònɡjù 【 ет. 】
сополимеризация . 

【共勉】ɡònɡmiǎn【ет.】 бірлесіп күш 

салу ② жігерлендіру, рухын көтеру, 

рухтандыру,  бір- бірін көтермелеу . 

【共鸣】ɡònɡmínɡ【ет.】①пікір айту, 

қарсы алу.②  резонанс жасау . 

【共栖】ɡònɡqī【ет.】комменсализм . 

【 共 青 团 】 ɡònɡqīnɡtuán 【 зат. 】
комсомол – Коммунистік Жастар Одағы. 

【共生】 ɡònɡshēnɡ 【 ет. 】 симбиоз 

(біріне бірі пайда ететін екі ағзаның 

бірге тұра алуы) . 

【 共 时 】 ɡònɡshí 【 сын. 】  

синхрония ～性; сихрондық ～特性. 

【共识】ɡònɡshí【зат.】 келіскендікке 

жету 达 成 ～ ｜ өзара түсінушлікті 

нығайту 增加～ . 

【共事】ɡònɡshì【ет.】бірлесіп қызмет 

істеу, бірге жұмыс істеу,  жалпы іс үшін 

为了公共事业. 

【 共 通 】 ɡònɡtōnɡ 【 сын. 】   ① 

көпшілікке таралған .②共同：жалпы 

қытайлық ұлттық тіл 汉民族共通语. 

【共同】ɡònɡtónɡ ①【сын.】  түйісу 

нүктесі ～点｜жалпы тіл ～语言  .②

【үс.】 бірлесіп күш салу ～努力. 

【共同市场】ɡònɡtónɡshìchǎnɡ ортақ 

нарық . 

【 共 同 体 】 ɡònɡtónɡtǐ 【 зат. 】 ① 

адамдар қауымдастығы 人们共同体.② 

этникалық қауымдастық 民族共同体. 

【共同语】ɡònɡtónɡyǔ【 зат.】жалпы 

тіл ; ортақ тіл табысу 同...找到共同语言. 

【共同语言】ɡònɡtónɡyǔyán Француз 

тілін жалпы тіл ретінде қолданылатын 

мемлекеттер 以法语为共同语言的国家. 

【共享】 ɡònɡxiǎnɡ 【 ет. 】  сақтық 

қорларды бөлу 资源～｜шартты тегін 

бағдарлама ～软件. 

【 共 性 】 ɡònɡxìnɡ 【 зат. 】 бәріне 

ортақтық пен жекелік ～和个性. 

【共议】 ɡònɡyì【 ет.】  мемлекеттің 

негізгі мәселелерін талқылау ～国是. 

【共赢】ɡònɡyínɡ【ет.】 өзара тиімді, 

өзара пайдалы . 

【共振】ɡònɡzhèn【зат.】резонанс . 

【 共 总 】 ɡònɡzǒnɡ 【 зат. 】 жалпы 

жиыны,  барлығы, жиынтығы  

贡 ɡònɡ ① сыйлық тарту ～奉｜күріш 

беру ～米 .②  сыйлық беру , сыйлық 

тарту 进～ . ③  гуңшең – ұсынбалы 

студент ～生｜ емтихан тапсыратын 

орын ～ 院 . ④ (Gònɡ)фамилияға 

қолданылады. . 

【贡缎】 ɡònɡduàn 【 зат. 】 жоғарғы 

сапалы әшекейлі жібек . 

【贡奉】 ɡònɡfènɡ 【 ет. 】  сыйлық 

тарту . 

【贡赋】ɡònɡfù【зат.】алым – салық, 

салық, алым . 

【 贡 品 】 ɡònɡpǐn 【 зат. 】 сыйлау, 

сыйлық беру, сыйлық тарту, сый . 

【贡生】 ɡònɡshēnɡ【 зат.】 гуңшең – 

ұсынбалы студент. 

【贡税】ɡònɡshuì【зат.】алым – салық, 

салық . 

【贡献】ɡònɡxiàn①【ет.】  бірдемеге 

өз үлесін қосу 为....贡献自己的一份力

量; халықаралық лаңкестік үшін күрес: 

Біріккен Ұлттар Ұйымының үлесі 打击

国际恐怖主义：联合国的贡献 .②

【зат.】  对科学作出～ғылымға үлес 

қосу . 

【贡院】 ɡònɡyuàn 【 зат. 】 емтихан 

тапсыратын орын . 

供 1ɡònɡ ①【 ет.】  қайтыс болған 

адамның суреттің алдында қолдан 

егілген гүлдер қойылады 遗像前～着鲜

花 .②  бал сыйлау 蜜～｜жан тәнімен 

берілген сый 上～. 

供 2ɡònɡ①【ет.】  мойындау, шынын 

айту ～ 认 ｜ қызметтің қылмыс 

жасағаны үшін түсінік беру ～出作案同

伙 .②【 зат.】  жауал алу хаттамасын 

жүргізу 录～｜ешқандай түсінікке қол 

жеткізбеу 问不出～来. 

【 供 案 】 ɡònɡ’àn 【 зат. 】 

алтарь(құрбандық шалатын орын). 

【供词】 ɡònɡcí【 зат.】 жауап беру, 

түсінік} жартылай мойындау  似是而非

的供词. 

【供奉】ɡònɡfènɡ ①【ет.】  Құдайға 

сыйыну ～ 神 佛 . ② 【 зат. 】 сарай 

шайқымазақы . 

【 供 品 】 ɡònɡpǐn 【 зат. 】 садақа, 

қажеттілік, мұқтаждық . 

【 供 认 】 ɡònɡrèn 【 ет. 】 қылмыс 

жасағанын мойындау ～不讳. 

【供事】ɡònɡshì【 ет.】 іс жүргізуші,  

Цин династиясының орталық 

мекеменің кеңсе хатшысы . 

【供述】ɡònɡshù【ет.】互相矛盾的～ 

дәлелдің қайшылығы, көрсетулердің 

қайшылығы . 

【供养】 ɡònɡyǎnɡ【 ет.】  сыйлық, 

садақа . 

     

【供职】ɡònɡzhí【ет.】қызмет істеу . 

【供状】ɡònɡzhuànɡ【 зат.】жазбаша 

түсінік . 

【 供 桌 】 ɡònɡzhuō 【 зат. 】 құрбан 

шалынатын жер . 

唝（嗊）ɡònɡ唝吥(Gònɡbù)，柬埔寨地

【зат.】.今作贡布. 
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ɡōu 

 

勾 1 （句） ɡōu ①【 ет. 】  сызып 

тастау ～销 .②【ет.】  қанат белгімен 

белгілеу .③【ет.】 қабырғадағы есікті 

сылап тастау ～墙缝 .④【ет.】  ұнды 

араластырып былғау ～芡 .⑤【 ет.】 

азғыру, қызықтыру, желіктіру ～引｜

жадылау, елту, басын айналдыру ～魂 .

⑥  сөз байласу, үйірлесу , біреумен 

бірге әрекет жасау ～结｜сөз байласу, 

үйірлесу , біреумен бірге әрекет 

жасау ～ 通 . ⑦ (Gōu)фамилияға 

қолданылады. . 

勾 2 （ 句 ） ɡōu  қысқа катет (тік 

бұрышты үшбұрыштың тік бұрыш 

жасайтын екі жағының бір жағы) . 

【勾搭】ɡōu·dɑ【ет.】аздыру, азғыру, 

қызықтыру . 

【勾兑】ɡōuduì【ет.】езу . 

【勾股【сын.】  】ɡōuɡǔxínɡ【зат.】
тікбұрышты үшбұрыш . 

【勾画】ɡōuhuà【ет.】  нобай жасау,  

нобайлап тастау . 

【勾魂】ɡōuhún (～儿)【ет.】 жадылау, 

елту, басын айналдыру, сиқырлау . 

【勾魂摄魄】ɡōuhúnshèpò эротикалық . 

【勾结】 ɡōujié 【 ет. 】  құпия сөз 

байласу 暗 中 ～ ｜ шенеуніктермен 

құпия сөз байласу ～官府. 

【 勾 栏 】 ɡōulán 【 зат. 】 иілген 

балюстрада (үйдің балконын, 

басқышын әдемілейтін әсем 

бағаналармен ұстастырылған қанат), 

иілген қанат . 

【 勾 阑 】 ɡōulán балаган (ескідегі 

қарапайым театрлық сауық кеші). 

【勾勒】 ɡōulè 【 зат. 】① сызықпен 

түрлеу; штрих түсіру . ②  бірнеше 

сөзбен сипаттау . 

【勾连】(勾联) ɡōulián【ет.】①勾连搭
анфилада (есіктері бір линияда бірі 

арқылы біріне қатынасатын қатар 

бірнеше бөлме) . 

【勾脸】ɡōuliǎn (～儿) 【ет.】 гримдеу, 

гримделу . 

【勾留】 ɡōuliú【 ет.】  қалу, тоқтап 

қалу . 

【勾描】ɡōumiáo【ет.】 сызып шығу, 

сурет салу . 

【勾芡】ɡōuqiàn【ет.】ұн қосу, ұнды 

былғау, тұздық әзірлеу . 

【勾通】ɡōutōnɡ【ет.】 біреумен бірге 

әрекет жасау . 

【勾销】 ɡōuxiāo【 ет.】  тез сызып 

тастау 一笔～. 

【勾心斗角】ɡōuxīndòujiǎo бір- біріне 

қастық ойлау , аңду . 

【勾引】 ɡōuyǐn 【 ет. 】①  азғыру, 

қызықтау . ② азғыру; аздыру; еріксіз 

қызықтыру; бойды билеп әкету; 

еліктіру; қызықтыру. 

【勾针】ɡōuzhēn тоқыма инесі . 

句 ɡōu高句丽(Gōuɡōulí) Когурё – корей 

тайпаларының бірі . 

【佝偻】ɡōu·1óu〈口〉【ет.】бүгжию; 

бүкірею; еңкею; еңкіштену; имеңдеу; 

имию . 

【佝偻病】ɡōulóubìnɡ【 зат.】құныс; 

мешел ауруы; рахит ауруы . 

沟（溝）ɡōu【зат.】① жер асты науа 

暗～｜қатынас жолы  交通～.②(～儿) 

ойдым, опат , шұқыр .③(～儿) аңғар , 

сай, жықпыл, шатқай 山～｜жылға 小

河～儿. 

【沟渎】 ɡōudú〈书〉【 зат.】 арық, 

каналдар, суағар . 

【沟沟坎坎】 ɡōuɡōukǎnkǎn【 зат.】
терең жыра . 

【沟壑】ɡōuhè【зат.】填～ тұңғиыққа 

түсу . 

【沟堑】ɡōuqiàn【 зат.】 арық, жыра, 

ор . 

【沟渠】 ɡōuqú【 зат.】 арық, жыра, 

канал, ор, суағар . 

【 沟 通 】 ɡōutōnɡ 【 ет. 】  ойды 

біріктіру ～思想｜ қытай мен батыс 

мәдениетінің байланысы ～中西文化｜
екі ел арасындағы мәдени байланысты 

орнату ～两国文化. 

【沟洫】 ɡōuxù 〈书〉【 зат. 】 жер 

суарғыш ор . 

【沟沿儿】ɡōuyánr【 зат.】 каналдың 

жағасы . 

枸 ɡōu[ 枸 橘 ](ɡōujú) 【 зат. 】 үш 

жапырақшалы апельсин , понцирус . 

钩 ɡōu ① (～儿 ) 【 зат.】 таразының 

ілгегі 秤～儿｜балық аулайтын қармақ 

钓鱼～儿  .② (～儿 ) 【 ет.】 қанат 

белгісі .③(～儿) 【ет.】айылбас  .④

【ет.】жеребе .⑤ зерртеу, қарастыру ～

沉｜асылдықты анықтау ～玄.⑥【ет.】

钩月 ай орағы .⑦【ет.】 жиегін көктеп 

алу ～贴边 .⑧数  құрысқан, тырысып 

қалған, бүкір . ⑨ (Gōu)фамилияға 

қолданылады.. 

【 钩 沉 】 ɡōuchén 【 ет. 】  зерттеу, 

қарастыру 《古小说～》бес кітапшаны 

қарастыру . 

【钩秤】ɡōuchènɡ【зат.】безбен ілгегі  

(қарапайым күйентелі не серіппелі 

таразы). 

【钩虫】ɡōuchónɡ【зат.】анкилостома, 

некатор, нематода . 

【钩稽】ɡōujī〈书〉【 ет.】①  әдеби 

үлгілерді зерттеу ～ 文 坛 故 实 . ② 

есептеу, болжау . 

【钩心斗角】ɡōuxīndòujiǎo  бір – біріне 

қарсы қастық  ойлау . 

【 钩 玄 】 ɡōuxuán 〈 书 〉【 ет. 】 

негізгісін меңгеріп, толықтықты ұғу ～

提要. 

【钩针】 ɡōuzhēn ( ～儿 ) 【 зат. 】
тоқыма инесі . 

【钩子】ɡōu·zi【зат.】① көсеу 火～.② 

蝎子的～шаянның бізгегі . 

缑 ɡōu ①〈书〉қылыш сабындағы аспа 

бауы . ② (Gōu) фамилияға 

қолданылады. . 

篝 ɡōu〈书〉қапас, тор . 

【篝火】ɡōuhuǒ【зат.】алау жағу 燃

起～. 

鞲 ɡōu( ɡōubèi) 【зат.】мікбас; поршень; 

піспек (цилиндрдің ішіне буды, газды, 

суды не т. б. сұйық затты жұта тартып 

және оларды итеріп шығаратын сүмбі). 

 

 

ɡǒu 

 

苟 1（②芶）ɡǒu ① тырысып жазу 一

笔 不 ～ ｜ байыпты қатаң, салмақты 

不 ～ 言 笑 . ② (Gǒu) фамилияға 

қолданылады. . 

苟 2 ɡǒu〈书〉连苟不努力, 必将失败 

егер күш салмасаң , жеңілістен құтыла 

алмайсын . 

【 苟 安 】 ɡǒu’ān 【 ет. 】  лездік 

жеңілдікті іздеу  ～一时. 

 

【苟存】 ɡǒucún〈书〉【 ет.】 қандай 

жағдай болса да, өз өмірін сақтау . 

【苟合】ɡǒuhé【 ет.】  сүйіспеншілік 

байланысқа түсу . 

【苟活】ɡǒuhuó【ет.】 тек қана өмір 

сүру . 

【 苟 简 】 ɡǒujiǎn 〈 书 〉【 сын. 】  

бейберекет, салақ, немқұрайды . 

【苟且】 ɡǒuqiě【 сын.】  ①  бүгінгі 

күнмен өмір сүру ～偷安.②сергелдеңге 

салу 因循～  .③ айыптауға тұратын; 

айыпты; жарамсыз; кінәлі; ұят; ұятқа 

қалдыратын . 

【苟全】ɡǒuquán【ет.】 өмірді  қорғап 

алу ～性命. 

 

【苟同】ɡǒutónɡ〈书〉【ет.】 жағыну, 

жарамсақтану, жақтау  

【苟延残喘】ɡǒuyáncánchuǎn бос өмір 

сүру; күнелту; мағынасыз күн кешу; 

өмірді текке кешу; өмірді текке өткізу; 

өмір өткізу, өлмешінің күнін көру . 

岣 ɡǒu 岣 嵝 (Gǒulǒu) ， Хунан 

провинциясындағы Гоулоу тауы . 

狗 ɡǒu【зат.】 ит, төбет . 

【狗宝】ɡǒubǎo【зат.】ит безоары – 

дәрі дәрмек . 

【 狗 胆 包 天 】 ɡǒudǎnbāotiān 

заңсыздықты жасау . 

【狗苟蝇营】ɡǒuɡǒuyínɡyínɡ жексүрын, 

арамза – өзіне жол ашатын . 

【狗獾】ɡǒuhuān【зат.】 борсық . 

【 狗 急 跳 墙 】 ɡǒujítiàoqiánɡ 

үмітсіздікке жеткізу, үмітсіздік қауіп – 

қатерге итеру. 
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【狗皮膏药】 ɡǒupíɡāo·yɑo алдаушы; 

дүмше; шарлатан (алдамыш, көз 

бояушы), айлакер,  арамза ,  алдампаз , 

өтірікші , жәдігой . 

【狗屁】 ɡǒupì【 зат.】 барып тұрған 

бытбырақ ～ 不 通 ｜ ұшқары кету , 

жоқты айту 放～ . 

【狗屎堆】 ɡǒushǐduī 【 зат. 】 түкке 

алғысыз нәрсе . 

【狗头军师】 ɡǒutóujūnshī бейшара 

ақыл беруші . 

【狗腿子】 ɡǒutuǐ·zi〈口〉【 зат.】
жарамсақ, жарбақ, итаршы, қошеметші,  

сатқын  . 

【狗尾草】ɡǒuwěicǎo【 зат.】  жасыл 

итқонақ, чумиза . 

【 狗 尾 续 貂 】 ɡǒuwěixùdiāo 

жомарттанып лаузым беру . 

【狗熊】ɡǒuxiónɡ【зат.】①қоңыр аю .

②бүгежең; жүрексіз; қорқақ; нәмәрт 

【狗血喷头】ɡǒuxuèpēntóu  мейірімсіз 

айғай, балағат  

【狗咬狗】ɡǒuyǎoɡǒu иттердің таласы . 

【狗仗人势】 ɡǒuzhànɡrénshì саруар 

күшін пайдана отырып, оңбағандық 

істеу . 

【 狗 嘴 吐 不 出 象 牙 】
ɡǒuzuǐtǔ·buchūxiànɡyá ондай 

оңбағаннан жақсы сөзді естей 

алмайсын . 

耇 ɡǒu〈书〉қартайған, мосқал тартқан 

шақ . 

枸 ɡǒu[枸杞 ](ɡǒuqǐ) 【 зат.】лициум, 

лиций, бозқараған; тікенбұқа.         

笱 ɡǒu〈方〉【 зат.】 морға; тұтқыр 

(балық ұстау үшін тал, тоқылған ау 

сияқты тұтқыр). 

 

 

ɡòu 

 

【勾当】 ɡòu·dànɡ【 зат.】 қылмысты 

әрекеттер 罪 恶 ～ ｜ бүлдірушілік; 

зияндық; зиянкестік 暗害～｜күдікті іс 

黑暗～｜айлалы әрекет    狡猾的勾当. 

构 ɡòu ①  құрастыру , тұтастыру , 

композиция ～ 图 ｜ сөз жасау, сөз 

туғызу, сөз тудыру ～词 . ②  ойдан 

алынған сөз , болжал 虚～｜алауыздық 

бастау ～怨.③тамаша шығарма 佳～.④
(Gòu) фамилияға қолданылады.ға 

қолданылады . 

构 ɡòu【зат.】 тұт ағашы . 

【 构 成 】 ɡòuchénɡ ① 【 ет. 】
конструктивизм (20 ғ. өнері мен 

архитектурасындағы формалистік 

бағыт)～主义.②【зат.】құрамдас бөлік; 

құрамды бөлік构成物. 

【构词法】ɡòucífǎ【 зат.】сөз жасау; 

сөз туғызу; сөз тудыру. 

【构架】ɡòujià①【зат.】ағаш қарқас 

木～  . ②【 ет. 】  жаңа теориялық 

жүйенің шегі ～新理论体系. 

【 构 件 】 ɡòujiàn 【 зат. 】 ① дайын 

конструкция, дайын элемент . ② 

құрылыс элементі . 

【 构 建 】 ɡòujiàn 【 ет. 】 құрылыс, 

конструкция ,құрылым  . 

【 构 拟 】 ɡòunǐ 【 ет. 】 жоспарлау, 

белгілеу, жоспар жасау . 

【构思】ɡòusī【ет.】 сюжеттік ой 主

题～｜пьесаның түпкі ойы ～剧本的｜

әңгіменің түпкі ойы ～一篇小说. 

【 构 图 】 ɡòutú 【 ет. 】  құрастыру, 

тұтастыру , композиция . 

【构陷】ɡòuxiàn【ет.】 қастық ойлау, 

душар қылу; замыр; құйтырқылық; 

сұмдық 

【构想】 ɡòuxiǎnɡ①【 ет.】  ойлану, 

толғану, елестету .②【зат.】түпкі ой . 

 

【构象】ɡòuxiànɡ【зат.】конформация . 

【 构 型 】 ɡòuxínɡ 【 зат. 】 ①
жайластырушылық; құрылғы, құрылыс, 

түр .  

【构怨】 ɡòuyuàn【 ет.】 алауыздық; 

дұшпандық; жаулық; қастық; 

өшпенділік жасау . 

【 构 造 】 ɡòuzào ① 【 зат. 】  дене 

құрылысы 人体～｜ сөйлем құрылысы 

句子的～.②【ет.】 үйдің  құрылысы ～

房屋. 

【 构 造 地 震 】 ɡòuzàodìzhèn 

тектоникалық жер сілкіну . 

【构置】ɡòuzhì【ет.】 ～防线｜～故事

情节. 

【构筑】 ɡòuzhù【 ет.】①  қорғаныс 

бекінісін салу ～工事.② құрылыс . 

【构筑物】ɡòuzhùwù【зат.】 құрылыс . 

购（購）ɡòu【ет.】  сатып алу, сауда 

жасау 采～｜мемлекеттік облигацияға 

жазылым 认～公债 . 

【购并】ɡòubìnɡ【ет.】қосылу . 

【购买】 ɡòumǎi【 ет.】  жаңа жыл 

тауарларын сатып алу ～年货. 

【购买力】ɡòumǎilì【зат.】～所及的需

求 төлем қабілеті бар сұраным 

(тауарлар мен көрсетілетін қызметтің 

халықтың ақшалай қаражатымен 

қамтамасыз етілген сұранымы). 

【购销】ɡòuxiāo【зат.】 сатып алу мен 

сатумен айналысу ～两旺. 

【购置】ɡòuzhì【ет.】他需要钱购置衣

服 киіну үшін оған ақша керек . 

诟（詬）ɡòu〈书〉①абыройсыздық, 

масқаралық . ② азарлау; жазғыру; 

кінәлау; сөгу; шілтелеу～病. 

【诟病】ɡòubìnɡ〈书〉【ет.】азарлау; 

жазғыру; кінәлау; сөгу; шілтелеу. 

【 诟 骂 】 ɡòumà 〈 书 〉【 ет. 】 

масқаралау, балағаттау; боқтап сөйлеу; 

боқтау; дікілдеу; жеку; жекіру; жерлеу; 

сөгу; тілдеу; ұрсу. 

垢 ɡòu ① 〈 书 〉 лас; таза емес, 

былғанған 蓬头～面 . ②  май дағы 

油～｜жүзім тас 牙～｜былғаныш; лас

泥 ～ . ③ 〈 书 〉  қорлыққа көну; 

қорлыққа шыдау   含～忍辱. 

【垢污】ɡòuwū【зат.】лас, былғаныш  

姤 ɡòu 〈 书 〉 ①  өте әдемі, әсем, 

сүйкімді , шырайлы . ② жамандық; 

жауыздық; қастық . 

冓 ɡòu〈书〉құрастыру. 

够（夠）ɡòu①【ет.】  钱够这个用吗

осыған ақша жете ма? ｜ тағам мен 

киімге жетеді 够嚼里儿  .②【 ет.】 

талаптарға сәйкес болу ～格｜білікті; 

жетік; құзыретті; терең білетін～条件 

③【үс.】 ауа райы едәуір суық 天气～

冷的  . ④【 ет. 】  күші жоқ, жете 

алмау ～不着｜жету ～得着. 

【够本】 ɡòuběn (～儿 ) 【 ет.】①

алалсыз; зиянсыз; шығынсыз. ② 

шығындарды өтеу . 

【够格】ɡòuɡé(～儿) 【ет.】 лайықты, 

тұрарлық, бағалы, құнды . 

【 够 交 情 】 ɡòujiāo·qinɡ достықпен 

санасу, айтарлықтай тату, дос . 

【够劲儿】ɡòujìnr〈口〉【сын.】  ауыр, 

қиын, қатал, қатты . 

【够朋友】 ɡòupénɡ·you нағыз дос, 

шын дос болу . 

【够呛】ɡòuqiànɡ шыдау, қиын, ауыр . 

【够戗】ɡòuqiànɡ〈方〉【сын.】  қатты 

шаршау 累得～ . 

【够瞧的】ɡòuqiáo·de【сын.】  ауыр, 

қатты, күшті, үлкен, ерекше . 

【够受的】ɡòushòu·de【сын.】  қатты 

шаршау 累得真～. 

【够味儿】 ɡòuwèir〈口〉【 сын.】  

шебер, қызықты, сырлас . 

【够意思】 ɡòuyì·si〈口〉 айрықша 

әсер ететін; ерекше әсерлендіретін; жан 

түршігетін; таң қалдыратын (өте күшті 

әсер ететін) болу  

 

遘 ɡòu 〈 书 〉 кездесу, кездестіру, 

соқтығысып қалу, тартылу,  ұшырау . 

搆 ɡòu〈书〉同“构 1”①—③. 

【搆陷】 ɡòuxiàn〈书〉  бір біріне 

қастық ойлау . 

彀 1ɡòu〈书〉жақпен тау, садақпен ату . 

彀 2ɡòu жеткілікті, жетерлік . 

【 彀 中 】 ɡòuzhōnɡ 〈 书 〉【 зат. 】
қармаққа іліну  - алдауына ілігу; 

тұзағына түсу入我～. 

雊 ɡòu〈书〉шықылықтау, тоқылдау . 

媾 ɡòu〈书〉① некелесу; тұрмысқа 

шығу; үйлену 婚～(两家结亲).② бітім 

жасау ～ 和 . ③ біріктірілу; қосылу,  

шығылысу 交～. 

【 媾 和 】 ɡòuhé 【 ет. 】 бейбітшілік 

туралы келсім шарт жасау . 

觏 ɡòu〈书〉 сирек кездесетін , болып 
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көрмеген, 罕～(难得遇见). 

 

ɡū 

 

估 ɡū 【 ет. 】  Оның деңгейін 

бағаламауға болмайды 不要低～他的水

平. 

【估测】ɡūcè【ет.】  болжалды баға, 

болжалды есеп . 

【估产】ɡūchǎn【ет.】  бағалау, баға 

беру . 

【估堆儿】ɡūduīr〈口〉【ет.】 толайым 

құнын білу, бағасын білу . 

【估计】ɡūjì【ет.】бағалау , болжау, 

шамалау . 

【估价】ɡūjià【ет.】 бағалау,  баға қою, 

калькуляция жасау . 

【估量】ɡū·liánɡ【ет.】  мүлікке баға 

кесу ～财产价格. 

【估摸】 ɡū·mo〈口〉【 ет.】Менің 

ойымша, ол келеді 我～着他会来. 

【估算】ɡūsuàn【ет.】 өндіріс көлемін 

бағалау ～ 产 量 ;  估 算 误差 есеп 

айыратын  қателік . 

苽 ɡū〈书〉тускарора , цицания . 

咕 ɡū 【 ел. 】  дауысқа еліктеу 

(дыбыстаушы мүшенін табиғи бір 

заттың дыбысына ұқсас дыбыс 

шығаруы). 

【咕咚】ɡūdōnɡ 拟  сарт, тарс, гүрс ; 

баспалдақтан күрс етіп құлау ～一声从

梯子上坠下来 . 

【 咕 嘟 】 ɡūdū 【 ел. 】  сылдырау; 

сыбдырлап ағу , бырқылдау; бұрқылдау, 

шуылдау . 

【咕嘟】ɡū·du〈方〉【ет.】①қайнату, 

пісіру .② ернін қымқыру 

【咕叽】ɡūjī бүлк-бүлк ету; бүлкілдеу; 

бырқылдау; бұрқылдау , балшылдау; 

шылпылдау, шөпілдету . 

【咕叽】ɡū·ji күбірлесу, сыбырласу . 

【咕唧】 ɡūjī【 ел.】  бүлк-бүлк ету; 

бүлкілдеу; бырқылдау; бұрқылдау , 

балшылдау; шылпылдау, шөпілдету. 

【 咕 唧 】 ɡū·jiм 【 ет. 】 күбірлесу, 

сыбырласу. 

【咕隆】 ɡūlōnɡ【 ел.】  тарсылдау, 

гүрілдеу . 

【咕噜】 ɡūlū 【 ел. 】  мыңқылдау; 

гүрiлдеу. 

【 咕 噜 】 ɡū·lu 【 ет. 】 мыңқылдау; 

гүрiлдеу. 

【咕哝】 ɡū·nonɡ【 ет.】 сыбырласу, 

мыңқылдау,  сыбырлап сөйлеу . 

呱 ɡū бөпенің жылауы .  

【呱呱】ɡūɡū〈书〉【ел.】  қатты ағыл 

– тегіл жылау ～而泣. 

    【呱呱坠地】ɡūɡūzhuìdì жаңа ғана 

туу . 

沽 1ɡū〈书〉① шарапты сатып алу ～

酒.② өз тауарына бағасын көтеріп сату 

待价而～. 

沽 2Gū【зат.】Тианджин   қаласы . 

【沽名】ɡūmínɡ【ет.】  даңқтылықты 

сатып алу ～钓誉 . 

孤 ɡū ① жетім ～儿.② жалғыз жабайы 

қаз ～雁｜жалғыз желкен ～岛 .③шет 

қалған, айырылған; аулақтанған; 

бөлектенген. 

 

【孤傲】ɡū’ào【сын.】 тәуелсіз, асқақ, 

көкірек . 

【 孤 本 】 ɡūběn 【 зат. 】 өте сирек 

кездесетін үлгі . 

【 孤 雌 生 殖 】 ɡūcí-shēnɡzhí 

партеногенез; партеногенетиялық 

көбейту. 

【孤单】ɡūdān【сын.】 ① ～的感觉

жалғыздық сезімі .②(力量) 感到孤单
жалғызсырап қалу . 

【孤胆】ɡūdǎn【сын.】  бір өзі батыр 

болу ～英雄. 

【孤岛】ɡūdǎo【зат.】①жерден алыс 

тұрған арал .② жау басып алған жер . 

【孤独】ɡūdú【сын.】 жалғыз , оңаша , 

бейбауырмал  

【孤儿】ɡū’ér【зат.】① жетімді бағып 

қағу 监 护 ～ . ②  жетімдер панасы, 

балалар үйі, жетімхана ～院. 

【孤芳自赏】ɡūfānɡzìshǎnɡ өзімшіл , 

паң . 

【孤负】 ɡūfù жақысылық істегенді 

білмейтін болу , рақметі жоқ адам болу  

【 孤 高 】 ɡūɡāo 〈 书 〉【 сын. 】  

тәкаппар болу, өзімшіл, паң ～自赏. 

【孤寡】ɡūɡuǎ ①【зат.】  жетім мен 

тұл әйел .②【сын.】  жалғыз тұру ～老

人 . 

【孤拐】ɡū·ɡuɑi〈方〉【зат.】①  бет 

сүйек, жақ сүйек .②тобық . 

【孤寂】ɡūjì【сын.】  因～而感到苦恼
жалғыздық қайғысын шегу; 

жалғызсырау. 

【孤家寡人】 ɡūjiāɡuǎrén қуылған , 

жалғызбас. 

【孤军】 ɡūjūn【 зат.】  өз күшімен 

шабылға тойтарыс беру ～作战 . 

【孤苦】ɡūkǔ【сын.】  жетім қалған , 

жалғыз ～伶仃｜қорғансыз болу ～无

依｜жағыз жасы үлкен адам ～的老人. 

【孤苦伶仃】(孤苦零丁) ɡūkǔlínɡdīnɡ 

жетім, жалғыз  . 

【孤老】 ɡūlǎo①【 сын.】  бойдақ; 

жалғыз басты; қоқа басы; соқа бас.②

【зат.】 асыраушы . 

【 孤 立 】 ɡūlì ① 【 сын. 】  бөлек; 

жекеленген; жекеше; қағас; 

оқшауланған; оңаша. ② 【 сын. 】  

жалғыз болу ～无援.③【ет.】 жауды 

оқшаулау ～敌人. 

【孤立语】ɡūlìyǔ【зат.】түбір тілдер . 

【孤零零】ɡūlínɡlínɡ (～的)【сын.】 

жалғыз; жалғыз басы; соқа басы. 

【孤陋寡闻】ɡūlòuɡuǎwén сауатсыздық, 

білімі жоқ . 

【孤僻】ɡūpì【 сын.】  томаға-тұйық 

мінез～的性格. 

 

【孤身】ɡūshēn【зат.】жалғыз , жетім . 

【孤孀】ɡūshuānɡ【зат.】жесір әйел; 

тұл әйел; тұл жесір. 

【孤行】ɡūxínɡ【ет.】   өз жолымен 

бару , өз қалауынша істеу ～己见 . 

【 孤 掌 难 鸣 】 ɡūzhǎnɡnánmínɡ 

дәрменсіз, аса  ауыр мақсат , . 

【孤证】ɡūzhènɡ【зат.】жалғыз – ақ 

дәлел . 

【孤注一掷】ɡūzhùyīzhì тәуекелге бел 

байлау , соңғы ұтыс . 

姑 -1ɡū ① (～儿 ) 【 зат.】немере апа 

表～ .②қайын апа; қайын сіңлі 大～

子｜қайын апа 小～子.③〈书〉қайын 

ата мен қайын ене 翁～.④ монах әйел 

尼～ .⑤(Gū)фамилияға қолданылады. . 

姑 -2ɡū 〈 书 〉【 үс. 】  әзірше оны 

қалдырып кетейік ～置勿论. 

【姑表】 ɡūbiǎo 【 сын. 】   немере 

туысқан ～亲｜ бөле; жиен; немере 

аға～兄弟｜немере қарындас ～姐妹. 

【姑夫】ɡū·fu【зат.】 аға, ағай . 

【姑父】ɡū·fu【зат.】аға , ағай . 

【姑姑】ɡū·ɡu【зат.】 апа . 

【姑舅】ɡūjiù【сын.】  немере аға ～

哥哥｜немере қарындас ～姐妹. 

【姑宽】ɡūkuān【ет.】姑息宽容：从严

查处，决不～. 

【姑老爷】 ɡūlǎo·ye【 зат.】① күйеу 

бала .② немере әженің күйеуі . 

【姑姥姥】ɡūlǎo·lɑo【зат.】апа . 

【姑妈】 ɡūmā〈口〉【 зат.】 күйеуге 

шыққан апа . 

【姑母】ɡūmǔ【зат.】апа . 

【姑奶奶】ɡūnǎi·nɑi〈口〉【 зат.】①

атаның апаллары . ② жаңа түскен 

келіншек; жас келіншек; желекті 

келіншек; келіншек. 

【姑娘】ɡūniánɡ〈方〉【зат.】① апа  .

②қайын апа, қайын сіңлі  . 

【 姑 娘 】 ɡū·niɑnɡ 【 зат. 】 ① қыз, 

бойжеткен.②〈口〉қыз . 

【姑娘儿】 ɡū·niɑnɡr〈方〉【 зат.】
жәлеп; жезөкше; салдақы. 

【姑婆】ɡūpó〈方〉【зат.】①күйеудің 

апасы .②атаның апалары . 

【姑且】ɡūqiě 【үс.】әзірге; әзірше; 

әлі; қазірге; қазірше. 

【姑嫂】ɡūsǎo【зат.】қайын апа мен 

келін . 

【 姑 妄 听 之 】 ɡūwànɡtīnɡzhī келгің 

келсе сене бер, келмегің келмесе сенбе . 

【 姑 妄 言 之 】 ɡūwànɡyánzhī әңгіме 

айтушыдан нақтылықты талап етпеу . 

【姑息】 ɡūxī【 ет.】 бетімен жіберу; 

жол беру, қисықты мақұлдау; қостау; 
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құп деу (жарамас істі, жарамсыз 

қылықты мақұлдау, жол беру). 

【 姑 息 养 奸 】 ɡūxīyǎnɡjiān бетімен 

жіберу; жол беру, қисықты мақұлдау; 

қостау; құп деу (жарамас істі, жарамсыз 

қылықты мақұлдау, жол беру). 

【姑爷】ɡūyé【зат.】күйеу бала . 

【姑爷】ɡū·ye〈口〉【зат.】күйеу бала . 

【姑爷爷】ɡūyé·ye【зат.】аға, ағай . 

【姑丈】ɡūzhànɡ【зат.】аға , ағай . 

【姑子】ɡū·zi〈口〉【зат.】монах әйел . 

轱（軲）ɡū见下. 

【轱轳】ɡū·lu доңғалақ, дөңгелек . 

【 轱 辘 】 ɡū·lu ① 〈 口 〉【 зат. 】

доңғалақ , дөңглек .②【ет.】домалау; 

зулау; зымырау; сорғалау; сырғанау. 

【骨朵儿】ɡū·duor〈口〉【 зат.】 гүл 

бүршігі; гүл шешегі, гүлдің қауызы; 

гүлдің түйнегі 

【骨碌碌】ɡūlūlū(～的)【сын.】  тез 

қимылдау , тезқозғалу . 

【 骨 碌 】 ɡū·lu 【 ет. 】  доп жерде 

домалап жатыр 皮球在地上～ . 

鸪〖鹁鸪〗、 бұлдырық , франколин 

орман кептер (көгершін тектес кішкене 

құстың бір түрі) [鹧鸪]. 

罛 ɡū〈书〉 балық торы . 

菰 ɡū ①【зат.】 цицания, тускарора . 

菇 ɡū ① сянгу саңырауқұлағы 香～｜
қыста жиналған сянгу саңырауқұлағы 

冬～.②(Gū)фамилияға қолданылады. . 

蛄 ɡū бұзаубас ［蝲蛄］ .     

【蓇葖】 ɡūtū【 зат.】  жапырақша – 

жемістің бір түрі  . 

【蓇葖果】ɡūtūɡuǒ【зат.】жапырақща 

жемісі . 

辜 ɡū ①айыпсыз; жазықсыз; күнәсыз; 

кінәсыз无～｜жауызға өлім жазасы да 

аз болар 死有余～.②〈书〉жақсылық 

істегенді білмейтін; рақметі жоқ～负 .

③(Gū)фамилияға қолданылады. . 

【辜负】 (孤负 ) ɡūfù【ет.】  сенімін 

ақтай алмау ～信任. 

酤 ɡū〈书〉①жас шарап .②сатып алу .

③сату . 

觚 ɡū ①бір тостаған шарап .②жазу; 

қиыстыру; шығару 操～ (写文章 ).③

〈书〉дөрекі; тоңмойын 有棱角的. 

毂（轂）доңғалақ; дөңгелек. 

箍 ɡū ①【ет.】箍木桶 ағаш бөшкені 

құрсаулау.②(～儿)【зат.】铁箍 темір 

құрсау; шеңбер 

 

 

ɡǔ 

 

古 ɡǔ① көне заман 远～｜бар назарды 

қазіргі заманға сүйеніп , баянғы 

заманға аз көңіл бөлу 厚今薄～ .②

【сын.】  ескі сурет салу ～画｜ескі 

қала ～城 .③ ескі бағытта ～拙｜ескі 

ақкөңілдік ～朴 .④  өткен уақыттағы 

адамдардың , қазіргіге қаоағанда ойы 

басқа 人心不～.⑤ бессөзді өлең 五～ .

⑥(Gǔ)фамилияға қолданылады. . 

【古奥】ɡǔ’ào【сын.】 архаизм; атам 

заманғы; ескі; көне 

【古板】ɡǔbǎn【сын.】   мінезі қыңыр 

脾气～. 

【古刹】 ɡǔchà【 зат.】 ежелгі будда 

ғибадатханасы . 

【古代】ɡǔdài【 зат.】①өткен дәуір, 

өткен заман, көне әулеттер .② ежелгі 

тарих 古代史. 

【古道热肠】ɡǔdàorèchánɡ жақсы және 

қайырымды болу . 

【古典】 ɡǔdiǎn ①【 зат.】 қанатты 

сөздер (афоризмдер). ② 【 сын. 】  

классикалық философия ～哲学｜орыс 

классикалық музыка 俄罗斯～音乐. 

【 古 典 文 学 】 ɡǔdiǎnwénxué  

классикалық әдебиет . 

【古典主义】ɡǔdiǎnzhǔyì классицизм 

(ескі грек, рим тілдерін, әдебиетін 

үйренуге негізделген халық ағарту 

жүйесі) , классикалық әдебиет . 

【古董】 (骨董 ) ɡǔdǒnɡ【 зат.】①
антикварлық; сирек кездесетін (көне‚ 

ескі‚ бағалы) зат .②ескіден келе жатқан; 

ескіден сақталып келген; ескіні 

қолдаушы; ескішіл адам . 

【古都】ɡǔdū【зат.】ежелгі астана – 

Лоян қаласы ～洛阳. 

【古尔邦节】 Gǔ’ěrbānɡJié【 зат. 】 

курбан – байрам, курбан  

【古方】ɡǔfānɡ (～儿) 【зат.】ежелгі 

рецепт . 

【古风】ɡǔfēnɡ【зат.】①ежелгі әдет – 

ғұрыптар .②поэзияның көне стилі . 

【古怪】ɡǔɡuài【сын.】  оғаш мінез 脾

气～  

【古国】ɡǔɡuó【зат.】ұзақ тарихы бар 

мемлекет 家. 

【古话】 ɡǔhuà【 зат.】 ескі мақал – 

мәтел . 

【古籍】ɡǔjí【зат.】көне әдебиет . 

【古迹】ɡǔjì【зат.】көзге көрінерлік; 

көңіл бөлерлік; назар аударарлық 

орындар мен ескі заман ескерткіштері  

【зат.】胜～. 

 

【古旧】ɡǔjiù【сын.】 ескі, кертатпа,  

патриархалдық . 

【古来】ɡǔlái【үс.】 ежелден, ежелден 

бері, көптен, адам заманнан; баяғыдан; 

ежелден; мәңгіден. 

【古兰经】Gǔlánjīnɡ【зат.】 Құран  

【古老】ɡǔlǎo【сын.】  ежелгі әдет ～

的风俗｜ежелгі хадық ～的民族. 

【 古 朴 】 ɡǔpǔ 【 сын. 】  ежелгі 

ақкөңілдік  

【古琴】ɡǔqín【зат.】 гучин – қытай 

ішекті шертпелі музыкалық аспаптың 

бір түрі . 

【 古 人 】 ɡǔrén 【 зат. 】 ① ежелгі 

адамдар .②палеоантроптар . 

【 古 色 古 香 】 ɡǔsèɡǔxiānɡ ескі 

классикалық стильде . 

【古生物】 ɡǔshēnɡwù 【 зат. 】 кен, 

қазып алған жануарлар мен өсімдіктер . 

【古诗】ɡǔshī【зат.】①көне стилінде 

болған поэзия .②ежелгі өлеңдер . 

【古书】ɡǔshū【зат.】көне кітаптар . 

【 古 体 诗 】 ɡǔtǐshī 【 зат. 】 көне 

стиліндегі болған поэзия . 

【古铜色】ɡǔtónɡsè【зат.】қола түсті, 

алабарқын; қарақошқыл. 

【古玩】 ɡǔwán【 зат.】 антикварлық, 

сирек кездесетін зат . 

【 古 往 今 来 】 ɡǔwǎnɡjīnlái адам 

заманнан; баяғыдан; ежелден; мәңгіден, 

баяғыдан жіне күні бүгінгі дейін  . 

【古文】 ɡǔwén 【 зат. 】 ① гувэн - 

көнеқытайлық әдеби тілінде жазылған 

шығармалар .②ежелгі жазулар . 

【古文字】 ɡǔwénzì 【 зат. 】 ежелгі 

жазулар . 

【古物】ɡǔwù【зат.】археологиялық, 

көне заттар . 

【古昔】 ɡǔxī〈书〉【 зат. 】 ежелгі 

заман; ескілік; ескілік заман; көнелік. 

【 古 稀 】 ɡǔxī 【 зат. 】  жетпіске 

жақындаған 年近～. 

【古训】ɡǔxùn【зат.】ежелгі өсиет , 

ежелгі нақыл сөздер . 

【古雅】ɡǔyǎ【сын.】  көне және әсем  

【 古 谚 】 ɡǔyàn 【 зат. 】  көне сөз 

сөйлеген . 

【古音】ɡǔyīn【зат.】①ежелгі сөйлеу .

② ежелгі ұйқас . 

【古语】ɡǔyǔ【зат.】①ежелгі тіл .②
архаизм; көне сөз; көнерген сөз 

(көнеленген, қолданудан шығып қалған 

сөздер, сөз тізбектері). 

【古远】 ɡǔyuǎn【 сын.】   бұрынғы 

әдет – ғұрыптар ～的民俗. 

【古筝】ɡǔzhēnɡ【зат.】чжың - гусли 

(ішекті музыка аспабының бір түрі). 

【古装】ɡǔzhuānɡ【зат.】 ежелгі заман 

туралы тарихи фильм ～戏. 

【古拙】 ɡǔzhuō【 сын.】  ескі жіне 

қарапайым . 

谷 1ɡǔ① терең тұңғиық 万丈深～.②
(Gǔ)фамилияға қолданылады. . 

谷 2（穀）ɡǔ① астықты, дәнді 百～ .②

сабан; салам～草｜бас; масақ (егіннің 

дәнді басы)～穗儿 .③〈方〉【 зат.】
тазартылмаған тары . 

【谷草】ɡǔcǎo【зат.】сабан; салам. 

【谷底】 ɡǔdǐ【 зат.】 алаптың түбі, 

қыспақ жер; тар өткел; үңгір 

【谷地】 ɡǔdì 【 зат. 】 егін; егіндік; 

егіндік алқап; егістік. 

【谷类作物】ɡǔlèizuòwù дәнді дақыл; 

дәнді егіс. 
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【谷物】ɡǔwù【зат.】①дәнді астық, 

дәнді дақыл; дәнді егіс.② дән, астық . 

【谷雨】ɡǔyǔ【зат.】астық  жауын – 

шашын – 20 – 21 сәуңрде басталады.  

【谷子】 ɡǔ·zi【 зат.】① итальяндық 

тары, чумиза .② тазартылмаған тары .

③〈方〉күріш . 

汩 ɡǔ〈书〉су ағыны . 

【汩汩】 ɡǔɡǔ 【 ел. 】  толқынның 

шалпылына, тасқын шуы дауысына  

еліктеу (дыбыстаушы мүшенін табиғи 

бір заттың дыбысына ұқсас дыбыс 

шығаруы), бұрқылдау . 

【汩没】ɡǔmò〈书〉【ет.】бату; батып 

кету; суға ағып кету; суға батып кету; 

суға кету. 

诂（詁）ɡǔ  ежелгі мәтінге берілген 

түсінік 训～ . 

股-1ɡǔ①【зат.】сан ②【зат.】 ортақ 

қызмет көрсету тобы 总务～｜жеке 

құрам үстелі 人事～.③(～儿)【зат.】 

үш жіптен тұратын арқан 三～儿绳 .④

( ～ 儿 ) 【 зат. 】 жарна; жарнақ; 

жарналық; жарнапұл; пай; үлес～份 .⑤

【зат.】 биржада алыпсатарлық істеу; 

саудагерлікпен шұғылдану; саудамен 

шұғылдану炒～｜ тастама акциялар 垃

圾～.⑥(～儿)【мөл.】a) су ағыны 一～

水儿.b) жылы жел ағыны 一～热气｜

хош иіс 一～香味｜энергия 一～劲.c) 

қарақшы топ,тонаушылар тобы 一～土

匪｜дұшпандар бөлігі 一～敌军. 

股 -2ɡǔ ұзын катет (тік бұрышты 

үшбұрыштың тік бұрыш жасайтын екі 

жағының бір жағы). 

【股本】 ɡǔběn 【 зат. 】 акционерлік 

капитал (компанияның акционерлік 

капиталының жай акцияларды 

ұстаушыларға тиесілі бөлігі; компания 

капиталының акциялар шығару 

нәтижесінде жұмылдырылатын бөлігі). 

【股东】ɡǔdōnɡ【зат.】акция ұстаушы 

(акциялы өнеркәсіп орнының мүшесі). 

【 股 东 会 】 ɡǔdōnɡhuì 【 зат. 】
акционерлер жиналысы . 

【股匪】ɡǔfěi【зат.】бандит, тонаушы, 

қарақшы . 

【股份】 (股分 ) ɡǔfèn【 зат.】жарна; 

жарнақ; жарналық; жарнапұл; пай; үлес. 

【股份公司】ɡǔfènɡōnɡsī акционерлік 

компания, акционерлік қоғам 

(жарғылық капиталы қатысушылардың 

қоғам мүлкіне қатысты міндетті 

құқықтарын куәландыратын белгілі бір 

мөлшердегі акцияларға бөлінетін 

коммерциялық ұйым) . 

【股份有限公司】ɡǔfènyǒuxiànɡōnɡsī 

шектелген жауапкершілігі бар 

акционерлік қоғам (жарғылық 

капиталы қатысушылардың қоғам 

мүлкіне қатысты міндетті құқықтарын 

куәландыратын белгілі бір мөлшердегі 

акцияларға бөлінетін коммерциялық 

ұйым), акционерлік компания . 

【 股 份 制 】 ɡǔfènzhì 【 зат. 】
акцияландыру  жүйесі (мемлекеттік 

кәсіпорынды акционерлік қоғамға 

айналдыру, жекешелендірудің бір түрі). 

【股肱】ɡǔɡōnɡ〈书〉【зат.】аяқ пен 

қол – ең сенілген көмекшілер . 

【股骨】ɡǔɡǔ【зат.】ортан жілік; сан 

жілік; сан сүйек 

【股价】ɡǔjià【зат.】акция құны . 

【股金】 ɡǔjīn【 зат.】 жарнапұлдық 

капитал; үлеспұлдық капитал , 

акционерлік капитал (компанияның 

акционерлік капиталының жай 

акцияларды ұстаушыларға тиесілі 

бөлігі; компания капиталының 

акциялар шығару нәтижесінде 

жұмылдырылатын бөлігі). 

【股利】ɡǔlì【зат.】дивиденд; үлесақы; 

үлеспайда (есеп беру уақытындағы 

акционерлік кәсіпорындардан түскен 

және акция жарнасына қарай 

акционерлерге үлестіретін пайда). 

【股民】ɡǔmín【зат.】акционер; акция 

ұстаушы (акциялы өнеркәсіп орнының 

мүшесі). 

【股票】ɡǔpiào【 зат.】 акция; жарна 

қағаз (акционерлік қоғамның 

капиталына ақша қосқанын 

айғақтайтын құнды қағаз). 

【股票价格指数】 ɡǔpiàojiàɡézhǐshù 

акция бағамының индексі . 

【 股 权 】 ɡǔquán 【 зат. 】  акция 

ұстаушының құқығы . 

【股市】ɡǔshì【зат.】 қор нарығы, қор 

биржасы (бағалы қағаздар бойынша 

мәміле жасалатын биржа)～市场. 

【 股 息 】 ɡǔxī 【 зат. 】 дивиденд; 

үлесақы; үлеспайда (есеп беру 

уақытындағы акционерлік 

кәсіпорындардан түскен және акция 

жарнасына қарай акционерлерге 

үлестіретін пайда). 

【股友】ɡǔyǒu【зат.】акционер; акция 

ұстаушы (акциялы өнеркәсіп орнының 

мүшесі. 

 

【股灾】ɡǔzāi【зат.】 қор нарығының 

үйреуі . 

【股指】 ɡǔzhǐ【 зат.】 акциялардың 

бағасын белгілеу. 

【股子】ɡǔ·zi【мөл.】жарна; жарнақ; 

жарналық; жарнапұл; пай; үлес. 

骨 ɡǔ①【 зат.】жілік; сүйек.② темір 

бетон (қолдан бетонмен яки цементпен 

темір шыбықтарды қосып қатайтқан 

құрылыс материалы)钢～水泥｜ киль 

(кеменің астыңғы жағына негіз ретінде 

үзынынан салынатын бөрене)龙～ .③
төзімділік; шыдам; шыдамдылық, 

беріктік; қажырлық; қажырлылық; 

қайраттылық; тұрақтылық; тұрыстық, 

мақсаттылық; нысаналық; 

ұмтылушылық ～ 气 ｜ жағымпаздық; 

жағынушылық; жалпылдақтық; 

жалпылдаушылық; жарамсақтық; 

итаршылық, құлдық ұрушылық; бас 

июшілік 媚～｜ айбын; ерлік; қажыр; 

қайрат侠～. 

【骨顶鸡】ɡǔdǐnɡjī【 зат.】қасқалдақ 

(үйрек). 

【骨董】ɡǔdǒnɡ антик, ескілікті зат  

【骨朵】 ɡǔduǒ【 зат.】 күрзі; қысқа 

шоқпар таяқ; шоқпар (оны украин 

казактары мен поляктар өкімет басына 

отырғандықтың нысана белгісі еткен). 

【 骨 感 】 ɡǔɡǎn 【 сын. 】  арбиған; 

арсиған; арық; сүйегі арсиған. 

【骨干】 ɡǔɡàn【 зат.】① диафиз ②

қаңқа сүйек【骨骼】ɡǔɡé【зат.】қаңқа; 

сүлде 

【骨骼肌】ɡǔɡéjī【зат.】қаңқа бұлшық 

еттері . 

【骨鲠】 ɡǔɡěnɡ〈书〉①【 зат. 】 

балық сүйегі .②【сын.】  қалтқысыз; 

тура; шын. 

【骨鲠在喉】ɡǔɡěnɡzàihóu  айтқысы 

келу . 

【骨骺】ɡǔhóu【зат.】 эпифиз  

【骨灰】ɡǔhuī【зат.】күл; сүйек; табыт. 

【骨架】 ɡǔjià【 зат.】 арқау; кереге; 

сүйек; сүйеніш; төсек; тұлға сүйеніш 

(затқа сүйеу болатын ішкі бөлімі) 

【 骨 节 】 ɡǔjié 【 зат. 】 буын (дене 

буындары). 

【 骨 库 】 ɡǔkù 【 зат. 】  сүйек 

сақталатын мұздатқыш . 

【骨力】 ɡǔlì【 зат.】 батыл; екпінді; 

жігерлі; қайратты; отты. 

【骨龄】ɡǔlínɡ【зат.】 сүйек жасы . 

【骨膜】ɡǔmó【 зат.】сүйек қабығы; 

сүйек тысы (сүйектің ең үстіңгі 

жылтыр қабығы). 

【骨牌】ɡǔpái【зат.】домино (ойын), 

ойын сүйектері . 

【骨牌效应】ɡǔpáixiàoyìnɡ дойбы әсері; 

тізбекті әсер 

【骨盆】ɡǔpén【зат.】жамбас  

【骨气】 ɡǔqì 【 зат. 】① төзімділік; 

шыдам; шыдамдылық, беріктік; 

қажырлық; қажырлылық; қайраттылық; 

төзімділік; тұрақтылық; тұрыстық, 

мақсаттылық; нысаналық; 

ұмтылушылық .② тұрақтылық  

【骨肉】 ɡǔròu 【 зат. 】①  барлық 

отбасы жиналды ～ 团 聚 ｜ туған 

балалар 亲 生 ～ . ②  қандас 

арақатынас ～相连. 

【骨殖】 ɡǔ·shi【 зат.】 сүйек (өлген 

адамның сүйегі). 

【骨瘦如柴】ɡǔshòurúchái құр сүйек, 

ырғайдай арық. 

【骨髓】 ɡǔsuǐ 【 зат. 】 жілік майы; 

кемік майы; сүйек майы 

【骨痛热】 ɡǔtònɡrè дэнгэ - безгек; 

қалтырау; қызу көтерілуі. 

【骨头】ɡǔ·tou【зат.】①сүйек, қаңқа .
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② еріншек; жалқау, бұлғаң; еңбек 

етпейтін; жалқау; жұмыс істемейтін; 

сандалбай 懒 ～ ｜ қатты сүйек – 

қажымас адам 硬～. 

【骨头架 子】 ɡǔ·toujià·zi ① қаңқа; 

сүлде . ② азғындық; арықтық; 

әлжуаздық; жүдеулік. 

【骨头节儿】ɡǔ·toujiér〈方〉【зат.】
бунақ; буын; буындалу; буындасу; жүйе; 

мүшелену. 

【骨血】ɡǔxuè【зат.】 қандас, жақын . 

【骨折】 ɡǔzhé 【 ет. 】 сынған жер; 

сынық. 

【骨子】ɡǔ·zi【зат.】 қолшатыр тірегі 

伞～｜желпуіш сүйеніші 扇～ . 

【骨子里】 ɡǔ·zilǐ 【 зат. 】  ішімде, 

ойымда,  жүректе . 

牯 ɡǔе енеке (сиыр тұқымдас күйіс 

қайыратын жануар). 

【牯牛】 ɡǔniú 【 зат.】 енеке (сиыр 

тұқымдас күйіс қайыратын жануар). 

贾 ɡǔ ①епті; епшіл; пысық; пысықша 

(көбінесе өз пайдасын көздеуші) 

商～｜ кітап сатушы 书～ .②  көпес  

善～.③〈书〉 аттарды сатып алу 马.④

〈书〉жарға жығу～祸.⑤〈书〉 余勇

可～. 

【贾祸】 ɡǔhuò〈书〉【 ет.】  жарға 

жығу . 

【贾人】ɡǔrén〈书〉【зат.】 саудагер , 

көпес . 

罟 ɡǔ〈书〉①ау .②ауда аулау . 

钴 ɡǔ 【 зат. 】 кобальт (химиялық 

элемент, темірден қаттырақ 

қызғылттанып тұратын күміс түсті ақ 

металл). 

蛄 ɡǔ бұзаубас  

蛊 ɡǔ улы паразит . 

【蛊惑】 ɡǔhuò 【 ет. 】  демагогтық 

қабылдау ～人心 . 

鹄 ɡǔ〈书〉насанаға тигізу 中～. 

【鹄的】ɡǔdì〈书〉【зат.】①  нысана 

ортасы .②нысана, мақсат  . 

馉 ɡǔ[馉饳](ɡǔduò)【зат.】 тұшпара . 

鼓 ɡǔ① (～儿 )【 зат.】  бел дабылы 

腰～｜қол даңығ дабылы 手～｜хуагу 

– фолклорлық өлеңдер 花～ .②  тас 

дабылы 石 ～ ｜ бақаның бақылдауы 

蛙 ～ ｜ құлақ жарғағы; құлақтың 

пердесі耳～.③  алақан соғу; қол соғу; 

қол шапалақтау～掌.④аздап жел соғу; 

аздап жел үру ～ 风 . ⑤ 【 ет. 】
дәрттендіру; итермелеу, 

ынталандыру ～【 ет.】｜көтермелеу; 

мадақтау; ынталандыру ～ 励 ｜
жігерлендірілу; қайраттандырылу; 

рухтандырылу; шабыттандырылу ～

舞｜бірдемені жасауға батылы бару ～

起 勇 气 . ⑥ 【 ет. 】 тасырайту; 

тасыраңдату; тасыраңдау; тасыраю.⑦
(Gǔ)фамилияға қолданылады. . 

【鼓吹】ɡǔchuī【ет.】① революцияға 

насихаттау ～革命 .②两部鼓吹  екі 

оркестрмен орындалған музыка . 

【 鼓 捣 】 ɡǔ·dɑo 〈 方 〉【 ет. 】 ①

әлектену; әурелену; шұғылдану. ②
азғыру; арандату; арандатушылық 

жасау; атыстыру; итермелеу; 

жымысқылау; ұрындыру; шағыстыру. 

【鼓点】 ɡǔdiǎn (～儿 )【 зат.】①

барабан ырғағы . ② барабан соғатын 

таяқшалар. 

【鼓动】 ɡǔdònɡ【 ет.】 үгіт жүргізу; 

үгіттеу; үгітшілік үндеу үнпарақ～传

单｜үгіт-көпшілік жұмысы～群众的工

作. 

【鼓风机】ɡǔfēnɡjī【зат.】ауа үрлейтін 

машина; ауа үргіш. 

【鼓鼓囊囊】 ɡǔ·ɡunānɡnānɡ (～的 )

【 сын. 】  бастан асады; лық толы; 

толып жатыр, толтырылған , толы . 

【鼓惑】ɡǔhuò  шүбә тудыру , бүлдіру; 

бүлік шығару; бүліншілік салу , азғыру; 

арандату; арандатушылық жасау; 

атыстыру; итермелеу; жымысқылау; 

ұрындыру; шағыстыру. 

【鼓角】 ɡǔjiǎo【 зат.】 барабан мен 

керней . 

【 鼓 劲 】 ɡǔjìn ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

ынталандыру . 

【 鼓 励 】 ɡǔlì 【 ет. 】 жігерлендіру; 

көтермелеу; рухтандыру; рухын көтеру , 

мадақтау; ынталандыру, жөн 

көтеру .дем беру  - 病人 

【 鼓 楼 】 ɡǔlóu 【 зат. 】  дабыл 

мұнарасы  . 

【鼓膜】ɡǔmó【зат.】құлақ жарғағы; 

құлақтың пердесі  

【 鼓 儿 词 】 ɡǔrcí 【 зат. 】  дабыл 

либретто (үлкен музыкалық 

шығарманың, көбінесе операның сөз 

мәтіні сөздері). 

【 鼓 师 】 ɡǔshī 【 зат. 】 Қытай 

театрындағы дабылшы – дирижер . 

【鼓手】ɡǔshǒu【зат.】дабылшы . 

【鼓书】ɡǔshū【зат.】дабыл либретто 

(үлкен музыкалық шығарманың, 

көбінесе операның сөз мәтіні сөздері). 

【鼓舞】 ɡǔwǔ ①【 ет.】  халықты 

рухтандыру ～ 人 心 ｜ әскер рухын 

көтеру ～ 士 气 . ② дем беру; 

жігерлендіру; шабыттандыру, 

көтермелеу; рухтандыру; рухын көтеру

令人～｜ зор қуанышта болу; қатты 

қуану; масайрасу; шаттану欢欣～. 

【鼓乐】 ɡǔyuè 【 зат.】  оркестрдің 

дүрілдеуі ～喧天. 

【鼓噪】ɡǔzào【ет.】гуіл; дүріл; қатты 

дауыс, абыр-дабыр; айқай-шу; гуріл; 

даңғыр; шуыл; шу . 

【鼓掌】ɡǔzhǎnɡ【ет.】  齐 声 ～жапа-

тармағай қол шапалақтау  ; үздіксіз қол 

шапалқтау 疯狂般的～. 

【鼓胀】ɡǔzhànɡ ①【ет.】іш кебу .②

【зат.】кебіну; қабыну; ісіну , тырсию . 

毂 ɡǔ【зат.】дөңгелектің төлкесі 

榾 ɡǔ[榾柮](ɡǔduò)〈方〉【зат.】 ағаш 

кесіндісі . 

榖 ɡǔ【зат.】 тұт ағашы . 

嘏 ɡǔ 又 jiǎ〈书〉 бақыт, иглілік, ұзақ 

өмір сүру . 

鹘（鶻） ɡǔ[ 鹘鸼 ](ɡǔzhōu)【 зат.】
орман кептер (көгершін тектес кішкене 

құстың бір түрі). 

穀 1ɡǔ〈书〉① қайырлы таң , қайырлы 

күн ～旦(吉利的日子).②жалақы . 

穀 2 ɡǔ дәнді, дәнді дақылдар . 

臌 ɡǔ  бөсір; шемен; ішбөсір水～｜іш 

кебу,көп болып кебу  气～. 

【臌胀】ɡǔzhànɡ іш кебу . 

瞽 ɡǔ〈书〉① соқыр ～者.② қисынсыз 

сөйлеу  , негісіз пайымдау ～说 . 

【瞽言】ɡǔyán〈书〉【зат.】бекер сөз; 

керіс; қисыны жоқ сөз; сандырақ , бос 

сөз; былшыл; далбаса; далбасалық; 

мылжың сөз. 

盬 ɡǔ〈书〉①тұзды көл .②сынғыш; 

морт; осал.③басылу; біту; доғарылу; 

қойылу; тоқталу; тоқтау; тыйылу; үзілу. 

瀔 ɡǔ 瀔 水 (Gǔshuǐ) Хэнан 

провинциясындағы Гушуй өзені . 

 

ɡù 

 

估 ɡù[估衣](ɡù·yi)【зат.】  ескілеу киім. 

固 ɡù ① тұрақтандыру, нығайту 稳～｜

нығайту , бекіту 加～ .② қатты дене, 

қатты ～体｜қату 凝～.③біржолата бас 

тарту; үзілді-кесілді бас тарту～辞｜

табанды тілек ～请｜позицияны бекем 

қоғау ～守阵地.④ бекем қорғау ～防.⑤

〈书〉білімсіз; инабатсыз; мәдениетсіз; 

надан; тоғышар ～陋 . ⑥  созылмалы 

ауру ～疾｜бойға сіңген әдеттер ～习.

⑦(Gù)фамилияға қолданылады.. 

固 2ɡù〈书〉①【үс.】бұйырмыс; өзіне 

лайық; тән; хас, ～ 有 ｜ шынында 

осылай істеу керек екен ～当如此｜
шынында , бұл менің тілегіме сай 

келеді ～所愿也.②连 әйтсе де; бірақ; 

дегенмен. 

【固步自封】 ɡùbùzìfēnɡ әуелгімен 

қанағаттану , кертартпа; 

консерваторлық. 

【固辞】ɡùcí〈书〉【 ет.】біржолата 

бас тарту; үзілді-кесілді бас тарту. 

【固氮】ɡùdàn【ет.】土 азотфиксация . 

【固定】ɡùdìnɡ ①【сын.】   үздіксіз 

мамандық ～ 职 业 ｜ негізгі қорлар 

(өндірістік-шаруашылық ұйымның 

шеңберінде жұмыс істеп түрған еңбек 

құралдары жиынтығының ақшалай 

тұлғалануы, яғни экономикалық 

субъектінің қарауында қазіргі сәтте бар 

капиталдың көлемі)～资产 .②【 ет.】
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бекіту . 

【固定汇率】ɡùdìnɡhuìlǜ тиянақталған 

валюта бағамы. 

【固定价格】ɡùdìnɡjiàɡé тиянақталған 

баға . 

【 固 定 资 产 】 ɡùdìnɡzīchǎn 

тиянақталған активтер; тіркелген 

активтер, негізі құрал-жабдық 

(өндірістік және бейөндірістік 

мақсаттағы еңбек құралдары), 

айналымнан тыс активтер 

(ұйымдардың, кәсіорындардың 

шаруашылық қаражат айналымынан 

алынған меншікті қаражаты) . 

【固定资金】ɡùdìnɡzījīn негізі құрал-

жабдық (өндірістік және бейөндірістік 

мақсаттағы еңбек құралдары) . 

【 固 化 】 ɡùhuà 【 ет. 】 қасаңдату 

жылдамдатқышы ～剂. 

【固陋】ɡùlòu〈书〉【сын.】 білімсіз; 

инабатсыз; мәдениетсіз; надан; 

тоғышар. 

【固然】 ɡùrán 连① сөзсіз, әлбетте; 

әрине; екібастан; кәдіксіз; күмәнсіз; сөз 

жоқ; шубәсіз .② бірақ, дегенмен . 

【固若金汤】ɡùruòjīntānɡ берік қамал  . 

【 固 守 】 ɡùshǒu 【 ет. 】 ① өз 

позициясын қорғап қалу～阵地  .② 

орнатылған ережелерді ұстау ～成法. 

【固态】ɡùtài【зат.】қатты күй . 

【固体】ɡùtǐ【зат.】 қатты дене, қатты . 

【固习】ɡùxí бойға сіңген әдеттер . 

【固有】ɡùyǒu【сын.】  өзіне лайық 

мәдениет ～文化. 

【固执】ɡù·zhi【сын.】 жабысқақ ой; 

қыр соңынан қалмайтын ой～念头. 

【 固 执 己 见 】 ɡùzhíjǐjiàn өз 

көзқарасында қасарып тұру . 

故 1ɡù ①  болмашы себеп 细～｜

жағымсыз жағдай 变 ～ . ②
қыдырымпаздық, жұмысқа келмеу 

(еңбек құқығында: қызметкердің 

жұмыс күні бойына дәлелсіз себеппен 

үш сағаттан астам уақыт жұмыста 

болмауы) 无～缺勤 . ③【 үс. 】 арам 

ниетпен істелген қылмыс ; қасақана 

істелген қылмыс 明 知 ～ 犯 . ④ 连 

сондықтан . ⑤ (Gù)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады.. 

故 2ɡù ①  ежелгі орналасқан жері ～

址｜ата қоныс; ата-мекен; ауыл; жер-

су～乡 .② туған дос亲～｜жақын туыс 

немесе жолдас қарым-қатынасы бар 

болу 沾亲带～ .③【ет.】(人) аурудан 

қайтыс болу 病～｜ауруды жұқтырып 

алып қайтыс болу 染病身～ . 

【故步自封】ɡùbùzìfēnɡ ескіріп қалу; 

қарайып қалу, артта қалғандық; әдеттен 

шықпаушылық; оралымсыздық. 

【 故 常 】 ɡùchánɡ 〈 书 〉【 зат. 】
бұлжымас; дайымғы; өзгермейтін; 

өзгермес; тұрақты, байырғы  

【故此】ɡùcǐ连 осы себеппен ～原因. 

【故道】 ɡùdào 【 зат. 】① байырғы 

билеушілердің заңдары .② Хуанхэның 

ескі арнасы 黄河～. 

【故地】 ɡùdì【 зат.】  таныс жерде 

қайта болу ～重游. 

【故都】ɡùdū【зат.】 байырғы астана . 

【 故 而 】 ɡù’ér 连 сол себепті , 

сондықтан . 

【故宫】 ɡùɡōnɡ 【 зат. 】  Гугун – 

Пекиндегі бүрынғы императорлық 

сарай  . 

【故国】ɡùɡuó〈书〉【зат.】①ежелгі 

мемлекет.②атамекен, отан .③ата қоныс; 

ата-мекен; ауыл; жер-су. 

【故伎】ɡùjì ең ұнамды әдіс. 

【故技】ɡùjì【зат.】ең ұнамды әдіс～

重演. 

【故交】ɡùjiāo〈书〉【зат.】 байырғы 

таныс болушылық , ежелгі дос, ескі 

дос . 

【故旧】 ɡùjiù〈书〉【 зат.】   ескі 

достық ешқашан ұмытылмайды ～不遗. 

【故居】ɡùjū【зат.】 Лу Синнің ежелгі 

тұратын үйі 鲁迅～. 

【故里】ɡùlǐ【 зат.】 ата қоныс; ата-

мекен; ауыл; жер-су.. 

【 故 弄 玄 虚 】 ɡùnònɡxuánxū босқа 

адамдарға  бас қатыру  . 

【故去】ɡùqù【ет.】мәңгілік ұйқыға 

кету; өлу , қайтыс болу . 

【故人】ɡùrén【зат.】①  ежелгі дос, 

ескі дос .② бұрынғы күйеу . 

【故杀】 ɡùshā 【 ет.】 қастандықпен 

өлтіру; қастасып өлтірушілік. 

【故实】ɡùshí【зат.】①оқиға; өнеге; 

өнеге боларлық жағдай; өткенде орын 

алған; үлгі боларлық; үлгілі іс (кейінгі 

іске үлгі боларлық я ақтауға себепкер 

боларлық өткендегі өнеге)实.②әрекет, 

қылыс , іс . 

【故世】ɡùshì【ет.】   қайтыс болу , 

өлу . 

【故事】 ɡùshì【 зат.】  істелген іске 

қалай болса солай қатысу 奉行～(按老

规矩办事). 

【故事】 ɡù·shi【 зат.】①  ертегі , 

болмаған нәрсе; өтірік 神 话 ～ ｜

фольклорлық аңыз – әңгіме 民间～｜

ертегі айту 讲～.②сюжетке құрылған; 

сюжеттілік ～性. 

【故事片儿】ɡù·shipiānr【зат.】көркем 

фильм . 

【故事片】ɡù·shipiàn【зат.】  көркем 

фильм . 

【故书】ɡùshū【зат.】①ежелгі кітап .

②кітаптың ежелгі нұсқасы . 

【故态】ɡùtài【зат.】үйреншікті өмір 

қалпы. 

【 故 态 复 萌 】 ɡùtàifùménɡ рецидив 

(белгілі бір құбылыстың қайталануы). 

【故土】 ɡùtǔ【 зат.】  туған өлкені 

сағыну 怀念～. 

【故我】ɡùwǒ【зат.】 қазіргі өмерден 

артта қалған . 

【故习】ɡùxí【зат.】 байырғы салт . 

【故乡】 ɡùxiānɡ【 зат.】离开故乡 

туған жермен айырылу . 

【 故 意 】 ɡùyì ① 【 үс. 】 қасақана 

жасалатын зиян ～伤害 .②【 зат.】
қастандықпен өлтіру; қастасып 

өлтірушілік～杀人. 

【故友】 ɡùyǒu 【 зат. 】①  қайтыс 

болған дос .② ескі жос. 

【故园】ɡùyuán【зат.】 отан, атамекен . 

【 故 障 】 ɡùzhànɡ 【 зат. 】 

жарамсыздықты жою 排除～. 

【故知】ɡùzhī〈书〉【зат.】 ескі дос, 

ежелгі дос . 

【故址】ɡùzhǐ【зат.】бұрынңы тұрған 

жері . 

【 故 纸 堆 】 ɡùzhǐduī 【 зат. 】 қағаз 

қоқыр-соқыр . 

【故智】 ɡùzhì〈书〉【 зат.】 өзінің 

істеген әрекет ісінде Чжан И ізімен 

кету一张仪之～. 

顾 ɡù①айнала көз жіберу; ақырайту; 

ақыраю; елегізіту; жалақ-жұлақ қарау; 

жалақтау; жан-жаққа қарау 环 ～ ｜
айнала көз жіберу; ақырайту; ақыраю; 

елегізіту; жалақ-жұлақ қарау; жалақтау; 

жан-жаққа қарау四～ .②【ет.】 ананы 

да мынаны да қадағалау 兼 ～  . ③ 

безерлікпен қалаулы нәтижеге қол 

жеткізу 三～茅庐.④бару; барып шығу; 

келу; келіп кету; келіп қарау; кіріп 

шығу 光～｜ қатысуымен ілтипатын 

көрсету 惠 ～ ｜ аларман; келермен; 

клиент; қажеткер; пайдаланарман; 

сатарман; тапсырыскер (алыс-беріс я 

жұмыс ретінде мекемеге келіп 

жүруші) ～ 客 . ⑤ асты-үстіне түсіп 

айналу～恋｜аянбайтын, жанкешті 奋

不 ～ 身 . ⑥ (Gù)фамилияға 

қолданылады. . 

【顾此失彼】 ɡùcǐshībǐ екі кеменің 

құйрығын ұстаған суға кетеді. 

 

【顾及】 ɡùjí【 ет.】  қиыншылықпен 

санаспау 不顾及困难. 

【 顾 忌 】 ɡùjì 【 ет. 】 алды-артына 

қарамастан әрекет істеу 无所～. 

【顾家】ɡùjiā【ет.】отбасының қамын 

ойлау . 

【 顾 客 】 ɡùkè 【 зат. 】 алармандар; 

келермендер; клиенттер; 

пайдаланармандар; сатармандар; 

тапсырыскерлер～们. 

【顾怜】ɡùlián【ет.】顾念爱怜：我这

样做全是为了～他. Жан ашу 

【顾脸】ɡùliǎn〈口〉【ет.】 әдеп сақтау, 

өзін қолайлы ұстау . 

【顾恋】ɡùliàn【ет.】 кәрі не жастарға 
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мейірімділікті көрсету ～老小｜ұл не 

қыз балаға мейірімділікті білдіру ～子

女. 

【顾虑】ɡùlǜ①【 ет.】 қауіп тудыру; 

қорқу тудыру 引起～【 зат.】  қауіпті 

жою 打消～｜көптеген қауіп ～重重. 

【顾【зат.】思义】ɡùmínɡsīyì атауына 

қарағанда . 

【顾念】ɡùniàn【ет.】 ағалық көрсету, 

қамқорлық , үздіксіз ой . 

【 顾 盼 】 ɡùpàn 【 ет. 】 айнала көз 

жіберу; ақырайту; ақыраю; елегізіту; 

жалақ-жұлақ қарау; жалақтау; жан-

жаққа қарау左右～. 

【顾盼自雄】ɡùpànzìxiónɡ масайраған; 

масаттанған; паң; тоқмейіл. 

【 顾 全 】 ɡùquán 【 ет. 】  жалпы 

қызығушылықпен санасу ～大局 . 

【顾问】ɡùwèn【зат.】 заң бөліміндегі 

кеңес беруші 法律～. 

【顾惜】ɡùxī【 ет.】①  денсаулықты 

сақтау ～身体｜～国家财产.②біреудің 

намысына тиюге аяушылық ету～的自

尊心. 

【顾绣】ɡùxiù【зат.】кестелеу; кесте 

тігу. 

【顾影自怜】 ɡùyǐnɡzìlián әйеншек , 

өзін аяу . 

【 顾 主 】 ɡùzhǔ 【 зат. 】 аларман; 

келермен; клиент; қажеткер; 

пайдаланарман; сатарман; тапсырыскер 

(алыс-беріс я жұмыс ретінде мекемеге 

келіп жүруші) 

клиент биржи → биржа тапсырыс. 

梏 ɡù бұғау; кісен, қандала; қолкісен 

(қолға салатын шынжыр кісен)桎～. 

崮 ɡù 孟良～｜抱犊～(都在山东). 

牿 ɡù〈书〉①қаша .② бұқа мүйізіне 

киілетн ағаш арқалық . 

雇（僱）ɡù①【ет.】 қолдану, жалдау, 

пайдалану ～ 用 ｜ баға бағушыны 

жалғаалу ～保姆 .②【 ет.】  арбаны 

жалға алу ～ 车  . ③ (Gù)фамилияға 

қолданылады. . 

【 雇 工 】 ɡùɡōnɡ ① (--) 【 ет. 】

жұмысшыларды жалдау . ②【 зат. 】
жалдама жұмысшы; жалдамалы 

жұмысшы. 

【 雇 农 】 ɡùnónɡ 【 зат. 】 батырақ; 

жалшы; малай (ауыл 

шаруашылығының жалдамалы 

жұмысшысы, әдетте кедейленген 

шаруалардан шығады). 

【雇请】ɡùqǐnɡ【ет.】  ас пісірушіні 

жалдау ～厨师. 

【雇凶】 ɡùxiōnɡ【 ет.】  жалдамалы 

өлтірушілік ～杀人. 

【雇佣】ɡùyōnɡ【ет.】жалдама еңбек 

雇佣劳【ет.】. 

【 雇 佣 兵 役 制 】 ɡùyōnɡ-bīnɡyìzhì 

жалдамалы әскердің жүйесі . 

【 雇 佣 观 点 】 ɡùyōnɡɡuāndiǎn 

жалданушының тәсілі . 

【雇佣劳动】ɡùyōnɡláodònɡ жалдама 

еңбек . 

【雇用 】 ɡùyònɡ 【 ет. 】  қосымша 

жұмысты алу ～临时工. 

【 雇 员 】 ɡùyuán 【 зат. 】 жалдама; 

жалданбалы; өз еркімен жалданушы. 

【雇主】ɡùzhǔ【 зат.】жалға алушы; 

жалдаушы, жұмыс беруші . 

锢（錮）ɡù пісірінді (металдың пісіріп 

жамалған жері) 

【锢漏】 ɡù·lou пісірінді (металдың 

пісіріп жамалған жері) 

【锢露】 ɡù·lou【 ет.】  жарықшақты 

қазанды пісіріп бітеу ～锅.也作锢漏. 

痼 ɡù созылмалы ауру ～疾｜ әдет 

қалып-тасып қалған～习  қалыптасып 

кеткен жарамсыз қылық ～癖. 

【 痼 弊 】 ɡùbì 【 зат. 】 құмарпаз 

жетіспеушілік . 

【痼疾】ɡùjí【зат.】созылмалы ауру . 

【 痼 癖 】 ɡùpǐ 【 зат. 】 қалыптасып 

кеткен жарамсыз қылық. 

【痼习】ɡùxí【зат.】әдет қалып-тасып 

қалған. 

 

ɡuā 

 

瓜 ɡuā 【 зат. 】① бақша дақылдары 

(қарбыз, қауын т. б.).②таяқтың асқабақ 

түріндегі ұшы .③(Guā)фамилия. 

【瓜代】ɡuādài〈书〉【ет.】айырбастау; 

алмастыру; ауыстыру. 

【瓜分】ɡuāfēn【ет.】бөліктерге бөлу . 

【瓜葛】ɡuāɡé【зат.】қарым-қатынас; 

қатынас; өзара байланыс, 

байланыстылық; қатыс 

【 瓜 农 】 ɡuānónɡ 【 зат. 】 қауын 

фермасы . 

【瓜皮帽】 ɡuāpímào(～儿 )【 зат.】
кішкентай дөңгелек телпек . 

【瓜片】 ɡuāpiàn【 зат.】  гуапиан – 

асқабақ бөлігі – көк шайдың сорты . 

【瓜期】ɡuāqī〈书〉【 зат.】 ауысым 

уақыты  

【瓜熟蒂落】 ɡuāshúdìluò бәрінің өз 

реті бар. 

【瓜田李下】ɡuātiánlǐxià өзіне күдікті 

тудыру . 

【瓜子】ɡuāzǐ(～儿)【зат.】①асқабақ 

дәні; асқабақ шемішкесі. ② бәдірен; 

қияр. 

【瓜子脸】ɡuāzǐliǎn【зат.】сопақ бет. 

【呱哒】 ɡuādā   тарс ету, шапалақ 

дыбыстары . 

【 呱 哒 】 ɡuā·dɑ тарс ету, шапалақ 

дыбыстары. 

【 呱 嗒 】 ɡuādā 【 ел. 】  тарс ету, 

шапалақ дыбыстары. 

【 呱 嗒 】 ɡuā·dɑ 〈 方 〉 тарс ету, 

шапалақ дыбыстары. 

【呱嗒板儿】 ɡuā·dɑbǎnr【 зат.】①

бамбук зырылдауық; тарсылдақ. ②

〈方〉шабата (tā·lɑbǎnr). 

【呱呱】 ɡuāɡuā【 ел. 】  ағыл-тегіл 

болып жылау; еңіреп жылау; көп жылау. 

    【呱呱叫】ɡuāɡuājiào〈口〉【сын.】  

өте жақсы , тіпті жақсы . 

【 呱 唧 】 ɡuā·ji тарс ету; шапалақ 

дыбыстары, қол соғу; қол шапалақтау 

刮 1ɡuā 【 ет. 】 ① сақалды, мұртты 

қыру～胡子｜өазанды қыру ～锅 .② 

қамырмен жапсыру ～糨子 .③жинап 

алу . 

刮 2（颳）ɡuā【ет.】 жел соғып тұр  

又～起风来了! 

【刮鼻子】ɡuābí·zi①мұрынды уқалау .

②мінеу; сынау. 

【刮刀】 ɡuādāo 【 зат. 】 қырғыш , 

қырғы; ұңғуыр. 

【刮地皮】ɡuādìpí ел тонау . 

【 刮 宫 】 ɡuāɡōnɡ 【 ет. 】 жатырды 

қырып тазарту . 

【刮刮叫】ɡuāɡuājiào өте жақсы, тіпті 

жақсы . 

【刮脸】ɡuāliǎn【ет.】～刀 ұстара . 

【刮脸皮】 ɡuāliǎnpí 〈方〉  жұрт 

алдында ұялтып тастау . 

【 刮 目 相 待 】 ɡuāmùxiānɡdài басқа 

көзбен қарау-  ой – пікірді өзгерту . 

【刮目相看】 ɡuāmùxiānɡkàn басқа 

көзбен қарау-  ой – пікірді өзгерту. 

【刮痧】ɡuāshā【ет.】 гуаша уқалауы , 

денені қызғанына дейін қырып тастау . 

【 刮 舌 子 】 ɡuāshé·zi 【 зат. 】 тіл 

қырғышы . 

胍 ɡuā【зат.】гуанидин  

栝 ɡuā①арша (жемісі хош иісті тікенек 

жапырақты бұта).②〈书〉箭末扣弦处. 

【栝楼】 ɡuālóu【 зат.】 трихозантес, 

трихозант . 

鸹（鴰）қарға . 

劀 ɡuā〈书〉жону; қыру; қырып алу; 

қырып тастау. 

 

 

ɡuǎ 

 

呱 ɡuǎ өсек айту; өсек айтумен 

шұғылдану; сыпсыңдау; сыпылдау, көп 

сөйлеу 拉呱儿.  

剐 （ 剮 ） ɡuǎ 【 ет. 】 ① кескілеу; 

шапқылау 千刀万～.② қолды жаралау 

手上～了一个口子. 

寡 ɡuǎ ① аз сөйлейтін; сөзге зауқы аз, 

сөзуар емес ～言｜сауатсыздық, білімі 

жоқ 孤陋～闻.② тұщы және дәмсіз 清

汤～水.③жесір қалу; тұл қалу 守～｜

жесір әйел; тұл әйел; тұл жесір～居. 

【寡不敌众】ɡuǎbùdízhònɡ сансыз көп 

әскерден қарсы тұра алмау, күші 

жетпеу . 

【 寡 淡 】 ɡuǎdàn 【 сын. 】 

жалықтыратын; жалықтырғыш; 
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зеріктіретін; көңілсіз; қызықсыз 

【寡妇】ɡuǎ·fu【зат.】жесір әйел; тұл 

әйел; тұл жесір. 

【寡合】 ɡuǎhé 〈书〉 жанасымсыз; 

жанасымы кем; томаға-тұйық; тұйық 

【寡欢】ɡuǎhuān【 сын.】  жабыңқы; 

жабыраңқы; жабырқаған; жабырқаңқы; 

зарлы; қайғы басқан; қайғылы; 

мұңайған; мұңды; уайымды郁郁～. 

【寡居】ɡuǎjū【ет.】көп жылдар жесір 

қалу～多年. 

【寡廉鲜耻】ɡuǎliánxiǎnchǐ ибасыздану, 

ар-ұят, ұждан дегеннен түк болмау. 

【 寡 情 】 ɡuǎqínɡ 【 сын. 】  әділ; 

байсалды; бейтарап; отсыз; салқын; 

ынтық емес, бойкүйез; дел-сал; енжар; 

көңілсіз; самарқау; селқос; селсоқ. 

【寡人】ɡuǎrén【зат.】БіЗ, МЕН – өзі 

туралы айтқан ие болушы князь . 

【 寡 头 】 ɡuǎtóu 【 зат. 】 қарж 

олигархиясы 金融～. 

【寡头政治】ɡuǎtóuzhènɡzhì олигархия 

(мемлекет пен экономиканы 

басқарудағы шағын топтың саяси және 

экономикалық үстемдігі). 

【寡味】ɡuǎwèi【сын.】  дәмсіз тамақ 

茶饭～. 

【寡言】ɡuǎyán【сын.】 бұйығы; сөзге 

сараң; сөйлемейтін; тұйық 沉默～｜～

少语. 

 

ɡuà 

 

卦 ɡuà【 зат.】 болашағын алдын ала 

болжау 占 ～ ｜ күмәнді биркамен  

болашағын алдын ала болжау 打～求签. 

【 卦 辞 】 ɡuàcí 【 зат. 】 әр 64 

триграммалардың түпкі мағынасын 

сипаттау  . 

诖（詿）ɡuà〈书〉①алдау; бұлаңдау; 

жадыгөйлену. ②  басқа үшін қиянат 

көру ～误. 

【诖误】ɡuàwù〈书〉【ет.】басқа үшін 

қиянат көру . 

挂 （ 掛 ） ɡuà ① 【 ет. 】  қабырға 

сағат ～钟｜сурет қабырғада ілініп тұр 

画～在墙壁上｜ аспа бесік; аспалы 

бесік～篮.②【ет.】 脸上～着一层灰土 

бетінде қабаттай шаң - тозаң жатыр .. 

【 挂 碍 】 ɡuà’ài 【 ет. 】  жүрегімде 

қорқынышқа орын жоқ心中无所～. 

【挂表】 ɡuàbiǎo〈方〉【 зат.】 қалта 

сағат . 

【挂不住】 ɡuà·buzhù〈方〉【 ет.】
қысылу; ұялу; ұялып қызару; ұятқа 

қалу. 

【挂彩】ɡuàcǎi【ет.】① түрлі – түсті 

жібекпен безендіру .② жаралану . 

【 挂 车 】 ɡuàchē 【 зат. 】 тізбек; 

тіркелгіш; тіркеме. 

【挂齿】ɡuàchǐ【ет.】 бұл туралы айту 

керек па ? 何足～. 

【 挂 锄 】 ɡuàchú 【 ет. 】 айдаудың, 

жыртудың соңы . 

【挂单】ɡuàdān【 ет.】  алба –жұлба 

киімді іліп қою . 

【挂挡】ɡuàdǎnɡ【ет.】  машинадағы 

бағдарламаны қосу . 

【 挂 斗 】 ɡuàdǒu 【 зат. 】 тізбек; 

тіркелгіш; тіркеме. 

【挂钩】ɡuàɡōu ①(--)【ет.】тіркеу .②

(--)【 ет.】  біреумен байланысу . ③

【 зат.】  көтергіш кранды тіркеу 吊

车～｜вагон тіркеулері 火车～. 

【 挂 冠 】 ɡuàɡuān 〈 书 〉【 ет. 】 

отставкаға кету ～归隐. 

【挂果】ɡuàɡuǒ【ет.】жемісін беру . 

【挂号】 ɡuàhào【 ет.】①  дәрігерге 

жазылу 看 病 ～ . ② тапсырысты 

(жеткізілуі міндетті болған аманат). 

【挂花】 ɡuàhuā【 ет.】① гүл ашу; 

гүлдену; гүлдеу; шешек ату. ②
жаралану . 

【挂怀】 ɡuàhuái 【 ет. 】 алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану 

【挂幌子】ɡuàhuǎnɡ·zi〈方〉①сауда 

ашу, сауданы бастау . ② амалын 

бүркемелеу; жасырылу; жасырыну; 

ойлағанын бүркемелеу; тасалану. 

【挂火】ɡuàhuǒ(～儿 )〈方〉【 ет.】
тыныштық сақтау  

【挂机】ɡuàjī【ет.】 трубканы ілу . 

【挂记】ɡuà·jì【ет.】сағыну  

【挂甲】ɡuàjiǎ【 ет.】  қару – жарақ 

кию . 

【 挂 件 】 ɡuàjiàn 【 зат. 】  алтын 

салпыншақ 金～｜ яшма салпыншағы 

玉石～. 

【挂累】ɡuàlěi【 ет.】  жағымсыздық 

келтіру . 

【 挂 历 】 ɡuàlì 【 зат. 】  қабырға 

күнтізбесі . 

【 挂 镰 】 ɡuàlián 【 ет. 】 күзгі егін 

жинауды бітіру . 

【 挂 零 】 ɡuàlínɡ ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

қырықтан артық 四十～. 

【挂漏】 ɡuàlòu【 ет.】 көп нәрседен 

айырылып қалу . 

【挂虑】ɡuàlǜ【ет.】алаңдау; қайғыру; 

қапалану; тынышсыздану. 

【挂面】 ɡuàmiàn【 зат.】 вермишель 

(зауытта істелген жіңішке жұмыр 

кеспе). 

【 挂 名 】 ɡuàmínɡ ( ～ 儿 ) 【 ет. 】
жазылып қою; тіркеліп қою. 

【挂念】 ɡuàniàn 【 ет. 】 алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану , қапалану, 

сағыну . 

【挂牌】ɡuàpái【ет.】 (～儿)жұмысты 

бастау . 

【 挂 屏 】 ɡuàpínɡ ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
нұсқаумен берілген панно . 

【挂牵】 ɡuàqiān 【 ет. 】 алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану, қапалану , 

сағыну . 

【挂欠】ɡuàqiàn【ет.】борышқа алу; 

қарызға алу, несиеге алу . 

【挂失】 ɡuàshī【 ет.】 жоғалған зат 

туралы мәлімдеу . 

【挂帅】ɡuàshuài【ет.】маршал атағын 

алу (генералдан жоғары әскери атақ). 

【挂锁】ɡuàsuǒ【зат.】аспалы құлып . 

【挂毯】ɡuàtǎn【зат.】суретті кілем; 

түс кілем. 

【挂图】ɡuàtú【зат.】оқу картасы 教

学～. 

【 挂 孝 】 ɡuàxiào 【 ет. 】 аза тұту; 

азалану; қара жамылу. 

【 挂 心 】 ɡuàxīn 【 ет. 】 алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану, абыржу; 

алаңдау; дегбірсіздену; маза кету; 

мазасыздық; тынышсыздық. 

【挂靴】 ɡuàxuē【 ет.】  командадан 

шығу . 

【挂羊头卖狗肉】ɡuàyánɡtóumàiɡǒuròu 

алдау; бұлаңдау; жадыгөйлену, 

алдаушылықпен айналысу . 

【挂一漏万】ɡuàyīlòuwàn көп нәрседен 

айырылып қалу. 

【挂账】ɡuàzhànɡ【ет.】 несиеге келу . 

【挂钟】 ɡuàzhōnɡ 【 зат. 】 қабырға 

сағат  

【挂轴】 ɡuàzhóu ( ～儿 ) 【 зат. 】 

қабырға каллиграфиялық жазба . 

【罣误】 ɡuàwù қылмысқа келтіру , 

алдауға түсіру . 

褂 ɡuà(～儿)кеудеше, кофта 短～儿｜

шекпен, кеудеше, қытай көйлегі 小～儿

(短的)｜қысқа халат 大～儿(长的)｜

магуа – қытай халатының үлгісі  马～儿. 

【褂子】ɡuà·zi【зат.】кеудеше, кофта. 

 

ɡuāi 

 

乖-1ɡuāi【сын.】 ①жуас; тілалғыш.②

баланың ақылды сөйлеуі 这孩子嘴～. 

乖 -2ɡuāi〈书〉① бұзу, қарамастан , 

кейін қайту; кейін шегіну; шегіну; 

шегіншектеу ～违  .② арғы; қарама-

қарсы тұрған～戾｜абсурд;  

 

мағынасыздық; сандырақ; танту; 

тантық～谬. 

【乖乖】ɡuāiɡuāi ①(～儿的)【сын.】 

бауырына басу; еркелету; еркелетіп 

сипау, сүю .②【зат.】бағыну; бойсұну; 

жығылу; көну. 

【乖乖】ɡuāi·ɡuɑi 【од.】   балақай ! 

【 乖 蹇 】 ɡuāijiǎn 〈 书 〉【 сын. 】  

бақытсыз тағдыр 时运～. 

【乖觉】 ɡuāijué【 сын.】  аңғарғыш; 

аңғарымпаз; бәле; зейінді; зерек; 

түсінгіш, қабілетті. 

【乖剌】ɡuāilà〈书〉【сын.】  кедергі 

жасау; қарсы болу; қарсыласу; 

қарсылық ету; қарсылық көрсету; 

қарсы тұру, бағынбайтын; бас имейтін; 
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дүлей; қайсар. 

【 乖 戾 】 ɡuāilì 〈 书 〉【 сын. 】   

арындауық мінез 性情～ . 

【乖谬】 ɡuāimiù 【 сын. 】  абсурд; 

абсурдты; ақылға сыймайтын; 

сандырақ; тантулық. 

【 乖 僻 】 ɡuāipì 【 сын. 】  ақылдан 

жазған; ақылдап адасқан; есалаң; 

жынды; жын қаққан; жын шалған мінез 

性情～. 

【乖巧】 ɡuāiqiǎo【 сын.】  ① озат; 

тамаша, бапшыл; бипаз; ебі бар; епсек; 

епті; икемді; өнерлі; өнерпаз; шебер; 

ыңғайлы; ысылған 为人～ .②өнерпаз, 

аңғарғыш; аңғарымпаз; бәле; зейінді; 

зерек; түсінгіш～伶俐 . 

【乖违】ɡuāiwéi〈书〉【ет.】①  бұзу, 

қарама –қарсы болу .②шегіну, тастап 

кету .③ажыратылу, айырылу . 

【乖张】ɡuāizhānɡ【сын.】  ①қисық 

мінез; қыңыр мінез 脾气～｜ жыны 

шаққан әрекет 行为～ .②〈书〉 асау 

тағдыр 命运～. 

掴 ɡuāi 又 ɡuó【 ет.】以掌～其脸 

алақанмен жақтан салып жіберу. 

 

ɡuǎi 

 

拐 -1（⑤柺） ɡuǎi ①【 ет.】  артқа 

бұру～回来吧!②〈方〉ойлы – қырлы 

қабырға 墙～｜ойлы – қырлы есік 门～.

③【ет.】一拐一拐地走路 солтақтап 

жүру . ④数用胳膊肘拐了他一下 

шынтақпен итеріп қалу .⑤【зат.】аса 

жіңішке таяқ; жіңішке таяқ; таяқ. 

拐 -2 ɡuǎi 【 ет. 】  желіктіру, азғыру, 

қызықтыру 诱～. 

【拐棒】ɡuǎibànɡ (～儿) 【зат.】жуан 

таяқ; келдек; таяқ; шоқпар. 

【 拐 脖 儿 】 ɡuǎibór 【 зат. 】 қисық  

мұржа, бүшілмелі құбыр . 

【 拐 带 】 ɡuǎidài 【 ет. 】  халықты 

ұрлау ～人口. 

【拐点】ɡuǎidiǎn【зат.】 бүгілген жер. 

【拐棍】ɡuǎiɡùn (～儿) 【зат.】имек 

таяқ, асатаяқ, жіңішке таяқ . 

【拐角】 ɡuǎijiǎo ( ～儿 ) 【 зат. 】
бұрыштан айналу; бұрыштан бұрылу 

转过～;  бұрыштағы үй ～上的房子. 

【拐卖】ɡuǎimài【ет.】  әйелді ұрлап 

сатып жіберу ～ 妇 女 ｜ адамдарды 

ұрлап сатып жіберу ～人口. 

【拐骗】 ɡuǎipiàn【 ет.】  қаражатты 

ұрлап кету ～钱财 ｜ баланы ұрлап 

әкету ～儿童. 

【拐弯】ɡuǎiwān (～儿 )①(--)【ет.】

бұру . ② (--) 【 ет. 】  бұрып жіберу, 

өзгерту .③【 зат.】бұрыштан айналу; 

бұрыштан бұрылу. 

【拐弯抹角】ɡuǎiwānmòjiǎo ①бұралаң 

жол; ирек жолмен жүру .②жұмбақтап 

сөйлеу; тұспалдап сөйлеу,  бұлталақтау; 

жалт беру; қашқақтау; сырттау; тайсалу. 

【拐杖】ɡuǎizhànɡ【зат.】аса; асатаяқ; 

таяқ, аса жіңішке таяқ; жіңішке таяқ. 

【 拐 子 】 ɡuǎi zi 【 зат. 】 ①  ағаш 

қалбағай; ораушы; ұршық. ②
қымқырушы; ұрлаушы; ұрлықшы; ұры; 

ұры-қары. 

 

 

ɡuài 

 

怪 ɡuài ①【 сын. 】   ғажайып іс, 

парадоксалды зат, қарама-қайшы; 

оғаштық; парадокс; тосын пікір 

(дағдыға, әдетке қайшы келетін жаңа 

пікір; бүйректен сирақ шығару), өзгеше 

құбылыс ～事.② әдеттегі заттарға таң 

қалу 大惊小～.③〈口〉【үс.】 ұялып 

сұрау ～ 不 好 意 思 的  . ④ әзірейіл; 

ғажайып нәрсе; жәндік; құбыжық鬼～. 

怪 ɡuài【ет.】 бұл үшін оны кінәлауға 

болмайды 这不能～他. 

【 怪 不 得 】 ɡuài·bu·de ① 【 үс. 】

таңданатыны жоқ . ② 【 ет. 】 

жамандауға, кінәлауға болмайды . 

【 怪 诞 】 ɡuàidàn 【 сын. 】   бос 

сандырақ, абсурд ～不经 . 

【怪道】ɡuài·dào〈方〉【үс.】бұған 

таңқалатын ештеңе де жоқ. 

【怪话】 ɡuàihuà【 зат.】 мағынасыз 

сөздерді айту ～连篇｜ себепсіз опық 

жеу 说～. 

【 怪 谲 】 ɡuàijué 〈 书 〉【 сын. 】 

бірбеткей; елден ерекше; қырсық; 

қырыс. 

【怪里怪气】 ɡuài·liɡuàiqì【 сын.】 

дарақылау; қалжыңбастау; 

қылжақбастау; мәжнүндеу, әдеттегіден 

тыс; төтенше. 

【怪模怪样】ɡuàimúɡuàiyànɡ (～儿的) 

ақылға қонбайтын; әпенді; әдеттен тыс; 

оғаш түрі . 

【怪癖】ɡuàipǐ【зат.】ерсілік; оғаштық; 

түсініксіз. 

【 怪 僻 】 ɡuàipì 【 сын. 】  ақылдан 

жазған; ақылдап адасқан; есалаң; 

жынды; жын қаққан; жын шалған мінез 

性情～. 

【怪圈】 ɡuàiquān【 зат.】шырғалаң 

шеңбер 

【怪事】ɡuàishì【зат.】көз жетпейтін 

әрекет, жосықсыздық; жөнсіздік; 

қисынсыздық; мағынасыздық 咄咄～. 

【怪胎】ɡuàitāi【зат.】ақымақ; әңгүдік; 

дүлей; меңіреу; миғұла; нақұрыс. 

【怪物】 ɡuài·wu【 зат.】① әзірейіл; 

жәндік; құбыжық .②дарақы; қылжақ; 

мәжнүн. 

【怪异】 ɡuàiyì ①【 сын.】   оғаш 

әрекет 行为～｜ерекше дыбыс ～的声

音.②【зат.】ғажап; ғаламат; сиқыр. 

【怪怨】ɡuàiyuàn【ет.】责怪埋怨：自

己没搞好，不要～别人. 

【 怪 罪 】 ɡuàizuì 【 ет. 】 айыптату; 

айыптау; жазғыру; кінәлау, бетке басу; 

бетіне басу; жақтырмау; көзіне шұқу; 

ұялту 

 

 

ɡuān 

 

关 ɡuān ①【ет.】 терезені жабу ～窗

户｜жылжымалы жәшікті жабу 把抽

屉～上 . ②【 ет. 】  өшіру ～机｜

жарықты сөндіру ～灯｜ телевизорды 

сөндіру ～ 电 视 . ③  кұсты торға 

отырғызу 鸟 儿 ～ 在 笼 子 里 ｜

қылмыскерді түрмеге отырғызу 监狱

是～犯人的.④жабылу .⑤ тау асуы ～

口 ｜ кордон (шекара күзетінде я 

тосқауылда тұратын жасақ) ～ 防 ｜

Шанхайгуан қақпасы 山海～  .⑥қала 

айналасы; қала жаны; қала маңайы; 

қала маңы; қала түбі 城～｜Бейгуан 

қақпасы 北～｜ қаланың маңындағы 

поселке; қала түбіндегі елді мекен～厢.

⑦ есіктің ысырмасы 门插～儿  . ⑧

【 зат. 】 кеден (шекарадан өтетін 

тауарларды тексеріп тұратын және осы 

тауарларға салынған салықты алып 

тұратын мекеме) 海～｜ баж алымы; 

кеден бажы; кеден салығы ～ 税 . ⑨

【 зат.】  ауыр жағдай 难～ .⑩орган, 

ұйым, мекеме 机 ～ ｜ бунақ; буын; 

буындалу; буындасу; жүйе; 

мүшелену～节｜негізгі пункт ～键.⑾

【ет.】 бұл көзқарас ең маңызды 这些

见解至～重要｜бұл оған байланысты 

емес 此事与他无～⑿【ет.】  жалақы 

алу ～ 饷 . ○,13 (Guān)фамилияға 

қолданылады. . 

【关爱】ɡuān’ài【ет.】 шын жүректен 

адамды жақсы көру ～他人 . 

【关隘】ɡuān’ài〈书〉【зат.】шекара 

заставасы. 

【关碍】ɡuān’ài【ет.】артқа тарту; асу 

бермеу; бөгет болу; бөгет жасау; 

етектен алу; кедергі жасау; кесел 

келтіру; кесір болу; күрмеу; қақпалау; 

оралғы болу 

【关闭】ɡuānbì【ет.】①  аэродромды 

жабу ～机场 .②жұтау; қайыршылық 

күйге түсіп қалу; қаусату; қаусау, 

жабылу . 

【关东】Guāndōnɡ【зат.】солтүстік – 

шығысқа саяхат жасау 闯～. 

【 关 东 糖 】 ɡuāndōnɡtánɡ 【 зат. 】
гуандуң қанты . 

【关防】 ɡuānfánɡ【 зат.】①  қорғау 

шараларын қолдану ～ 严 密 . ② 

қазыналық мөр . 

【关乎】ɡuānhū【ет.】  қатысы болу, 

маңызы бар болу , қатысы болушылық . 

【关怀】ɡuānhuái【ет.】 жан – жақты 
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қамқорлық жасау ～备至｜亲切～ . 

【关机】ɡuānjī【ет.】 өшіру  

【关键】ɡuānjiàn ①【 зат.】кілт .②

【зат.】 құлып, бекіткіш; сырма темір; 

шаппа.③【 сын.】   негізгі мәселе , 

басты мәселе ～问题｜екіталай күн ～

时刻. 

【关键词】ɡuānjiàncí【зат.】негізгі сөз, 

басты сөз . 

【关节】ɡuānjié【зат.】①бунақ; буын; 

буындалу; буындасу; жүйе; мүшелену.

② негізгі бөлім . ③   сатып алу; 

тығындалу通～. 

【关节炎】ɡuānjiéyán【 зат.】 артрит; 

шорбуын (буын қабынуы). 

【 关 紧 】 ɡuānjǐn 〈 方 〉【 сын. 】  

маңызды, басты , негізгі . 

【关口】ɡuānkǒu【зат.】①асу; өтетін 

жер; өткел.②өзгерісті кезең . 

 

【关里】Guānlǐ【 зат.】 ішкі Қытай , 

Орталық Қытай. 

【关联】(关连) ɡuānlián【ет.】араласу; 

байланысу; қатысу. 

【 关 联 词 】 ɡuānliáncí 【 зат. 】
жалғаулықты сөз . 

【 关 门 】 1ɡuānmén ① 【 ет. 】 

сектанттық, жабық есік саясаты , 

бұқарадан қол үзушілік ～ 主 义 . ②

【ет.】жұтау; қайыршылық күйге түсіп 

қалу; қаусату; қаусау, жабылу . ③

【ет.】 жауптан бас тарту . 

【 关 门 】 2ɡuānmén 【 зат. 】 қала 

қақпасы. 

【 关 内 】 Guānnèi 【 зат. 】 Орталық 

Қытай. 

【 关 卡 】 ɡuānqiǎ 【 зат. 】 кеден 

заставасы . 

【关切】 ɡuānqiè【 ет.】  қамқоршыл 

назар ～ 的 态 度 ｜  ілтипатпен 

жолдастарға қарау ～地对待同志. 

【 关 塞 】 ɡuānsài 【 зат. 】 шекара 

заставасы. 

【关山】 ɡuānshān【 зат.】 ұзақ жол, 

ұзақ сапар, жеті қабат жердің 

астында～迢递(【сын.】 容路途遥远). 

【关涉】ɡuānshè【ет.】 қатысы болу, 

маңызы бар болу . 

【关税】ɡuānshuì【зат.】баж алымы; 

кеден бажы; кеден салығы. 

【 关 税 壁 垒 】 ɡuānshuìbìlěi кеден 

кедергісі (импорттық тауарлардың 

әкеліміне көтеріңкі әкелім бажы 

есебінен кедергі жасау мақсатын 

көздейтін импортты шектеу), тарифтік 

тосқауыл . 

【关说】ɡuānshuō〈书〉【ет.】өтіну; 

өтініш ету, иландыру; нандыру; сендіру,  

көндіру  . 

【关头 】 ɡuāntóu 【 зат. 】 маңызды, 

негізгі мезгіл 紧要～｜екіталай күн 危

急～. 

【关外】Guānwài【 зат.】Ұлы Қытай 

Қорғанынан солтүстік пен батыста  

орналасатын аудан . 

【 关 系 】 ɡuān·xì ① 【 зат. 】 осы 

сөндіргіштің мен анау шамғы ешқандай 

қатынасы жоқ 这个电门跟那盏灯没

有 ～ . ② айланыстыру , таныс бола 

бастау 拉 ～ ｜ отбасы қарым – 

қатынастары～户｜ ерлі – зайыптық 

қатынас 夫妻～｜әскер мен халықтың 

қарым – қатынастары 军 民 ～ ｜

қоғамдық қарым – қатынастар 社会～.

③【 зат.】 мағына,  маңызы уақыты 

болмағандықтан 由于时间～.⑤ өзінде 

комсомол қатарында болушылық 

туралы құжаты бар болу 随身带上团

的～.⑥қатысы бар, маңызы бар болу . 

【关系户】 ɡuān·xìhù【 зат.】 отбасы 

арасындағы қарым – қатынастар . 

【关厢】 ɡuānxiānɡ 【 зат.】 қаланың 

маңындағы поселке; қала түбіндегі елді 

мекен. 

【关饷】ɡuānxiǎnɡ【ет.】 жалақы алу . 

【关心】 ɡuānxīn【 зат.】 балалардың 

денсаулығы туралы қам жеу ～孩子们

的健康｜ саясатпен қызығу～政治 ; 

енжар қараушылық 无所谓的态度; 漠

不～的态度. 

【关押】ɡuānyā【 ет.】  қылмыскерді 

тұтқынға алу ～犯人. 

【关于】ɡuānyú 介①引进某种行为的

关系者，组成介词结构做状语：～扶贫

工作，上级已经做了指示. Байлансты. 

【关张】 ɡuānzhānɡ 【 ет. 】 жабылу, 

жоғалтылу; жойылу; таратылу. 

【关照】ɡuānzhào【ет.】① балаларды 

бағу ～小孩子; көрісіп; танысуыңызды 

өтінемін 请多～ .② білдіру; ескерту; 

хабарландыру; хабарлау. ③ кеден 

куәлігі . 

【关中】 Guānzhōnɡ 【 зат. 】 Қытай 

көлемінде . 

【 关 注 】 ɡuānzhù 【 ет. 】  назар 

салуыңызға көптен – көп рахмет 多

蒙～ . 

【关子】ɡuān·zi【зат.】көркем әдебиет 

шығармасындағы шоғал орны . 

观 ɡuān ① қарау ～看｜асығыс қарау 

走马～花｜шамалы ой – өрісі бар болу 

坐井～天 .②  ғажайып көрініс 奇～｜

өзгеру, өзгеріп кету 改～ .③оптимист 

болу (дүниеге сеніммен шаттана 

қараушы) 乐～｜күйректік; күйікшілік; 

торығушылық; түңілу; түңілушілік

悲 ～ ｜ дүниеге көзқарас; дүниеге 

көзқарас; дүниетаным世界～. 

【观测】ɡuāncè【ет.】①  жел күшін 

байқау ～ 风 力 . ② жау әскерінің 

әрекеттерін қадағалау ～敌情. 

【观察】ɡuānchá【 ет.】  байқау мен 

ғылыми тәжірибе ～[和]实验｜байқау 

секторы; бақылау секторы ～扇面｜

бақылайтын орын～所. 

【观察家】ɡuānchájiā【зат.】шолушы, 

байқаушы, қадағалаушы . 

【观察哨】ɡuāncháshào【зат.】【зат.】 

бақылау посты . 

【 观 察 所 】 ɡuānchásuǒ 【 зат. 】
бақылайтын орын . 

【 观 察 员 】 ɡuāncháyuán 【 зат. 】
байқаушы; бақылаушы; қадағалаушы, 

шолушы, қараушы . 

【观点】ɡuāndiǎn【зат.】法律～заңды 

көзқарас ｜саяси көзқарас 政治～. Бір 

қөзқарасқа ұстану 抱 有  … 观 点 ;  

біреудің көзқарасына қосылу 同意 ...

的～. 

【观风】 ɡuānfēnɡ 【 ет. 】  қолайлы 

жағдайды күту; байқау, бақылау . 

【观感】 ɡuānɡǎn【 зат.】 көргеннен 

алынған әсер . 

【观光】ɡuānɡuānɡ【ет.】 саяхатшы , 

турист, сапаршы ～客 . 

【 观 光 农 业 】 ɡuānɡuānɡnónɡyè  

агротуризм  

【 观 看 】 ɡuānkàn 【 ет. 】  табиғат 

көрінісін қарау ～ 景 物 ｜ қимыл – 

қозғалысын бақылау ～【ет.】静 . 

【 观 览 】 ɡuānlǎn 【 ет. 】 ①  сурет 

көрмесін қарау ～画展  .②  қаланың 

көркін байқап қарау ～市容. 

【 观 礼 】 ɡuānlǐ 【 ет. 】  құрметті 

мінбе ～ 台 ｜ ұлттық мерекенің 

салтанатты рәсіме қатысу 国庆～. 

【 观 摩 】 ɡuānmó 【 ет. 】  көркем 

сахналық орындаудың байқауы ～演出 . 

【 观 念 】 ɡuānniàn 【 зат. 】 ①
тұжырымдама (белгілі құбылыстар 

жайындағы көзқарас жүйесі), идея .②
көрініс; ойын; ойын көрсету қойылым; 

тамаша . 

【观念【 сын.】  态】ɡuānniànxínɡtài 

идеялық ақпарат . 

【观赏】 ɡuānshǎnɡ【 ет.】  сүйсіну, 

қызықтау . 

 

【观赏鱼】ɡuānshǎnɡyú【зат.】сәндік 

балықтар . 

【观赏植物】 ɡuānshǎnɡzhíwù сәндік 

өсімдіктер. 

【 观 世 音 】 Guānshìyīn 【 зат. 】
бодисатва Гуаншыин , мейірімділік 

әйел құдайы . 

【观望】ɡuānwànɡ【 ет.】① аңдыған 

позиция ～ 态 度 . ② жан-жаққа 

жалтақтау四下～. 

【 观 象 台 】 ɡuānxiànɡtái 【 зат. 】
обсерватория; расытхана 

(астрономиялық, метеорологиялық 

бақылау жүргізетін ғылыми мекеме). 

【观音】Guānyīn【зат.】мейірімділік 

әйел құдайы . 

【观音粉】ɡuānyīnfěn【зат.】Гуан ин 
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балшығы . 

【观音土】ɡuānyīntǔ【зат.】 .Гуан ин 

балшығы  

【观瞻】 ɡuānzhān ①【 зат.】 сөйтіп 

сымбатты түрді өңдеу 以壮～｜сыртқы 

түрді бүлдіру 有碍～ .②〈书〉【ет.】
қарау, қызықтау, сүйсіну . 

【观战】 ɡuānzhàn【 ет.】  көріністі 

қарау . 

【观照】 ɡuānzhào【 ет. 】  дәстүрлі 

мәдениетті ескеру ～传统文化 . 

【观止】ɡuānzhǐ〈书〉【ет.】кемелдің 

ең биік шыңы. 

【 观 众 】 ɡuānzhònɡ 【 зат. 】 

телекөрермен 电视～ . 

【 观 自 在 】 Guānzìzài 【 зат. 】 

мейірімділік әйел құдайы , бодисатва 

Гуанин . 

纶 ɡuān [纶巾](ɡuānjīn)【зат.】   қара 

жібек бас байлауыш .   

官 1ɡuān ①【зат.】 ресми адам, төре ～

员｜ әскери атташе 武～｜шенеунік 

қызметін атқару 做 ～ ｜ дипломат; 

мәмілегер (шет мемлекетпен ара-

қатысқа уәкілдік берілген адам)外交～.

②  қазыналық, үкіметтік, 

мемлекетттік ～ 办 ｜ қазыналық 

шығын ～费.③ қазыналық жол ～道｜

қазыналық әжетхана ～厕所 .④(Guān)

【зат.】 фамилия . 

官 2ɡuān   5 сезім мүшелері 五～｜

сезім мүшелер 感～. 

【官办】ɡuānbàn【сын.】   үкіметтік 

кәсіпорын ～企业. 

【官报私仇】 ɡuānbàosīchóu қазына 

есебі арқылы жаудан кек алу . 

【官兵】ɡuānbīnɡ【зат.】① үкіметтік 

әскер .② офицерлер мен солдаттар . 

【官差】ɡuānchāi【зат.】①) атшабар; 

курьер .②ресми тапсырыс, іссапар . 

【 官 场 】 ɡuānchǎnɡ 【 зат. 】
атқамінерлік; шенеуніктер, шенеуніктер 

әлемі . 

【官邸】 ɡuāndǐ 【 зат. 】 резиденция 

(үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны) 

【 官 方 】 ɡuānfānɡ 【 зат. 】 ресми 

ақпарат ～ 消 息 ｜ үкімет тобының 

тұлғасы ～人士｜ресми пікір ～评论 . 

【官费】 ɡuānfèi【 зат.】мемлекеттің 

есебіне шет елде оқу ～留学. 

【官府】ɡuānfǔ【 зат.】①  жергілікті 

өкімет .②шенеуніктер . 

【官官相护】 ɡuānɡuānxiānɡhù ымы-

жымы бір сыбайлас. 

【官话】ɡuānhuà【зат.】① гуанхуа – 

қытайдың жалпы сөйлеу тілі .②ресми 

тон. 

【 官 宦 】 ɡuānhuàn 〈 书 〉【 зат. 】

шенеуніктердің  отбасы ～人家. 

【官家】 ɡuānjiā【 зат.】①  қазына , 

қазыналық . ② үкімет . ③ әмір, 

император, патша . 

【官价】 ɡuānjià【 зат.】 ресми баға, 

ресми бағам . 

【官阶】 ɡuānjiē 【 зат. 】 атақ, шен, 

дәреже . 

【官爵】ɡuānjué【зат.】лауазым, атақ . 

【官吏】 ɡuānlì【 зат.】 атқамінерлік, 

шенеуніктер . 

【官僚】ɡuānliáo【 зат.】①бюрократ 

(буржуазия елдерінде жоғарғы басқару 

әкімшілігіндегі ірі шенеунік).②әріптес; 

қызметтес; бірге қызмет істеуші. 

【官僚主义】ɡuānliáozhǔyì  бишікеште; 

бюрократия; төрешілдер; төрешілдік 

(жоғары бишікештер жігі, мемлекеттегі 

жоғары бишікештік әкімшілік; 

халықтан қол үзген, артықшылық, 

әкімшілік өктемдікке құқық берілген 

ерекше аппараттың көмегімен қоғамды 

басқару жүйесі). 

【官僚资本】ɡuānliáozīběn төрешілдік 

капитал . 

【官僚资本主义】 ɡuānliáozīběnzhǔyì 

төрешіл капитализм . 

【官僚资产阶级】 ɡuānliáozīchǎnjiējí  

төрешілдік буржуазия . 

【 官 迷 】 ɡuānmí 【 зат. 】 шенеунік 

болуға армандау . 

【官名】 ɡuānmínɡ【 зат.】①  атақ , 

шен .② ресми аты . 

【 官 能 】 ɡuānnénɡ 【 зат. 】 әрекет; 

қызмет; функция. 

【 官 能 团 】 ɡuānnénɡtuán 【 зат. 】
функционалдық топ . 

【 官 气 】 ɡuānqì 【 зат. 】 толық 

бюрократизм ～十足. 

【 官 腔 】 ɡuānqiānɡ 【 зат. 】 ресми 

тонмен сөйлеу 打～. 

【官人】 ɡuānrén【 зат.】①〈书〉
лауазымды адам; лауазымды тұлға (бір 

қызмет атқаратын ресми адам). ② 

күйеу , жұбай . ③ атшабар; курьер 

(шұғыл, жедел тапсырмалармен жүріп 

тұратын кісі). 

【官纱】ɡuānshā【зат.】гуанша – жұқа 

жібек матаның жоғарғы сорты . 

【 官 商 】 ɡuānshānɡ 【 зат. 】  жеке 

мемлекеттік кәсіпорын . 

【 官 书 】 ɡuānshū 【 зат. 】 қызмет 

бабындағы құжат . 

【 官 署 】 ɡuānshǔ 〈 书 〉【 зат. 】
әкімшілік құрым; әкімшілік орган. 

【官司】ɡuān·si〈口〉【зат.】соттасу 

打～◇ сот процессінде ұтылу ～打输. 

【官厅】 ɡuāntīnɡ 【 зат. 】 әкімшілік 

құрым; әкімшілік орган. 

【官位】ɡuānwèi【зат.】ресми орын . 

【官衔】 ɡuānxián 【 зат. 】 ат; атақ; 

дәреже; лауазым , шен . 

【官样文章】 ɡuānyànɡ - wénzhānɡ 

немқұрайды қарау; формальды қарау, 

бюрократтық; жауапкерлік; 

жауапсыздық; төрешілдік 

【官员】ɡuānyuán【зат.】ресми адам, 

шенеунік . 

【 官 运 】 ɡuānyùn 【 зат. 】 қызмет 

бабымен көтерілу (қызмет бабымен 

деңгейлес қызметке көтеру жолымен 

неғұрлым жоғары қызметке көтерілу). 

【 官 长 】 ɡuānzhǎnɡ 【 зат. 】 ① 

шенеуніктер . ② офицер (қарулы 

күштердегі, полициядағы командалық 

басшы құрамдағы адам). 

【官职】 ɡuānzhí【 зат.】 атақ, шен , 

бағынышсаты; иерархия; сатылы 

лауазым (төмен шендердің т. б. 

жоғарғы шендерге бағыну тәртібі). 

【 官 佐 】 ɡuānzuǒ 【 зат. 】 офицер 

(қарулы күштердегі, полициядағы 

командалық басшы құрамдағы адам). 

冠 ɡuān ① тәж,  тиара (Шығыстың ерте 

замандағы патшаларының, сол сияқты 

Рим папасының бас киімі) 皇 ～ ｜

алқагүл 桂 ～ ｜ долдану; жындану; 

зығырданы қайнау; қатты кею怒发冲～.

② қораздың айдары; қораздың қыры 

鸡～｜ағаштың ұшар басы树～. 

【 冠 盖 】 ɡuānɡài 【 зат. 】 шенді 

ақсүйектер , шенеунік . 

【冠冕】 ɡuānmiǎn ①【 зат. 】 тәж,  

тиара (Шығыстың ерте замандағы 

патшаларының, сол сияқты Рим 

папасының бас киімі). ② 【 сын. 】 

айбарлы; айбынды; маңғаз; сәулетті; 

ұлы 

【 冠 冕 堂 皇 】 ɡuānmiǎntánɡhuánɡ 

айбарлы; айбынды; маңғаз; сәулетті; 

ұлы. 

【冠心病】ɡuānxīnbìnɡ【зат.】жүрек-

тамыр ауруы. 

【冠状【ет.】脉】ɡuānzhuànɡ-dònɡmài 

қан тамыр артериясы  

【 冠 子 】 ɡuān·zi 【 зат. 】 қораздың 

айдары; қораздың қыры鸡～. 

莞 ɡuān қамыс . 

   倌 ɡuān(～儿)①қойшы; шопан 羊～

儿｜ шошқа бақташысы 猪～儿 . ②  

диірменші,ұн тартушы 磨～儿(磨面的

人). 

棺 ɡuān  адам қайтыс болғаннан соң 

ғана  ол туралы ой – пікірін анықтау 

盖～论定. 

【棺材】ɡuān·cɑi【зат.】табыт . 

【棺椁】ɡuānɡuǒ【зат.】сыртқы мен 

ішкі табыт . 

【棺木】ɡuānmù【зат.】табыт . 

瘝 ɡuān〈书〉 恫(tōnɡ)～在抱. 

鳏 ɡuān  тұл ер адам мен тұл әйел ～寡

孤 独 ｜ бойдақтық; жесірлік; сыбай-

салтаңдық; тұлдық～居. 

【鳏夫】ɡuānfū【 зат.】бойдақ адам; 

тұл ер адам (әйелі өлген еркек). 

【鳏寡孤独】ɡuānɡuǎɡūdú тұл ер адам 

мен тұл әйел. 
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ɡuǎn 

 

莞 ɡuǎn 东 莞 (Dōnɡɡuǎn) Гуандун 

провинциясындағы Дуңгуан қаласы . 

馆 ɡuǎn ①қонақ үй; мейманхана宾～｜

қонақ үй; мейманхана 旅～ .②елшілік 

тұратын үй, дипломатиялық өкілдік 

使～｜ консулдық 领事～ .③ (～儿 ) 

шаштараз; шаштараз үйі (сақал-шаш 

алатын орын) 理 发 ～ ｜ сурет 

шеберханасы; фотоателье (суретті 

түсіретін, басып шығаратын орын, 

шеберхана) 照 相 ～ ｜ мейрамхана, 

асхана 饭～儿 .④мұражай  博物～｜
планетарий (планеталардың жүрісін 

көрсететін аспаптар ісін көрсететін 

арнаулы үй, орын)天文～｜мәдениет 

үйі 文化～｜кітапхана 图书～｜көрме 

павильоны 展览～｜спортзал 体育～ .

⑤мұғалімдік ету; сабақ беру; ұстаздық 

ету 坐～｜жеке мектеп 家～. 

【馆藏】ɡuǎncánɡ ①【ет.】коллекция .

② 【 зат. 】  түрлі заттардың мен 

кітаптардың жинағы . 

【馆子】ɡuǎn·zi【зат.】  мейрамханада 

тамақ жеу 吃～(到馆子里吃东西). 

琯 ɡuǎn  гуан –  пикколо флейтасының 

түрі  . 

痯 ɡuǎn〈书〉①шаршаған .②ауру . 

管 ɡuǎn①(～儿)【зат.】  болат құбыры 

钢～｜ су жүргізетін құбыр 水～｜

кеңірдек 气～儿 .② кларнет (ағаштан 

істелген үріліп тартылатын музыка 

аспабы) 黑～｜аспапты музыка ～弦乐.

③  радиошам 电子～｜транзистор 晶

体～.④ жазатын бояу жаққыш 一～毛

笔 .⑤(Guǎn)фамилияға қолданылады. . 

管 ɡuǎn ① есеп жүргізу, есеп 

жүргізушілік; есепшілік (бухгалтерлік 

іс, шоттарды жүргізу)～账 .② басқару .

③балаларды асырау ～孩子.④我～宣

传，你～文体 .⑤басқа біреудің ісіне 

қол сұғу～闲事 .⑥ кепілдікке алу ～保  

【管保】ɡuǎnbǎo【ет.】  кепілдікке алу. 

【管材】ɡuǎncái【зат.】дүрбі; түтік. 

【管道】 ɡuǎndào 【 зат. 】① құбыр 

(белгілі бір сұйықтық ағызу үшін 

құбырлармен жабдықтау).②байланыс; 

коммуникация; қатынас жол. 

【管道运输】 ɡuǎndàoyùnshū құбыр 

желісі көлігі; түтікті құбыр көлігі. 

【 管 段 】 ɡuǎnduàn 【 зат. 】 құбыр 

(белгілі бір сұйықтық ағызу үшін 

құбырлармен жабдықтау). 

【管风琴】ɡuǎnfēnɡqín【 зат.】орган 

(музыкалық аспап). 

【 管 家 】 ɡuǎn·jiā 【 зат. 】 ① сарай 

қызметшісі (бас қызметші),  эконом 

(шаруашылықты басқарушы).② қожа . 

【管家婆】ɡuǎnjiāpó【зат.】①эконом 

әйел (ас-суды, шаруашылықты 

басқаратын әйел).②үй иесі әйел. 

【管见】ɡuǎnjiàn【зат.】меніңше . 

【管教】1 ɡuǎnjiào〈方〉【ет.】кепіл 

болу . 

【管教】2 ɡuǎnjiào ①【 ет.】  қатал 

тәртіп 严加～.②【ет.】еңбекпен түзеу 

колониясы～所 .③【зат.】 қызметкерді 

оқыту . 

【管界】 ɡuǎnjiè 【 зат. 】①  сайлау 

учаскесі .②шекара . 

【管井】 ɡuǎnjǐnɡ 【 зат. 】 құбырлы 

құдық . 

【 管 控 】 ɡuǎnkònɡ 【 ет. 】
басқарушылық бақылау 

【 管 窥 】 ɡuǎnkuī 〈 书 〉【 ет. 】  

меніңше . 

【管窥蠡测】 ɡuǎnkuīlícè ой – өрісі 

шамалы . 

【管理】ɡuǎnlǐ【ет.】① қаржы қызмет 

ісі ～财务｜мемлекеттік маңызы бар 

іс～国家大事 .②  бау – бақшаның 

дирекция (белгілі бір мекеменің я 

өндірістің әкімшілік басқару орны)公

园 ～ 处 . ③  мал шаруашылығын 

басқару ～牲口. 

【管片】ɡuǎnpiàn (～儿) 【зат.】аймақ; 

алап; облыс. 

【管区】ɡuǎnqū【 зат.】бір мекемеге 

қарасты аймақ . 

【管事】ɡuǎnshì①(--)【ет.】 басқару .

② 【 зат. 】 жарайтын; жарамды; 

пайдалы. 

【管束】ɡuǎnshù【ет.】 жүгендеу, шек 

қойып отыру; шектеп отыру. 

【管辖】 ɡuǎnxiá【 ет.】юрисдикция 

(сот жүргізу құқығы)～范围 . 

【管弦乐】ɡuǎnxiányuè【зат.】аспапты 

музыка . 

【管线】ɡuǎnxiàn【зат.】су жүргізетін 

торабы 铺设～. 

【管押】ɡuǎnyā【ет.】 тұтқынға алу . 

【管涌】ɡuǎnyǒnɡ【зат.】су өту . 

【管用】 ɡuǎnyònɡ 【 сын. 】  еселі; 

жанасымды; келісті; лайық; муапық; 

мінәсәр; мінәсіт; сай; сәйкес; сәйкесті; 

тиісті; ұйқас. 

【管乐器】ɡuǎnyuèqì【зат.】үріп ойнау 

аспаптары. 

 

【管制】 ɡuǎnzhì【 ет.】① жарықты 

тасалау жариялау  ～灯火｜көшедегі 

қозғалысты бақылау 交通～.②бақылау; 

көздеу; қадағалау. 

【管中窥豹】 ɡuǎnzhōnɡkuībào ой - 

өрісі шамалы . 

【管子】ɡuǎn·zi【зат.】трубка; түтік. 

【管自】ɡuǎnzì〈方〉【үс.】① төте; 

тіке; тікелей.②ғана; тек. 

 

ɡuàn 

 

毌 ɡuàn〈书〉 әбден берілу; түсіну; 

шындығына жету. 

丱 ɡuàn〈书〉балалар . 

观 ɡuàn【зат.】①  ақ бұлттың храмы 

白云～.②(Guàn)фамилия . 

贯 ɡuàn ① аты шулы даңқ 如雷～耳 .② 

үздіксіз 鱼～而入  .③【мөл.】  иен 

байлық 万～家私 . ④  болу , шығу 

籍～｜шыққан жер 乡～ .⑤〈书〉 

кертартпа көзқарастарды ұстау 一仍

旧 ～ . ⑥ (Guàn)фамилияға 

қолданылады. . 

【贯彻】 ɡuànchè【 ет.】   ұстамды 

стиль首尾～的文体. 

【贯穿】ɡuànchuān【ет.】①кесе өту; 

кесіп өту; кесіп түсіру; қиып өту; қиыс 

өту.②тізбелеу; тіздірту; тіздіру; тізу . 

【贯串】 ɡuànchuàn 【 ет.】 тізбелеу; 

тіздірту; тіздіру; тізу. 

【 贯 口 】 ɡuànkǒu 【 зат. 】 қытай 

эстрадасының түрі  . 

【贯通】ɡuàntōnɡ【ет.】①толығымен 

сезіну 融会～ .② 上下～｜武汉长江大

桥修成后，京广铁路就全线～了. 

【 贯 注 】 ɡuànzhù 【 ет. 】 ①
жиналғандық; зейін; қадалушылық; 

топталғандық; шоғырланушылық. ②
әбден берілу; әбден мойындау; 

байыбына бару; жете түсіну; ұғыну. 

冠 ɡuàn ①〈书〉 ержетпеген; жасы 

толмаған; кәмелетке толмаған 未～(不

到二十岁).②басым, өте жақсы ～军 .④

жеңу; ұту 夺～ .⑤ (Guàn) фамилияға 

қолданылады. . 

【 冠 军 】 ɡuànjūn 【 зат. 】 чемпион, 

біріншілік; озықтық; үздіктік. 

【 冠 军 赛 】 ɡuànjūnsài 【 зат. 】
чемпионат (чемпион атағын алу 

жарысы). 

掼 ɡuàn〈方〉【ет.】①қол гранатасын 

лақтыру ～手榴弹.② күрішті сермеу ～

稻. 

【掼跤】ɡuànjiāo〈方〉【ет.】сүріну; 

сүрініп кету; сүрініп құлау. 

【掼纱帽】ɡuànshāmào〈方〉жұмыс 

тастау; жұмысты тастап кету. 

涫 ɡuàn〈书〉қолды жуу. 

惯 （ 慣 ） ɡuàn 【 ет. 】 ① әдеттену; 

дағдылану; көндігу; машық қылу; 

машықтану; үйрену; үйреніп кету. ②

жылыжайлық өсімдік  娇生～养 . 

【惯常】ɡuànchánɡ【сын.】 ең сүйікті; 

ең ұнамды. 

【惯犯】 ɡuànfàn【 зат.】  әдеттенген 

қылмыскер , баукеспе ұры; қанкеспе 

ұры. 

【惯匪】ɡuànfěi【зат.】түзелмес бұзық. 

【惯技】ɡuànjì【 зат.】дағдылы әдіс, 

әдет; дағды; қылық, ең ұнамды әдіс . 

【惯家】ɡuàn·jiā【зат.】асқан білгір; 

өте шебер (өзінің ісіне өте шебер. 

【惯例】ɡuànlì【 зат.】ескі заңдарды 

ұстау  因循～｜халықаралық практика 
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国际～. 

【惯窃】ɡuànqiè【зат.】баукеспе ұры; 

кәнігі ұры; қаныпезер ұры. 

【惯偷】 ɡuàntōu【 зат.】 шыныққан 

ұры. 

【惯性】ɡuànxìnɡ【зат.】серпін . 

【惯用】ɡuànyònɡ【ет.】идиома (түрі 

сөздерінің мәніне сәйкес емес сөз 

тіркестері және сөзбе-сөз басқа тілге 

аударуға келмейтін сөз тіркестері) ～

语｜дағдылы әдіс ～伎俩. 

【惯用语】ɡuànyònɡyǔ【зат.】сөйлем , 

фраза , идиома (түрі сөздерінің мәніне 

сәйкес емес сөз тіркестері және сөзбе-

сөз басқа тілге аударуға келмейтін сөз 

тіркестері). 

【惯于】ɡuànyú【 ет.】 әккілену; ден 

қою; көндігу; төселу; ысылу. 

【惯贼】ɡuànzéi【зат.】баукеспе ұры; 

кәнігі ұры; қаныпезер ұры. 

【 惯 纵 】 ɡuànzònɡ 【 ет. 】 бетімен 

жіберу; жол беру, қисықты мақұлдау; 

қостау; құп деу (жарамас істі, жарамсыз 

қылықты мақұлдау, жол беру) 

祼 ɡuàn шарап рәсімін жасау . 

盥 ɡuàn 〈 书 〉 ① беті-қолын жуу; 

жуыну～洗.② бет – қолын жуу үшін 

арналған леген . 

【盥漱】 ɡuànshù【 ет.】   бет-қолын 

жуу мен ауызды шаю. 

【盥洗】 ɡuànxǐ【 ет.】   жуынатын 

бөлме ～ 室 ｜ қол жууға керек-

жарақтар～用具. 

灌 ɡuàn①【 зат.】 суару; су құю; су 

себу .②құю .③【ет.】 альбом жазу ～

唱片.④(Guàn)фамилия . 

【灌肠】ɡuànchánɡ【ет.】клизма . 

【灌肠】ɡuàn·chánɡ【зат.】 клизма . 

【 灌 顶 】 ɡuàndǐnɡ 【 ет. 】  жаңа 

патшаның басын бүрку . 

【灌溉】ɡuànɡài【ет.】  егістік жерді 

суару ～农田. 

【灌浆】ɡuànjiānɡ【ет.】①цементтеу , 

цеметпен толтыру . ② дәндену; пісу; 

толысу. 

【灌录】ɡuànlù【ет.】жазу . 

【灌米汤】 ɡuànmǐ·tānɡ шеберлікпен 

жағыну, баурау; еліктіру; табындыру; 

тарту; тартып әкету. 

【灌木】ɡuànmù【зат.】бұта; тал-шілік. 

【灌区】ɡuànqū【зат.】облысты суару . 

【 灌 输 】 ɡuànshū 【 ет. 】 ① жер 

суландыру . ② мәдениеттану білімін 

cіңіру～文化科学知识. 

【灌音】ɡuànyīn【ет.】дыбыс  жазуын 

шығыру, дыбыстандыру . 

【灌制】ɡuànzhì【ет.】  дискқа қайта 

жазу ～唱片. 

【灌注】ɡuànzhù【ет.】құю. 

瓘 ɡuàn яшма (кварцтың бір түрі), 

нефрит (көкшіл түсті минерал). 

鹳 ɡuàn【зат.】ақ құтан. 

罐 ɡuàn【 зат.】① (～儿 ) қарапайым 

балшық құмыра 瓦～｜ көзе; құман; 

құмған; құмыра水～儿｜газ сауыты煤

气～.②вагонша (рельспен жүргізіп жүк 

таситын кішкене вагон-арба). 

【 罐 车 】 ɡuànchē 【 зат. 】 вагон-

цистерна (сұйық зат құюға арналған 

үлкен дағар ыдыс) . 

【 罐 笼 】 ɡuànlónɡ 【 зат. 】 көтерме 

(шахтадан шығарылатын кенді жоғары 

көтеретін жабдық). 

【罐头】ɡuàn·tou【зат.】консервілер. 

【罐子】 ɡuàn·zi【 зат.】 банка; оңқа 

(қан, сарсу соратын кішкене ыдыс). 

 

ɡuānɡ 

 

光 ɡuānɡ ①【зат.】 жары0 .②күннің 

жарығы 风～｜көктемгі    ауа райы

春～明媚.③өз мемлекетпен мақтану为

国增～.④жоғары қызметтегі адам болу  

沾～｜мейірімділікті пайдалану 借～ .

⑤ кіріп шығуымен ілтипатын 

көрсету  ～临｜шақырғанға келу～顾.

⑥  өз ата – бабаларының атын 

шығару～宗耀祖.⑦жарқырау; жарқын; 

жылтырау, даңқ; даңқтылық; мәртебе～

明 ｜ жалтырақ ～ 泽 . ⑧ жылтырату; 

жылтыратып өңдеу; қырсаулау; тегістеу; 

типылдау; ысып жылтырату磨～ .⑨түк 

қалдырмау; тақырлау, сыпырып-

сиырып; таза; тақыр; түгін қалдырмай; 

түк қоймай 精 ～ ｜ толығымен 

пайдалану 用～ . 

【光斑】ɡuānɡbān【зат.】алау; факел; 

шырағдан; шырақ (ағашқа, қамысқа 

майлы зат оралып істелген көсеу 

шырақ). 

【 光 板 儿 】 ɡuānɡbǎnr 【 зат. 】 ①

қажалған; тозған тон  . ② қажалған; 

тозған тиын. 

【光笔】ɡuānɡbǐ【 зат.】электрондық 

қалам  . 

【光标】ɡuānɡbiāo【зат.】курсор . 

【 光 波 】 ɡuānɡbō 【 зат. 】 сәуле 

толқындары. 

【 光 彩 】 ɡuānɡcǎi ① 【 зат. 】 көз 

шағылыстыратын; өте жарық; 

самаладай～夺目 .②【сын.】  абырой; 

ар; намыс , даңқ  

【 光 彩 照 人 】 ɡuānɡcǎizhàorén  

кемпірқосақтың түріндей құбылу. 

【光灿灿】ɡuānɡcàncàn (～的)【сын.】 

көз шағылыстыратын; өте жарық; 

самаладай. 

【 光 赤 】 ɡuānɡchì 【 ет. 】

жалаңаштанған дене～着身子. 

【光宠】 ɡuānɡchǒnɡ〈书〉【 зат.】
айбындылық; маңыздылық; ұлылық, 

әспет; бедел; қадір; қошемет; құрмет; 

құрметтеу; сый; сый-құрмет; ізет. 

【光大】 ɡuānɡdà〈书〉①【 ет.】  

арттырылу; еселеп көбею 发扬～ .②

【сын.】  атын шығару; даңқын жаю; 

даңқын шығару; мәшһүр ету. 

【 光 刀 】 ɡuānɡdāo 【 зат. 】
медициналық лазер (өте жіңішке әрі 

қуатты сәуле шоғын алуға арналған 

аспап). 

【 光 导 纤 维 】 ɡuānɡdǎo-xiānwéi  

оптикалық талшық . 

【光电池】ɡuānɡdiànchí【 зат.】фото 

электрлік элемент . 

【 光 电 子 】 ɡuānɡdiànzǐ 【 зат. 】
фотоэлектрон . 

【光碟】ɡuānɡdié【зат.】компакт диск . 

【光度】ɡuānɡdù【зат.】жарық күші, 

жарық қарқындылығы. 

【光风霁月】ɡuānɡfēnɡjìyuè ақ көңіл; 

ақжүрек; ақпейілді, әділ; тура сөзді; 

турашыл 

【光复】ɡuānɡfù【ет.】 жаумен басып 

алынғанды босату ～旧物 . 

【 光 杆 儿 】 ɡuānɡɡǎnr 【 зат. 】 ①

жалаңаш ағаштың діңі. ② аласталған; 

бұралқы; елден безген; елден шыққан; 

саяқ; сілімтік. 

【光顾】 ɡuānɡɡù【 ет.】шақырғанға 

келу. 

【 光 怪 陆 离 】 ɡuānɡɡuàilùlí елесті, 

ертегідегідей; қиял, ғажайып; 

таңқаларлық. 

【光棍】ɡuānɡ·ɡùn【 зат.】①бойдақ, 

жалғыз басты; қоқа басы; соқа бас.②

〈方〉 қылмыскер, жәлеп; жексұрын; 

жүзіқаралық; заңғар; зәндем; зәнталақ; 

зымыстан; кәззәп; оңбаған; соғылған; 

сұм. 

【光棍儿】 ɡuānɡɡùnr【 зат.】 бойдақ 

болу打～. 

【 光 合 作 用 】 ɡuānɡhé-zuòyònɡ 

фотосинтез (жоғары сатыдағы жасыл 

өсідіктердің хлорофилл және басқа да 

фотосинтездік пигменттер арқылы күн 

сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде 

күрделі органикалық заттектер түзуі). 

【 光 华 】 ɡuānɡhuá 【 зат. 】 күннің 

жарқыраған сәулесі日月～. 

【光滑】ɡuānɡ·huá【сын.】   жалама 

бет 皮肤～ . 

【光化学反应】 ɡuānɡhuàxué-fǎnyìnɡ 

фотохимиялық реакция . 

【光化学烟雾】 ɡuānɡhuàxué-yānwù  

фотохимиялық тұман. 

【 光 化 作 用 】 ɡuānɡhuà-zuòyònɡ 

фотохимиялық . 

【 光 环 】 ɡuānɡhuán 【 зат. 】 ①

Қоңырқай (сатурн ) сақиналары. ②
әкиек; сәуле. 

【光辉】ɡuānɡhuī ①【зат.】күн нұры; 

күн сәулесі 太阳的～.②【сын.】 真理

的～ шындық шырағы. 

【 光 火 】 ɡuānɡhuǒ 〈 方 〉【 ет. 】
ашулану; жеу; өшігу; ызалану. 
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【 光 焦 度 】 ɡuānɡjiāodù 【 зат. 】
оптикалық күш . 

【光洁】 ɡuānɡjié【 сын.】  жалама; 

жатық; жылтыр; тегіс . 

【光洁度】ɡuānɡjiédù【зат.】адалдық; 

бәкізелік; тазалық. 

【 光 解 作 用 】 ɡuānɡjiě-zuòyònɡ  

фотолиз (сұйық, қатты немесе газ 

тәрізді заттардың жарық әсерімен 

ыдырауы). 

【 光 景 】 ɡuānɡjǐnɡ 【 зат. 】 ① әсем 

көрініс; пейзаж; табиғат көрінісі 

(белгілі бір жердің я жаратылыстың 

әсем көрінісі).②ахуал; жағдай.③дем; 

замат; кез; кезең; мезгіл; мезет; сәт.④
бәлкім; есебі; зады; мүмкін; сірә; тегі; 

шамасы. 

【光控】ɡuānɡkònɡ【сын.】 фотореле 

(өзіне түскен жарық ағынының 

өзгерісіне сәйкес электр тізбектерін 

өздігінен қосып, ажыратып тұратын 

автомат аспап)～开关 . 

【光缆】 ɡuānɡlǎn【 зат.】 талшық – 

оптикалық кабель . 

【光亮】ɡuānɡliànɡ①【сын.】  жарық 

терезе ～的窗子  .②【 зат.】жайнау; 

жарқырау; жарық; нұр шашу; сәуле. 

【光【мөл.】子】ɡuānɡliànɡzǐ【зат.】
фотон (электромагниттік сәуленің 

кванты, элементар бөлшек). 

【光临】ɡuānɡlín【 ет.】  келу, келіп 

шығу. 

【光溜】 ɡuānɡ·liu 〈口〉【 сын. 】 

жалтыр; жылтыр; жылтылдақ; 

жалтырауық; жылтырауық. 

【光溜溜】ɡuānɡliūliū(～的)【сын.】 

状态词 . ① жалама; жатық; жылтыр; 

тегіс.②ашық; жалаң; жалаңаш; тақыр. 

【光芒】 ɡuānɡmánɡ【 зат.】 жарқын 

жарық～万丈｜жарқын; нұр сәулелі; 

нұрлы, көз шағылыстыратын; өте 

жарық; самаладай～四射. 

【 光 明 】 ɡuānɡmínɡ ① 【 зат. 】
қараңғылықта көрінетін жарықтың 

нұры 黑暗中闪出一线～ .②【сын.】  

жарық, жарқын. ③【 сын. 】   жолы 

жарқын～大道｜келешегі өте жақсы～

的远景.④【сын.】 ақ көңіл; ақжүрек; 

ақпейілді～正大｜бекзат; игі; игілікті; 

мәртебелі; мейірбан～磊落｜ақ көңіл; 

ақжүрек; ақпейілді心地～. 

【光明磊落】ɡuānɡmínɡlěiluò бекзат; 

игі; игілікті; мәртебелі; мейірбан, адал . 

【光明正大】ɡuānɡmínɡzhènɡdà  бекзат; 

игі; игілікті; мәртебелі; мейірбан, адал. 

【 光 能 】 ɡuānɡnénɡ 【 зат. 】 жарық 

энергиясы . 

【光年】 ɡuānɡnián 【 мөл. 】 Жарық 

жылы — ұзындықтың астрономияда 

қолданылатын жүйеден тыс бірлігі;. 

【光盘】ɡuānɡpán【зат.】лазер диск, 

компакт диск, оптикалық диск. 

【光盘刻录机】ɡuānɡpánkèlùjī жазатын 

CD диск. 

【光谱】ɡuānɡpǔ【зат.】спектр (шыны 

призма арқылы жарық сәулесі 

жүргендегі пайда болатын түрлі түсті 

жолақ). 

【光气】ɡuānɡqì【зат.】фосген (түссіз, 

тұншықтырғыш улы газ). 

【 光 前 裕 后 】 ɡuānɡqiányùhòu ата- 

бабаларының мәртебесімен нұрландыру. 

【光球】ɡuānɡqiú【зат.】фотосфера . 

【光驱】ɡuānɡqū【зат.】дисковод . 

【光圈】ɡuānɡquān【зат.】диафрагма 

(жарық сәулесін өткізетін тесігі бар 

объективьке орнатылатын пластинка). 

【 光 荣 】 ɡuānɡrónɡ ① 【 сын. 】  

ардақты , құрметті отбасы ～之家｜无

限～ өлшеусіз атақ｜ардақты міндет～

的义务.②【зат.】Атақ Отанға ие～归

于祖国. 

【 光 荣 榜 】 ɡuānɡrónɡbǎnɡ 【 зат. 】
құрмет тақтасы. 

【光润】 ɡuānɡrùn【 сын.】  жалтыр; 

жылтыр; жылтылдақ; жалтырауық; 

жылтырауық. 

【光栅】ɡuānɡshān【зат.】тор; шарбақ; 

шілтер. 

【 光 闪 闪 】 ɡuānɡshǎnshǎn ( ～ 的 )

【сын.】 星～ жұлдыздар жарығының 

жылтылдауы . 

【光束】ɡuānɡshù【зат.】шоқ сәуле. 

【 光 速 】 ɡuānɡsù 【 зат. 】 жарық 

жылдамдығы. 

【光天化日】ɡuānɡtiānhuàrì ～ айдың 

күні аманында; тапа-тал түсте之下 . 

【 光 通 量 】 ɡuānɡtōnɡliànɡ 【 зат. 】
жарық ағыны; жарық тасқыны. 

【光头】ɡuānɡtóu①жылтыр бас; тақыр 

бас; шашын қырдырған.②【зат.】 бас 

киімсіз жүру,  қалпақсыз жүру . 

【光秃秃】ɡuānɡtūtū(～的 )【 сын.】 

жалаң; жалаңаш; тақыр. 

【光污染】ɡuānɡwūrǎn【зат.】 жарық 

ластану . 

【光纤】 ɡuānɡxiān【 зат.】  талшық 

оптикалық байланыс ～通信｜талшық 

оптикалық кабель ～电缆. 

【光鲜】ɡuānɡxiān〈方〉【сын.】  ①

жаңа көйлек 衣着～.②даңқ; даңқтылық; 

мәртебе. 

【光线】ɡuānɡxiàn【зат.】жарық сәуле. 

【光绪】Guānɡxù【зат.】Гуансю – Цин 

династиясындағы императордың 

патшалық құру ұраны . 

【 光 学 】 ɡuānɡxué 【 зат. 】 оптика 

(физиканың жарық құбылыстарын 

зерттейтін бөлімі), фотология . 

【光学玻璃】ɡuānɡxuébō·lí оптикалық 

шыны . 

【光艳】 ɡuānɡyàn 【 сын. 】  әдемі; 

салтанатты; сәнді; сәндік. 

【光焰】ɡuānɡyàn【зат.】жарқын; нұр 

сәулелі; нұрлы. 

【光洋】ɡuānɡyánɡ〈方〉【зат.】 күміс 

доллар, юань . 

【 光 耀 】 ɡuānɡyào ① көз 

шағылыстыратын; өте жарық; 

самаладай～夺目 .②【 сын.】  даңқ; 

даңқтылық; мәртебе. ③  【 ет. 】 

құрметті отбасы ～门庭 . 

【光阴】 ɡuānɡyīn 【 зат. 】① уақыт 

зымырап өтуде ～似箭 .②〈方 жарық 

пен қараңғылық. 

【光源】ɡuānɡyuán【зат.】жарық көзі. 

【光泽】 ɡuānɡzé【 зат.】  жалтырақ, 

жалтыр; жылтыр; жылтылдақ; 

жалтырауық; жылтырауық 

【光照】 ɡuānɡzhào【 ет.】① рентген 

арқылы түсірілген сурет X光照相.② ～

人间. 

【 光 照 度 】 ɡuānɡzhàodù 【 зат. 】
жарықталғандық; жарықтылық; 

жарықтың дәрежесі (жарықтық 

дәрежесі). 

【光柱】 ɡuānɡzhù 【 зат. 】  жарық 

бағанасы . 

【 光 子 】 ɡuānɡzǐ 【 зат. 】 фотон 

(электромагниттік сәуленің кванты, 

элементар бөлшек). 

【光宗耀祖】 ɡuānɡzōnɡyàozǔ ата – 

бабаларының атын шыару . 

咣 ɡuānɡ【ел.】  қатты соққы , есікпен 

тарс ету . 

【咣当】ɡuānɡ【ел.】 гүріл; ду; кенет 

дауыс. 

洸 ɡuānɡ浛洸(Hánɡuānɡ) Хангуаң. 

珖 ɡuānɡ〈书〉қарат (асыл тастарды 

өлшейтін 0,2 грамдық салмақ өлшемі). 

桄 ɡuānɡ[桄榔 ]ɡuānɡlánɡ)【 зат.】①

қант пальмасы .② қант пальмасының 

кокосы  . 

胱 ɡuānɡ  қуық. 

【 胱 氨 酸 】 ɡuānɡ’ānsuān 【 зат. 】 

цистин . 

 

 

 

ɡuǎnɡ 

 

广 ɡuǎnɡ①【 сын.】   аудан～场｜

халықтың тығыздығы төмен地～人稀 .

②халық бұқарасы 大庭～众.③арттыру; 

дамыту; жетіктіру; жетілдіру 推～ . 

【广播】 ɡuǎnɡbō①【 ет.】 радиомен 

кең түрде хабар беру. ② 【 зат. 】 

радионы тыңдау 听～.③〈书〉【ет.】 

ақынның атағын хабар ету 诗【зат.】～. 

【 广 播 操 】 ɡuǎnɡbōcāo 【 зат. 】  

радиодағы гимнастика . 

【 广 播 电 台 】 ɡuǎnɡbōdiàntái  

радиостанция . 

【 广 播 剧 】 ɡuǎnɡbōjù 【 зат. 】
радиоқойылым (радио арқылы 

берілетін қойылым). 
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【广播体操】ɡuǎnɡbōtǐcāo  радиодан 

берілетін жаттығу. 

【 广 博 】 ɡuǎnɡbó 【 сын. 】   кең 

білімдер知识～. 

【 广 场 】 ɡuǎnɡchǎnɡ 【 зат. 】 

Тиананмэн ауданы 天安门～. 

【广大】 ɡuǎnɡdà【 сын.】  ① үлкен 

кеңістік ～地区  .②  зор ұйымдастыру 

有～的组织 .③қалың бұқара～群众｜

қалың оқырман ～读者. 

【 广 东 戏 】 Guǎnɡdōnɡxì 【 зат. 】 

гуандун театры . 

【广东音乐】Guǎnɡdōnɡyīnyu Гуандун 

провинциясының музыкасы . 

【广度】ɡuǎnɡdù【зат.】тереңдік . 

【 广 泛 】 ɡuǎnɡfàn 【 сын. 】   кең 

мағынада айтқанда～地说起来｜ кең 

сюжет题材～. 

【广告】ɡuǎnɡɡào【 зат.】жария ету; 

жаю; құлақтандыру; хабарландыру; 

хабарлау. 

【 广 货 】 ɡuǎnɡhuò 【 зат. 】 шет ел 

тауарлары, гуандун таурлары . 

【 广 开 言 路 】 ɡuǎnɡkāiyánlù сөз 

бостандығын, сөз еркіндігін беру . 

【广阔】ɡuǎnɡkuò【сын.】   ой өрісі 

кең视野～｜жазық кең дала ～的平原. 

【广袤】ɡuǎnɡmào〈书〉①【 зат.】 

кең алаң ～千里.②【сын.】 шегі жоқ; 

шексіз; шетсіз; ұшы-қиырсыз～无际. 

【广漠】ɡuǎnɡmò【сын.】  шөлді кең 

жазық. 

【广土众民】ɡuǎnɡtǔzhònɡmín  байта0 

жер мен халықтың есепсіз көптігі. 

【广绣】 ɡuǎnɡxiù【 зат.】   кантон 

кестелеу . 

【广义】ɡuǎnɡyì【зат.】 кең мағына , 

маңызы кең . 

【 广 域 网 】 ɡuǎnɡyùwǎnɡ 【 зат. 】 

территориялық – бөлісінген желіс. 

【广远】ɡuǎnɡyuǎn【сын.】   байтақ 

дала , көз жеткісіз; көз жетпес; ұшан-

теңіз; ұшы-қиыры жоқ. 

【广种薄收】ɡuǎnɡzhònɡbóshōu сапасы 

төмен астық өнімділігінің үлкен 

аймағын айдау . 

犷 ɡuǎnɡ〈书〉дөрекі; дүние көрмеген; 

мәдениетсіз; ысылмаған 粗 ～ ｜ өз 

білгенімен жүруші; өз еркімен болушы, 

дөрекілік; мәдениетсіздік; 

рақымсыздық; тағылық～悍. 

【 犷 悍 】 ɡuǎnɡhàn 【 сын. 】  өз 

білгенімен жүруші; өз еркімен болушы, 

дөрекілік; мәдениетсіздік; 

рақымсыздық; тағылық. 

 

ɡuànɡ 

 

桄 ɡuànɡ ①【ет.】 жіп орау ～线.②
иірген жіп; келеп; оралған жіп; орам; 

шарғы жіп 线～儿 .③(～儿)【мөл.】 

біриірген жіп; келеп; оралған жіп; орам; 

шарғы жіп一～线. 

【桄子】 ɡuànɡ ·zi【 зат.】 қалбағай; 

ораушы; ұршық (жіпті). 

逛 ɡuànɡ 【ет.】қаңғыру; сенделіп жүру, 

саяттау 闲～｜көше бойын серуендеп 

жүру～大街 . 

【逛荡】ɡuànɡ ·dɑnɡ【 ет.】қыдыру; 

серуендеу. 

【逛灯】 ɡuànɡdēnɡ【 ет.】  кішкене 

шаммен қызықтау . 

【逛游】 ɡuànɡ·you 【 ет.】 қаңғыру; 

сенделіп жүру , серуендеу. 

 

ɡuī 

 

归 ɡuī ① қытайлықтар - 

рэимигранттар～国华侨｜баспанасыз 

мүсәпір 无 家 可 ～ . ②  заңды иеге 

қайтару 物 ～ 原 主 . ③ 【 ет. 】  бір 

мақсатка әр түрлі жолмен келу 殊途

同～ .④介由(谁负责)：一切杂事都～

这一组管.⑤【ет.】 еңбегі барлығына 

ие功劳～大家 

【归案 】 ɡuīàn 【 ет. 】 әділ сотына 

қылмыскерді тапсыру 

【归并】 ɡuībìnɡ【 ет.】① біріктіру; 

жалғастыру; жинақтау; қосу; тұтастыру.

②жинап қою. 

【归程】ɡuīchénɡ【зат.】қайтар жол; 

қайту жолы 

【归除】 ɡuīchú 【 зат. 】 сандардың 

бөлінуі. 

【归档】ɡuīdànɡ【 ет.】құжатты іске 

тігу. 

【归队】ɡuīduì【ет.】① сапқа қайтып 

оралу .②бұрынғы іске қайта оралу. 

【归附】ɡuīfù【ет.】тұтқынға берілу, 

бағыну; бойсұну; жеңілу; көну . 

【归根】ɡuīɡēn【ет.】 отанға қайту 叶

落～ . 

【归根到底】ɡuīɡēndàodǐ ақыр аяғында; 

ақыр-аяғы; ақырында; әрі-беріден соң; 

бірде болмаса, бірде; ең ақырында. 

【归根结底】 (归根结柢 ) ɡuīɡēnjiédǐ 

ақыр аяғында; ақыр-аяғы; ақырында; 

әрі-беріден соң; бірде болмаса, бірде; 

ең ақырында. 

【归根结蒂】ɡuīɡēnjiédì  ақыр аяғында; 

ақыр-аяғы; ақырында; әрі-беріден соң; 

бірде болмаса, бірде; ең ақырында. 

【归公】 ɡuīɡōnɡ 【 ет. 】  мемлекет 

қазынасына беру. 

【归功】 ɡuīɡōnɡ 【 ет. 】   біреудің 

еңбегін санау. 

【归还】ɡuīhuán【ет.】 қайту, қайтару. 

【归回】ɡuīhuí【ет.】  отанға қайту～

祖国. 

【归结】ɡuījié①【ет.】总括而求得结

论：原因很复杂，～起来不外三个方面.

②【зат.】қорытынды; нәтиже 

【 归 咎 】 ɡuījiù 【 ет. 】 айыптату; 

айыптау; жазғыру; кінәлау. 

【 归 口 】 ɡuīkǒu 【 ет. 】 ① еселі; 

жанасымды; келісті; лайық; муапық; 

мінәсәр; мінәсіт; сай; сәйкес; сәйкесті; 

тиісті; ұйқас.②жүйеге кіру. 

【 归 来 】 ɡuīlái 【 ет. 】   шетелге 

қайтарып оралу海外～. 

【归里 包堆】 ɡuī·libāoduī 〈方〉 . 

барлығы; жинағы; жиынтығы; жиыны. 

【 归 拢 】 ɡuī·lǒnɡ 【 ет. 】   құнды 

қағазды жиынтықтау把钱票～ ～. 

【归谬法】 ɡuīmiùfǎ【 зат.】 аяғында 

тантып кету. 

【归纳】ɡuīnà ①индукциялық дәлел ～

的论证.②【зат.】жиынтықтау; қорыту; 

мазмұндау; түйіндеу 

【归宁】ɡuīnínɡ〈书〉【ет.】 күйеуге 

шыққан соң ата – аналарының хал 

жайын білу . 

【 归 期 】 ɡuīqī 【 зат. 】 үйге қайту 

мерзімі бегісіз～未定. 

【 归 齐 】 ɡuīqí 〈 方 〉【 үс. 】 ① 

қорытындысында, барлығы; жинағы; 

жиынтығы; жиыны,  бар болғаны; не 

бәрі. ② ақыр; нәтиже; соң; соңғы, 

қорытынды. 

【 归 侨 】 ɡuīqiáo 【 зат. 】  Отанға 

қайтарып келген эмигрант . 

【归属】ɡuīshǔ【ет.】бағыну; бас ию; 

бойсұну; көну. 

【 归 顺 】 ɡuīshùn 【 ет. 】 бағыну; 

бойсұну; жеңілу; көну . 

【归宿】ɡuīsù【зат.】  өмірдегі орны. 

【 归 天 】 ɡuītiān 【 ет. 】 қаза табу; 

қайтыс болу; өлу. 

【归田】ɡuītián〈书〉【 ет.】  әскери 

қызметті қалдырып отанға торалу 解

甲～. 

【归途】 ɡuītú 【 зат. 】 қайтар жол; 

қайту жолы. 

【 归 位 】 ɡuīwèi 【 ет. 】 сандардың 

бөлінуі 

【归西】ɡuīxī【ет.】қаза табу; қайтыс 

болу; өлу. 

【归降】 ɡuīxiánɡ【 ет.】 капитуляция 

(қиыншылықтан жүрексініп кейін 

шегіну) , тізе бүгу 

【归向】 ɡuīxiànɡ【 ет.】   халықтың 

арманы 人心～. 

【归心】ɡuīxīn①【зат.】үйді аңсау～

似箭.②〈书〉【ет.】 四海～. 

【归心似箭】ɡuīxīnsìjiàn  үйді аңсау. 

【归省】ɡuīxǐnɡ〈书〉【ет.】  Отанға 

қайтып келу. 

【归依】 ɡuīyī ① ауу; еру; қосылу; 

қосылып кету; тақалу; таяну.②〈书〉

【ет.】басқаруына беру; сеніп тапсыру 

【归阴】 ɡuīyīn【 ет.】жан тапсыру; 

қаза табу; өлу. 

【 归 隐 】 ɡuīyǐn 〈 书 〉【 ет. 】 

дарашылдыққа кетіп Отанға қайту ～故

园. 

【归于】ɡuīyú【ет.】①жату; ие болу; 
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құрамында болу; меншігі болу; тән 

болу (біреудің меншігі болу, біреуге 

тиісті болу).②кету; пайда болу; түсу. 

【归着】 ɡuī·zhe〈口〉【 ет.】жөнге 

келтіру; жүйеге келтіру. 

【归真】ɡuīzhēn ①【ет.】 шындыққа 

қайту .②жан тапсыру; қаза табу; өлу. 

【归真返璞】ɡuīzhēnfǎnpú  шындыққа 

қайту. 

【归整】ɡuī·zhěnɡ〈口〉【 ет.】   үй 

әбзелдерін жөнге келтіру～家什. 

【归置】 ɡuī·zhi〈口〉【 ет.】жөнге 

келтіру; жүйеге келтіру. 

【归总】ɡuīzǒnɡ ①【ет.】жинақтау; 

қорыту; нәтижелеу; тұжыру, жалпы 

алғанда; тұтас алып қарағанда. ②

【үс.】 жалпы жиыны  

【归罪】ɡuīzuì【ет.】  кінәні біреуге 

жүктеу ～于他人. 

圭 1ɡuī ① асай-мұса; скипетр 

(патшалық өкімет белгісі ретінде асыл 

тастармен безелген аса таяқ).②белгі; 

өлшем ～ 臬 . ③ (Guī)фамилияға 

қолданылады. . 

【圭表】ɡuībiǎo【зат.】гномон,  күн 

сағаты. 

【圭角】 ɡuījiǎo〈书〉【 зат.】 сүйір 

бұрыш  ②дарын; талант 

【 圭 臬 】 ɡuīniè 〈 书 〉【 зат. 】 

бұлжымайтын ережені қолдану奉为～. 

龟（龜）ɡuī【зат.】тұщы су тасбақа. 

【 龟 板 】 ɡuībǎn 【 зат. 】 тасбақа 

қабығынан жасалған дәрі – дәрмек . 

【龟趺】ɡuīfū【зат.】тас тасбақасы. 

【 龟 甲 】 ɡuījiǎ 【 зат. 】 ① тасбақа 

сауыты  ②хош иісті заттектер 

【龟鉴】ɡuījiàn【зат.】ереже; нұсқау. 

【龟镜】ɡuījìnɡ【зат.】ереже; нұсқау. 

【龟缩】ɡuīsuō【ет.】бұғу; бұқтыру; 

жамшылау; жасырыну; тығылу. 

【 龟 头 】 ɡuītóu 【 зат. 】  жыныс 

мүшенің басы . 

 

妫 Guī ①  Гуйшуй өзені.②фамилияға 

қолданылады.. 

规 ɡuī ①циркуль (шеңбер сызатын екі 

ашалы аспап) 圆～｜циркуль (шеңбер 

сызатын екі ашалы аспап)两脚～ .②

мектеп тәптіптері 校 ～ ｜ бұзақы 

тәртіпті жою 革除陋～ .③ иландыру; 

көндіру, нандыру, сендіру ～劝｜ақыл 

айту; ұқтыру～勉 .④жоспар  ～划｜
регламентациялау; регламенттеу 

(белгілі ережелерге бағындыру)～定.⑤
(Guī)фамилияға қолданылады. . 

【规避】ɡuībì【ет.】   тура жауаптан 

жалтару ～ 直 接 回 答 ｜

жауапкершіліктен жалтарып кету～责

任｜  жауаптан бас тарту ～回答. 

【规程】ɡuīchénɡ【зат.】  техниканы 

пайдалану ережелері 技术操作～｜

уақыт тәртібін орнату  确定议事～. 

【规定】ɡuīdìnɡ ①【ет.】  жұмысты 

бағалау, бағалайтын ～工价.②【зат.】 

белгіленген үлестеме ～ 分 额 ;   

белгіленген тәртіп  ～程序. 

【 规 定 【 ет. 】 作 】 ɡuīdìnɡdònɡzuò 

міндетті жаттығу. 

【规范】 ɡuīfàn①【 зат.】нормативті 

ғылым ～ 科 学 ｜ моральдық заңдар 

жинағы道德～.②【сын.】  нормативті 

лингвистика ～语言学 . 

【 规 范 化 】 ɡuīfànhuà 【 зат. 】 тіл 

нормалау语言～. 

【规费】ɡuīfèi【зат.】белгіленген заң 

төлемдері. 

【规复】ɡuīfù〈书〉【ет.】   тәртіпті 

қалпына келтіру ～秩序. 

【 规 格 】 ɡuīɡé 【 зат. 】 ① өнім 

стандартқа сәйкес келеуі  产品合乎～.

②орнатылған талаптар ;   бүкілодақтық 

стандарт  全苏～ 

【规划】ɡuīhuà①【зат.】жоспар жасау  

制订～｜онжылдық жоспар 十年～｜

өндіріс жоспары 生产～.②【ет.】 жан 

– жақты жоспарлау全面～. 

【规谏】 ɡuījiàn〈书〉【 ет.】 айтып 

жеткізу; иландыру; нандыру; сендіру, 

көндіру, абайлату; алдын ала ескерту; 

білдіру; күні бұрын ескерту; күні бұрын 

сақтандыру; сақтандыру. 

【规诫】 (规戒 ) ɡuījiè〈书〉【 ет.】
айтып жеткізу; иландыру; нандыру; 

сендіру, көндіру, абайлату; алдын ала 

ескерту; білдіру; күні бұрын ескерту; 

күні бұрын сақтандыру; сақтандыру. 

【规矩】 ɡuī·ju ①【 зат.】老～ ескі 

тәртіп  ｜әзір тұру; даяр болып тұру

立～｜ережені сақтау守～ .②【сын.】   

өнегелі адам ～人 . 

【规律】ɡuīlǜ【зат.】жалпы заңдар 共

有～;  қоғамдық даму заңдары 社会发

展[的]～;  бұлжымайтын заң  确定不移

的～;  табиғат заңының ырықсыздығы

大自然[的]确定不移的～;   құн заңы价 

值～; ақша айналысының заңы 货币流

通～. 

【规模】ɡuīmó【 зат.】негізін қалау; 

негізін салу初具～ . 

【规劝 】 ɡuīquàn 【 ет. 】 иландыру; 

көндіру , нандыру; сендіру . 

【规行矩步】ɡuīxínɡjǔbù ①байсалды 

өмір сүру.②әріпшілдік; тақуашылдық, 

артта қалғандық; әдеттен 

шықпаушылық; оралымсыздық. 

【规约】ɡuīyuē ①【 зат.】  келісімді 

орындау 履行～ .②【ет.】шек қойып 

отыру; шектеп отыру 

【规则】ɡuīzé ①【зат.】көшеден өту 

ережесі; көшеден жүру ережесі 交

通 ～ ｜  қонақүйдің әкімшілік 

құқықтары 饭店管理～ .②【 зат.】 

табиғи заңдар 自然～.③【сын.】  тік 

төртбұрыш ～四边【сын.】  . 

【规章】ɡuīzhānɡ【 зат.】①  тәртіп , 

ережелер жүйесі ～制度  ;  ережелерді 

қатаң түрде сақтау 恪遵～. 

【规整】ɡuīzhěnɡ①【сын.】  мұқият; 

мұнтаздай; ұқыпты. ② 【 ет. 】 жөнге 

келтіру; жүйеге келтіру 

【规正】ɡuīzhènɡ①〈书〉【ет.】 әдет – 

ғұрпын жүйеге келтіру ～ 风 俗 . ②

【 сын.】  ақыл беру; бағыт көрсету; 

жөн сілтеу. 

【规制】ɡuīzhì【 зат.】 ереже , заң , 

тәртіп. 

邽 ɡuī ①下邽(Xiàɡuī)，Хиагуй – ежелгі 

жердің аты ② (Guī)фамилияға 

қолданылады. . 

皈 ɡuī[皈依 ](ɡuīyī)【 ет.】 құмартқан; 

салынған (адам) , өзін сеніп тапсыру , 

жолын тұту; қуаттау; құлшылық ету. 

闺（閨）ɡuī ①〈书〉есікше; кішкене 

қақпа (кішкене қақпалы есік).②гинекей, 

үйдің әйелдер жағы深～. 

【闺范】ɡuīfàn【зат.】 гарем заңдары. 

【闺房】 ɡuīfánɡ【 зат.】 гарем (бай 

мұсылмандардың үйлеріндегі әйелдер 

тұратын бөлмелері). 

【 闺 阁 】 ɡuīɡé 【 зат. 】 гарем (бай 

мұсылмандардың үйлеріндегі әйелдер 

тұратын бөлмелері). 

【闺阃】 ɡuīkǔn 【 зат. 】 гарем (бай 

мұсылмандардың үйлеріндегі әйелдер 

тұратын бөлмелері). 

【闺门】 ɡuīmén【 зат.】 гарем (бай 

мұсылмандардың үйлеріндегі әйелдер 

тұратын бөлмелері). 

【闺女】ɡuī·nü【зат.】①қыз, бикеш; 

бойжеткен.②〈口〉 қыз. 

【闺秀】ɡuīxiù【 зат.】 атақты рудың 

бойжеткен қызы大家～. 

珪 ɡuī   асай-мұса; скипетр (патшалық 

өкімет белгісі ретінде асыл тастармен 

безелген аса таяқ). 

硅 ɡuī 【 зат. 】 кремний (химиялық 

элемент, тас, шыны, жер, құм, тау 

жыныстары құрамында болады) , 

силиций. 

【 硅 肺 】 ɡuīfèi 【 зат. 】 Силикоз 

(латынша sіlіcіum — кремний) — 

өкпеде кремний қос тотығының 

жиналуынан дамитын сырқат.. 

【硅钢】 ɡuīɡānɡ 【 зат. 】 кремнийлі 

болат. 

【硅谷】ɡuīɡǔ【зат.】Силикон алқабы 

АҚШтың Калифорния штының 

оңтүстігіндегі аудан.. 

【硅化】ɡuīhuà【ет.】 кремнийлі. 

瑰 ɡuī〈书〉①асыл тас; гауһар; гауһар 

тас; жарқырауық тас.②ғажап; тамаша; 

таңғажайып ～丽｜ ғажайып; ғажап; 

таңғажайып; таңырқарлық～异. 

【瑰宝】ɡuībǎo【зат.】көрік; қазына , 
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асыл; қазына; қымбат 

【瑰丽】ɡuīlì【сын.】 ғажап; тамаша; 

таңғажайып. 

【瑰奇】ɡuīqí【 сын.】  әдеттен тыс; 

бұрын-соңды болып көрмеген; ғажап; 

таңқаларлық. 

【瑰伟】ɡuīwěi  маңызды; ұлы. 

【瑰玮】 ɡuīwěi〈书〉【 сын.】  ①
басқаларға ұқсамайтын; өзіне ғана тән; 

соны.②әдемі; салтанатты; сәнді; сәндік. 

【瑰异】ɡuīyì【сын.】 ғажайып; ғажап; 

таңғажайып; таңырқарлық. 

鲑 ɡuī【зат.】албырт; арқан балық (еті 

нәзік қызғылт түсті ірі қызыл балық), 

ақсерке (балық).     

鬶 ɡuī  Қытай неолитіндегі  ыдыс-аяқ. 

瓌 ɡuī〈书〉асыл тас; гауһар; гауһар 

тас; жарқырауық тас. 

 

 

ɡuǐ 

 

氿 ɡuǐ  бастау; бұлақ; көз; қайнар. 

宄 ɡuǐ  опасыз; сатқын; сатылған 

(дұшпанға, жауға сатылған) 

轨 ɡuǐ①рельс 钢～｜рельс 铁～ .②
троллейбус (электр қуатымен жүретін 

автобус)无～电车 .③ дағдылы қалып; 

дағдылы сорап 常～｜рельстен шығу 

越～｜қасқа жолына түсу步入正～. 

【轨道】 ɡuǐdào【 зат.】① темір жол 

қатынас жолы. ② орбита 

(планеталардың айналып жүретін 

жолы). ③ заңға сәйкестік; заңға 

сыйымдылық; заңдылық, дағдылы 

қалып; дағдылы сорап. 

【轨道衡】ɡuǐdàohénɡ【зат.】өлшеуіш; 

таразы. 

【轨度】ɡuǐdù〈书〉【зат.】заң . 

【轨范】ɡuǐfàn【зат.】ереже; қағида; 

норма. 

【轨迹】 ɡuǐjì【 зат.】①жым; із.②

геометриялық орын. ③ орбита 

(планеталардың айналып жүретін жолы) 

【轨辙】ɡuǐzhé【зат.】жол. 

【轨枕】ɡuǐzhěn【 зат.】шпал (рельс 

астына көлденең төсейтін келте ағаш). 

庋（庪）ɡuǐ〈书〉①зат қоятын бөлме; 

қойма.②қою; орналастыру ～藏. 

匦 ɡuǐ   дауысқа түскен жәшік票～. 

佹 ɡuǐ〈书〉① қайшы болып шығу; 

сәйкес келмеу; үйлеспеу. ② ғажайып; 

ғажап; ғаламат; таңғажайып; 

таңқаларлық.③кездейсоқ табу～得～失. 

诡 ɡuǐ ① арам ойлы; аяр; жауыз; 

жымырысқы; зұлым; зұлымдық, арамза; 

екі жүзді; залым; қиянатшыл; опасыз; 

серт бұзған ～ 诈 ｜ арам ойлы  

жоспар ～计 .② әдеттен тыс; бұрын-

соңды болып көрмеген; ғажап; 

таңқаларлық ～异. 

【诡辩】ɡuǐbiàn【ет.】①сопышылдық 

(мәселені әдейі былықтырып, жалған 

қағиданы сипаттау мақсатымен 

құрылған ой қорытындысы), софистика 

(сопышылдық әдісін қолдану). ②
жалған (теріс пікірді дәлелдеуге 

шеберлік). 

【诡诞】ɡuǐdàn【сын.】  ～不经. 

【诡怪】ɡuǐɡuài【 сын.】   түсініксіз 

өзін өзі ұстау行事～. 

【诡计 】 ɡuǐjì 【 зат. 】   қастықты 

орағыту ～多端. 

【诡谲】ɡuǐjué〈书〉【сын.】 ①арам 

ойлы; аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық.②жөнсіз сөздерді айту 言

语～.③арам ойлы адам; жауыз адам为

人～. 

【诡秘】ɡuǐmì【сын.】  жұмбақ адам 

行踪～人. 

【诡奇】ɡuǐqí【сын.】   ～难测｜情

节～. 

【诡异】ɡuǐyì【 сын.】  таңғарарлық 

стиль～的笔调 . 

【诡诈】ɡuǐzhà【сын.】   арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық 

垝 ɡuǐ〈书〉қиратылған қабырға ～垣. 

鬼 ɡuǐ ①【зат.】 рух.②бәңгі; есірткі 

құмар; көкнәрші; нашақор; нашашы 

烟～｜ беймаза; жалықтыратын; мезі 

ететін (адам)讨厌～｜ сараң, ашкөз; 

бақыл; бермес; дүниеқоңыз; дүниеқор; 

есепдар; есепқор; қарынбай; қытымыр; 

сараң; тастай қатты 吝啬～ .③ әзәзіл 

жоспары ～头～脑｜ұрыларша～～祟

祟.④【зат.】арам қылық; арамдық іс; 

бұзық ниет; қияңқылық 捣 ～ ｜ ар-

ожданы таза емес心里有～.⑤【сын.】 

күн райы өте жаман～天气｜арам ойлы 

жоспар ～主意  .⑥〈口〉【 сын.】 

аңғарғыш; аңғарымпаз; бәле; зейінді; 

зерек; түсінгіш. 

【鬼把戏】ɡuǐbǎxì【зат.】①арам ойын, 

арам ой; қастық . ② арам қылық; 

арамдық іс; бұзық ниет; қияңқылық. 

【鬼才】ɡuǐcái【 зат.】данышпандық 

қабілетілік. 

【鬼点子】ɡuǐdiǎn·zi【зат.】айлакерлік; 

бұлтақ; бұлтарыс; жалтарыс; жортақ; 

қалтарыс. 

【 鬼 风 疙 瘩 】 ɡuǐfēnɡɡē·dɑ 〈 方 〉
есекжем ауруы. 

【鬼斧神工】ɡuǐfǔshénɡōnɡ аса нәзік 

шеберлік, жоғары сапалы еңбек; 

көркемдігі жоғары еңбек. 

【鬼怪】ɡuǐɡuài【зат.】  жын-шайтан, 

албасты; жынды; қаныпезер妖魔～. 

【鬼画符】ɡuǐhuàfú【зат.】①түсініксіз 

жазу; шимайлап жазу.② қисыны жоқ 

сөз айту; сандырақ сөз айту; 

сандырақтау. 

【鬼话】 ɡuǐhuà 【 зат. 】 таза өтірік 

сөз～连篇. 

【鬼魂】 ɡuǐhún【 зат.】 аруақ; елес; 

елестеген көрініс. 

【鬼混】ɡuǐhùn【 ет.】①  құр бекер 

өмір сүру.②абыройсыз өмір сүру. 

【 鬼 火 】 ɡuǐhuǒ 【 зат. 】 қыдырма 

жалын. 

【鬼哭狼嚎】 ɡuǐkūlánɡháo ащы зар 

жылау . 

【鬼脸】ɡuǐliǎn (～儿)【зат.】①маска.

② бет-аузын қисайту; бет-аузын 

қисайтушылық; бет-аузын 

тыжырайтушылық. 

【鬼魅】 ɡuǐmèi〈书〉【 зат.】жын-

шайтан, албасты; жынды; қаныпезер. 

【鬼门关】 ɡuǐménɡuān【 зат.】 тозақ 

қақпасы. 

【鬼迷心窍】 ɡuǐmíxīnqiào аздырма; 

еліктірме. 

【鬼神】ɡuǐshén【зат.】табиғаттан тыс 

күштерге сенбеу不信～. 

【鬼使神差】 ɡuǐshǐshénchāi  шайтан 

азғырды. 

【鬼祟】 ɡuǐsuì①【 зат.】шайтандай 

азғыру.②【зат.】ақылсыз қылық. 

【鬼胎】ɡuǐtāi【зат.】астыртын бұзық 

іске ниеттену心怀～. 

【鬼剃头】ɡuǐtìtóu【зат.】симптомдық 

алопеция . 

【 鬼 头 鬼 脑 】 ɡuǐtóuɡuǐnǎo әзәзіл 

жоспар. 

【鬼物】 ɡuǐwù【 зат.】 аруақ; елес; 

елестеген көрініс. 

【鬼雄】 ɡuǐxiónɡ〈书〉【 зат.】 қаза 

тапқан батырдың жаны. 

【鬼蜮】ɡuǐyù【зат.】 оңбаған әдіс～

伎俩(比喻阴险害人的卑劣手段). 

【鬼子】ɡuǐ·zi【зат.】әзәзіл; жын; пері; 

шайтан; ыблыс. 

姽 ɡuǐ 〈书〉【сын.】  әсем. 

癸 ɡuǐ 【 зат. 】 гуй – он циклдық 

белгінің соңғысы. 

晷 ɡuǐ ①〈书〉 маңдай тері; табан 

етімен күнелту焚膏继～.②күн сағат. 

 

ɡuì 

 

柜 ɡuì【зат.】①гардероб (киім ілетін 

шкаф) 衣～｜буфет (ыдыс, аяқ-табақ 

шкафы) 橱 ～ ｜ жағдан; сейф; 

темірсандық (бағалы заттар сақталатын 

жанбайтын шкаф) 保险～ . ②  нақты 

бары кассаға берілді现款都交了～了. 

【柜橱】 ɡuìchú【 зат.】 комод (киім-

кешек салуға арналған; тартпалы аласа 

шкаф). 

【柜房】ɡuìfánɡ【зат.】кеңсе. 

【 柜 上 】 ɡuì·shɑnɡ 【 зат. 】 дүкен; 

дүңгіршек. 

【柜台】ɡuìtái【 зат.】 сатушы сөресі 

(дүкендегі сатушының алдындағы 

үстел). 

【 柜 员 】 ɡuìyuán 【 зат. 】 банк 
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қызметшісі. 

【柜员机】ɡuìyuánjī【зат.】банкомат 

(пластикалық карточкамен ақша 

беретін бағдарламалы банк автоматы). 

【柜子】 ɡuì·zi【 зат.】 комод (киім-

кешек салуға арналған; тартпалы аласа 

шкаф). 

炅 Guìфамилияға қолданылады.. 

刿 ɡuì〈书〉ренжіту; уайым қайғыға 

салу. 

刽 ɡuì〈书〉кесу; кесіп тастау; қыршу. 

【 刽 子 手 】 ɡuì·zishǒu 【 зат. 】 ①
баскесер; жазалаушы; жаналғыш; 

жәндет; жендет; қанқұмар; қанқұмар 

жендет; қаныпезер; қанішер. ②
жаналғыш; қанішер. 

炔 Guìфамилияға қолданылады.. 

贵 ɡuì ①【сын.】  жібек мата мақта 

матадан қымбат 绸 缎 比 棉 布 ～ ｜
көктемгі жауын – шашынға бағасы жоқ 

春雨～如油.②асыл; гауһардай; қымбат 

宝～｜асыл; гауһардай; қымбат可～.③

【 ет.】  人～有自知之明｜锻炼身

体，～在坚持 .④ аристократия (ескі 

Грециядағы мемлекет билігін 

басқарудың бір түрі) ～ 族 ｜ зиялы 

қауымдағы әйел～妇人｜әйгілі адамдар

达官～人.⑤ сіздің фамилияңыз?～姓｜

сіз қай мемлекеттенсіз? ～ 国 ｜

мейірімді болу 高 抬 ～ 手 . ⑥ (Guì) 

фамилияға қолданылады.. 

【贵宾】ɡuìbīn【зат.】құрметті қонақ. 

【贵妃】ɡuìfēi【 зат.】императордың 

екінші әйелінің  құрметті атағы. 

【 贵 干 】 ɡuìɡàn 【 зат. 】  сіздің 

жұмысыңыз қандай?有何～? 

【贵庚】 ɡuìɡēnɡ【 зат.】  Сіз қанша 

жастасыз?. 

 

【贵贱】ɡuìjiàn ①【зат.】қымбат және 

арзан.②【 зат.】мейірбан не арам.③

〈方〉【үс.】сыйлау не жек көру. 

【 贵 金 属 】 ɡuìjīnshǔ 【 зат. 】 асыл 

металдар (алтын, күміс, платина және 

платиналы топтағы металдар. 

【贵客】ɡuìkè【зат.】құрметті қонақ. 

【贵人】ɡuìrén【зат.】① атақты ру 达

官  .②бекзат; игі; игілікті; мәртебелі; 

мейірбан. 

【 贵 姓 】 ɡuìxìnɡфамилияға 

қолданылады.ңыз кім?. 

【贵恙】ɡuìyànɡ【зат.】сырқат. 

【贵重】ɡuìzhònɡ【сын.】 бағалы зат; 

құнды зат～物品. 

【贵胄】ɡuìzhòu〈书〉【зат.】атақты 

тектегі кіші тұлғалар. 

【贵子】ɡuìzǐ【зат.】喜生～. 

【贵族】 ɡuìzú【 зат.】 аристократия 

(ескі Грециядағы мемлекет билігін 

басқарудың бір түрі), ақсүйектер тобы. 

桂 1ɡuì ① даршын; дәм қабық (ас 

дәмдеу үшін колданылатын кейбір 

тропикалық өсімдіктердің кептірілген 

хош иісті қабығы) ～皮.② османтус～

花 . ③ алқагүл ～冠 . ④ даршын; дәм 

қабық (ас дәмдеу үшін колданылатын 

кейбір тропикалық өсімдіктердің 

кептірілген хош иісті қабығы). 

桂 2Guì ① 【 зат. 】 Гуанси  

провинциясы. ③ фамилияға 

қолданылады.. 

【桂冠】ɡuìɡuān【зат.】给冠军加月～
чемпионға шір кигізу . 

【桂花】ɡuìhuā【зат.】①даршын; дәм 

қабық (ас дәмдеу үшін колданылатын 

кейбір тропикалық өсімдіктердің 

кептірілген хош иісті қабығы).②шай 

ағашы. 

【桂剧】ɡuìjù【зат.】гуанси театры. 

【桂皮】ɡuìpí【зат.】①даршын; дәм 

қабық (ас дәмдеу үшін колданылатын 

кейбір тропикалық өсімдіктердің 

кептірілген хош иісті қабығы). 

【桂圆】ɡuìyuán【зат.】 лонгон - мәңгі 

жасыл ағаш. 

【桂子】 ɡuìzǐ〈书〉【 зат.】 өлеңнің 

лепірмелі буында қолданылатын  

мысқыл～飘香. 

桧（檜）ɡuì【зат.】қытай аршасы. 

筀 ɡuì[筀竹 ](ɡuìzhú) 【 зат.】 бамбук 

(тропикалық және субтропикалық 

жерге өсетін ағаш сияқты көп жылдық 

өсімдік). 

跪 ɡuì【ет.】 тізеге тұру 下～｜иіліп 

тәжім ету ～ 拜 ｜ жер жер бетінде 

болу～在地上. 

【跪拜】ɡuìbài【ет.】аяғына бас ұру. 

鳜 ɡuì【зат.】 қытай алабұғасы. 

 

 

ɡǔn 

 

衮 ɡǔn императордың салттық кигізу～

服｜парадты киім – кешек пен тиара 

(Шығыстың ерте замандағы 

патшаларының, сол сияқты Рим 

папасының бас киімі)～冕(衮服和冕旒). 

【衮服】ɡǔnfú【 зат.】императордың 

салттық кигізу. 

【 衮 衮 】 ɡǔnɡǔn 〈 书 〉【 сын. 】 

көптеген, ұдайы; үзбей; үздіксіз; 

үзіліссіз. 

绲（緄）ɡǔn ①〈书〉арқан; бау; жіп.

②〈书〉 тоқымалы белдік.③【 ет.】

әдіптеу; жиектеу～边. 

【绲边】ɡǔnbiān (～儿) 【зат.】әдіптеу; 

жиектеу. 

辊 （ 輥 ） ɡǔn 【 зат. 】 десте; қаума 

(егіннің, шөптің десте күйінде 

жатуы)～轴. 

【辊子】 ɡǔn·zi〈口〉【 зат.】 десте; 

қаума (егіннің, шөптің десте күйінде 

жатуы). 

滚 ɡǔn ① 【 ет. 】 домалау; зулау; 

зымырау; сорғалау; сырғанау.②【ет.】

кет бар!～开｜сен мені қуып жібердің!

你给我～!③【ет.】су пісті 水～了.④

【 ет.】～宽边的短袄 кең жиекпен 

тігілген қысқа көйлек. ⑤ алысып 

жұлысу; жұрттың бәрімен соғысып 

шығу; төбелесіп қалу; төбелесіп шығу; 

ұрсысып біту 滚 起 来 . ⑥ (Gǔn) 

фамилияға қолданылады.. 

【滚边】 ɡǔnbiān  әдіп; еру; жиек; 

көмкерме; қайыма. 

【滚齿机】ɡǔnchǐjī【 зат.】 тісфрезер 

станогы . 

【滚存】ɡǔncún【ет.】шотты теңгеру. 

【滚蛋】 ɡǔndàn 【 ет.】жоғал!; кет 

мұнан!; қараңды көрсетпе!. 

【滚刀肉】 ɡǔndāoròu〈方〉【 зат.】
арсыз; ибасыз; ұятсыз, қаңғыбас; 

қырсыз; солапай (түк істемей бос 

жүретін адам). 

【滚动】 ɡǔndònɡ【 ет.】① домалау; 

зулау; зымырау; сорғалау; сырғанау.②
сандалақтау; томалақтау; томалану; 

томалау. 

【滚翻】ɡǔnfān【зат.】алға тоңқалаң 

асып түсу 前～｜артқа тоңқалаң асып 

түсу后～. 

【 滚 沸 】 ɡǔnfèi 【 ет. 】 бұрқылдау; 

гүрілдеу; сарқылдау; сарқырап ағу. 

【滚瓜烂熟】ɡǔnɡuā-lànshú  жатқа білу; 

жатқа жақсы білу; жаттай білу; өте 

жақсы білу. 

【滚瓜溜圆】ɡǔnɡuā-liūyuán  айнала; 

төңірегінде; төңірекке 

【滚滚】 ɡǔnɡǔn  арбаның дөңгелегі 

домалап жүр 车轮～ ; мұржадан түтін 

шығып жатыр  烟从烟筒～而出 

【滚雷】ɡǔnléi【зат.】 күннің күркілі; 

күннің күркіреуі. 

【滚轮】ɡǔnlún【зат.】гимнастикалық 

дөңгелек. 

【滚木】ɡǔnmù【зат.】тас үймегілерін 

домалату～礌石. 

【滚热】ɡǔnrè【сын.】  ыстық шайды 

ішу 喝一杯～的茶｜ оның маңдайы 

ыстық, мүмкін онда температура 他

头～，可能是发烧了. 

【 滚 水 】 ɡǔnshuǐ 【 зат. 】 сақылдап 

қайнап тұрған су. 

【滚烫】ɡǔntànɡ【сын.】  күйдіретін; 

өртейтін; үйітетін; шыжыған. 

【滚梯】ɡǔntī【зат.】эскалатор (электр 

қуатымен өзі жылжитын басқыш). 

【滚筒】 ɡǔntǒnɡ【 зат.】 кір жуғыш 

машинаның атанағы～洗衣机. 

【滚雪球】ɡǔnxuěqiú жентек қар 

【滚圆】ɡǔnyuán【сын.】 жуан қарын; 

мес қарынсиыр腰身～的母牛 . 

【滚珠】ɡǔnzhū(～儿) 【зат.】шарлы 

подшипник～轴承. 

磙 ɡǔn ① темір каток  铁 ～ . ②

【ет.】  ～压. 

【磙子】ɡǔn·zi【зат.】каток . 
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鲧（鯀、鮌）Gǔn гун – үлкен ертегі 

балығы . 

 

 

ɡùn 

 

棍 1ɡùn(～儿)【зат.】асатаяқ; сойыл; 

таяқ 木～｜сүймен 铁～｜жуан таяқ; 

келдек; таяқ; шоқпар小～儿. 

棍 2 ɡùn  азғын; арам ниетті; әбілет; 

сілімтік 恶～｜ алаяқ; шулер (карта 

ойынында алдап, ұрлап түрлі қулық 

істейтін және соны кәсіп ететін кісі)

赌～｜алаяқ; шулер (карта ойынында 

алдап, ұрлап түрлі қулық істейтін және 

соны кәсіп ететін кісі)讼～. 

【棍棒】 ɡùnbànɡ【 зат.】① асатаяқ; 

сойыл; таяқ.②күрзі; қысқа шоқпар таяқ; 

шоқпар (оны украин казактары мен 

поляктар өкімет басына 

отырғандықтың нысана белгісі еткен). 

【棍子】 ɡùn·zi 【 зат. 】 жуан таяқ; 

келдек; таяқ; шоқпар. 

 

ɡuō 

 

埚（堝） ɡuō〖坩埚〗 тигель (баспа 

машинасының қағазды баспа 

формасына қысатын металл тақта). 

郭 ɡuō ① қала  қала түбіндегі елді 

мекен城～｜шығыс қала түбіндегі елді 

мекен东～.②құлақтың жарғағы; құлақ 

қалқаны 耳 ～ . ③ (Guō)фамилияға 

қолданылады.. 

聒 ɡuō  улап-шулау (ретсіз жамырап 

сөйлеу), гүж ету; гулесу; гуілдесу; 

шулау; шуылдау～噪｜шулау～耳. 

【聒耳】ɡuō’ěr〈方〉【сын.】   улап 

шулау . 

【聒噪】ɡuōzào〈方〉【сын.】  улап-

шулау (ретсіз жамырап сөйлеу), гүж ету; 

гулесу; гуілдесу; шулау; шуылдау. 

锅（鍋）ɡuō ①【зат.】 шойын, қазан, 

шөген  铁～｜ алюминевый қазан 钢

精～｜бір қазан 一口～.②бу жіберетін 

қазан ～ 炉 ｜ хого, фондю, қытай 

самауыр火～. 

【 锅 巴 】 ɡuōbā 【 зат. 】 кесіліп 

қуырылған нан 

【锅饼】ɡuō·binɡ【зат.】 бидай ұннан 

жасалған майлы шелпек . 

【锅伙】ɡuō·huo(～儿)【зат.】  ортақ 

пайдалану . 

【 锅 盔 】 ɡuō·kuī 【 зат. 】  бидай 

қамырдан жасалған қуырған шелпек . 

【锅炉】 ɡuōlú【 зат.】 бу жіберетін 

қазан, бойлер (су жылытатын құрылғы). 

【锅台】 ɡuōtái【 зат.】 асүйлік ошақ 

пен қазан. 

【锅贴儿】 ɡuōtiēr【 зат.】  қуырған 

тұшпара. 

【锅烟子】 ɡuōyān·zi 【 зат. 】 қазан 

түбіндегі құрым. 

【 锅 庄】 ɡuōzhuānɡ 【 зат. 】  ошақ 

айналасында билеу . 

【锅子】ɡuō·zi【зат.】①〈方〉қазан, 

таба.②трубканың шыныаяғы烟袋～.③

қазанда қайнаған қой еті  涮～. 

 

ɡuó 

 

国 ɡuó ①【 зат.】  мемлекет ішінде, 

отандық～内｜атамекен; отан; туған ел

祖～｜шетел 外～｜үй ішін қорғау 保

家 卫 ～ . ② мемлекеттік елтаңба 

(мемлекеттің ресми айрықшалық 

белгісі, мемлекеттік органдардың 

бланкілерінде, мөрлерінде, ақшасында 

бейнеленетін белгі) ～徽｜мемлекеттік 

жалау～旗｜ұлттық эмблема ретіндегі 

гүл～花 .③  мемлекеттік чемпион ～

手｜мемлекеттегі атақты сұлу қыз～色.

④ отандық～产｜қытай әскери өнер～

术｜гохуа – қытайдыі ұлттық сурет –

өнері ～ 画 ｜ қытайдың дәстүрлі 

медицинаның дәрі - дәрмегі～药 .⑤
(Guó)фамилияға қолданылады.. 

【 国 宝 】 ɡuóbǎo 【 зат. 】① ұлттық 

байлық.②мемлекеттік валюта . 

【国本】ɡuóběn【 зат.】  мемлекеттің 

негізі. 

【 国 宾 】 ɡuóbīn 【 зат. 】  шет ел 

қонақтары. 

【国柄】ɡuóbǐnɡ〈书〉【зат.】басқару 

билігі. 

【国策】 ɡuócè 【 зат. 】 мемлекеттік 

саясат. 

【国产】ɡuóchǎn【 сын.】   отандық 

автомашина ～ 汽 车 ｜ отандық 

кинофильм ～影片. 

【 国 耻 】 ɡuóchǐ 【 зат. 】  ұлттық 

абыройсыздық 

【国仇】 ɡuóchóu【 зат.】  мемлекет 

жауы . 

【国粹】ɡuócuì【зат.】 ұлттық мәдеиет, 

ұлттық мұра . 

【国道】ɡuódào【 зат.】  мемлекеттік 

жол. 

【 国 都 】 ɡuódū 【 зат. 】 мемлекет 

астанасы . 

【国度】ɡuódù【зат.】  мемлекет , ел . 

【国法】ɡuófǎ【зат.】 мемлекеттік заң. 

【国防】ɡuófánɡ【зат.】еліміздің отан 

қорғау қуатын нығайту 巩 固 ～ ｜

ұлттық қорғаныс құру ～建设. 

【国防军】ɡuófánɡjūn【зат.】тұрақты 

армия. 

【国父】ɡuófù【зат.】Отан әкесі. 

【国歌】ɡuóɡē【зат.】由国家正式规定

的代表本国的歌曲.我国国歌是《义勇

军进行曲》. 

【国格】ɡuóɡé【зат.】 ұлттық абырой. 

【 国 故 】 1ɡuóɡù 【 зат. 】  ұлттық 

мәдениет 

【国故】2 ɡuóɡù〈书〉【зат.】 ұлттық 

масштабтың ауыртпалығы. 

【国号】ɡuóhào【 зат.】  мемлекеттің 

ресми аты . 

【 国 花 】 ɡuóhuā 【 зат. 】  ұлттық 

эмблема ретіндегі гүл. 

【 国 画 】 ɡuóhuà 【 зат. 】  гохуа – 

қытайдың ұлттық сурет өнері . 

【国徽】 ɡuóhuī【 зат.】 мемлекеттік 

елтаңба (мемлекеттің ресми 

айрықшалық белгісі, мемлекеттік 

органдардың бланкілерінде, мөрлерінде, 

ақшасында бейнеленетін белгі). 

【国会】 ɡuóhuì【 зат.】  парламент, 

конгресс. 

【 国 会 制 】 ɡuóhuìzhì 【 зат. 】
парламентшілік. 

【国魂】ɡuóhún【зат.】 ұлттық рух. 

【国货】ɡuóhuò【зат.】отан жасаған 

тауар . 

【国籍】 ɡuójí【 зат.】① азаматтық, 

бодандық; бір елдің құрамына тиістілік 

(бір елдің азаматы болу).②мемлекеттік 

керек – жарақ . 

【国计民生】ɡuójìmínshēnɡ мемлекет 

экономиканың даму жоспары . 

【国际】ɡuójì ①【сын.】 халықаралық 

келісім ～ 协 定 ｜ халы0аралық 

қатынастар ～ 关 系 . ② 【 зат. 】 

халықаралық практика ～惯例 . 

【 国 际 标 准 交 谊 舞 】
ɡuójìbiāozhǔnjiāoyìwǔ мемлекеттік 

стандарттағы достық биі. 

【国际裁判】ɡuójìcáipàn халықаралық 

категориядағы төреші. 

【 国 际 单 位 制 】 ɡuójìdānwèizhì  

халықаралық бірлік жүйесі. 

【国际法】ɡuójìfǎ【зат.】халықаралық 

құқық. 

【国际妇女节】GuójìFùnǚJié 8 наурыз 

– халы0аралық әйелдер күні. 

【 国 际 歌 】 GuójìGē 【 зат. 】
интернационал (қайсыбір 

партиялардың, ұйымдардың т. б. 

халықаралық бірлестігі). 

 

【国际公法】ɡuójìɡōnɡfǎ  халықаралық 

көпшілік құқығы. 

【国际惯例】ɡuójìɡuànlì халықаралық 

практика . 

【国际劳【ет.】节】GuójìLáodònɡJié 1 

мамыр –халықаралық еңбек күні. 

【 国 际 日 期 变 更 线 】
ɡuójìrìqībiànɡēnɡxiàn халықаралық күн 

ауысу желі . 

【国际私法】 ɡuójìsīfǎ халықаралық  

жекеше құқығы. 

【 国 际 象 棋 】 ɡuójìxiànɡqí шахмат 

ойыны . 

【国际音标】ɡuójìyīnbiāo халықаралық 

фонетикалық алфавит. 

【 国 际 主 义 】 ɡuójìzhǔyì  

интернационализм (пролетариаттардың 
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халықаралық ынтымағы; барлық 

ұлттардың теңдігін мойындау). 

【国家】ɡuójiā【зат.】①мемлекет , ел .

②әулет; династия (бір патша әулетінің 

тұқым қуып бірінен соң бірі патша 

болуы) . 

【 国 家 标 准 】 ɡuójiābiāozhǔn  

мемлекеттік стандарт, ұлттық эталон . 

【 国 家 裁 判 】 ɡuójiācáipàn жалпы 

ұлттық категориядағы төреші . 

【国家公园】ɡuójiāɡōnɡyuán  ұлттық 

парк . 

【国家机关】ɡuójiājīɡuān   мемлекеттік 

құрым; мемлекеттік орган. 

【国家赔偿】ɡuójiāpéichánɡ мемлекетті 

қалпына келтіру . 

 

【国家税】 ɡuójiāshuì【 зат.】жалпы 

мемлекеттік салықтар. 

【 国 家 所 有 制 】 ɡuójiāsuǒyǒuzhì  

мемлекеттік меншік. 

【国脚】ɡuójiǎo【зат.】 ұлттық футбол 

команданың ойыншысы. 

【国教】 ɡuójiào【 зат.】 ресми дін,  

мемлекеттік шіркеу. 

【国界】 ɡuójiè 【 зат. 】 мемлекеттік 

шекараны белгілеу划定～. 

【 国 境 】 ɡuójìnɡ 【 зат. 】 ① елдің 

территориясы. ② астыртын шекарадан 

өту 偷越～. 

【国剧】 ɡuójù【 зат.】  классикалық 

пьеса, ұлттық драма. 

【国君】ɡuójūn【зат.】патша, монарх 

(жеке дара билеуші патша). 

【国库】 ɡuókù【 зат.】  мемлекеттік 

қазынашылық. 

【 国 库 券 】 ɡuókùquàn 【 зат. 】  

мемлекеттік қазынашылық билеті (асыл 

металға айырбасталмайтын, 

ұсақталмайтын қағаз ақша түрі; 

қазынашылық бюджет тапшылығын 

жабу үшін шығаратын қағаз ақша) . 

【国力】 ɡuólì【 зат.】  мемлекеттің 

жиынтық күші 综 合 ～ ｜ мемлекет 

күшін бекіту增强～. 

【国立】ɡuólì【сын.】   мемлекеттік 

университет～大学. 

【国脉】ɡuómài【зат.】国家的命脉：

传邮万里，～所系. 

【 国 门 】 ɡuómén 〈 书 〉【 зат. 】  

астананың қала қақпасы . 

【国民】ɡuómín【зат.】ұлт, халық. 

【 国 民 待 遇 】 ɡuómíndàiyù  

азаматтардың құқығы. 

【 国 民 党 】 ɡuómíndǎnɡ 【 зат. 】
гоминдан (Қытайда болған ұлтшыл жер 

иелері партиясы). 

【 国 民 经 济 】 ɡuómínjīnɡjì  халық 

шаруашылық, ұлттық экономика. 

【 国 民 生 产 总 值 】
ɡuómínshēnɡchǎnzǒnɡzhí жалпы ұлттық 

өнім. 

【国民收入】 ɡuómínshōurù  ұлттық 

кіріс; ұлттық табыс (амортизацияны 

шегергенде ел экономикасы шеңберінде 

алынған барлық табыстың жылдық 

сомасы). 

【国难】ɡuónàn【зат.】  ұлттық апат 

уақытында～当头｜Отан  қорғау үшін 

барлық күшін  беру共赴～. 

【 国 内 生 产 总 值 】
ɡuónèishēnɡchǎnzǒnɡzhí ішкі жалпы 

өнім . 

【国戚】ɡuóqī【зат.】  императордың 

ағайындары皇亲～. 

【国旗】ɡuóqí【зат.】 мемлекеттік ту. 

【国企】ɡuóqǐ【 зат.】   мемлекеттік 

кәсіпорын, ұлттық кәсіпорын. 

【 国 情 】 ɡuóqínɡ 【 зат. 】  өзіндік 

ұлттық ерекшілікке сәйкес келу适合～. 

【国庆】 ɡuóqìnɡ【 зат.】  мемлекет 

құрылудың ұлттық мейрамы. 

【国人】ɡuórén〈书〉【 зат.】  біздің 

отандастар . 

【国丧】ɡuósānɡ【зат.】 ұлттық азалы. 

【国色】ɡuósè〈书〉【зат.】 өте әдемі

天姿～. 

【 国 色 天 香 】 ɡuósètiānxiānɡ ғажап 

сұлулық пен құдай берген тамаша хош 

иіс . 

【国殇】ɡuóshānɡ〈书〉【зат.】құрбан 

болған батыр . 

【国史】ɡuóshǐ【зат.】①мемлекеттің 

ресми тарихы . ② мемлекеттік 

тарихнамашы (тарихнама ғылымының 

маманы). 

【国势】ɡuóshì【зат.】①мемлекетт34 

қуатты күші ～强大  .② мемлекттік 

жағдай. 

【国事】ɡuóshì【зат.】   мемлекеттік  

істің қамын ойлау 关心～. 

【 国 事 访 问 】 ɡuóshìfǎnɡwèn  

мемлекеттік сапар . 

【 国 是 】 ɡuóshì 〈 书 〉【 зат. 】 

мемлекеттік саясаттың  негізгі 

мәселелері. 

【国手】ɡuóshǒu【зат.】  мемлекеттің 

ұлттық чемпионы. 

【国书】ɡuóshū【зат.】сенім қағаздар 

(белгілі бір үкіметтің өз елшісіне 

берген куәлік сенім). 

【国术】 ɡuóshù【 зат.】  қытайдың 

әскери өнері . 

【国税】 ɡuóshuì【 зат.】мемлекеттік 

салық. 

【国泰民安】 ɡuótàimínān жалпыға 

бірдей амншылық. 

【 国 帑 】 ɡuótǎnɡ 〈 书 〉【 зат. 】

мемлекеттің ақшасын жеп қою 盗

用～｜мемлекет қазынасын босқа жою

虚耗～. 

【国体】 ɡuótǐ【 зат.】①мемлекеттік 

құрылыс.②мемлекет абыройы . 

【国统区】ɡuótǒnɡqū【зат.】гоминдан 

–өктемдігінің аудандары. 

【 国 土 】 ɡuótǔ 【 зат. 】 елдің 

территориясы. 

【国王】ɡuówánɡ【зат.】 патша, әкім; 

әмірші; басқарушы; билеуші; билеп-

төстеуші. 

【国威】ɡuówēi【 зат.】  мемлекеттік 

абырой . 

【国文】 ɡuówén 【 зат. 】 ① жалпы 

ұлттық жазу тілі.②ана тілі . 

 

【国务】 ɡuówù【 зат.】  мемлекеттік 

кеңес ～会议. 

【 国 务 卿 】 ɡuówùqīnɡ 【 зат. 】 ①
мемлекеттік хатшы . 

【 国 务 委 员 】 ɡuówùwěiyuán  

мемлекеттік кеңес мүшесі. 

【 国 务 院 】 ɡuówùyuàn 【 зат. 】 ①

Қытайдың мемлекеттік кеңесі. ②
мемлекеттік департамент. 

【国学】ɡuóxué【зат.】①мемлекеттік 

мектеп. ② классикалық  білім беру, 

синология (Қытайдың тарихын, тілін, 

әдебиетін зерттейтін ғылымдардың 

жинағы). 

【 国 宴 】 ɡuóyàn 【 зат. 】 үкіметтік 

ресми банкет . 

【 国 药 】 ɡuóyào 【 зат. 】 қытайдың 

дәстүрлі медицинаның дәрі - 

дәрмектері. 

【 国 医 】 ɡuóyī 【 зат. 】 қытай 

медицинасы . 

【国音】 ɡuóyīn 【 зат. 】 нормативті 

айтылу . 

【 国 营 】 ɡuóyínɡ 【 сын. 】  кеңес 

шаруашылығы; кеңшар (кеңестік 

шаруашылық) ～ 农 场 ｜

мемлекеттмемлекеттік кәсіпорын～企

业. 

【国有】 ɡuóyǒu 【 ет. 】 ұлттандыру 

(мемлекет мүлкіне айналдыру)～化｜

мемлекеттік кәсіпорын ～企业｜жерді 

мемлекеттендіру 土地～｜теміржолды 

мемлекеттендіру 铁路～. 

【 国 有 股 】 ɡuóyǒuɡǔ 【 зат. 】 

мемлекеттік акциялар пакеті. 

【国有经济】ɡuóyǒujīnɡjì мемлекеттік 

экономиканың секторы . 

【国有企业】ɡuóyǒuqǐyè мемлекеттік 

кәсіпорын, ұлттық кәсіпорын. 

【 国 有 资 产 】 ɡuóyǒuzīchǎn  

мемлекеттік мүлік. 

【国语】ɡuóyǔ【зат.】①мемлекеттік 

тіл.②гоүй – қытайдың жалпы ұлттық 

тілі. 

【 国 乐 】 ɡuóyuè 【 зат. 】 ① ресми 

мерекеде орындалатын музыкалық 

шығармалар.②ұлттық музыка. 

【 国 运 】 ɡuóyùn 〈 书 〉【 зат. 】 

мемлекеттің болашағы. 

【国葬】ɡuózànɡ【зат.】  мемлекеттік  

өлікті шығару. 

【国贼】ɡuózéi【зат.】   мемлекеттік 
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қылмыскер. 

【国债】ɡuózhài【зат.】①мемлекеттік 

заем.②мемлекеттік борыш. 

【 国 子 监 】 ɡuózǐjiàn 【 зат. 】 

мемлекеттік училище . 

掴 ɡuó  жаққа шапалақпен тартып 

жіберу. 

虢 Guó ①Чжоу дәуіріндегі бірнеше Го 

княздықтары. ② фамилияға 

қолданылады.. 

馘 ɡuó  сол құлықты кесіп алу. 

 

ɡuǒ 

 

果 ɡuǒ ①(～儿)【зат.】 жеміс 水～｜
гүлденіп жемісті беру - пайда келтіру

开 花 结 ～ . 注 意 . ② жинақ; зейнет; 

қорытынды; нәтиже, табыс  成～｜істің 

барлық жағдайлары 前 因 后 ～ . ③
(Guǒ)фамилияға қолданылады. . 

果 2ɡuǒ   батыл; ер; ержүрек; 

жанқиярлық; жаужүрек; жүректі; 

қайратты; қайсар; қайтпас; өжет～敢. 

果 3ɡuǒ ①【үс.】 задында; расында; 

шынында.②егер; егерде 如～. 

【果报】 ɡuǒbào【 зат.】 есесін алу; 

жаза; құн. 

【果不其然】 ɡuǒ·bùqírán міне дәл 

соның өзі. 

【果茶】ɡuǒchá【зат.】 жеміс шайы . 

【果冻】 ɡuǒdònɡ ( ～儿 ) 【 зат. 】
мармелад (жеміс шырынынан, картоп 

ұнынан, қанттан жасалған кондитерлік 

дәм), тәтті тамақ (жемістен я жидектен 

жасалған тәтті тамақ). 

【 果 断 】 ɡuǒduàn 【 сын. 】  батыл 

шаралар қолдану采取～措施 . 

【果饵】ɡuǒ’ěr〈书〉【зат.】кондитер 

бұйымдары; кондитер тағамы; тәтті 

тағам бұйымдары. 

【果脯】 ɡuǒfǔ【 зат.】цукат (қантқа 

шылғытқан жеміс я жемістің 

тамырлары), қантталған жемістер. 

【果腹】 ɡuǒfù〈书〉【 ет.】 қарнын 

қампиту 

【果干儿】ɡuǒɡānr【зат.】кептірілген 

жеміс. 

【果敢】 ɡuǒɡǎn 【 сын. 】   батыл 

адам ～的人. 

【 果 酱 】 ɡuǒjiànɡ 【 зат. 】 повидло 

(жемістен жасаған тәтті қоймалжын), 

варенье; қайнатпа; тосап (жидекке я 

басқа жеміске қант я бал қосып 

қайнатып дайындалған тәтті), джем 

(жеміс, жидектен жасалған қою тосап). 

【果胶】 ɡuǒjiāo 【 зат. 】   пектин 

заты ～物质. 

【 果 酒 】 ɡuǒjiǔ 【 зат. 】  жемістен 

жасалынған шарап. 

【果决】ɡuǒjué【сын.】   батыл істі 

жасау 办事～. 

【果料儿】 ɡuǒliàor 【 зат.】  жеміс 

қоспасы . 

【果绿】 ɡuǒlǜ【 сын.】   бозарған 

жасыл түс. 

 

【果木】ɡuǒmù【зат.】жеміс бағы～园

(果园). 

【果农】ɡuǒnónɡ【 зат.】  фермердің 

жемістері . 

【 果 盘 】 ɡuǒpán ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

жемістер үшін арналған поднос . 

【 果 皮 】 ɡuǒpí 【 зат. 】 жаңғақтың 

сүйегі; жеміс серігі; жемісқап; 

жеміссерік; өріктің еті; пістенің қабығы. 

【 果 品 】 ɡuǒpǐn 【 зат. 】  жеміс 

дүкені ～店｜жаңа піскен жемістер мен 

кептірілген жемістер干鲜～. 

【果然】 ɡuǒrán ①【 үс.】 задында; 

расында; шынында. ② 连 егер 

шынында . 

【 果 肉 】 ɡuǒròu 【 зат. 】 балдыры; 

жұмсағы; мәйек; ұлпа. 

【果实】ɡuǒshí【зат.】①жеміс беру; 

жеміс салу 结果实 .② еңбек жемісі; 

еңбек зейнеті劳【ет.】～. 

【果树】ɡuǒshù【зат.】жемісті ағаш. 

【果穗】ɡuǒsuì【зат.】собық; сота. 

【 果 糖 】 ɡuǒtánɡ 【 зат. 】 жеміс 

шырыны; фруктоза. 

【果园】ɡuǒyuán【зат.】 жеміс бағы. 

【果真】ɡuǒzhēn ①【үс.】ақиқатында; 

шынында.②连 расында да солай ～是

这样. 

【果汁】ɡuǒzhī【зат.】жеміс шырыны. 

【果枝】ɡuǒzhī【зат.】①жеміс бұтағы.

②жеміс бұтағы. 

【果子】 ɡuǒ·zi ①【 зат.】жеміс.②
кондитер; кондитерлік. 

【果子酱】ɡuǒ·zijiànɡ【зат.】варенье; 

қайнатпа; тосап (жидекке я басқа 

жеміске қант я бал қосып қайнатып 

дайындалған тәтті) , джем . 

【果子酒】 ɡuǒ·zijiǔ 【 зат. 】 шарап 

(жемістен ашытылған шарап). 

【果子狸】 ɡuǒ·zilí【 зат.】  гималай 

циветасы . 

【果子露】ɡuǒ·zilù【 зат.】мүкжидек 

(жидек шырынынан істелген сусын). 

馃（餜）ɡuǒ жұқа нан; таңдыр нан; 

шелпек. 

【馃子】 ɡuǒ·zi 【 зат. 】① шөпшек; 

шыбық.②〈方〉майға пісірілген тәтті 

қатырма шелпек. 

椁 ɡuǒ   табыт棺～. 

蜾 ɡuǒ (ɡuǒluǒ)【зат.】  ара паразит . 

裹 ɡuǒ ①【ет.】бинттеу; дәкемен таңу; 

таңу 包～｜байлау; орап тағу; орау～

腿 ｜ 用 绷 带 把 伤 口 ～ 好 . ②
(Guǒ)фамилияға қолданылады.. 

【裹脚】 ɡuǒjiǎo 【 ет. 】 әйелдердің 

аяқтарын бинттеу . 

 

【裹脚】ɡuǒ·jiɑo【зат.】аяқты бинттеу 

үшін арналған бинт. 

【裹脚布】ɡuǒjiǎobù【зат.】әйелдердің 

аяқтарын бинттеу. 

【裹乱】ɡuǒluàn〈方〉【ет.】 араласу, 

шатылысу; шатысу. 

【裹腿】ɡuǒ·tui【 зат.】байлау; орап 

тағу; орау. 

【裹胁】ɡuǒxié【 ет.】басты саудаға 

салу; шатастыру, еліктіру; ерту; 

қатыстыру; қызықтыру; тарту. 

【 裹 挟 】 ɡuǒxié ① 【 ет. 】 еріксіз 

көндіру; зорлық; зорлық ету; зорлық 

салу; қыспақ; қыстау; мәжбүр ету; 

мәжбүрлеу. ② 【 ет. 】 шатастыру, 

еліктіру; ерту; қатыстыру; қызықтыру; 

тарту. 

【裹扎】ɡuǒzā【ет.】жарақатты таңу; 

жараны таңу～伤口. 

【裹足不前】 ɡuǒzúbùqián  орнынан 

тапжылмау, тоқтап қалу. 

 

ɡuò 

 

【过半】ɡuòbàn【 ет.】  жартысынан 

шектен шығу, үлкен жартысы：时间～

жартыдан ，任务～  жартыдан көп 

тапсырма. 

【过半数】 guòbànshù жартыдан көп;  

非有过半数会员出席 , 不得开会  Егер 

қоғамның көп жартысы болмаса, онда 

жиналысты өткізе алмаймыз. 

【过磅】ɡuòbànɡ【ет.】 таразыға салу, 

ойлану; тарттыру. 

【过饱 】 guòbǎo қанығуларға дейiн; 

мейлiнше 

【 过 饱 和 】 guòbǎohé қанықтыру; 

қанығу. 

【过不去】 ɡuò·buqù【 ет.】① өтуге 

болмас; өте алмау：大桥正在修理，这

里～  Үлкуен көпірді жөндеп жатыр, 

осы жерде өте алмаймыз . ② 

қиыншылық тудыру：请放心，他不会

跟你～的  Сабыр сақтаңыз, ол сізге 

қиындық туғызып тұрған жоқ.③ептсiз 

жағдайдағы қауқаңдау, өзiн (икемсiз ) 

ыңғайсыз сезу：让他白跑一趟，我心

里真有点～ Оның келуін бекерге талап 

еткендіктен, ептсiз жағдайда болып 

отырмын. 

【过场】ɡuòchǎnɡ ①【ет.】 өту (театр).

②  алып-салмалы сахна, интермедия 

театр 

【过程】 ɡuòchénɡ【 зат.】  процесс, 

ағым; барыс：劳【 ет.】过程  жұмыс 

барысы, 生产～ өндірістік  барыс. 

【过秤】ɡuòchènɡ【ет.】 таразылау：

这筐苹果还没～ бұл алма кәрзеңкесін 

салмақтай алмаймыз. 

【 过 从 】 ɡuòcónɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

қатынаста болу ： 两 人 ～ 甚 密  екі 

адамның жақын қатынасы. 

【过错】ɡuòcuò【зат.】 қателік, қатер, 

кінә: 这是我的过错 Бұл менің қателігім; 
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我没有过错 Мен кінәлі емеспін; 承认过

错 кінәлігін мойындау. 

【过当】ɡuòdànɡ【ет.】 қырларын өту; 

тиiстi нормадан асу; шамадан тыс; ②

тапсырып, асыра төлеу ： 防 卫 ～ 

қорғануды асыру｜药剂用【мөл.】～
дәрі ішу нормадан асу. 

【过道】ɡuòdào (～儿)【зат.】①өту; 

炉子和墙壁中间的狭窄过道  пеш пен  

қабырға аралығындағы  қысалақ; ②
коридор. 

【过得去】 ɡuò·deqù【 ет.】① өтуге 

болар, өту мүмкіндігі бар ：这条胡同儿

很宽，汽车～шолақ көше көше кең 

болғандықтан, машина өте алады. ②

өмiр сүруге болады：现在他家的日子

还算～ Ойлауымызша, оның жанұясы 

әлі де болса өмір сұре алады.③说得过

去：准备一些茶点招待客人，也就～了 

Қонаққа шай мен тәтті тоқаштың 

дайындауы, ол да болар.④过意得去(多

用于反问)：看把您累成这个样子，叫

我心里怎么～呢  Қарашы, бұл үлгі 

қалай өзің не ойлайсын? 

【过电】ɡuòdiàn【ет.】 тоқ өткізу. 

【过冬】ɡuòdōnɡ【ет.】 қысты өткізу, 

қыстау：在北京过冬  солтүстікте қыс 

өткізу, 过冬的准备工作 қысқа дайндық 

жасау, 穿 件 薄 毛 衣 过 得 了 冬 吗 ? 

Осындай қысты өткізу үшін жұқа 

жемпірді киіп тонбадың ба?｜大雁每年

都来这儿～ Жабайы қаз қыстау кезінде 

ылғи осында. 

【过度】ɡuòdù【сын.】   өмір өткізу, 

күн көру, ：～疲劳 жүйке жүдеуi｜～

兴奋 тым аса қозу ｜悲伤～ қатты 

қайғыру 

【 过 渡】 ɡuòdù 【 ет. 】  кесіп өту, 

өтпелі：～时期 өтпелі кезең; 过渡帐户 

транзиттік есепшот; 过渡土语  өтпелі 

сөйлеу. 

【 过 渡 内 阁 】 ɡuòdùnèiɡé өтпелі 

министрлер кабинеті 

【 过 渡 政 府 】 ɡuòdùzhènɡfǔ өтпелі 

үкімет. 

【 过 房 】 ɡuòfánɡ 〈 方 〉【 ет. 】 өз 

ағасының ұлын бала қылып алу 

【过访】ɡuòfǎnɡ〈书〉【 ет.】  кіріп 

шығу, қонаққа бару. 

【过分】ɡuòfèn【сын.】  ①тым, аса, 

өте, шамадан тыс; шеткiлiк, ұлғайту, 

шектен шығу; ② шамадан тыс кету, 

бүлдiру;：过分地提高计划  жоспарды 

аса көтермелеу; ～谦虚 аса сыпайы; 过

分的匆忙 шамадан тыс асығыс үсігіс; 

这真是太过分了 ; 这太岂有此理啦 ! 

Демек! Бұл шектен шығу болып отыр!. 

【过付】ɡuòfù【 ет.】  делдалдықпен 

айналысу, делдал ету 

【过关】ɡuòɡuān【ет.】 кеденнен өту; 

қиын кезеңнен өту; стандартқа сай болу, 

бақылаудан өту：可惜他语言不过关，

否则马上就能找到好工作  Өкінішке 

орай оның тілінің деңгейі жоғары емес, 

әйтседе жақсы жұмысты тез табатын 

еді. 

【 过 关 思 想 】  guòguānsīxiǎng 

жылпоздықтың психологиясы 

【过关手续  】guòguān shǒuxù кедендің 

тазарту  

【过关税】guòguānshuì кедендің баж 

салығы 

【过关斩将】ɡuòɡuānzhǎnjiànɡжолдағы 

бар қиындықтарды өтеу 

【过河拆桥】 ɡuòhéchāiqiáo Көпiрді 

өткеннен кейін, оны бүлдіру 

(қиыншылықта адамды тастау). 

【过后】ɡuòhòu【зат.】① кейін：这件

事暂且这么决定，有什么问题，～再说 

Бұл мәселе уақытша талқыланып 

жатыр, тағы қандай сұрағын бар, кейн 

айт.② содан кейін, сосың. 

【过户】 ɡuòhù【 ет.】  басқа есімге 

көшіру, басқа ат қою. 

【过话】ɡuòhuà(～儿)〈方〉【ет.】①

(ауыздан-ауызға ) алып беру; ②әңгiме 

құру, сөйлесу: 过他们还没有过过

(guòguo)话 Олар әлі сөйлескен жоқ 

【过活】ɡuòhuó【ет.】өмiрдi жетектеу, 

өмiр сүру; азықтану, табу：他独自一个

人过活 Ол жалғыз өмір сүреді 

【过火】 ɡuòhuǒ(～儿 )【 сын.】  ①

жалындау, күйiп-жану; ② жағу, қайта 

күйдiру; сiңдiру, күйдiре қуыру; 把肉煮

得过火 еттi жидiтiп пiсiру; ③ асыра 

сiлтеу; тым қатты айту; 过 火 行 为 

шектен шығу; 过火行【 ет.】  қатты 

әрекет. 

【过激】ɡuòjī【сын.】  ①(тым ) өте 

қарқынды; шеткi; экстремисттi; 过激分

子 экстремисттер;  

② қайта қозу; қайта қоздырылған： 

【过激主义】  guòjīzhǔyì экстремизм 

【 过 激 党 派 】   guòjīdǎngpài 

экстремистік партия 

【过季】ɡuòjì【ет.】 ескі, көнелге. 

【过继】ɡuòjì【ет.】 асырап алу, бала 

қылу. 

【过家伙】 ɡuòjiā·huo қару лақтыру 

театры. 

【过奖】ɡuòjiǎnɡ【ет.】 асыра бағалау, 

тым қатты мадақтау 

【过街老鼠】 ɡuòjiēlǎoshǔ көшеден 

жүгіріп өткен тышқан: барлығына 

ортақ соттаудағы адам; 

【过街楼】ɡuòjiēlóu【 зат.】  галерея 

(көшедегі) 

【 过 街 天 桥 】 ɡuòjiētiānqiáo жаяу 

эстакадасы, жаяу жүргiншiлер көпiрi 

【过节】ɡuòjié【ет.】①мереке өткiзу, 

тойлау 

② марапат ұйымдастыру. 

【过境】ɡuòjìnɡ【ет.】 территориядан 

өту, транзит; транзиттік, 过境讲签证 

транзиттік виза, 过境货物 транзитный 

тауар：～手续 транзиттік толтыру. 

【 过 境 交 通 】   guòjìng jiāotōng  

транзиттік транспорт 

【过境运输】 guòjìng yùnshū транзит 

【过境自由】  guòjìng zìyóu транзит 

ерігі 

【过境侨民】  guòjìng qiáomín үнемi 

осы елде өмiршең емес шетелдiк 

【过境货物】guòjìng huòwù транзиттік 

тауар 

【过客】ɡuòkè【зат.】 саяхатшы. 

【过来】ɡuò·lái【ет.】①жақындау, ②

тәжiрибе көрген; 回过头来 басты бұру,  

【过来】·ɡuò·lái【ет.】) сөйлейтiніне 

жуықтау; 捷报从四八方飞过来 жеңiс 

реляциялары жан-жағынан мұнда  

ұшады; 对面跑过来一匹脱缰的马
алдымызда бауынан босанған ат 

жүгiрдi; 用双手接过来 қолдарымен 

қабылдау; )  сөйлейтiніне тұлғасымен 

бұрылу, 他转过脸来(lai), 我才认出是位

老同学 маған бұрылғанда ғана,бiрге 

оқығанымды еске түсірдім. 回过头来 

басты бұру; 活儿不多, 我一个人也干得

过来  жұмыстарым аздау,  жалғыз да 

істеп тастай аламын 

【 过 来 人 】 ɡuò·láirén 【 зат. 】 

тәжірибесі бар адам. 

【过礼】ɡuòlǐ【 ет.】  той сыйлығын 

жіберу 

【过量】 ɡuòliànɡ【 ет.】①шамасын 

бiлмеу: ② мол, шектен шығу; 

басымшылық; асып кету;  шамадан тыс; 

тым,аса, асқан: 过【мөл.】空气 мол ауа; 

过【мөл.】水分  мол дымқылдық; ③
күрделi терминдерде қайта мағынасын 

береді мәнде: шамадан тыс санда: 过

【мөл.】荷重 шамадан тыс жүктеу; 过

【мөл.】调制 қайта модуляциялау 

【过淋】ɡuòlìn【ет.】сүзу 

【过录】ɡuòlù【ет.】 көшіріп жазу 

 

【过路】ɡuòlù【ет.】  кесіп өту, өтіп 

кету 

【 过 路 财 神 】 ɡuòlùcáishén үлкен 

аұшамен жұмыс жасайтын адам. 

【 过 虑 】 ɡuòlǜ 【 ет. 】  қатты 

уайымдау：你～了，情况没那么严重 

Уайымдама. мәселе ондай ауыр емес. 

【过滤】ɡuòlǜ【ет.】 сүзу, фильтрдеу; 

过滤植物 сүзгіш өсімдіктер, 过滤坩埚 

фильтді тигель 

【过滤嘴】 ɡuòlǜzuǐ【 зат.】  сүзгіш, 

фильтр 

【 过 门 】 ɡuòmén ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

тұрмысқа шығу, күйеуінің үйіне көшу, 

跨过门坎 табалдырығын аттау, . 

【过敏】ɡuòmǐn ①【ет.】 аллергия：

②мед. аса сезімталдылық, анафилаксия; 
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анафилактикалық: 神 经 过 敏  мед. 

ашуланшақтық; 过 敏 反 应  аса 

сезімталдылық;анафилаксия, аллергия 

过敏毒素 анафилатоксин 

过敏现象  анафилактикалық құбылыс, 

анафилаксия 

【过目】ɡuòmù【ет.】 қарап шығу, 过

一过目  бір қарап өту, 过目不忘  бір 

көргеннен есте сақтау. 

【 过 目 成 诵 】 ɡuòmùchénɡsònɡ бір 

көргеннен ақ есте сақтап айтып шығу; 

жақсы есте сақтау қабілетттігін 

иемдену 

【过年】ɡuònián【ет.】①Жаңа жылды 

қарсы алу.②Жаңа жыл өткізу：她的月

子是转过年二月初的 Ол жаңа жылдан 

кейін ақпан айында босанады. 

【过年】ɡuò·nián〈口〉【зат.】  Жаңа 

жыл тойлау, биыл：这孩子～该上学了. 

【过期】ɡuòqī【ет.】мерзімін асырып 

алу; мерзімін өткізу; мерзімін өткізіп 

алу：过期作废 мерзімі қткеннен кейін 

нөлдеу 

【 过 谦 】 ɡuòqiān 【 сын. 】   тым 

сыпайы：不必～了 Сондай сыпайы 

болмай ақ қойыңыз. 

【过去】ɡuò·qù【зат.】 өткен жылы. 

【过去】ɡuòqù【ет.】①[жанында ] өту; 

打这儿过去 бұл жерде өту; ②өту,  кету, 

таусылу; 夏天过去 жазды кетті. ③шығу, 

кету, барып келу; 你快过去看看 тезiрек 

барып қарап  кел; ④қаза табып, өлу : 

他父亲昨天夜里过去了  оның әкесi  

кеше түнде қайтыс болды. 

【过儿】ɡuòr〈方〉【мөл.】①(есептiк 

сөз)  рет 

一过儿 бiр рет; 多少过儿 қанша рет: ②

қате, терiс қылық; <> 掉 过 儿  а) 

орындармен алмасу; б) орындармен 

өзгерiс ету, қайта орналастыру, басқа 

жерге салу; 转过儿 zhuǎnguòr аунап 

түсу, 够过儿 gòuguòr жарарлық өмiр 

сүру.  

【过热】ɡuòrè【сын.】 ①қызып кету, 

ысытып жiберу; өте ысытылған; 过热液

体 өте ысытылған сұйықтық; 过热蒸汽

өте ысытылған бу; ② гипертермия 

мед.：经济发展～экономика дамуының 

қызуы. 

【过人】 ɡuòrén【 ет.】  адамдардан 

озу：超过人的力量 адам күшінен асқан 

【过日子】ɡuòrì·zi өмір сүру：混过日

子 уақытты босқа кетіру; 亏得你过日子 

сенің арқасында өмір сүріп жатырмын. 

【过筛子】ɡuòshāi·zi  екшету; екшеу; 

елеп-екшеу; елеу: 把麪粉过筛子 ұнды 

илеу 

【 过 山 车 】 ɡuòshānchē 【 зат. 】 

американдық төбешіктер (атракцион). 

【过晌】ɡuòshǎnɡ〈方〉【зат.】 түстен 

кейін. 

【过甚】ɡuòshèn【сын.】 ①аса, тым; 

②гипертрофия：～其词 мақтану. 

【 过 剩 】 ɡuòshènɡ 【 ет. 】 молдық, 

артық, қалдық; артығымен, молдықта; 

мол; 生产过剩 артық өндiру; 过剩空气 

мол ауа; 过剩人口 мол тұрғын; тығыз 

қоныстану; 绝对过剩人口  (Мальтус 

бойынша) абсолюттi тығыз қоныстану; 

流 【 ет. 】 的 过 剩 人 口 ауыспалы 

халықтың тығыздығы; 过剩资本 мол 

капитал 

【过失】ɡuòshī【зат.】①терiс қылық, 

②қате, мүлт кету, қателiк, бiлместiк.他

们把过失推在他的身上  Олар кінәні 

оған ілді. 过失在我身上  Бұл менің 

кінәм. 

【过时】 ɡuòshí【 ет.】 сәннен шығу, 

модада болу; өз уақытынан кету; ескi 

модалық , кешiккен; 时 装 过 时 了 

модадан шыққан, 放过时间  уақыты 

өткен,  

【过世】ɡuòshì【ет.】 қайтыс болу. 

【过手】ɡuòshǒu【ет.】 қолдан өту 

【过数】ɡuòshù (～儿)【ет.】①қайта 

оқу; қайта есептеу; ②тиiстi сан шектен 

шығу：过一过数儿 қайта санау. 

【过堂】 ɡuòtánɡ【 ет.】① тергелген 

соттың алдында тұру; 过一过堂 бiр 

реттік жауап алуға тап болу; ②  iс 

бойынша өту; ③ дәрежеге сынаудан  

арқылы өту. 

【过堂风】ɡuòtánɡfēnɡ (～儿)【зат.】 

өтпелі жел 

【过天】ɡuòtiān〈方〉【үс.】 күндерде. 

【过厅】ɡuòtīnɡ【зат.】 өтпелі бөлме 

【过头】ɡuòtóu (～儿 )【 сын.】  ①
шектен шығу; шеңберден шығу; 

бүлдiру; асу; ②...жастан асу: 二十过头 

жиырмадан асты; ③өте, шамадан тыс, 

тым 

【过屠门而大嚼】 ɡuòtúménérdàjué 

өңделген ет дүңгiршегi жанымен 

өткенде, өте қатты сiлекейді жұту: қол 

жетпес нәрсені көре алмау; бос 

қиялдарымен өзiн жұбату; пайдасыз 

күндеушiлiк 

【过往】 ɡuòwǎnɡ①【 ет.】  қарым-

қатынас жасау, қарым-қатынас, 

байланыс; ②(жылдар туралы) өту; ③
келiп жүру, әрлi-берлi жүру; ерсiлi-

қарсылы жүру 

【过望】ɡuòwànɡ【ет.】күтуден асып 

түсу, күтпеген жерден, әр түрлi үмiттер; 

әлдеқалай：大喜～ күтпеген қуаныш. 

【过问】 ɡuòwèn【 ет. 】 көңiл қою, 

араласу 向不过问  бұрын ешқашан 

араласпаған. 

【过午】ɡuòwǔ【зат.】 түстен кейін：

上午他不在家，请你～再来吧  Түске 

дейін ол үйге  барған жоқ, мүмкін сен 

түстен кейін тағы келесің. 

【过细】ɡuòxì【сын.】 мұқият; егжей-

тегжейiне жетiп түру, ықыласпен; 

еңбекқор：通过细胞 өтпелі тор. 

【过眼】ɡuòyǎn【ет.】 қарап шығу. 

【过眼云烟】ɡuòyǎnyúnyān көздерiнiң 

алдында жүзiп өтетiн бұлттар және 

түтiн: өткінші 

【过夜】ɡuòyè【ет.】① түнеу：在工

地～түніп жұмыс істеу.②：在...那里过

夜 түнеп шығу. 

【过夜借款】 guòyè jièkuǎn бір күндік 

кредит 

【过意不去】ɡuòyìbùqù өте (жағымсыз ) 

икемсiз..; өзiн кiнәлi сезу 

【 过 瘾 】 ɡuòyǐn 【 сын. 】  ①

құштарлыққа салыну, әуестену; 过烟瘾

опинге әуестену; 过茶瘾 шайға әуе;  ) 

ләззаттану,  еркелеу, еркелету. 

【过硬】ɡuòyìnɡ【сын.】  барлық өз 

қабiлеттiлiктерiн айқындау; өз 

бiлiмдарлығын көрсету; жақсы бiлу 

【 过 犹 不 及 】 ɡuòyóubùjí бұрыс 

әрекеттер барлығы да жақсы емес  

【过于】ɡuòyú【үс.】асу, асып түсу; 

②тым сатылу; ③тым, аса,  өте; 他过于

追求【зат.】利 ол даң пен пайда табуға 

аса құмар; 这个计划过于保守了 бұл 

жоспар тым керiтартпа. 

【 过 逾 】 ɡuò·yu 〈 方 〉【 сын. 】 

артықшылықта болу; шамадан тыс; өте, 

тым, 过逾爱钱 ақшаға құмар болу. 

【过誉】ɡuòyù【ет.】 асыра мақтау 

【过载】ɡuòzài【ет.】①диал. жүктеу, 

(тасымалдау үшiн) батыру; жүк тиеуi; 

② (техникалық) шамадан тыс жүктеу; 

容许过载 мүмкiн болатын шамадан тыс 

жүктеу; 过 载 能 力  қайта тиеу 

қабiлеттiлiгі; 过载安全系数 шамадан 

тыс жүктеуге қорының коэффициентi 

【过账】ɡuòzhànɡ【ет.】басқа есепке 

ауыстыру; есептер бойынша таратып 

жiберу 

【过招】ɡuòzhāo (～儿)【ет.】(спортта, 

күреске) қарсы тұру：与世界强队～. 

 

 

H 

 

hā 

 

哈 1 hā ① 【 ет. 】 қарқылдап күлу; 

қарқылдау; сықылықтау：～欠 есiнеу;  

| ～ 了 一 口 气  қарқылдау. ②

【ел.】 ：～～大笑 қатты қарқылдап 

күлу.③【од.】  哈手 қолға дем алу 

哈 2  hā见〖哈腰〗.. 

【哈哈镜】 hāhājìnɡ【 зат.】 күлкiнiң 

қисық айнасы, айнасы. 

【哈哈儿】hā·hɑr〈方〉【зат.】күлдiргi 

жағдай, күлдiртетін зат, 打哈哈 күлдiру; 

哈哈儿笑 әзiлдеу; 这事真是哈哈儿 бұл 

iстер мүлде анекдоттық. 

【哈喇】1hā·lɑ〈口〉【сын.】 ①ашып 

кеткен, сасып кету, сасу; ② пышақ 
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кесудегі дауысқа елiктеу; 这油有点哈喇

味 бұл май сасып кетті. 

【哈喇】2hā·lɑ【ет.】нәзiк шұға. 

【哈喇子】 hālá·zi 〈方〉【 зат. 】 

сілекей. 

【 哈 雷 彗 星 】 hāléihuìxīnɡ Галлея 

құйрықты жұлдыз 

【哈里发】hālǐfā【зат.】 халиф 

【哈密瓜】hāmìɡuā【зат.】 хамийлық 

қауын 

【哈尼族】Hānízú【зат.】 хани халқы 

(пров. Юньнань) 

【哈气】hāqì①(--)【ет.】①бу, терлеу; 

тыныс 

②өлу, дем алу; ③диал. күрсiну. 

【哈欠】hā·qiɑn【зат.】 есінеу：打～
есінеу. 

【 哈 萨 克 族 】 Hāsàkèzú 【 зат. 】 

қазақтар, қазақ халқы 

【哈腰】hāyāo〈口〉【ет.】иiлу; еңкею; 

сәлем беру：哈腰儿 еңкею. 

铪(鉿)hā【зат.】гафний (Hf) 

 

há 

虾〖蛤蟆〗①шаян; креветка; чилимс; 

油虾 қуырылған креветкалар; 弯得像只

虾哩 чилимс секілді бүгiлдi 

② зоол. (Macrura ) ұзын құйрықты 

шаяндар. 

蛤 há见下. 

【蛤蟆】(虾蟆)há·mɑ【зат.】бақа. 

 

hǎ 

哈 hǎ①〈方〉【ет.】斥责：～他一顿.②
(Hǎ)фамилияға қолданылады.ға 

қолданылады. 

【哈巴狗】 hǎ·bɑɡǒu(～儿 )【 зат.】
кингчарльз спаниел, пекиндiк болонка. 

【哈达】hǎdá【зат.】 хада. 

hà 

【哈巴】 hà·bɑ〈方〉【 ет.】 теңселе 

басып жүру; теңселіп жүру. 

【哈士蟆】 hà·shimá【 зат.】  жеуге 

болатын бақа 

【哈什蚂】 hà·shimǎ 【 зат. 】 жеуге 

болтаын бақа. 

 

 

hāi 

 

咍 hāi 〈 书 〉 ① әзiлдеу, iлiп-шалу, 

кекету 

②көңiлдi  қанағаттану; 咍笑 қанағатты 

күлу： 

咳 hāi【од.】   дем алу, дем тарту：他

无可奈何地咳了一声 Ол үмiтсiз iшiне 

дем тарту; 你瞧! Ей жан жаққа қара! 

嗨 hāi [嗨哟](hāiyō)【од.】    

 

 

 

 

 

hái 

 

还(還) hái【үс.】①әлi де; 天都黑了, 你

还看呢! Қараңғылап кетті, ал сен әлі де 

оқып жатсын. 他还坚持不改 ол әлi де 

табандылық көрсетiп дұрыстанбай 

жатыр.  ②әйтсе де , демек; 尽管风狂雨

猛, 他们还照常出工 шелектеп құйған 

қарқынды жауын мен желге қарамастан,  

олар әдеттегiдей жұмыстарға шықты. 

③сонымен бiрге; оның үстiнемен; 还多

得很呢 әлi де  көп мөлшерде; 还有一天

就到期了 күнара әлi мерзiм басталады; 

④әлi, әлi көп 今天比昨天～冷 бүгiн 

кешегіден де суықтау ⑤  жиi болды, 

ендi аз-кем; 我 的 身 礼 还 好 менiң 

денсаулығым жақсы; 今天还暖和 бүгiн 

ыстықтап тұр; ⑥ айғақтың күтпегенін 

білдіреді; 这孩子还真有心眼儿, 好, 好! 

бәрекелдi, бозбала аұылды екен! 

жылжытпаса, онда не (саған қайда) сен 

туралы айтады ма? 

【还是】hái·shi①【үс.】还 (hái）  

өйткенмен, дегенмен; 尽管风狂雨猛, 他

们 还 是 照 常 出 工 Қатты жел мен 

жауынға өарамастан,  олар әдеттегiдей 

жұмыс iстеуге шықты. 还是机器的效力

大  Машынадан ақыры әсері көбірек. 

②【үс.】还(hái) талғаулы сұрақтарда:  

немесе, не, әлде; 前进呢, 还是后退呢? -

Алға басамыз әлде шегiнеміз бе? 

③【үс.】әлi де, осыған дейiн 

他还是不舒服  Ол әлі де болса өзін 

жаман сезіп тұр： 

【孩儿】 hái’ér 【 зат. 】 бөпе, бала; 

балалық; 孩儿撒泼 бала тентектiктерi; 

баланың қыңырлықтары: 孩 儿 见 识
балалық, аңқаулық 

孩儿似的 балалық 

【孩儿】háir【зат.】  бала：男～  ұл 

бала|女～ қыз бала|一对夫妻一个～ Бір 

жұпқа бір бала. 

【孩提】háití〈书〉【зат.】① бөпе.② 

кішкентай бала. 

【孩童】háitónɡ〈书〉【зат.】бала, ұл 

бала：孩童故事  балаларға арнлаған 

ертегілер 

【孩子】hái·zi【 зат.】①бала：小～ 

бөпе｜男～ұл бала; 乖孩子  тәрбиелі 

бала.②：她有两个～Онда екі бала бар. 

【孩子气】hái·ziqì①【зат.】балалық：

他 一 脸 的 ～ Ол бала секілді. ②

【 сын.】  ：他越来越～了  Ол одан 

сайын балалықтыққа кетіп жатыр. 

【孩子头】hái·zitóu (～儿)【зат.】① 

бастаушы.② балалмен ойнауды жақсы 

көру. 

【孩子王】hái·ziwánɡ【зат.】①孩子头.

②指幼儿园或小学的教师(含戏谑意或

轻视意). 

骸 hái① ) асық сүйегi; ②ойын таcы, 

сүлде 析 骸 而 炊 之 ойын таcын 

сындырып, оларды пісіру; ③ сүйек 

қалдықтары: 尸骸遍野  барлық жерде 

сүйек қалдықтары жатыр. 

【骸骨】háiɡǔ【зат.】  ①асық сүйегi; 

② қурап қалған ойын таcтары, сүлде, 

қанқа: ③ мәйiт, жансыз дене  

 

hǎi 

胲 hǎi【зат.】① тұяқ: 膍胲 асқазан мен 

тұяқ; ②салбырап тұрған бет; ③химия. 

Гидроксиламин 

浬 hǎilǐ又 lǐ【мөл.】海里旧也作浬. 

海 hǎi①【зат.】   ①теңiз; теңiз суы; 

теңiздегідей; 黄海  Сары теңiз; 下海 

теңiзбен жүзуге жiберу; 煑海为盐 теңiз 

суынан тұзын қайнатып шығару; ②Көл 

(үлкен немесе түбегейлi): 青海 Цинхай 

Көлі; ③ар жақтағы елдер; дүниенiң бiр 

бөлiгi; теңiздерде; шетел елдер; 四海 

дүненің төрт бөлігі; 海贾 көпестер; ④

теңiз; масса, жиналып қалу, жинақ; 文

海  әдеби шығармалардың жинағы; ⑤ 

теңiздiң өнiмi; ⑥ iрi ыдыс; резервуар; 

шөлмек, (тостаған ) үлкен табақша: ?? 

四碟六海 төрт табақшалар мен алты 

табақтар. 

【海岸】hǎi’àn【зат.】 теңіз жағалауы. 

【海岸炮】hǎi’ànpào【зат.】  жағалау 

артиллериясы 

【 海 岸 线 】 hǎi’ànxiàn 【 зат. 】 

жағалаудың жиегі. 

【海拔】hǎibá【зат.】теңiз деңгейiнiң 

үстi,  альтитуда, биiктiк, абсолюттi 

биiктiк. 

【 海 报 】 hǎibào 【 зат. 】 жарнама, 

хабарлама; құлағдар ету; 

(супермаркетте) тауарлардың 

плакаттары , жарнамасы; жарнама - 

плакат 

【海豹】hǎibào【зат.】итбалық; 髭海

豹 (Erignathus barbatus ) теңiзд қояны; 

斑海豹 ларга, (Phoca largha ) шұбар 

нерпа;  竖琴海豹 (Phoca groenlandica ) 

Гренланд итбалығы. 

【海滨】hǎibīn【зат.】теңiз жағалауы, 

Теңiздiң жағалауында; жағалаудағы, 海

滨暗礁 жағалаудағы рифтар. 

 【海菜】hǎicài【 зат.】 (су өсiмдiгi ) 

теңiз орамжапырағы; жеуге жарайтын 

теңiздегi өсiмдiктерi: 碎海菜 

ұсақталған теңіз орамжапырағы. 

【海产】 hǎichǎn①【 сын.】   теңіз 

өнімдері 海 产 物  теңіз өнімдері. ②

【зат.】теңiздiң сыйлары 

【海潮】hǎicháo【зат.】жағаға соққан 

толқын; тасқын 

【海肠子】hǎichánɡ·zi【зат.】螠. 

【 海 程 】 hǎichénɡ 【 зат. 】 (теңiз 

бойынша) рейс. 

【海带】 hǎidài 【 зат. 】  Жапондық 

ламинария  
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【海岛】hǎidǎo【зат.】 аралдар, арал. 

【海盗】 hǎidào 【 зат. 】① теңiздегi 

қарақшылық, теңiздегi талан-тараждар; 

②Теңiз қарақшысы 

【海底捞月】 hǎidǐlāoyuè  теңiздiң 

түбiнде айды ұстау: берекесiз iспен 

шұғылдану. 

【 海 底 捞 针 】 hǎidǐlāozhēn теңiзде 

түбiнде иненi iздеу (үмiтсiз талпыныс 

туралы, күш жетпейтiн есеп туралы)  

【 海 防 】 hǎifánɡ 【 зат. 】 ① атырау 

қорғанысы, атырау күшейтулері; ②
Хайфон қаласы (Вьетнам ) 

【海匪】hǎifěi【зат.】海盗. 

【海风】hǎifēnɡ【зат.】 бриз, баяу жел; 

бәсең жел; самал. 

【海港】hǎiɡǎnɡ【 зат.】 теңiз порты, 

айлақ 

【 海 沟 】 hǎiɡōu 【 зат. 】 теңiздегi 

бытқыл, молда 

【海狗】hǎiɡǒu【зат.】теңiз мысығы; 

сивуч 

【海关】hǎiɡuān【зат.】кеден; 海关总

署 кеденнің басты басқармасы 

【海归】hǎiɡuī①【зат.】репатрианттар; 

шет елден отанына қайтып келген 

оралмандар. 

【海龟】hǎiɡuī【 зат.】① тасбақа; ②
қытай репатрианттары 

【 海 涵 】 hǎihán 【 ет. 】 шексiз кең 

пейiлді, шексiз шапағатты 

【 海 魂 衫 】 hǎihúnshān 【 зат. 】
теңізшінің жолақ жейдесi 

【海货】hǎihuò【зат.】 теңіз өнімдері. 

【 海 疆 】 hǎijiānɡ 【 зат. 】 теңiз 

жағалауындағы аймақ; теңiз 

жағалауындағы провинциялар 

： 万 里 ～ теңіз жағалауының алыс 

аралығы . 

【海椒】hǎijiāo 〈方〉【зат.】  қызыл 

бұрыш 

【海角天涯】hǎijiǎotiānyá 见 1348 页
жарықтың өлкесiнде 

【 海 进 】 hǎijìn 【 зат. 】 теңiздiң 

шабуылы, трансгрессия. 

【 海 禁 】 hǎijìn 【 зат. 】 Теңiздегi 

саудасына тыйым салуы 

【海军】 hǎijūn 【 зат. 】 соғыс-теңiз 

флоты, соғыс-теңiз күштері. 

【海口】1hǎikǒu【зат.】①айлақ, теңiз 

порты; өзен құйылысы; ②үлкен ауыз, 

③ мақтау, мылжыңдық; ③ Хайкоу 

қаласы. Хайнань, ҚХР 

【海口】2hǎikǒu【зат.】见 790 页〖夸

海口〗. 

【 海 枯 石 烂 】 hǎikūshílàn 

мәңгiлiк：～，此心不移  Мәңгілікке 

жүрегім өзгертілмейді. 

【海况】hǎikuànɡ【зат.】теңiз бетінің 

күйi 

【海阔天空】 hǎikuòtiānkōnɡ шектен 

шыққан, шексiз 

【海蓝】hǎilán【сын.】 жасыл ақық 

【海狸】hǎilí【зат.】құндыз 

【海狸鼠】hǎilíshǔ【зат.】Coypu. 

【海里】hǎilǐ【мөл.】теңiз милясы. 

【海蛎子】hǎilì·zi【зат.】 дальвандақ 

устрица. 

【 海 量 】 hǎiliànɡ 【 зат. 】① ① кең 

пейiлдiлiктi көрсету; мейiрiмдiлiк, кең 

пейiлдiлiк: ：对不住的地方，望您～包

涵 Кешіріңіз, сіз өте кеңпейілді 

екеніңізге көзім жетті.②  шарап көп 

ішудегі қабілеттілік：您是～，不妨多

喝 几 杯 .Сенің сонша шарап 

стақандарының ішкенін шарап ішудегі 

қабілеттілігін бар екендігін көрсетеді. 

【海流】hǎiliú【зат.】 теңіз ағысы 

【海路】hǎilù【зат.】 теңіз жолы. 

【海轮】hǎilún【зат.】 теңіз кемесі 

【海螺】hǎiluó【зат.】тубинелла. 

【海洛因】hǎiluòyīn【зат.】(көкнәрдан 

алынатын есірткі) героин.[英 heroin] 

【海马】 hǎimǎ【 зат.】① (Odobenus 

rosmarus ) Морж ② (Hippocampus 

japonicus ) теңiз аты 

③Haima автокөлiгiнің маркасы. 

【 海 米 】 hǎimǐ 【 зат. 】 (майда 

креветкалары) құрғақ чилимсылар 

【海绵】hǎimián【зат.】теңiз губкасы 

【海面】hǎimiàn【зат.】 теңіздің беті. 

【海南戏】hǎinánxì【зат.】琼剧. 

【海难】hǎinàn【зат.】теңiздегi апат, 

кеме апаты; теңiзгдегі бақытсыздық. 

【海内】hǎinèi【зат.】  ①Қытайда; ②

елдiң iшi ： 风 行 ～ ел ішінде тез 

таралды ｜ ～ 孤 本  елдегі ерекше 

нұсқасы. 

【海牛】 hǎiniú【 зат.】 теңiз сиыры, 

Манат 

【海鸥】hǎi’ōu【зат.】теңiз шағаласы 

【 海 派 】 hǎipài 【 зат. 】 ① шанхай 

стиліндегі орындау  айшығы театр; ② 

шалағай, үстiрттiк 

【 海 盆 】 hǎipén 【 зат. 】 теңiздегi 

бытқыл 

【海侵】hǎiqīn【зат.】трансгрессия. 

【海区】hǎiqū【зат.】теңiздегi аймақ. 

【海撒】hǎisǎ【ет.】теңiздiң үстiнде 

сүйектi бұрқырату 

 

【海参】 hǎishēn 【 зат. 】 голотурия, 

трепанг 

【海狮】hǎishī【зат.】теңiз арыстаны 

【 海 蚀 】 hǎishí 【 ет. 】 (абразия ) 

теңiздегi эрозиясы 

【 海 市 蜃 楼 】 hǎishìshènlóu ①

морганның сағымы, желегi;  ②сағым, 

бос қиял 

【海事】hǎishì【зат.】①теңiздегi iсi; 

② теңiздегі инцидент: 海 事 仲 裁 

теңiздегi төрелiк 

【海誓山盟】 hǎishìshānménɡ мәңгi 

махаббатқа ант беру; 

【 海 兽 】 hǎishòu 【 зат. 】  теңіз 

жануарлары 

【 海 损 】 hǎisǔn 【 зат. 】 ① теңiз 

тасымалдауларындағы  шығындар; ②
теңiздегi апат 

【海獭】hǎitǎ【зат.】теңiздегi қамасы, 

калан 

【海滩】hǎitān【зат.】жағажай; қайраң; 

жатық теңiз жағасы; теңiз жағалауы 

【海棠】hǎitánɡ【зат.】алма ағашы 

【海图】hǎitú【зат.】 теңіз картасы. 

【海退】hǎituì【зат.】теңiздiң шегiнуi, 

регрессия. 【 海 豚 】 hǎitún 【 зат. 】
дельфин (тісті кит балық те-тес сүтпен 

қоректенетін теңіз айуаны) 

【海豚泳】hǎitúnyǒnɡ【зат.】 дельфин 

【 海 外 】 hǎiwài 【 зат. 】 ① теңiзге; 

шетелге 

②таң ғажайып, сирек кездесетiн：海外

奇谈 ғажайыптар, 从海外那边 

 Теңіздің ар жағында 

【 海 外 奇 谈 】 hǎiwàiqítán ертегi, 

сандырақ, мысал, ойлап шығарған 

нәрсе 

【海湾】hǎiwān【зат.】шығанақ, ерiн 

【海碗】hǎiwǎn【зат.】үлкен табақша 

【海王星】hǎiwánɡxīnɡ【зат.】Нептун 

【海味】hǎiwèi【зат.】теңiздің дәмдi 

тағамдары 

东洋海味 Жапонияның теңіз өнімдері 

【海峡】 hǎixiá 【 зат. 】① теңiздегi 

каналы; ②Тайваньдық Бұғаз 

【海鲜】 hǎixiān【 зат.】 жаңа теңiз 

өнiмдерi, теңiздегi дәмдi тағамдары, 

теңiздiң сыйлары 

【海象】hǎixiànɡ【зат.】 морж 

【海啸】hǎixiào【зат.】 цунами 

【海星】hǎixīnɡ【зат.】 теңіз жұлдызы. 

【 海 选 】 hǎixuǎn 【 ет. 】  көптің 

сайлауда қатысуы 

【海盐】hǎiyán【зат.】 теңіз солі. 

【海晏河清】hǎiyànhéqīnɡ.Беәбіт өмір 

басталды 

【海燕】hǎiyàn【зат.】①дауылпаз (ірі 

теңіз құсы).②шағала 

【海洋】 hǎiyánɡ【 зат.】  теңіз бен 

мұхит  

【 海 洋 生 物 】 hǎiyánɡshēnɡwù 

теңіз  фауна мен флорасы 

【海洋性气候】hǎiyánɡxìnɡqìhòuтеңіз 

климаты 

【海鱼】hǎiyú【зат.】 теңіз балығы 

【海域】hǎiyù【 зат.】  теңіз зонасы, 

экватория 

【海员】 hǎiyuán【 зат.】 теңiзшi; су 

жолының қызметкері. 

【 海 运 】 hǎiyùn 【 ет. 】 ① теңiз 

тасымалдаулары  

②қозғалатын теңiз. 

【海葬】hǎizànɡ【ет.】 теңіз поштасы, 

теңіз тасымалдаулары. 
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【 海 藻 】 hǎizǎo 【 зат. 】  теңіз 

балдырлары 

【海藻虫】hǎizǎochónɡ【зат.】 . 

【海战】 hǎizhàn 【 зат. 】  теңіздегі 

соғыс. 

【海蜇】hǎizhé【зат.】медуза 

【海子】hǎi·zi 〈方〉【зат.】 көл 

醢 hǎi①〈书〉①ет салған шырын,②

ерiтiндiдегi балық  еті, ②  тұздауға 

шабу 

hài 

 

【亥时】 hàishí【 зат.】  сағат 9-дан 

кешкі 11-ге дейін 

骇(駭)hài ①қорқыту; қорқуда бұлтару;  

齐师马骇 Ци әскері қорқып  қашып 

кетті. 

色然而骇 қорыққаннан беті өзгеріске 

ұшырады. 骇鹿 қорқытылған бұғы; ②

толқуға келу; 国人大骇  тұрғындар 

күшті толқуға келдi; ③жылжу, ығысу; 

селк ету;  

④ бытырау; таралу; 协风傍骇 жеңіл 

жел бүйiрден сезiледi; 【 ет. 】  ①
қорқыту; қорқу; қорығу: қорқытатын, 

қорқынышты; 鸣 将 骇 人 құстың 

қарқылауы сонша,  адамдарды 

қорқытып жатыр. 骇电  қорқынышты 

найзағай; ② толқыту; мазалау, 

үрейлендiру; 骇神 жанды үрейлендiру; 

【зат.】ақ тұяқты  (қабан ) шошқа;～人

听闻 естілмеген қорқыныш. 

【骇怪】hàiɡuài〈书〉【сын.】 шайқасу, 

тамашалау; қорқыту. 

【 骇 然 】 hàirán 【 сын. 】  үрейде; 

масқарада болу：～失色 жаман көрініп 

тұру｜～不知所措 не iстеу керегін 

бiлмеу; абдырау. 

【 骇 人 听 闻 】 hàiréntīnɡwén 

адамдардың сыбысын таң қалдыру: 

рақымсыз 

【 骇 异 】 hàiyì 〈 书 〉【 сын. 】 

тамашалау, таң қалу; таң ғажайып. 

氦 hài【зат.】гелийHe(helium). 

害 hài 【 зат. 】 ① зиян, залал; зиян 

келтiретiн, зиянды: 这对身体有害 бұл 

денсаулыққа зиян келтіреді; 受了他的

害 одан  зиян шегу; 害鸟(兽)   зиян 

келтiрушi  құстар; ② қиыншылық, 

бақытсыздық, апат; опат болу; 

қиындық; 洪水爲害  тасқын - опат 

болып табылады; 害想  опатты дiттер; 

③өмірлік маңызды орын; стратегиялық 

маңызды тармақтары; 【 ет.】④ зиян 

келтiру; құрту; қырып жою; зақым 

келтіру; 害民  өз халқын құрту; 害己 

өзiн- өзi өлтiру; өзіне қол жұмсау; 害人

利己 өзінің пайдасы үшін, жақынынна 

зақым келтіру; 害性 мінезді бүлдiру; ⑤ 

қақпалау, бүлдiру, жұлу; 害 不 着 你 

саған кедергі жасамай-ақ қояйын: 害政  

басқарудың iстерiне қақпаласу; 害课 

салық салуға кедергi келтiру; ⑥  көре 

алмау: 心害其能  оның қабілеттерін 

көре алмау.⑦азап шегу;  ауыру; 害冷

(热) суықтан азап шегу; 我正害眼 мен 

көз ауруларымен ауырып тұрмын. ② 

сезу; сезіну:  

你害甚麽怕 Сен неден қорқып отырсың?

〈古〉又同“曷”hé. 

【害病】hàibìnɡ【ет.】  ауырып қалу: 

怕害病 ауру алдыңдағы қорқыныш; 怕

害病他爱害病 Ол ауруларға ұшыраған. 

【 害 虫 】 hàichónɡ 【 зат. 】  ауыл 

шаруашылығына зиян келтiрушi құрт-

құмырсқалар 

【害处】 hài·chu 【 зат. 】 зұлымдық; 

зиян, зияндық 

【害口】 hàikǒu〈方〉【 ет.】 өткiр 

тағамға  ынта бiлдiру; лоқсықты сезу 

(жүкті әйелдерге). 

【害怕】hàipà【ет.】 қорқу, қорқыныш 

білдіру;  害怕死了 қатты қорқынышты; 

我害怕! маған қорқынышты 他

一个人很害怕  жалғыз қалуға оған 

қорқынышты; 不知道害怕 қорқыныш 

бiлмеу 

【害人虫】hàirénchónɡ【зат.】 зақым 

келтіруші, зақым келтіруші элемент. 

【害臊】hàisào〈口〉【сын.】 арлану, 

ұялу, қысылу; 害甚麽臊   Неге сен  

ұялап тұрсын? 

你都这么大了还尿床，真不害臊  Сен 

осындай үлкенсің, демек әлі де  төсекке 

сиесiң! Ұят емес пе?. 

【害喜】 hàixǐ【 ет.】 лоқсықты сезу 

(жүкті әйелдерге). 

【害羞】 hàixiū【 сын.】  қымсынсу; 

қысылу; арлану; ұялу; 我为你害羞 Мен 

сен үшін қызарып тұрмын; 在外人面前

害羞 басқалардың көзінше ұялу 

【 害 眼 】 hàiyǎn 【 ет. 】  көз 

ауруларымен ауыру. 

嗐 hài【од.】   Одағай шылаулары; бай-

бай, әй!, уh!, әттең!, Ай!, жарайды!嗐! 

想不到他病得这样重 Ай! Оның осылай 

қатты ауыратынын кім білген?! 嗐!你怎

麽这麽糊途 Уһ! Қандай ақымақ!. 

 

 

hān 

 

顸 (頇 )hān①  кең, үлкен, жалпақ (беті 

туралы) ; 颟顸   жалпақ бетті;  топас 

адам 

②  қасқа, шашсыз; 顸头 қасқа бас.③

(Hān)【зат.】 жөні . 

【顸实】hān·shi〈方〉【сын.】  семіз 

әрі мықты：把挺～的一根棍子弄折(shé)

了. 

蚶 hān 【 зат. 】  жеуге болатын ұлу 

(жұмсақ денелі омыртқасыз сауытты 

жәндік). 

【蚶子】hān·zi【зат.】жеуге болатын 

ұлу (жұмсақ денелі омыртқасыз 

сауытты жәндік). 

酣 hān ①  мас, iшкен;  ② көңiлдi,  

қанағатты; толық; барынша: ③
ұстамсыз; ағыл-тегiл;  терең, берiк; 

ұстамсыз; қатты: ④ ұзақ; кернеулi;  

шиеленiстi. ⑤   iшiп кету, iшiмдiкке 

берiлу, 酣歌 үстел басындағы өлеңдер; 

⑦көңiл көтеру; тарқау; 酣酒 iшiмдiкке 

арыласу; ⑧ қайнап тұрған кез болу; 

созылу, 9) думандау; той, көңiл көтеру; 

құлпыра гүлдеу: 酒酣 тойдың ортасы：

酣畅  ішімдікке салыну; 酣睡 бейпiл 

ұйықтау 

【酣畅】hānchànɡ【сын.】  ішімдікке 

салыну; ：喝得～ішіп кету｜睡得很～ 

көп ішіп қойғаннан бейпіл ұйықтау. 

【酣梦】hānmènɡ【зат.】 тәтті  ұйқы. 

【酣眠】hānmián【ет.】  тез ұйықтап 

кету. 

【酣然】hānrán【сын.】   көңілді әрі 

тірі：～入梦  көңілді болып, ұйықтап 

кету. 

【酣睡】hānshuì【ет.】 қатты ұйықтап 

кету. 

【酣饮】hānyǐn【ет.】 ішіп кету. 

【 酣 战 】 hānzhàn 【 ет. 】  қатыгез 

щайқас：两军～ екі әскер арасындағы 

қатыгез шайқас. 

憨 hān①【 сын.】  ) зердесiз; аңқау; 

ақылды; 太憨  өте зердесiз;   жуан, 

дөрекi; 用憨一点的绳子 сәл жуандау 

арқанды пайдалану |又～又傻 зердесіз.

②～厚 қарапайым｜～态可掬.③(Hān)

【зат.】 жөні 

【憨厚】hān·hòu【сын.】  қарапайым, 

жақсы：为人～қарапайым адам. 

【 憨 实 】 hān·shi 【 сын. 】  мықты, 

төзiмдi; берiк. 

【憨态 】 hāntài 【 зат. 】 аңғырттық; 

аңқаулық; момындық, балалық：～可

掬 баладай аңқау. 

【憨笑】hānxiào【ет.】зердесiз күлкi; 

себепсiз күлкi. 

【憨直】hānzhí【сын.】 тiкелей; аңқау, 

турашыл. 

 

【憨子】hān·zi〈方〉【 зат.】ақымақ, 

зердесiз. 

鼾 hān қорыдау：～声  қорылдағаның 

дауысы｜打～ қорылдау. 

【鼾声】hānshēnɡ【 зат.】  қорылдың 

дауысы：～如雷. 

【鼾睡】 hānshuì 【 ет. 】  қорылдап 

қатты ұйықтау. 

 

 

hán 

 

邗 hán Хань өзені(Hánjiānɡ). 

汗 hán【 зат.】① тер : 出了一身汗 
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денесі термен қапталды. ② төменгi, 

iшкі;  ③моңғол. хан 【ет.】 ④терлеу,  

ақталу: 胸喘肤汗 зорға дем алып қара 

терге түсу; 【 зат.】  Хань фамилияға 

қолданылады. 

邯 hán邯郸(Hándān)，Ханьдань . 

【 邯 郸 学 步 】 Hándānxuébù 

көрсетілгеннің мәнін жоғалтып алу. 

含 hán【ет.】① ауызда ұстау; ауызға 

салу; [口内]含糖 қантты ауызда ұстау; 

② болу, қамту, сүйiп-құшу; құрамда 

болу; өзiне қосу; 含盐 ас тұзы құрамда 

болу; 含葩 гүлшанақтарды беру; 这句

话含着很深的意思  Бұл сөзлердің 

мағынасы терең. 胡萝卜里含(有)多种维

生素 Сәбізде көптеген витаминдер бар.

③ жасыру, қашырту, танысу; 含 怒

ашуды қоректендiру; 含恨 ашуды тыну;  

болып табыл басы; ④ауызда жату: 含在

嘴里 ауызда жату;  ⑤ жаралу, жасалу, 

түйiндеу: 花 落 复 含  гүлдерітүсіп, 

қайтагүлшанақтары тағы да шыға 

бастады. ⑥жасырыну, танысу, көзден 

таса болу; 

【含苞】hánbāo【ет.】  гүлшанақтың 

жасырыны, әлі ашылмаған гүлшанақ 

(қыз туралы да)：～待放 гүлшанақтың 

міне ашылайын жатқан кезі ( қыз 

туралы да),  

【含苞未放】 hánbāowèifàng өзінде  

гүлшанақтың сырын жасыру. 

【含苞欲放】hán bāo yù fàng 

【含悲】hánbēi【ет.】  қайғымен：～

忍泪 қайғырып, жасты жібермеу｜～饮

泣 қайғырып жылау. 

【含垢忍辱】 hánɡòurěnrǔ кемсітуді 

шыдау. 

【 含 恨 】 hánhèn 【 ет. 】  жек 

көрушілікпен：～终生 өмір бойы жек 

көру｜～离开了人世 бар дүниені жек 

көру. 

【含糊】 (含胡 )hán·hu【сын.】  ①①

айқын емес; тұманды; жалтақ: 含糊其

词  тұманды өрнектермен айту: ②
ұқыпсыз; әрең нашар жасау 

【含混】hánhùn【сын.】 ①түсiнiксiз, 

айқын емес, мiңгiрлеп; белгiсiз; ②әрең; 

ұқыпсызы：～不清 қалыңдық｜言辞～. 

【 含 金 量 】 hánjīnliànɡ 【 зат. 】 ① 

алтынның құрамы. ②  бір нәрсенің 

пайдалы әрі құнды мазмұны：这篇论文

的学术～相当高 Бұл жұмыс жоғары әрі 

құнды мазмұнды. 

【含量】hánliànɡ【зат.】 мазмұны. 

【含怒】 hánnù【 ет.】 ашуды тыну; 

наразылық бiлдiру, ашумен. 

【含情】hánqínɡ【ет.】  махаббатпен, 

сүйіспеншілігімен ： ～ 脉 脉 (mòmò) 

жауапсыз махаббат. 

【含沙射影】 hánshāshèyǐnɡжасырын 

түрде адамды ғайбаттау. 

【含笑】 hánxiào 【 ет. 】  күлімдеу, 

күлімсіру：～点头  күлімсіреп басты 

шайқау. 

【含辛茹苦】 hánxīnrúkǔ қиындықты 

білу, қиындыққа шыдау 

【含羞】 hánxiū【 ет.】  ұялу, ұялып 

жүру 

【 含 羞 草 】 hánxiūcǎo 【 зат. 】
(Mimosapudica L ) мимоза ұялшақ. 

【 含 蓄 】 ( 涵 蓄 )hánxù ① 【 ет. 】 

жасырын мәнде, айтылмаған мағына 

бiр жасырын жұмбағу; астарлысы; ②

салиқалы; тұйықталған; ③имманенттi: 

含蓄哲学 имманенттiк философия; ④
коннотация  

【含血喷人】 hánxuèpēnrénадамдарға 

жала жабу 

【含义】hányì【зат.】：мазмұн, мағына, 

мән; жобаланатын; ойдағы жағдай, 

шарт; жасырын мән 

【含意】hányì【 зат.】жасырын мән; 

астарлымен, көп мәндi 

【含英咀华】hányīnɡjǔhuá мақаланың 

мазмұнын түсіну 

【含冤】hányuān【ет.】 әділетсіздікті 

шыдау. 

【含蕴】hányùn【ет.】 жасыру 

函 (圅 ) hán【 зат.】① қорап; конверт; 

қындар; қалқан; 书函  кiтаптар үшiн 

қорап; 镜 函  көзілдірікке арналға н 

қорапша; ② хат; қағаз; жазбаша ③

сауыт; қару-жарақ; 函 工 сауыт-

саймандардың жасаушы  әбзелшi, 

4 )салбырап тұр бұғақ : без; 【ет.】⑤ 

қорапқа салу; 函弓 қорапқа пияз тығу; 

⑥ сыйғызып салу; тұжырымдау, 

жасыру; 

【函电】hándiàn【зат.】хат алысу; хат 

және жеделхаттар; 商务函电  iскерлiк 

байланыс; 函电交驰 қызу хат алысу 

【 函 告 】 hánɡào 【 ет. 】 жазбаша 

хабарлау, ресми хабарлау： 

【函购】hánɡòu【ет.】пошта бойынша 

сатып алу. 

【函件】hánjiàn【зат.】хат алысу; хат, 

қағаздар. 

【函授】hánshòu【ет.】сырттан сабақ 

беру; сырттай оқу; 函授学校 сырттай 

мектеп; ???? сырттай үйрену; 函授班

сыртқы курста; 函 授 生 сыртттай 

оқитын ; 函授大学 сырттай оқытатын 

университет 

【函授教育】 hánshòujiàoyù сырттай 

оқу 

【 函 售 】 hánshòu 【 ет. 】  салық 

төлеумен жіберу. 

【函数】 hánshù 【 зат. 】  функция, 

функционалды; 正函数 тура функциясы, 

叠(复合)函数 күрделі фнкция, 周期函数 

периодттық функция 

【 函 索 】 hánsuǒ 【 ет. 】 

жазбашатапсырыс; 函索即寄 Жазбаша 

тапсырыс бойынша лезде жіберу 

 浛 hán浛洸(Hánɡuānɡ)，Хань. 

琀 hán 〈 书 〉  жерлеуге арналған 

сыйлар. 

晗 hán〈书〉 Хань. 

焓 hán【зат.】энтальпия. 

涵 hán ① ① өз бойында иеленеді; 

орналастыру, жасыру; 此词涵有二义 

бұл сөздерде екі мағына жатыр; 涵碧 

Изумруд түсiне сырлану; көгеру; \②

суағар, су жiберу; су жiберушi тұрба; ③
өзен Ханьцзян. 

【涵洞】hándònɡ【зат.】су жiберушi 

тұрба 

【涵盖】hánɡài【ет.】қосу, жабу 

【涵容】 hánrónɡ 〈书〉【 ет.】  кең 

пейiлдiлiктi көрсету; кешiрiмдд болу：

不周之处，尚望～. 

【涵蓄】 hánxù〖含蓄〗① өз інде 

жасыру,  iшкi, асылы; ② шыдаммен 

және бiлiмдарлықпен ие болу; сүр және 

бiлiмдi. 

【 涵 养 】 hányǎnɡ ① 【 зат. 】 ①

ұстамдылық, шыдамдылық; әдептiлiк：

很有～  шыдамдылығы зор.②【 ет.】 

қолдау, сақтау;  ③ қайырымдылық  

әрекетте болу; ④қорлау; жинақталу 

【 涵 义 】 hányì мазмұн, мән; iшкi 

мағына. 

【涵闸】hánzhá【зат.】шлюз; қалқан 

[су ағызуышы ]. 

韩 (韓 )Hán①①Хань патшалығы; ②

Хань вассалдық мемлекет; ③(соғысып 

жатқан патшалықтардың дәуiрi) Хань 

патшалық ④ Оңтүстiк Корея, ⑤ 

фамилияға қолданылады. 

寒 hán①【сын.】  суық, аяз; қатал; 气

候很冷寒 ауа райы өте аяз; 寒行 суықта  

бару; 大 寒  ауа райы суық; 寒 晨

таңертеңгі аяз; ②қатулы; мұқтаж, кедей; 

қайыршы, мүгедек; баспанасыз, жалғыз; 

寒樱 қатулы шие; 寒蟹 қатулы краб: 寒

蟹 Осындай киімде адамдарға көріну – 

ыңғайсыз; ③сыпайы, болмаш,  мүгедек, 

кедей, тапшысы; 寒屋 қарапайым  үй; 

贫寒 кедей, мүгедек: 寒馔 кедей тағам; 

сыпайы ерулiк; ④ (мәдениет туралы) 

қысқы, кешкі; 寒红梅 кешкі қызыл қара 

өрiк; 【ет.】⑤ суып қалу; тоңып қалу, 

тоңу: 涉淄寒 Цзы өзендi кесiп өтiп, 

тонып қалу; 不寒而栗 қорқыныштан 

тiтiреңдеу: ⑥ тiтiреңдеу, (суықтан, 

қорқыныштан) дiрiлдеу; 胆 寒 

қорқыныштан қалтырату, аса көп 

еңбектену; ⑦ мүддесі суып қалу, 

ажырасу, жоғалту; 不 让 人 心 寒 了
мүддеге әлсiреуге орын бермеу; 8) 

суытып жберу, суыту; суыққа шығарып 

қою; 一日暴之,十日寒之 бiр күн күнге 

шығарып жылыту, он күндей  суықта 

ұстау; 9 ) тамақ пiсiру, ас асу; 10 ) 
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тоқтату, жұлып алу; бұзу; 【зат.】1①

суық, аяз; бұлтты ауа райы; 1② суық 

маусым; 大 寒 үлкен суық (20-22 

қаңтардан) 

小寒  аз суық (6-8 қаңтардан) 

1③ суып қалу, суық тию; 受了寒了 

суық тиды; 1 ④  (Hán)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады. 

【寒蝉】 hánchán 【 зат. 】①  күзгі 

цикада：～凄切 күзгі цикадада суық｜

噤若～ суыған цикада секілді үндемеу.

② суып қалған цикада. 

【寒潮】háncháo【 зат.】①суыту; ②

суық толқын, (теңiзге) суық тасу; ③
метеор. суықтың толқындары 

【寒碜】(寒伧)hán·chen①【сын.】 ①

жиiркенiштi, бұзақылық,; ар, масқара：

这孩子长得不～  бұл балалар бұзақы 

болып өспеген.【 ет.】② келемеждеу, 

арлану：你这是存心～我  бұл өзінің 

ары жайында қамын ойлау. 

【寒窗】 hánchuānɡ【 зат.】  ①Оқуға 

арналған жаман жағдай; ② кедей 

студент 

【寒窗苦读】Hánchuāngkǔdú қатты оқу; 

тырысып оқу 

【寒带】 hándài【 зат.】 жер бетiнің 

суық белдiгі: 寒带植物 суық белдiктiң  

өсiмдiктерi 

【寒冬】hándōnɡ【 зат.】  қатты қыс, 

суық қыс. 

【寒冬腊月】 hándōnɡlàyuè ең қатты 

аяздар 

【寒光】hánɡuānɡ【зат.】қысқы әсем 

көрiнiс туралы; суықтың жалтырауы; 

қысқы күннiң сәулелерінің жалтырауы 

туралы;  ай жарығы туралы 

【 寒 假 】 hánjià 【 зат. 】 қысқы 

демалыстар 

【寒螀】 hánjiānɡ【 зат.】  көктемгі 

цикада 

【寒噤】hánjìn【зат.】见 244 页〖打寒

噤〗 дiрiл, қалтырау. 

【寒苦】hánkǔ【сын.】 ①өте мұқтаж, 

қайыршылық; ② кедей, мұқтаж ：家

境～жанұяның тұрмыс жағдайы. 

【寒来暑往】 hánláishǔwǎnɡ ① суық 

жылулықпен ауысып отырады; ②уақыт 

өте келе. 

【 寒 冷 】 hánlěnɡ 【 сын. 】  қатты 

аяз：气候～ ауа райы өте суық｜～

的季节 қатты аязды маусым: 我突然感

到寒冷 Мені суықпен қаптады; 使自己

习惯于寒冷 өзіңді суыққа төзімді ету 

【寒流】hánliú【зат.】①суық теңiздегi 

ағым;; қысқы өзендер; ②метеор. суық 

ағын; ③кедей ғалымдар 

【寒露】hánlù【зат.】 суық шықтар 

【 寒 毛 】 hánmáo 【 зат. 】  терідегі 

шаштар. 

【寒门】hánmén〈书〉【зат.】①кедей 

үй, кедей жанұя; ② менiң үйiм, менiң 

жанұям; ③солтүстiк полюстың ауданы, 

арктикалық аудандар 

【寒气】 hánqì【 зат.】 суық  ауа; м 

қатты аяз сүйекке де өтер; 送寒气 

суықты айдау: 寒气总至  кездейсоқ 

суық жел соға бастады; 寒气加剧了 аяз 

қатайып кеткен: 有寒气袭来 суықтың 

ісі тұрды; 寒气透体 суық денеден өтті: 

猛烈的 寒气; 严寒 қатты аяз:  

【寒峭】hánqiào 〈书〉【сын.】  қатты 

аяз：北风～ солтүстік желдің қатты 

аязы. 

【寒秋】hánqiū【зат.】 кешкі күз. 

【寒热】hánrè【зат.】①өткiншi қызба 

медицина;  

②суық және аптап, ауыспалы ауа райы; 

③тұрақты емес; бiрде тату болу, бiрде 

бiр-бiрiне қасасу. 

【寒色】hánsè【 зат.】①қысқы әсем 

көрiнiсі: ② ашулы түр, қатал және 

ашулы тыс; ③физ. суық күн спектрдi 

түстер 

【寒舍】 hánshè 【 зат. 】① мүгедек 

лашық; ②менiң үйiм, менiң жанұям 

【寒食】Hánshí【зат.】ханьши, суық 

астың мерекесі. 

 

【寒士】hánshì〈书〉【 зат.】  кедей 

ғалым, кедей, бишара. 

【寒暑】hánshǔ【 зат.】①суық және 

аптап: ②Қыс және жаз:  ③аяқ және бас: 

④уақыт өте бере; ⑤ күн және ай. 

【寒素】 hánsù 〈书〉①【 сын. 】 

сыпайы және көнбiстi; кедей：家世～ 

оның тұқымдары кедей.②【 зат.】拔

擢～ кандидатурасы сыайы әрі көнбісті.

③【 сын.】  朴素；简陋：衣装～
киімдері кедей. 

【 寒 酸 】 hánsuān 【 сын. 】  ① 

кедейлікте өмір сүруші：～相 көрінісі 

бейшара.②：穿得太～了 киген киімі 

тым кедей болып отыр. 

【寒酸落魄】hán suān luò pò  

【 寒 腿】 hántuǐ 〈口 〉【 зат. 】 аяқ 

ревматизмының өткiр формасы. 

【寒微】hánwēi【сын.】  кедей және 

әлсiз, мүгедек; [кедей ] қыпық; 出身～
әлсіздер үшін өз өмірін қию. 

【 寒 心 】 hánxīn 【 ет. 】  үмітінен 

айырылу, бір нәрсеге мүддесінен 

айырылу 

【 寒 星 】 hánxīnɡ 【 зат. 】  қысқы 

жұлдыздар ： ～ 点 点  қысқы 

жұлдыздардың дақылдары ｜ ～ 闪 烁 

қысқы жұлдыздардың жарқырауы. 

【寒暄】hánxuān【ет.】①сәлем беру; 

② сыпайылық көрсету: 敍 寒 暄

кiшiпейiлділік көрсету; ③ жыл және 

қыс, уақыттың  ауысымы; ④суық және 

ыстық; ауа райы 

【寒衣】hányī【зат.】①қысқы жылы 

киiм:; ② қағазды көйлек:  бейiтьің 

өртелетiн  киімі; ③ (астарсыз) жұқа 

киiм. 

【 寒 意 】 hányì 【 зат. 】  суықтың 

көрсеткіштері. 

【寒战】hánzhàn【зат.】见 244 页〖打

寒战〗суықтан дірілдеу. 

 

hǎn 

罕 hǎn ①  сирек; сирек кездесетiнi; 

ерекше; бағалы; аз: 子 罕 言 利 

Конфуций ұстаз жеке пайда туралы 

сирек айтқан;  人迹罕至 адамдардың 

iздерi сирек көрiнiп келеді: ②ту, жалау ;  

翠罕 жасыл ту; ② құстардың аулауы 

үшiн сачок *; (Hǎn)фамилияға 

қолданылады. 

【 罕 见 】 hǎnjiàn 【 сын. 】   сирек 

кездесетін, ғажайып, керемет：找到一

本罕见的书  сирек кездесетін кітапты 

тауып алы;  罕见的病 сирек ауру. 

【罕有】hǎnyǒu   сирек кездесетін; 罕

有的现象  сирек кездесетін құбылыс 

喊 hǎn【ет.】①①алақайлау, айғайлап 

айту; 他喊了一声 ол айқайлады; 喊口号 

ұрандарды айғайлап айту; ②айғайлау,  

шақыру; 你喊他来 ол мұнда айғайлады! 

③ дауысты жаттықтыру; 喊 嗓 子

дауысты жатықтыру; 孩子会喊吧吧了

бөпе ‘әке’ айтуға үйрендi. ④  дауыс, 

айқай; көтерiңкi дауыс: 衆喊  топтың 

көтерiңкi дауыстары 

【 喊 话 】 hǎnhuà 【 ет. 】 ① жаудың 

жауынгерлерiмен алдынғыға үндесу: ②
қатты дабылдау:  

【喊话装置】hǎnhuà zhuāngzhì қатты 

сөйлейтiн байланыстың техникалық 

құрылымдары, қатты байланыстың 

құрылымы 

【喊价】hǎnjià【ет.】 ұсыныс：这件拍

品～80万元 бұл нәрсе 80 юаньтұрады. 

【喊叫】hǎnjiào【ет.】қатты шақыру; 

бақыру; айқайлау:大声～ қатты айқай. 

【喊冤】 hǎnyuān 【 ет. 】 наразылық 

бiлдiру：～叫屈. 

【喊冤叫屈】hǎnyuān-jiàoqū 

 

hàn 

 

 

汉 hàn①Ханьшуй,  Хань өзені.②(hàn) 

Ханькоу：银～  өте еркекті|气冲霄～ 

батыр. ③ 【 зат. 】  Хан дәуірі. ④ 

қытайлық：～人  қытай｜～语  қытай 

тілі. ⑤ (hàn) 男 子 ： 老 ～ шал. ⑥
фамилияға қолданылады.ға 

қолданылады. 

【汉白玉】hànbáiyù【зат.】 ақ мрамор 

【 汉 堡 包 】 hànbǎobāo 【 зат. 】 

гамбургер.［汉堡英 hamburger］ 
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【汉奸】hànjiān【зат.】 шетел агенті, 

уәкiл, тыңшы 

【汉剧】hànjù【зат.】ханьцзюй  

【汉民】Hànmín〈口〉【 зат.】  Хань 

ұлтының өкілдері. 

【汉人】Hànrén【 зат.】①  қытай.② 

қытай азаматы 

【汉文】 Hànwén【 зат.】①  қытай 

жазуы.②  қытай әдебиеті.汉文参赞

қытай iстері бойынша хатшы; 学习汉文

的学生  қытай тілінің оқығандары 

【汉文秘书】  hànwénmìshū қытай 

істері бойынша хатшы 

【 汉 姓 】 hànxìnɡ 【 зат. 】  қытай 

жөндері 

【汉学】hànxué【зат.】① қытайтану, 

синология.②  ханьдық конфуциандық 

мектебі. 

【汉语】Hànyǔ【зат.】 қытай тілі 

【 汉 学 家 】 hànxuéjiā синолог. 

қытайтанушы 

【 汉 语 拼 音 方 案 】
HànyǔPīnyīnFānɡ’ànқытай тiлдiң 

фонетикалық транскрипциясының 

жобасы 

【汉子】hàn·zi【зат.】① еркек адам.②

〈方〉күйеуі; 偷汉子  көңілдес. 

【 汉 字 】 Hànzì 【 зат. 】  қытай 

иероглифтері. 

【汉族】Hànzú【зат.】 қытайлар 

扞 2hàn[扞格 ](hànɡé)〈书〉【 ет.】①
қамтып көрсету, тойтару; 

(қиыншылықты ) қайтару; қарсыласу; 

қорғалу;; м жалғыз терінің арқасында 

суықтан қорғана алмайсың. ②бүркеу, 

қорғану, 扞 我 于 艰 мені менің  

апаттарымнан қорғану; ③  домалату; 

(киiз ) қарпу; ④ салмақ түсiру; 扞弦 

кергiштi керу 

* бағынбайтын, тiлазары; арыншыл, 

дөкiрi 

抵冒殊扞 әсiресе дөрекі түрде заңды 

бұзу; 扞马 (арыншыл ) асау ат 

闬(閈)hàn①〈书〉①ауылдық қақпалар; 

ауыл; 里閈  ауылдық қақпалар; 高閈 

биiк қақпалар; 同閈  жерлес.②〈书〉

дуал, қабырға 庭閈 ауланың дуалы.③
(Hàn)фамилияға қолданылады. 

汗 hàn【зат.】①тер, бу; 出了一身汗 

денесі терледі; ②(төсек-орын туралы) 

төменгi, iшкі 

③хан маңғол; 胸喘肤汗 зорға дем алып  

терге түсу 

【汗褂儿】 hànɡuàr 〈口〉【 зат. 】 

көйлек. 

【汗碱】hànjiǎn【 зат.】  терге қарсы 

тұз 

【汗津津】 hànjīnjīn(～的 )【 сын.】  

шамалы терлеген：～的头发 шаштары 

шамалы терлеген ｜ 脸 上 ～ 的  беті 

шамалы терлеген. 

【 汗 孔 】 hànkǒnɡ 【 зат. 】  мезгіл, 

маусым. 

【汗淋淋】hànlínlín толығымен терге 

түскен, терлеген 

【汗流浃背】hànliújiābèi терлеген 

【汗马功劳】hànmǎɡōnɡláoүлкен ерлік 

көрсеті 

【汗漫】hànmàn〈书〉【сын.】  ①①

көлемдi, шексiз, ②азған, ұстамсыз; 汗

漫之言 сөздердiң шексiз ағыны;  ③

нақты мазмұнсыз;  ④саяхаттау 

【 汗 毛 】 hànmáo 【 зат. 】  тердегі 

шаштар . 

【 汗 牛 充 栋 】
hànniúchōnɡdònɡкітаптардың көп саны 

туралы 

【 汗 青 】 hànqīnɡ ① 【 ет. 】 

шығармаларды бітіру, аяқтау.②【зат.】 

анналдар, тарихи кітаптар. 

【汗衫】hànshān【зат.】жейде, төменгi 

көйлек 

硬汗衫儿 крахмалды жейде 

【汗水】hànshuǐ【зат.】 қатты тер 

【汗褟儿】hàntār〈方〉【зат.】  ішкі 

жейде 

【汗腺】hànxiàn【зат.】 тер бездері 

【汗颜】hànyán【ет.】 ұялу：深感～
қатты ұялып кету. 

【汗颜无地】hàn yán wú dì 

【汗液】hànyè【зат.】 тер, бу. 

【汗珠子】hànzhū·zi【зат.】терлердiң 

тамшылады 

【汗渍】hànzì【зат.】 тер 

旱 hàn①【сын.】  құрғақшылық; аптап; 

қурап қалған; сай-салалық, ②құрлық ; 

抗旱   құрғақшылықққа қарсы жұмыс 

істеу; 旱季  құрғақ маусым:  

【 旱 魃 】 hànbá 【 зат. 】 

құрғақшылықтың шайтаны 

【旱冰】hànbīnɡ【 зат.】  роликтерде 

ойнау 

【旱冰场】 hànbīngchǎng  роликпен 

ойнайтын алаң 

【旱冰鞋】 hànbīngxié роликтер 

【旱船】 hànchuán 【 зат. 】  құрғақ 

жерде жүзетін кеме (театрларда) 

【旱道】hàndào (～儿)〈方〉【зат.】 

құрғақ жол. 

【旱稻】hàndào【зат.】 құрғақ күріш. 

【旱地】hàndì【зат.】 құрлық, жер. 

【旱季】hànjì【зат.】 құрғақ маусым. 

【旱井】hànjǐnɡ【зат.】①су қабылдау 

шұңқыры 

②қу құдық 

【旱涝保收】hànlàobǎoshōuауа  райы 

құбылыстарына қарамастан, жақсы 

өнім алу 

【旱路】hànlù【зат.】 құрғақ жол. 

【旱桥】hànqiáo【зат.】виадук 

【 旱 情 】 hànqínɡ 【 зат. 】 

құрғақшылықпен қатынасты жағдай 

【旱伞】hànsǎn【зат.】 күн сәулесіне 

қарсы қолшатыр. 

【旱獭】hàntǎ【зат.】 қарапайым  суыр. 

【旱田】hàntián【 зат.】① (суармалы 

емес ) суарылмайтын өрiстер; ②
(құрғақшылықтан) қуаң өрiстер. 

【 旱 象 】 hànxiànɡ 【 зат. 】 

құрғақшылықтың белгілері. 

 

【旱鸭子】 hànyā·zi 【 зат. 】  жүзе  

алмайтын адам 

【旱烟】 hànyān 【 зат. 】  трубалық 

шылым. 

【旱烟袋】hànyāndài【зат.】 қытайлық 

шылым шегетін тұрба 

【旱灾】hànzāi【зат.】 құрғақшылық. 

垾 hàn үлкен емес дамба. 

捍 hàn保卫；防御：～卫｜～御. 

【捍卫】 hànwèi【 ет.】 қорғау 捍卫

者  қорғаушы; 捍卫祖国 Отанды қорғау: 

捍卫真理 Шындықты өтеу. 

【捍御】hànyù〈书〉【ет.】保卫；抵

御：～边疆｜～外侮. 

悍 hàn ①  дөкiр, асқақ; өзiнше, 

бағынбайтын 悍 民  бағынбайтын 

тұрғын; 悍害  дөрекі зиян келтiру; ②

дөкiр; батыл, жангештi; 轻疾悍亟  тез 

және батылды; ③ елiрген, жабайы, 

сұрапылы; қасы; 悍马 алыпқашпа ат; 悍

鹰 қолға үйретiлмеген сұңқар 

【悍妇】hànfù【зат.】 қабаған қатын. 

【悍然】hànrán【сын.】 арсыз, дөкiр 

【悍勇】 hànyǒnɡ 【 сын. 】  батыл, 

дөкiр：～好斗 төбелесқой. 

菡 hàn[菡萏](hàndàn)〈书〉【зат.】荷花. 

焊 ( 銲 、 釬 )hàn 【 ет. 】 дәнекерлеу; 

дәнекерлеу; пiсiру; 把壶底焊 шәйнектің 

түбін дәнекерлеу 

дәнекерлеу; дәнекерлегiш; 

дәнекерленген; 电 焊  электрмен 

дәнекерлеу 

【 焊 工 】 hànɡōnɡ 【 зат. 】 ①

дәнекерлегiш жұмыстар; ② пiсiрушi; 

дәнекершi 

【焊剂】hànjì【зат.】 (дәнекерлегiш ) 

дәнекерлейтiн флюс 

【焊接】hànjiē【ет.】 дәнекерлеу. 

【焊炬】hànjù【зат.】жанарғы; оттық; 

шілтер (шамның шілтері, газ 

плитасының от жанатын мойыны). 

【 焊 料 】 hànliào 【 зат. 】 дәнекер 

(дәнекерлеп жапсыруға қажетті 

қорытпа) 

【焊枪】hànqiānɡ【зат.】дәнекерлегiш 

оттық, дәнекерлегiш тапанша 

【 焊 条 】 hàntiáo 【 зат. 】 жабулы 

электрод  

【焊锡】 hànxī【 зат.】 дәнекерлейтiн 

қалайы, дәнекерлеме. 

【焊药】hànyào【зат.】дәнекерлейтiн 

қышқыл; дәнекерлеме; дәнекерлейтiн 

флюс. 

睅 hàn〈书〉 көздерді бақырайту. 

颔(頷)hàn〈书〉бұғақ, жақ; без;  
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【 颔 联 】 hànlián 【 зат. 】 люйши 

өлеңдегi үшiншi және төртiншi буынды 

жолдары 

【颔首】 hànshǒu〈书〉【 ет.】 басты 

шайқау ： ～微 笑  күлімсіреп басты 

шайқау. 

撖 Hànфамилияға қолданылады. 

暵 hàn〈书〉① қурап қалған, қу, қайта 

кепкен; күнге кептiрген; ②күйдiнетiн, 

ыстық; аямай күйдiртетін  

熯 hàn〈方〉【ет.】①焙.②用极少的油

煎.③蒸. 

撼 hàn ①жүру; теңселу; итеру, толқыту; 

жұлқылау, солқылдату; 蚍蜉撼大树 

өзінің күшіне қарамай, бір жұмысқа 

араласу; ② азғыру, айтақтау; 

қыздырмалау. 

【撼动】hàndònɡ【ет.】①таң қалдыру; 

босату, теңселту; ②былғалақтау. 

【撼天【ет.】地】hàntiāndònɡdìкеремет, 

ғажап 

翰 hàn①〈书〉① қырғауыл [қызыл 

қауырсындарымен] ; 文翰 ала қырғауыл; 

② қауырсын, қанат; ③ жазатын 

қауырсын, бiлезiк; ④ хат; құжат; 

шығарма; ⑤  дiңгек; бағана; тiрек; ⑥

табыттың әшекейлерi; 【ет.】 ⑦ 

шапшаң көтерiлу; 翰飞戾天  әуелерге 

шапшаң ұшып жету; 8) (Hàn)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады. 

【翰林】hànlín【зат.】 әдеби элита. 

【翰墨】hànmò〈书〉【зат.】 шығарма, 

мақала 

憾 hànнаразылық бiлдiру, ашу; 

наразылық, жек көру, өкiнiш;  өкiну 

【憾事】hànshì【ет.】(әсер ) қылықты 

сенiмдi өкiнiш; (инцидент ) өкiнiштi 

жағдай; өкiнiш; жәбiр 

瀚 hàn〈书 кең, көлемдi; көз жетпейтiн, 

шексiз. 

【瀚海】hànhǎi〈书〉【зат.】 Жағасыз 

теңіз (Байкал көлі туралы) . 

 

hānɡ 

 

夯 hānɡ ① тығыздау; 木 夯  - ағаш 

тығыздау;  ②тығыздау: 把土夯实- жер 

нығыздау 

【 夯 土 机 】 hāngtǔjī  тығыздау 

машинасы 【夯歌】 hānɡɡē 【 зат. 】 

тығыздау кезінде айтатын өлең. 

 

hánɡ 

 

亢 hánɡ 〈 书 〉 同 “ 吭 ”(hánɡ) ①

жоғарлатылған; тәкаппар: ② өте; аса; 

жоғарғы  亢旱 - күштi құрғақшылық. 

行 hánɡ①【зат.】тiзбек; құрылыс; жол; 

写了两行字 екi жолға жазу: 戎行

әскериi құрылыс; 雁 行  жабайы 

қаздардың тiзбегi; ② қатарда, орын-

орнымен: 行 三 үшiншi қатарда; ③

фирма, сауда үйi ; саудалық  кәсiпорын, 

кеңсе; агенттiк; банк; фирманың 

қоймасы: 洋行 (еуропалық ) шетелдiк 

тауарлардың фирмасы: 汽 车 行 

автомашиналардың  гаражы: 发行价儿  

франко-қойманың бағасы; 上行里头来 

фирманың баспанасына келу; ④жұмыс, 

мамандық 他 是 那 行 ? /Ол немен  

шұғылданады?  

【行帮】hánɡbānɡ【зат.】 гильдия 

【行辈】hánɡbèi【зат.】 құрдастар. 

【 行 当 】 hánɡ·dɑnɡ 【 зат. 】 ① 

мамандық, іс 

【行道】 hánɡ·dɑo〈方〉【 зат.】①

саяхаттау; жол-жөнекейге бару; ②
Даоға шығу, дұрыс жолға бiрақ шығу; 

③өз сенiмдерiн тарату; ④дiни қызмет 

ету кезінде будданың суретiн айнала 

жүру: ⑤  жаяулар үшiн жаяу жол, 

соқпақ. 

【 行 规 】 hánɡɡuī 【 зат. 】 гiлдiя 

жарғысы 

【行话】hánɡhuà【зат.】арго, жаргон; 

кәсiби тiл 

【行会】hánɡhuì【зат.】гильдия, цех 

【行货】hánɡhuò【 зат.】①лицензия 

берiлген тауар; ② арзанқол, аласа 

сапаның тауары;  

③ әр түрлi тауарлар, (тауарлар ) бай 

ассортимент 

【行家】hánɡ·jiɑ【зат.】①тәжiрибелi 

адам; бiлгiш; маман; сонымен бiрге өз 

iсiнiң ұстасы 充 行 家  бiлгiш: ②
комиссиялық, арашашты, делдал 

【行间】 hánɡjiān【 зат.】① әскерлер 

қатарында; ② қатар аралық; 

интерлиньяж; жолдардың аралығында 

【行距】hánɡjù【зат.】 қатар аралық 

【行款】hánɡkuǎn【зат.】①жол, қатар; 

бағана 

②ресiмдеу 

【 行 列 】 hánɡliè 【 зат. 】 қатарлар; 

құрылыс 

【行情】hánɡqínɡ【зат.】конъюнктура, 

базар нарғы, (баға белгiлеу ) курс; 行情

吃紧  базардағы шу: 行情松【 ет.】
нарықтың әлсiретуi,  

【 行 市 】 hánɡ·shi 【 зат. 】 базар 

нарықтары, баға белгiлеу, нарық 

конъюнктурасы, курс [биржалық ] 

【行伍】hánɡwǔ【зат.】①әскерлердiң 

қатарлары; әскер, құрылыс: 他投身行伍 

ол әскерге түстi; ②қатардағы, 行伍出身 

жауынгерден шыққан. 

【行业】 hánɡyè【 зат.】① (өндiрiс ) 

сала; кәсiп ② мамандық, жұмыс, 

мамандық; кәсiбиi 行业教育  кәсiптiк 

оқыту.  

【行业语】hánɡyèyǔ【зат.】  кәсіптік 

тіл. 

【 行 院 】 hánɡyuàn 【 зат. 】 ①

провинциал цензораты; ② көңiлдi үй; 

③(театрда) музыкант. 

【行栈】hánɡzhàn【зат.】①жол жүрiс 

көпестер үшiн қоймалармен қоналқа үй;  

②делдалдық кеңсе 

【行子】hánɡ·zi〈方〉【зат.】①қатар, 

② қолөнер; ③боқ ауыз сөз 

吭 hánɡ①тамақ; жұтқыншақ; 喉吭 құс 

тамағы; ② дыбыс; ән салу; 鸟 吭
құстардың ән салуы. 

迒 hánɡ〈书〉 1 )ирек-ирек жүретiн 

тiгiс іздері; ②жол,  соқпақ;  

杭 Hánɡ①  өзеннен ар жағына өту.②
фамилияға қолданылады. 

绗 hánɡ【ет.】шыпылдату, тепшу; тiгу; 

绗被子 көрпе қағу; 绗上  тiгу; шет, 

тыртық; сыздық, жиек. 

通航 кемеде жүзу; 海上航运 теңiздегi 

кеме шаруашылығы, 内河航运   iшкi 

өзендер бойынша өзеннiң кеме 

шаруашылығы, ③ әуеде ұшу, 

аэронавигация; 航邮 әуе поштасы 

④қалқу, ⑤ жүзiп өту, кесiп өту; 航海梯

山 : саяхаттау ⑥  (Hánɡ)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады. 

【航班】hánɡbān【 зат.】 рейс (кесте 

бойыншаға ),  ұшақ. 

【航标】hánɡbiāo【зат.】кеме жүретiн 

таңбалар 

【航程】hánɡchénɡ【зат.】рейс; 航程

发【ет.】机 марштық қозғаушы; 航程

飞行 марштық ұшу 

【航船】 hánɡchuán 【 зат. 】 рейстiк 

пароход; жүйелi рейс iстейтiн джонка; 

жүк - жолаушылар кеме 

【航次】hánɡcì【зат.】 рейстің номері 

【航道】hánɡdào【зат.】фарватер, су 

жолы; ұшудағы маршрут, әуе жолы 

【 航 海 】 hánɡhǎi 【 ет. 】 теңiздер 

бойынша жүзу; теңiзде жүру, навигация; 

航海性能 теңiзде жүзетiндiк; 航海值更

штурман вахтасы; 航海信号  теңiздегi 

навигациялық ескертпе дабылдары; 航

海通书 навигациялық альманах;  航海

地图 навигациялық карта. 

【航空】hánɡkōnɡ【 ет.】 әуеде ұшу; 

авиация; аэронавигация; әуесi; 

аэронавигациялығы; ұшу, ұшуға лайық; 

ауылшаруашылық авиациясы: 农业航空

аэронавигациялық альманах; 航空信号 

сигнализация: 航 空 鱼 雷 авиация 

торпедасы; 航空地平义 әуе горизонты 

【 航 空 兵 】 hánɡkōnɡbīnɡ 【 зат. 】

әскери-әуе күштерi; әскери авиация; 航

空兵种 авиацияның тегi; 航空兵旅

авиация бригадасы;  航 空 兵 配 置

авиацияның негiздеуi; 航 空 兵 系
авиацияның  факультетi 

【 航 空 港 】 hánɡkōnɡɡǎnɡ 【 зат. 】 

аэропорт 

【 航 空 母 舰 】 hánɡkōnɡmǔjiàn 

авиатасымалдаушы, авиамәтке 
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【航空器】 hánɡkōnɡqì【 зат.】  ұшу 

аппараты 

【航空信】hánɡkōnɡxìn【зат.】 авиахат. 

【航路】 hánɡlù【 зат.】① (әуе ) су 

жолдары; (әуе ) теңiздегi трассасы; 

фарватер; ②курс; 航路垂直线 траверс; 

航路指示器 курстiң нұсқағышы 

航 路 信 号 теңiздегi навигациялық 

ескертпе дабылдары; 航 路 标 记

аэронавигациялық таңбалар; 航路指标

жармалы таңба; 航路尺 әскери курстық 

сызғыш; 航路记禄器 одограф 

【航模】hánɡmó【зат.】飞机和船只的

模型：～表演｜～比赛. 

【 航 模 运 动 】 hángmó 

yùndòng авиамоделизм спорты 

【航母】hánɡmǔ【зат.】 авиамәтке. 

【 航 拍 】 hánɡpāi 【 ет. 】  әуе 

фотоаппараты 

【 航 速】 hánɡsù 【 зат. 】  жүзектін 

денелерді жылдамдығы. 

【航天】 hánɡtiān【 ет.】① ғарышты 

игеру, астронавтика; ғарыштық; 航天飞

机  ғарыш кемесi; 航天器 ғарыштық 

аппарат: 航天站 ғарыштық станция; ②
ғарыштық саяхат; ғарыштық навигация 

【航天飞机】hánɡtiānfēijī ғарыш кемесi; 

спейсi - Шаттл. 

【航天器】hánɡtiānqì【зат.】ғарыштық 

аппарат, ғарыш кемесi 

【 航 天 员 】 hánɡtiānyuán 【 зат. 】
ғарышкер; астронавт; тайконавт 

【 航 天 站 】 hánɡtiānzhàn 【 зат. 】 

ғарыштық станция. 

【航务】hánɡwù【зат.】навигацияның 

қызметi; кеме шаруашылығының 

сұрақтары; 航务通书  навигациялық 

альманах, теңiзде жүзетiн жылнама 

【航线】hánɡxiàn【 зат.】① теңiздегi 

трассасы; фарватер; ②әуе жолы; 航线

天 气 预 маршрут тық ауа-райының 

болжамы; 航线说明 аэролоция 

【航向】hánɡxiànɡ【зат.】 бағыт：飞

机航向 ұшақтың курсы;  

【航行】hánɡxínɡ【ет.】 жүзу, рейс; 宇

宙航行  космонавигация; 宇宙航行学 

космонавтика 

【航宇】hánɡyǔ【ет.】宇航. 

【航运】hánɡyùn【зат.】  өзендегі су 

тасымалдаулары. 

 

hànɡ 

沆 hànɡ〈书〉①буланулар; бозамық; 

тұман 

朝沆 таңертеңгi буланулар; ②көлемдi 

батпақтар; өлi су;  莽 沆  көлемдi 

батпақтар 

【沆瀣】hànɡxiè〈书〉【зат.】①тұман, 

булану; бозамық; ②шық. 

【 沆 瀣 一 气 】 hànɡxièyīqì бiрдей 

ұмтылыстарды иелену 

巷 hànɡ巷道. 

【巷道】hànɡdào【зат.】 штрек 

 

 

hāo 

蒿 hāo①артемизия.② (Hāo)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады. 

【 蒿 子 】 hāo·zi 【 зат. 】 ① жусан; 

арамшөп, алабота; ②iске алғысыз адам  

薅 hāo 【 ет.】жұлқу, шығару, (арам 

шөптi) жұлу; жұлып алу: 薅 苗 儿 

Өркендерді жұлқу; 薅头发 Шаштарды 

үзу. 

嚆 hāo［嚆矢](hāoshǐ)【зат.】ысқыру 

 

háo 

 

号 háo ① бақыру; наразылық бiлдiру; 

② қорсылдау, аңырау; дауыстау; ③ 

бақыру, пiсiрiлу ; ән бастасын, (әншi 

туралы) дауыстың хабары ; өкiру, 

ырылдау, ұлу: 鸡始三号 сонда қораз үш 

рет өлең айтты; 北风怒号  солтүстiк 

желiн сұрапыл ұлиды;  

【 号 叫 】 háojiào 【 ет. 】  қатты 

айғайлау：她一面哭，一面～着  Ол 

бірде жылап, біре айқайлап түседі. 

【号哭】háokū【 ет.】  қатты жылау, 

зарлау ： ～ 不 止  қатты жылап 

болмайды. 

【号丧】 háosānɡ【 ет.】  марқымды 

зарлау. 

【号丧】háo·sɑnɡ〈方〉【ет.】  қатты 

жылап зарлау 

【号咷】 háotáo дауыстау, қорсылдау, 

өкiру, ұлу. 

【号啕】háotáo【 ет.】  қатты зарлау, 

жылау：～大哭｜～痛哭.. 

蚝(蠔)háo【зат.】 устрица. 

【蚝油】háoyóu【 зат.】  устрицаның 

майы 

毫 háo ① ) шаш, қылтанақ; үлпiлдек 

жүн: ұзын шаш, қатты жүнді; 狼毫 

қасқыр шашты 

②шаш; шама, сәл, малайы, өте; қоқым; 

йота一毫[儿]银子 сәл қазына;  

③еш, 毫没意思 азғантай мағына да жоқ 

жоқ 

【 毫 发 】 háofà 〈 书 〉【 зат. 】 ①
қылтанақ, шаш 

②кiшкентай,шаш, йота; терiске шығару 

алдындағы түк, ешбiр, йотаға да：～不

爽 ешбір қателігінсіз｜不差～. 

【毫厘】háolí【зат.】азғантай; сәл; бар 

болғаны ： ～ 不 爽  толығымен 

қателігінсіз｜. 

【毫毛】háomáo【зат.】 шаш 

【毫米】háomǐ【мөл.】 милиметр. 

【毫末】háomò〈书〉【зат.】 кішкене 

ғана, сәл ғана. 

【毫末不札，将寻斧柯】háo mò bù 

zhā，jiāng xún fǔ kē  

【 毫 无 二 致 】 háo wú èr zhì 

айырмашылығы жоқ; бiрдей 

【 毫 洋 】 háoyánɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

кішкентай күміс монетасы 

【毫针】háozhēn【зат.】 инетерапияға 

арналған ине. 

【貉绒】háorónɡ【зат.】 жанат 

【貉子】 háo·zi【 зат.】   жанаттың 

күшігі. 

豪 háo  ①даңқты адам; 富豪 бай; 文豪 

әдебиеттiң корифейi, классигі; 英 豪 

қаhарман;  才豪  ақылды, ② ақсақал; 

шонжар; ауылдық жұдырық; бай: ③

зұлым, қарақшы, тонаушы;  山豪  тау 

қарақшысы; ④қабан [жабайы ]; 白豪 ақ 

қабан; ⑤  батыл, өжет; батылды; 

батырлылық; ⑥ құдiреттi; қуатты; ⑦
жомарт; салтанатты, шашқыш 

【豪赌】háodǔ【ет.】 үлкен ақшамен 

ойнау, азарттық ойындар 

【豪放】háofànɡ【сын.】 ①кең, еркiн, 

шарттылықтардың шеңберлерiмен 

байланыспаған; ②кеңдiк және ұстауға 

болмайтындығы; құдiреттi екпiн：豪放

不羁 қағылез және тiкелейi; дөкiр және 

әдiл; жүгенсiз 

【豪富】háofù①【сын.】  өте бай：～

人家 бай адам.②【зат.】 миллионер. 

【豪横】háohènɡ【сын.】  тирандық. 

【豪横】háo·henɡ〈方〉тирандық. 

【 豪 华 】 háohuá 【 сын. 】    ①
салтанатты, сәндi; сән-салтанат, 

салтанаттық;  豪华的跳舞会 сәндi бал: 

女 人 服 装 的 豪 华 әйел 

дәретханаларының сән-салтанаты: 豪华

奢 侈  сән-салтанатта өмір сүру; ②
мәртебелi бай үй; жергiлiктi элита 

【豪杰】háojié【зат.】 батыр, даңқты 

адам： 

【豪杰之士】háojié zhī shì даңқты адам 

【豪举】 háojǔ 【 зат. 】① батырлық 

iстер; ② кең ым; көз майлау; 

көрсетiлген 

【 豪 迈 】 háomài 【 сын. 】  батыр, 

батырлық, ерлік 豪迈气概  батырлық 

рух 

【豪门】háomén【зат.】ықпал ететін 

үй, мәртебелi фамилия; бiлу：～大族 

мәртебелі халық｜～子弟  ықпалды 

балалар｜出身～ мәртебелі тұқымдары. 

【豪门巨室】háo mén jù shì 

【豪门望族】háomén wàngzú  атақты 

мәртебәлі жанұя 

【豪门贵胄】háo mén guì zhòu 

【豪气】háoqì【зат.】көңiлдiң көтеруi; 

жiгерлiк; талпыну; батылдық; 

батырлық пафос. 

【豪强】háoqiánɡ  ①жендет, деспот, 

зұлым 

② озбырлық жүгенсiздену, бүтiндеу; 

зорлықпен, тираниялық ： 剪 除 ～ 
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жендетті бұзу. 

【豪情】háoqínɡ【 зат.】намыссызды 

абырой, сезiм：～壮志 пафос; өжет 

думалар; дөкiр армандар; 

жоғарлатылған идеалдар; биiк 

талпыныстар. 

【 豪 绅 】 háoshēn 【 зат. 】 тухао и 

лешэнь. 

【豪爽】 háoshuǎnɡ【сын.】 ашықтан-

ашық,  ашық түзу; қалтқысыз 

көңiлден：性情～ тура мінезді. 

【豪侠】háoxiá батыр, қаhарман; серi, 

асыл күйеу 

【 豪 兴 】 háoxìnɡ 【 зат. 】 жiгерлiк, 

көңiлдi көтеру; тiрi мүдде：～尽消｜老

人 吟 诗 作 画 的 ～ 不 减 当 年 .Қарт 

адамдардың суретпен айналысуы 

жастағы кездерінен де жаман емес 

【 豪 言 壮 语 】 háo yán zhuànɡ yǔ 

шаттандыратын сөздер 

【豪饮】 háoyǐn 【 ет. 】 күштi iшу; 

ұстамсыз iшiмдiкке берiлу, өлшеусiз 

шөлiн қандыру. 

【豪雨】háoyǔ【зат.】нөсер, жауын：

一夜～бір түн бойы нөсер жауды. 

【豪语】háoyǔ【зат.】батыл сөздер; ер 

адамның сөздерi. 

【 豪 宅 】 háozhái 【 зат. 】 жекежай; 

салтанатты тұрғын үйлер. 

【豪猪】háozhū【зат.】жайра 

【豪壮】háozhuànɡ【сын.】 орасан зор, 

айбынды; ер ：～的事业  айбынды 

іс｜～的声音 еркек әні. 

【豪族】háozú【зат.】 даңқты жанұя, 

ақсүйектер. 

壕 háo ор; окоп, траншея;  空壕  бос ор; 

掘壕 окоп қазу 

【 壕 沟 】 háoɡōu 【 зат. 】 ор; окоп; 

траншея;  

壕涛栽培法 ауылшаруашылық траншея 

мәдениеті 

【壕堑】 háoqiàn【 зат.】  ор, окоп, 

траншея. 

【壕堑战】háoqiànzhàn окоптық соғыс 

嚎 háo ①【 ет.】   ұлу; 北风怒嚎 

солтүстiк жел сұрапыл ұлиды; ②қатты 

аңырау; бақыру, дауыстау; 喃饿嚎寒 

ашаршылық және суықтан жылау 

【嚎咷】háotáo еңiреу, аңырау. 

【 嚎 啕 】 háotáo бақыру, дауыстау; 

аңырау, 嚎啕大哭  қорсылдау, аңырау; 

зарлау. 

濠 háo сумен толтырылған ор 

 

hǎo 

 

好 hǎo ①жақсы; 一切都好 барлығы да 

жақсы; барлығы да дұрыс; 好 主 意 

жақсы идея; ② ойдағыдай iстеу; дос 

болып жүру 我跟他好   біз екеуіміз 

доспыз. ③жарайды!, жақсы! 好, 我马上

就去- жақсы, мен дәл қазiр барамын! 好, 

就这么办吧 - жарайды, солай жасаймыз! 

④сау; жазылу: 我的病好了 жазылдым; 

病人好些了- ауруға аздап жақсы болды 

⑤  жағымды; ыңғайлы; оңай: 好

看  hǎokàn әдемі; 好吃  hǎochī дәмді; 好

用 hǎoyòng лайықты; 好学 hǎoxué жеңіл 

игеретін; 这问题很好解决 Бұл мәселе 

оңай шешілуі мүмкін! ⑥өте, тым好漂

亮! Сондай әдемі! ⑦үшiн , сол үшiн买

了一本书 ,好在路上看看  Жолда оқу 

үшін , кітаты сатып алдым ; 她好打扮 

Ол сәнденуді жақсы көреді; 他好管闲事 

Ол бөтен іске аралысуды жақсы көреді; 

好 伤 风  тұмау ауруларына тез 

шалдығады;  

【好比】hǎobǐ【ет.】  сонай, секілді, 

осындай да: 好比说  мысалы,мәселен 

солай 

【好不】 hǎobù 【 үс. 】好不有趣 ! 

Сондай қызықты! 好不难过 ! Қалай 

ауыр! 好不糊涂! Қандай ақымақ! 好不

热闹! Тым шулы! 冲你这话, 就好不了 

Сенің айтқанындай істейтін болсақ. 

Бұл жақсылыққа апармайды! 干得好不

如嫁得好  Жұмыс жақсы болғаннан 

гөрі,тұрмысқа жақсы шығуын артық 

【好吃】  hǎochī дәмді, тамақ жеуді 

ұнату; 作饭作得好吃  тамақты дәмді 

пісіру 

【好处】hǎo·chu【зат.】 ① жақсылық, 

пайда;.②жақсы жағы, 这个对你没有什

么好处 Бұл сізге пайда тигізбейді;  

有点好处 біршама пайда 

【好处费】 hǎochùfèi 【 зат.】  ұсақ 

ақшалар 

【好歹】hǎodǎi  ①【зат.】 жақсы не 

жаман; жақсылық пен жамандық; 孩子

小 , 还 (hái)不知道好歹  бала әлі жас 

болғандықтан, жақсылық пен 

жамандықтың арасын түсіне алмайды.

②қауіп, қасірет, қайғы; 有个好歹 егер 

қағы болса; ③олай болса да; 你好歹不

要泄漏 еш жағдайда оны болғызбау 

④ әрең-әрең; ⑤ құндылық 

【 好 歹 儿 】 hǎodǎir  плюстар мен 

минустар 

【好端端】hǎoduānduān(～的)【сын.】  

тамаша, ғажап, ештеңе болған жоқ, 

барлығы жақсы; 好端端的, 你垂头丧气

的嗐什么 ?! Неге сен бостан-босқа 

абыржып жүрсің? 

【 好 多 】 hǎoduō ① 数  өте көп, 

мөдшердің артынанеру：～人 өте көп 

адам｜～东西  өте көп нәрселер|.②

〈方〉代：今天到会的人有～? Бүгінгі 

жиналыстағы адамдар көп пе? 

【好感】hǎoɡǎn【 зат.】  ұнаушылық, 

сүйіспеншілік ：有～  сүйіспеншілігі 

бар｜产生～сүйіспеншілігі туды. 

【好过】 hǎoɡuò 【 сын.】  ①жақсы 

өмір сүру; 他现在好过多了  енді ол 

жақсырақ өмір сүреді; ② жақсы, 

жағымды, 不好过  жаман, жақсы емес

不好过的心情 көңіл күйі төмен 

【好汉】hǎohàn【зат.】  жақсы адам, 

еркек. 

【好汉一言，快马一鞭】hǎohàn yīyán 

kuàimǎ yībiān 

【 好 汉 不 吃 眼 前 亏 】 hǎohàn bù 

chīyǎnqiánkūi 

 жақсы адам көптің көзінше ұтқа 

қалмайды 

【好汉不提当年勇】hǎo hàn bù tí dāng 

nián yǒng  Шынымен де жақсы адам өз 

ісімен мақтанбайды 

【好汉做事好汉当】 hǎohàn zuòshì 

hǎohàn dāng Нағыз адам іске жауап 

береді 

【好好儿】hǎohāor(～的 )①【сын.】  

жақсырақ, өте жақсы. ② 【 үс. 】 

барлығы ойдағыдай; 好好儿的, 你干麽

又伤心? Неге бостан босқа көңлін түсіп 

жатыр 

【 好 好 先 生 】 hǎohǎo-xiān·shenɡ 

Барлығы жақсы - мырза 

【好话】 hǎohuà 【 зат. 】① жақсы 

сөздер. Жағымды сөйлеу; 说如何如何

的好话 Жақсы сөздерді айту; 拿好话儿

掭他  жақсы сөздерімен өзіңе қаратып 

алу 

【好几】hǎojǐ 数 көп, көпшілік. 好几

倍   көп рет; 好几回(次) көптеген рет 

бойы, 六十好几的人 60-тан асқан адам. 

【好家伙】hǎojiā·huo【од.】   Міне, 

солай! 

好 家 伙 , 你 们 怎 麽 干 得 这 麽 快

啊!Тамаша! Қалай сіз сонша тез бітіріп 

тастадыңыз! 

【 好 景 】 hǎojǐnɡ 【 зат. 】 сәтті 

күндер：～不长 сәті күндер көпке емес. 

【好景不常】 hǎojǐngbùcháng  Сәтті 

күндер әдеттегідей ұзаққа созылмайды 

【好久】hǎojiǔ【сын.】 бұрыннан бері, 

ерте; 好久没见!  

【 好 看 】 hǎokàn ӘДЕМІ, жақсы 

көрінетін 

【 好 评 】 hǎopínɡ 【 зат. 】  жақсы 

жағымды баға; м жақсы баға алу 

【好气儿】hǎoqìr〈口〉【зат.】 

 

жылулықпен сөйлеу, жағымды сөздер. 

Жақсы тон 

【好儿】 hǎor 【 зат.】① жақсылық, 

кішіпейілділік, қарапайымдылық; 人家

对咱们有过好儿  Бұл адамдар бізге 

жылы қарайтын; 修个好儿  жақсылық 

жасау;.② жақсы тілек;  替我带个好儿

给他 оған менен сәлем айтыңыз  

【好人】 hǎorén 【 зат. 】  ① жақсы 

адам：～好事 жақсы адам, жақсы іс.② 

сау адам. ③ либерал, жақсы адам; м 

шынымен де жақсы адам; . 

【好人家】hǎorénjiā(～儿)【зат.】清白
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的人家. 

【好日子】hǎorì·zi【 зат.】  мерекелі 

күн, туған күну, үйлену тойы 

【好容易】hǎorónɡyì【сын.】   әрең-

әрең, қиыншылықпен істеу.  

【好生】 hǎoshēnɡ〈方〉【 үс.】① 

жақсы, өмірді жақсы көру 

【好声好气】hǎo shēnɡ hǎo qì(～的 )

〈口〉жақсылықпен. достық тұрғыдан 

【好事】hǎoshì【зат.】 өсек соғу: бір 

нәрсеге көңіл бөлу; 做好事  жақсы іс 

жасау;  

这是你行的好事 Бұл сен жасаған 

жақсы іс; 对 人 做 好 事  адамдарға 

жақсылық жасау:  

【好事不出门恶事行千里】 hǎoshì bù 

chūmén è shì xíng qiān lǐ  жақсы іс үйден 

шықпас, жаман іс көпке жетер 

【好事之徒】hàoshìzhītú 

【好事多悭】hǎo shì duō qiān 

【 好 事 多 磨 】 hǎo shì duō mó 

жамандықсыз жақсы жоқ 

【好事天悭】hǎo shì tiān qiān 

【 好 手 】 hǎoshǒu 【 зат. 】  алтын 

қолды：游泳～ол жақсы жүзе алады｜

论烹调，他可是一把～  Ол тамақты 

жақсы әзірлейді, алтын қолды деп те 

айтуға болады. 

【好手足】 

【好受】hǎoshòu【сын.】   жғымды, 

жақсы, 不好受  лайықсыз, жағымсыз 

【 好 说 】 hǎoshuō 【 ет. 】 ①
қошеметкерақмет!, мейiрімді  сөздерге 

алғыс айтамын!; оқасы жоқ! ②оңай бiр 

сөзге келу ; ③түсiнiктi, әдептi; көнгiш 

【 好 说 好 理 】 

hǎoshuōhǎolǐжақсылықпен 

【好说歹说】hǎo shuō dǎi shuō көндiру, 

сындыру. 

【好说话】hǎo shuōhuà(～儿) көнгiш, 

көнетін, ымыраласуға елпеңдеу：他这

人～，你只管去找他. 

【 好 说 话 儿 】 hǎoshuōhuàr түсiнiктi, 

әдептi; көнгiш 

【好似】hǎosì【ет.】  секілді сияқты; 

好似打鼓咁样  барабандарға ұрғандай 

болып тұр; 生活一年好似一年  өмір 

жылдан жылға жақсарып келе жатыр. 

【好天儿】hǎotiānr【зат.】 жақсы ауа 

райы. 

【好听】 hǎotīnɡ【 сын.】  ① естуге 

жағымды; әуенді, м сөйлеу мәнері 

жағымды; м Дұрыстап тыңда, шулама! 

哎哟 , 说得多好听呀 ! а! Сен қалай 

тамаша айтып жатырсың! 好听的嗓音 

Әуенді дауыс! 

【好玩儿】 hǎowánr【 сын.】  қызық, 

қызықтысы; қызығы; ермек 

【 好 像 】 hǎoxiànɡ ① 【 ет. 】 ұқсас; 

сияқты; болып көрiнедi; мүмкiн: 好像...

一样(般) солай секілді; 好像...一样(般) 

тәрiздi; 好像跟谁生气一样  біреуге 

ашулағандай сияқты; 我好像在那而见

过 他 似 的  Оны бір жерде көрген 

сияқтымын. 

【好笑】 hǎoxiào【 сын.】   күлкілі, 

қызықты：这件事太～了 Бұл шара аса 

күлкілі; 讲起来好笑 айтуға күлкілі. 

【好些】hǎoxiē 数 шамалы жақсырақ; 

徵了好些兵去 көп солдаттарды жинап 

алу; 宁肯少些 , 但要好些  шамалы 

жақсырақ болып отыр; 勾了好些人  

 

Көп адамдарды қаратып алу; 勾了好些

人 санынан сапасы жақсы. 

【 好 心 】  hǎoxīn 【 зат. 】  жақсы, 

мейірімді, адамгершілігі мол：好心人 

жақсы адам; 好心没好报 жақсылыққа 

жауап бермеу. 

【好心做了驴肝肺】 hǎo xīn zuò le lǘ 

gān fèi 

【 好 心 好 意 】  hǎoxīnhǎoyì шын 

көңілден, шың жүректен 

【好心当成驴肝肺】 hǎoxīn dàngchéng 

lǘgānfèi жақсылықты жамандыққа 

айтып жатыр 

【好心没好报】 hǎoxīnméihǎobào алғыс 

дегенді білмеу 

【好心眼儿】 hǎo xīnyǎnr жақсы адам 

【好心肠的】  hǎo xīnchángde жақсы 

адам, мейірімді, сезімдері ашық 

【好性儿】  hǎoxìnɡr【 зат.】  жақсы, 

мейірімді. 

【好样儿的】hǎoyànɡr·de〈口〉【зат.】 

үлгілі, үлгі аларлық, мейірімді 

【好意】 hǎoyì【зат.】 көңіл бөлушілік, 

жақсы, мейірімді：好心～ жақсы; 我不

好意思那么说  маған осылай айтуға 

ыіғайлы емес; 对我说这件有点不好意

思 меніің бұл туралы айтуға ыңғайлы 

емес. 

【好意思】 hǎoyì·si【 ет.】  ұялмау, 

ыңғайсызданбау, 好 意 思  Оны 

қобалжытуға ыңғайлы болып отыр 

【好运】hǎoyùn【зат.】  сәттілік; сәт, 

бақыт, бақытты тағдыр: 走 好 运 

бақытты жолаққа түсу; болу; жолы 

болады. 

【好转】hǎozhuǎn【ет.】 жақсылыққа 

бұрылыс ：病情～ аурудың үрдістері 

жақсылыққа бұрылды. 

【好自为之】hǎo zì wéi zhī  өз бетімен 

шешу. 

 

hào 

号 1( 號 )hào ① атауы, есімі ：国～

мемлкеттің атауы｜年～жылдың атауы; 

联盟号宇宙飞船    «Союз» ғарыштық 

кемесі.②【зат.】原指【зат.】和字以外

另起的别号，后来也指【зат.】以外另

起的字：苏轼字子瞻，～东坡｜孔明是

诸葛亮的～.③іс, фирма, атауы：商～

тауарлық фирма ｜ 银 ～  банк 

фирмасы｜永安号百货公司 «Юньань» 

универсалды дүкен; 作了号买卖 сауда 

келісімін жасау; 分～  нүктелі үтір, 

дүкеннің бөлімі ｜宝～ Сіздің аяулы 

фирмаңыз! Будданың есімі.④ (～儿 )

【 зат.】：记～ таңба,  белгi, мақала, 

марка; сигнал｜问～①сұрау белгісі; ②

сұрақ, мәселе｜加减～  минус-плюс 

таңбалары ｜ 暗 ～ 儿  пароль мен 

пікірлер｜击掌为～.⑤(～儿)【зат.】：

挂 ～  тіркелу ｜ 编 ～ номер жасау, 

маркировать ету.⑥(～儿)【зат.】：大～ 

үлкен размер｜中～ кіші размер｜小～ 

кішкентай размер｜五～字 .⑦ (～儿 )

【мөл.】种；类：这～人甭理他｜这～

生意不能做.⑧лауазым; құрметтi атақ; 

абырой; 赐号 лауазым шақыру; 嘉号布

于全国  жақы ат бар елге таралды 9) 

нөмiр ; сан ; шығарылым; сан ^十月号

杂志  ақпандағы журналдың нөмері; 

10)(～儿)【мөл.】a) ：今天有一百多～

人 出 工  Бүгін жүзден астам 

жұмыскерлер жұмыс істеп жатыр.b)用

于成交的次数：一会儿工夫就做了几～

买卖 Уақыт өткен соң бірдең  шамалы 

сауда жүмысын өткізді. ○,11 【 ет. 】 

бірдемеңі немесе біреуді нөмерлеп 

тастау：～房子 пәтердің нөмері｜把这

些东西都～一～осы киідерді барлығын 

нөмерлеп тастау. ○,12 【 ет. 】 切 ( 脉

搏 ) ： ～ 脉  пульсті есептеу. ○,13

(Hào)фамилияға қолданылады. 

号 2(號 )hào① тұрба：发～施令 .②

【зат.】тұрба.③【зат.】 әскердегі ұран.

④【зат.】 ұрандау：～төсектен тұруды 

ұрандау｜集合～жиналуды ұрандау｜

冲锋～шабуылға ұрандау. 

【 号 兵 】 hàobīnɡ 【 зат. 】  таушы, 

сигналшы, сырнайшы 

【号称】 hàochēnɡ【ет.】①деп аталу, 

ат қойылу, аталу; ② көзбен болжау, 

шамамен есептеу  

【号房】hàofánɡ【зат.】①қызмет алу 

құқығын иелену мақсатындағы емтихан 

тапсыратын бөлме; ②
рұқсатнамалардың бюросы; тiркеу; 

экспедиторы 

【号角】hàojiǎo【 зат.】мүйiз, тұрба, 

көрiк; 号角在响 тұрбада ойнау. 

【号坎儿】hàokǎnr【 зат.】  нөмерлік 

көжекей. 

【号令】 hàolìnɡ 【 ет.】① команда, 

бұйрық; сигнал; 号 令 词  ауызша  

команда; команданың мәтiнi; ②үндеу; 

③жұрт алдында жазаға тарту 

【号码】 hàomǎ(～儿 )【 зат.】 реттiк 

нөмiр, сан, цифр, шапшаң жазу цифрі：

排架号码 кітаптың шифрі～｜拨电话号

码 телефон шалу 

【号脉】hàomài【ет.】 пульсті есептеу. 
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【号炮】hàopào【зат.】сигналдық атыс

号炮 сигналдық атысты жасау. 

 

【 号 手 】 hàoshǒu 【 зат. 】  таушы, 

сырнайшы. 

【号筒】hàotǒnɡ【зат.】 сырнайшы 

【号头】hàotóu(～儿 )〈口〉【 зат.】 

реттік нөмер. 

【 号 外 】 hàowài 【 зат. 】 шұғыл 

шығарылым; эпизодтық шығару 

【号衣】hàoyī【зат.】мундир, әскери 

форма 

【号召】 hàozhào【 ет. 】① шақыру, 

дабылдау; 

我们要坚决响应党的号召 бiз барлық 

батылдығымен партияның шақыруына 

дыбым беруiмiз керек; ②шақыру; 

【号子】1hào·zi 〈方〉【зат.】①марка, 

таңба, құстың боғы; ②түр, тек, сорт 

好 hào【 ет.】жақсы көру; қадірлеу; 

қалау; мейiлдi қоректендiру..; тарапта 

болу; шұғылдану, ықыластану..; 

құмарлықты қоректендiру.. 

惟 仁 者 能 好 人 能 恶  (wù) 人 

адамгершілігі бар адам ғана адамдарды 

жақсы көріп, жеккөре де алады. 好厌 

жеркенішті; 好学  оқуды жақсы көру; 

адамдардың маған деген махаббаты 

【好大喜功】 hào dà xǐ ɡōnɡ айбын 

және даңқ ты қомағайлану; үрле даңққа 

қуып жүру; шамадан тыс атаққа деген  

құмарлық. 

【好高务远】hào ɡāo wù yuǎn армандап, 

алдыңа шығу. 

【好高骛远】hào ɡāo wù yuǎn армандап, 

алдыңа шығу. 

【好客】hàokè【сын.】  қонақжайлы 

【好奇】hàoqí【 сын.】  ① әуестену; 

әуес болу, әуес; 他对历史感到十分好奇
Ол тарихқа үлкен қызығушылығын 

көрсетедi; ② Huggiesтiң маркасының 

атауы 

【好强】 hàoqiánɡ【 сын.】   өзінді 

көрсетуді жақсы көру 

【好色】hàosè【 сын.】   әйелдердің 

артынан жүгіру 

【 好 尚 】 hàoshànɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

қадірлеу, құрметтеу 

【好胜】hàoshènɡ【сын.】  қадырлеу, 

сыйлау, жақсы көру; қалау; ұмтылу, 

арман ету; талпыну, мейiл; 

ұнамдар ： ～ 心 атақ құмарлық, 

кеудемсоқтық, күндестiк. 

【 好 事 】 hàoshì 【 сын. 】  ①
даңғазалармен шұғылдану; 

жанжалдарға әуесқой болу; мұрын сұғу; 

өсек айту, шағыстыру; әуестену; ②

тарттыру; әуес болу; ③ (жақсы ) 

мейiрбан iс; жағымды iс; қолайлы, 

жақсылық; ④қайрымдылық; ⑤ 做好事

игiлiктi iс ету; ⑥марапат, мереке; неке 

қию; ⑦ буддалар. ас беру намаз; 

құтқару туралы  намаз (сутралардың 

оқуы) 

【好为人师】hào wéi rén shī ①ақыл 

айтуды жақсы көру, адамсынып, ментор 

болуға жақсы көру; ② жетекшi болуға 

жақсы көру, ментор болу   

【好恶】hàowù【зат.】махаббат және 

жек көрушiлiк; дәм, көлбеулiктер 

【好逸恶劳】hào yì wù láoдемалуды 

жақсы көріп, еңбекке наразылық 

білдіру 

【好整以暇】hào zhěnɡ yǐ xiá жиюлы 

және асықпайтын 

昊 hào〈书〉① көк, аспан.②  ашық 

түсті. 

耗 1hào【ет.】①азаю, босау; керi кету; 

құлдыраған, тапшы, кедей:  耗了不少钱 

ақшадан айырылу; 耗精神  рухының 

әлсіреуі 

② сарқылау, бiтiру, азғындау, бiту; 

амортизациялау; ағып кету, 

амортизация; 锅 里 的 水 快 耗 乾 了

Қазандағы су тез қайнайы. 改煎金锡则

不耗  алтын және қалайы ұшыралған 

жаңа қыздыру өңдеулерi жоғалтуларды 

бермейдi; ③ уақыт  тарту, 

созушылықтармен шұғылдану; 别耗着

了, 快去吧耗! Уақытты тартпай, тезiрек 

бас! 

④батып кетiп, ойсырап қалу; жоғалу: 

亡耗 (wúhào) жоғалып кету; ⑤  жою, 

тұтыну; бос қалдыру, арықтау; 耗煤油
жер майын тұтыну;  

耗了不少钱 қазынаны бiраз жұмсау; 耗

精神  рухани күштердi жұмсау, жанды 

босату; ⑥  тоздыру, хабар алмасу; 

тұтыну; амортизациялау; 消耗 тоздыру, 

тұтыну; амортизациялау; ⑦ жаңалық, 

хабар: 登 第 之 耗 емтихандардың 

табысты өткiзуi туралы хабар; 佳耗 

ғажайып хабар 

【 耗 材 】 hàocái 【 ет. 】 шығын 

материалдар 

【耗费】hàofèi  【ет.】тұтыну, босқа 

жою; шығын 

【耗竭】hàojié【 ет.】消耗净尽：兵

力～｜资源～. 

【耗竭剂】 

【耗能】hàonénɡ【 ет.】  энергияның 

шығыны: энергияның жұмсауы;  

【 耗 能 系 统 】 hàonéng xìtǒng 

диспассивті жүйе  

【耗神】hàoshén【ет.】消耗精力：～

费力. 

【 耗 损 】 hàosǔn 【 ет. 】 ① тұтыну, 

қысқарту; жоқ қылу; ② зиян келтiру, 

құрту, қирату; ③жоғалтулар; жоғалту; 

амортизация, тозу 

【耗资】hàozī【ет.】құн, шығындар. 

浩 hào  ① шексiз,  кең, үлкен; iрi; 

(дыбыс туралы) күштi; 浩 商   ірі 

саудагер; 浩唱 қатты өлең айту; ②көп, 

сансыз; ағыл-тегiл; жомарт; жиында, 

ағыл-тегiл, көп 

浩露 ағыл-тегiл шық: 浩饮 көп  iшу 

【浩博】hàobó〈书〉【сын.】       ①
көлемдi, кең 

②ағыл-тегiл, жиында 

【浩大】 hàodà【 сын.】  мол; ұлы, 

еңгезердей; қуатты: 声势浩大的游行示

威 ұлы көрсетілім 

【浩荡】hàodànɡ【сын.】 ①кең көлку; 

суы молы; шексiз; көз жетпейтiн, 

шектен шыққан; үлкен; ② көмескi; 

қаңғыған; айқын шекараларсыз. 

【浩繁】hàofán【сын.】 көп; жиында; 

ағыл-тегiл; көп күрделi：卷帙～｜～的

开支. 

【浩瀚】 hàohàn 〈书〉【 сын.】  ①

шексiз, кең; ② мол, көп; ③ көмескi; 

көлемдi 

【浩瀚无垠】hàohànwúyín  шексіз, кең  

【浩浩】 hàohào【 сын.】  ①  молы; 

қуатты; ②үлкен, шексiз. 

【浩浩汤汤】hào hào shāng shāng 

【浩浩荡荡】 hàohào dàngdàng ұлы, 

үлкен,  

【浩劫】hàojié【зат.】①калпа; ②ұлы 

апат; ③сарай сатылары 

【浩茫】hàománɡ【сын.】 кең, шексiз; 

су кеңдiгi 

【 浩 渺 】 ( 浩 淼 )hàomiǎo 【 сын. 】  

төгіліп шектен шыққан;  шексіз. 

【浩气】 hàoqì【 зат.】   асыл рух; 

рухтың айбыны 

【 浩 气 凛 然 】 hào qì lǐn rán 

【浩气长存】hào qì cháng cún 

【浩然】hàorán〈书〉【сын.】  ①①

тоқтаусыз, ағымдағы; ②  тоқтуға 

болмайтын; ③ конф. тегiс қамтитын; 

кең пейiлдi; әлемнiң әдiлетті жолда 

қабылдауы：江流～ағып жатқан көл｜

洪波～шексіз үлкен толқыны.②：～之

气 әлемнің әділеті қабылдауы. 

【浩然之气】 hàorán zhī qì әлемнің 

әділеті қабылдауы. 

【浩然巾】hàoránjīn «Хао-жань»  үлгілі 

капюшон  

【 浩 如 烟 海 】 hào rú yān hǎiкөп 

мөлшердегі 

 

【浩【од.】   】hàotàn〈书〉【 ет.】
терең күрсiну; аяп кету. 

【浩特】hàotè【зат.】蒙古族牧民居住

的自然村，也指城市.［蒙]  моңғулдар 

туратын ауыл немесе қала. 

皓 hào① ақ, ашық; 皓羽 ақ қауырсынды; 

② ашық, жалтыр; жалтылдағы; 

жарық; ～月 жарық ай; 皓齿 iнжу 

тiстерi.③(Hào)фамилияға қолданылады. 

“暠”另见 455页 ɡǎo. 

【皓首】 hàoshǒu〈书〉【 зат.】① ақ 

басты; ақ шашты; қарт;  ② ағарған 

шаштарының қапталуы; қарт 
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【皓首穷经】hào shǒu qióng jīng 

【皓首苍颜】hào shǒu cāng yán 

【皓月】hàoyuè【зат.】 жарық ай：～

当空 аспандағы жарық ай 

【皓月千里】hào yuè qiān lǐ 

鄗 Hào ① Хаоцзин. ② фамилияға 

қолданылады. 

滈 Hào жалтылдаған;  сақыр-сақыр. 

镐 (鎬 )Hào ① кетпен, 十字镐  крест 

сияқты кетпен; 一把镐 бiр кетпен; ②

бөлменiң жылытуы ; ④Хаоцзин бүгiнгi 

Чаньаньнiң уезіндегі Шэньси 

провинциясы; ⑤ Чжоу дәуiр 

皞 hào〈书〉жарық, ашық, жалтыраған. 

澔 hào〈书〉 фамилияға қолданылады. 

颢 ( 顥 )hào 〈书〉① үлкен, көлемдi; 

шексiз;  ②ақ; ③(фамилия ) Хао. 

灏 ( 灝 )hào 〈 书 〉 ① шексiз:  

өлшелмейтiн; ② .көкжиектегi 

таңдайдың ашық жолағы 

 

hē 

诃-1(訶)hē①бақыру; қорлау, балағаттау; 

ескерту; 诃 难  жекiп кiнәләу. ②
(Hē)фамилияға қолданылады. 

诃 -2(訶 )hē［诃子](hēzǐ)【зат.】①төс 

қалқан; ②корсаж. 

呵 -1hē【ет.】бақыру; лепту; айқайды 

шығару; 呵止 айқаймен тоқтату: 呵笑

қарқылдап күлу; 打呵欠 қатты есiнеу. 

呵-2hē мәртебелi тұлғаға айқаймен жол 

тазалау; 武夫前呵 , 从这塞  әскери 

адамдар жолдарды тазалап, арт 

жақтағы жолды элитаға береді 

呵 3hē тынысымен жылыту, дем алу; 呵

砚 тынысымен қатулы тушьты жылыту. 

【呵叱】hēchìайқайлап тастау. 

【 呵 斥 】 hēchì 【 ет. 】  айқайлап 

тастау; ：无缘无故地呵斥了我 бостан-

босқа маған бақырды;【呵呵】 hēhē

【ел.】   әзілдеу, күліп қою：～大笑 

қатты күлу 

【呵喝】 hēhè 〈书〉【 ет. 】 ақыру; 

айқайлау; айқаймен тұндыру 

【呵护】hēhù【ет.】қанатының астына 

алу, сақтау,  сақталу; 心呵护 тырысып  

аялау. 

【呵欠】hē·qiàn〈方〉【зат.】есінеу; 打

呵欠 есінеу. 

【呵责】hēzé【ет.】①ескерту,  кiнәләу; 

② халық алдында монахқа сөгіс 

жариялап, оны құқықтарынан айыру. 

喝 1(欱)hē【ет.】①  iшу; 爱喝  ішуді 

жақсы көру; 喝一口茶 бір шинақ шай 

ішу; 喝酒  шарап ішу; 喝汤  сорпалы 

тамақты ішу; ②бақыру; айғайлап айту, 

жариялау, 喝报  қатты айғайлап айту; 

жұртқа естiртеге мәлiмдеу; ③бұрқан-

талқан бақыру, бақыру; қорқыту; 厉声

喝之 оған кенеттен айқайлау; 恐喝诸侯
жергiлiктi князьлер қорқытып зәресiн 

кетіру; ④ iшiмдiкке әуестену,  шөлiн 

қандыру; 爱喝  iшуді жақсы көру; ⑤ 

дауыспен бақыру; айғайлау; қатты 

сезiлу, дүрiлдеу; 大 声 喝  қатты  

айғайлап сөйлеу; 雷 霆 大 喝 

найзағайдың күркiреуi қатты күркiредi; 

⑥айқаймен әсер ету;  

喝 2hē同“одағай сөз”. 

【喝闷酒】 hē mènjiǔ құсадан iшу, 

қайғы-қасiрет арқасында ішіп кету,  

ішімдікке салыну 

【喝墨水】 hē mòshuǐ( ～儿 ) (қара 

сияны ішу) мектепте білім алу 

【喝西北风】hē xīběifēnɡ  солтүстiк-

батыс желiмен қоректену;  аш жүру 

嗬 hē【од.】   Одағай сөз：～，真不得

了! Ах, Шіркін!｜～，这小伙子真棒! О, 

керемет, осы жігіт сондай күшті!  

蠚 hē〈方〉【ет.】蜇(zhē)-ға қараңыз. 

 

hé 

 

禾 hé ①астықтағы нан; дәндi, масақтар; 

禾田  егiн; 米禾皆二十车  күрiш және 

жиырма арбаларының (астықтар ) наны; 

②禾麻菽麦 чумиза, сора, iрi бұршақтар 

және бидай.②нандарды өсiру; 

егiншiлiк.③(Hé)фамилияға 

қолданылады. 

【 禾 本 科 】 héběnkē бот. астық  

(Gramineae) 

【禾场】 héchánɡ〈方〉【 зат.】  ток, 

қырман 

【禾苗】 hémiáo 【 зат. 】  астықтың 

майсасы, астық көгі: 禾苗给太阳晒枯了 

күн астықтың майсасын қуратып 

жіберді; 禾苗黄了 / егін көгі сарғайып 

кетті.  

合 hé ①【ет.】 жабу; қабыстыру; 合上

眼睛  көз жұму; 把书合起来  кiтапты 

жабу; 笑 得 合 不 上 嘴  ауыз жаба 

алмайтынындай күліп жүрді; 

②жалғастыру; қалау, құрау; бiрге жинау; 

бiрлестiру; кооперацияға бiрлестiру; 合

极力 максималды күштерiн топтастыру; 

合土  сазды араластыру; ③тоқайласу.., 

кездесу, жиналу; 合其州里乡朋友婚姻 

барлық округ, болыс және ауылдардағы 

өз жора-жолдастар мен бажаларды  

жиналу; 合岸 жағағаға қағу; айлақтау; 

④келiсiмде болу; үйлесу; жарасу; 

қуанту; 合 着 钢 琴 唱 фортепиано 

сүйемелдеуімен әен айту; 合 规

ережемен  сәйкес болу; 正合他的心意

оның ниеттерімен сәйкес келу; ⑤ 

сәйкес келу, теңелу; қарау; 这件衣服作

成了合多少钱 бұл көйлек неше тұрады? 

⑥Достық байлау, қатынас  орнату; 合其

嘉 好  олармен берiк достықты 

орнату.⑦(Hé)фамилияға қолданылады. 

合 2hé 【 зат. 】 ①қолайлы, ұқсас; 

жарамды; 合价 ұқсас баға; ②бiрлескен; 

сонымен бiрге, бiрлесе: 合售 бiрге сату; 

合击  бiрлесе соғып жiберу; ③барлық, 

табандатқан; жиынтық; бiржола; 合村 

барлық ауыл; 合分  бөлшек сандардың 

сомасы; ④жұп,  ұқсастық, сәйкестiк; ⑤ 

қорап, ораушы; ③жауынгерлiк кездесу; 

三合大战 үш шайқас;  

【合抱】hébào【ет.】 қоршап алу 

【合抱语】hébàoyǔ 

【合璧】hébì【ет.】①жақындау; жұп 

құрау; ②тоқайласу, гармониялық бiрiгiп 

кету; ③араластыру, былықпау 

【合并】 hébìnɡ【 ет.】①жалғастыру, 

бiрлестiру, қотару; құрамаласу; 

жиналмалы; құрамалы, комплекстi, 

бiрге②аннексия; аншлюс③Фузия. 

联合大企业合并 конгломераттық бірігу; 

公司的合并  компаниялардың бірігуі;  

吸收合并 компаниялардың бірігуі;  

【 合 并 症 】 hébìnɡzhènɡ

【 зат. 】  компликация, күрдленуі; 

синдром. 

【合不来】hé·bulái【ет.】  бірге тұра 

алмау, мінездерінің сәйкес келмеуі. 

【合唱】héchànɡ【 ет.】  хор, хормен 

өлең айту; 男女合唱 аралас хор:; 

【合唱台】héchàngtái хорлар 

【合唱团】héchàngtuán хор коллективі; 

хор 

【合唱曲】héchàngqǔ хор, көп дауысты 

вокалды нөмер 

【合唱歌】héchànggē  хордың әні 

【合唱队】héchàngduì муз. хор, капелла 

【合称】héchēnɡ жинақтаушы термин 

【 合 成 】 héchénɡ бірге; жинақы 

суммарлық; синтездеу; синтетикалық, 

күрделі; синтез; . 

【合成词】héchénɡcí【 зат.】  күрделі 

сөз 

【合成纤维】héchénɡ xiānwéi (жасанды ) 

синтетикалық тал жiп 

【 合 成 橡 胶 】 héchénɡ xiànɡjiāo 

синтетикалық каучук 

【合得来】hé·delái 【 ет.】ойдағыдай 

iстеу, сыйысу; сыйымды. 

【合得着】hé·dezháo〈方〉【сын.】 上

算；值得. 

 

【合度】 hédù 【 сын. 】  сайма-сай; 

тиiстiсi эталонға; қолайлы ұзындығы 

【 合 法 】 héfǎ 【 сын. 】  ①заңдарға 

сәйкес келу; заңдармен сәйкес; заңды, 

ресми; 合法权益 заңды құқықтары және 

мүдделері; 合法途径 ресми жолдар; 合

法 地 位  (ресми ) заңды жағдай; 

②кодекстермен сәйкес 

【合法上市股票】héfǎ shàngshì gǔpiào 

бағалы қағаздар 

【 合 法 主 义 】 héfǎzhǔyì 

филос. легитимизм 
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【合法产权】 héfǎ chǎnquán меншікке 

деген заңды құқығы 

【合法但不公正的死刑判决】 héfǎ dàn 

bù gōngzhèng de sǐxíng pànjué  заңды 

түрде, бірақ әділетті емес жаза 

【 合 法 债 务 】 héfǎ zhàiwù заңды 

борышы 

【合法出生率】héfǎ chūshēnglǜ  неке 

туу коэффициенті 

【合法判决】héfǎ pànjué заңды үкім 

【合法【ет.】产】héfǎ dòngchǎn  заңды 

жылжымалы меншік 

【合法占有者】héfǎ zhànyǒuzhě  заңды 

меншік иесі 

【合法【 зат. 】称】 héfǎ míngchēng 

заңды атауы 

【合该】héɡāi【ет.】 керек, тиісті：～

如此. 

【合格】 héɡé【 сын. 】  көрсетiлген 

талаптарға қанағаттандыру; сыналу; 

жарамды көрсету; қанағатты болу, 

тиiстiсi талаптарға сәйкес; тиiстi 

стандартқа, сапалы: 产品  стандартты 

өнім; 合格证书 диплом; сертификат. 

【合格性】hégéxìng пайдалылық 

【合格机构投资者】hégé jīgòu tóuzīzhě 

жоғары деңгейлі институционалды 

инвестор 

【合格认证】hégé rènzhèng  сәйкестік 

сертификаты 

【合格选举人】 hégé xuǎnjǔrén  құқығы 

бар тұлға 

【合共】héɡònɡ【үс.】一共：两个班～

八十人. 

【合股】héɡǔ【ет.】 акционерлі 

【合股人】hégǔrén  табыс алушы 

【合股保险公司】 hégǔ bǎoxiǎn gōngsī 

 акционерлік сақтауцшы компаниясы 

【合股殖民公司】hégǔ zhímín gōngsī  

акционерлік компания 

【合乎】héhū【ет.】 сәйкес келу; 合乎

实际 шындыққа лайық болу; 

【 合 欢 】 héhuān ① 【 ет. 】 түнгi 

рақаттарға сатылу.②【 зат.】мерекелiк 

көңiл көтеру үшiн кездесу 

【 合 欢 扇 】 héhuānshàn дөңгелек 

желпілдеуіш 

【合伙】héhuǒ(～儿 )【 ет.】①Әртел, 

серiктестiк;  

合 夥 公 司 сенiмдегі серiктестiк; 

②барлық адамдар; ③(серiктестiк ) 

артелдесу 

【合伙关系】héhuǒ guānxì серіктестік 

【合伙人】héhuǒrén серіктес 

【合伙协议】héhuǒ xiéyì екі жақтың 

келісімі 

【 合 计 】 héjì 【 ет. 】 ①қорытынды; 

жинағы; жинағы; жинап келгенде 

құрайды; бiрiгу, ②ойлау; ③ақылдасу, 

кеңесiп қою, талқылау; 贷 方 合 计 

кредиттік тәжірибе 

【合剂】héjì【зат.】 микстура 

【合家】héjiā【зат.】 барлық жанұя：

合家团聚 барлық жанұя бірге жиналды. 

【合家团圆】 héjiā tuányuan  Кезесу 

үшін! 

【合家欢】 héjiāhuān Жаңа жылдық 

кешкі ас 

【 合 家 欢 乐 】  héjiāhuānlè  Сіздің 

Жанұяңыз бақытты болсын! 

【 合 金 】 héjīn 【 зат. 】 ①балқыма; 

лигатура; қоспасыз болат; 轻合金 жеңiл 

қорытпалар; 硬磁合金 магниттiк қатты 

балқыма; 铁 合 金  темiр қорытпасы; 

ферросплав; ②зергерлiк балқыма. 

【合卺】héjǐn〈书〉【ет.】 неке қию 

【合口】hékǒu【ет.】 дәмі ұнау.  

【合理】 hélǐ【 сын.】   рационалды, 

ақылды, тиiмдi, қисынды, заңды; 

орынды; 合理建议  (орынды ) тиiмдi 

ұсыныс; 生产合理布局 өндiрiстiң тиiмдi 

орналастыруы; ②әділетті баға 

合理的怀疑 райионалды сенімсіздік 

【 合 理 化 】 hélǐhuà 【 ет. 】 

рационализация：～建议  райионалды 

ұсыныс. 

【合力】hélì①【ет.】 күштi топтастыру; 

ортақ күштермен; келiсiмді; ②тең 

әрекеттенетiн күштер 

【合流】héliú【ет.】 бірігу, сәйкес келу; 

合流点 

 өзендердің бірігу нүктесі 

【 合 龙 】 hélónɡ 【 ет. 】 ①бөгеттi 

жөндеун, су шайған жерлердi жөндеу; 

②бұзық, көпірді байланыстыру; 

③баланс жасау(кiрiс және шығын). 

【 合 谋 】 hémóu 【 ет. 】 қатысу; 

көмектесу; бiрге қатысу - 作案 қылмыс 

жасауға қатысу. 

【合拍】1hépāi【сын.】 такттi сақтау, 

мақам шыдау; 合不上拍  тактқа тимеу 

【 合 拍 】 2hépāi 【 ет. 】 бiрге қол 

шапалақтау;  сәйкес келу 

【合情合理】hé qínɡ hé lǐ әдiлетті және 

қисындысы. 

【合群】héqún (～儿)【сын.】  бірігу, 

компанейлік: 合群心 бірігуге ұмтылу. 

【合身】héshēn(～儿)【сын.】  сәйкес 

келу; дәл келу;  合身儿 жарасу 

【合十】héshí【ет.】 қолды бүгіп сәлем 

беру еңкею：双手～ екі қолды бүгіп 

сәлем беріп еңкею. 

【合时】héshí【сын.】   дәл уақытта; 

уақытында, қажет уақытында дер кезігу 

【合式】héshì 【сын.】  қолайлы, тиiстi; 

жан бойынша, жүрек бойынша; ②сәйкес 

үлгiде, тиiстi; лайық болатын, лайықты 

【 合 适 】 héshì 【 сын. 】  ①тиiстi, 

ыңғайлы, қолайлы;   дер кезiнде; тап 

керек, 这对我不合适 бұл маған қолайлы 

емес; ②жарасып тұру, болу; 合他的适
оған жарасады 

【合数】héshù【зат.】 тіркескен сөздер 

【合算】hésuàn ①【сын.】  жинақтау, 

қорытынды шығару; бiрге қалау, 

шығынды емес;【 ет.】 есептеу барып 

тұр; ақталады; тиiмдi ：真正合算 түзу 

есеп 

【 合 体 】 1hétǐ 【 сын. 】  ①биіктігі 

бойынша қолайлы; ②қосылу; 

инкорпорирлеу 

③(құрама ) күрделi; 合体字  күрделi 

иероглиф 

【合体】2hétǐ【зат.】 бiр дене, бiр тән. 

【合体语】hétǐyǔ лингв. Инкорпорирлік 

тіл 

【合体细胞】hétǐxìbāo синцитий 

【合体法人】  hétǐ fǎrén корпорация,  

бірлестік 

【合同】hé·tonɡ【зат.】шарт, келiсiм-

шарт; шарт立合同(келiсiм ) шарт жасау; 

草合同  келiсiмнiң жобасы, алғашқы 

жазылған шарт; 集体合同 ұжымдық 

келiсiмшарт; 合同不可分割的一部分 

келісімнің ажырамас бөлiгi：产销～. 

【合同工】hé·tonɡɡōnɡ【 зат.】  шарт 

бойынша жұмысқа қабылдау; 合同工资 

шарт бойынша жұмыс ақысы. 

【合围】 héwéi 【 ет. 】①ортаға алу; 

қамту; қоршау; ②үлкен, жуан (ағаш 

туралы).突破合围 ортадан шығу 

【合心】 héxīn【 сын.】  ①бiр пiкiрге 

тәнтi болу, ұстасу; 合心恊力 бар күш-

жiгерімен; ②жүрек бойынша тура келу, 

ұнап қалу, ұнау; қолайлы, жүрекке 

жағымды. 

【合心皮的】héxīnpí de синкарпты 

【合眼】héyǎn【ет.】 көз жұму 

【合眼摸象】hé yǎn mō xiàng 

【合演】 héyǎn【 ет.】  бірге сахнада 

ойнау 

【合叶】héyè【зат.】 топса 

【合宜】héyí【сын.】 қолайлы, тиiстi; 

орынды, лайықты 

【合议庭】héyìtínɡ【зат.】 халық соты; 

коллегиальды сот. 

【合议制】héyìzhì【зат.】 коллективтік 

жүйе. 

【合意】héyì【сын.】 ①бiртұтас пiкiр 

ұстап тұру; пiкiрмен тәнтi болу; 

қанағаттандыру; ниеттерге жауап беру; 

жанға тән, жүрек тән; 合 意 管 辖 

юрисдикция; ②ой білдіру; 

③ынтымақтық. 

【合意判决】 héyì pànjué  сот үкімі 

【 合 意 合 同 】 héyì hé·tong  

консенсуалды келісім 

【合意契约】héyì qìyuē  консенсуалды 

келісім 

【合营】héyínɡ【ет.】 бірігу, аралас：

中外～ Қытай-шетел мекемесі｜～企业 

аралас мекеме. 

【合营协约】 héyíng xiéyuē  өзара  

коммерциалық келісім-шарты 

【 合 影 】 héyǐnɡ①(--) 【 ет. 】 

фотосуретке түсу：～留念 бірге естелік 



290 

 

ретнде фотосуретке түсу.②【 зат. 】 

ұжымдық фотосурет：这张～是我们毕

业 时 照 的  Осы суретте біздің 

бітірушілер. 

【合用】 héyònɡ ①【 ет.】 жарамды, 

қолайлы, ыңғайлы; ②бiрге қолдану;  

жақындау, бүлдiру, сәйкес келу 

【合约】héyuē【зат.】 келісім-шарт. 

【合葬】 hézànɡ【 ет.】  бірге көміп 

тастау. 

【合照】 hézhào 【 ет. 】  ұжымдық 

фотосуретке түсу; . 

【合辙】 hézhé( ～儿 ) 【 ет. 】①①өз 

соқпағына кiру, ②жақсы лайықты болу; 

③ұйқастыру; рифмалық; ④бiрлiк, 

келiсiм： 

【合辙押韵】hézhéyāyùn  ритм орнату 

【合资】hézī【ет.】 Біріккен қазына：

合资公司 біріккен серіктестік 合资企业 

біріккен серіктестік 

【合子】hézǐ【зат.】①самса, варенник;  

②зигота биология. 

【合子】hé·zi 【зат.】 жәшік. 

【合奏】hézòu【ет.】  ойнау, шырқау 

(оркестр туралы) 

【合作】 hézuò 【 ет. 】 ынтымақтасу, 

iстесу; iстестiк; кооперация; бiрлескен, 

кооперативтiк; 合作经济 кооперативтiк 

сектор; 合 作 组 织  кооперативтiк 

ұйымдар; 合作商店 кооперативтiк дүкен, 

合作小组 кооперативтiк топ; 生产合作
өндiрiстiк iстестiк. 

【 合 作 化 】 hézuòhuà 【 ет. 】 

кооперативтік. 

【 合 作 社 】 hézuòshè 【 зат. 】
кооперативтiк серiктестiк, кооперация, 

кооперативтік; 农 业 ] 生 产 合 作 社

өндiрiстiк кооператив; 信 用 合 作 社

несие кооперативі; 高级合作社 жоғарғы 

түрдегі кооператив; 初级合作社 төмен 

түрдегі кооператив; 劳【 ет.】合作社
еңбектiк кооперативтiк серiктестiгі 

【 合 作 社 社 员 】 hézuòshè shèyuán 

кооператив мүшесі; 

【 合 作 社 贸 易 】 hézuòshè màoyì 

кооперативтік сауда 

何 hé  ①не? деген не?; 何忧何惧 неден 

қорқып жатайық? 元年者何  - «元年» 

деген не? 卿欲何言  Сіз не айтқыңыз 

келіп отыр? 

间洳何所思 сiз не туралы ойлап тұрсыз? 

②қай?; қандай? 以何日月? 何处所? Қай 

айда? Қай жерде? 此何声也 бұл қандай 

дауыс? 何 草 不 黄  қандай шөп 

сарғаймайды? ③қалайша?; нелiктен?;  

не үшiн? 公独以为无福何 Неліктен тек 

сіз ғана осыны  бақытсыздық деп 

ойлайсыз? 

④қалай? қалайша? шынымен бе? 

шынымен бе? 子在, 回何敢死 Сіз тірі 

болғанша, менің өлуім қалайша болар 

еді? 

⑤ қайда?; 将何往 қайда кетейiн деп 

жатырсыз? 何在 қайда орналасқан? 

6) (Hé)фамилияға қолданылады. 

【何必】hébì【үс.】не үшiн; неге; 既然

又不会下雨，何必要带雨伞呢？Жауын 

болмаса, қолшатырды алғанымызды 

қайтеміз? 这件小事生什么大气，何必

呢 ？ Осындай түпсіз нәрсеге ренжи 

бересің бе? 开个玩笑，何必这么认真

呢？  Әзілге неге соншама қатты мән 

беріп отырсыз?  

【何必如此】 Hébìrúcǐ неліктен дәл 

солай? 

【何必当初】hé bì dāng chū 

【何不】hébù【үс.】 неліктен жоқ емес? 

旣然有病 , 何不早些医治 ?  Егер сен 

ауырып қалсаң, ертерек неге емделе 

бастамайсың? 

【何曾】hécénɡ【үс.】 қашан? Қашан 

болды?  

【何尝】héchánɡ【үс.】何尝来此? Ол 

қашан осында келген? қашан? Қашан 

болды? 

【何尝不】 héchángbù Қашан осылай 

болды? 

【何啻】héchì〈书〉【үс.】тек қана ма?, 

шынымен бар болғаны ма?; ғана емес..; 

今昔的生活对比, 何啻天坏之别  бүгiнгi 

өмiр өткен өмiрмен салыстырғанда 

көкпен жердей!! 

【何等】 héděnɡ  ①қандай сортты?; 

қандай деңгейде?  қаншалықты? 

②қаншалықты?; неше?; қалай? 这是何

等巧妙的事情 Бұл неткен ептелік! 

【 何 等 样 儿 】 héděngyàngr  қандай 

сорттағы 

【何妨】héfánɡ【үс.】не қақпалайды? 

Не кедергі келтіредеі? 我们何妨试试呢 

Неге талпынбайды? 

【何故】héɡù【үс.】  Неге? Неліктен? 

Не себепті? 不知何故 себебін білмеу; 为

着何故? Не үшін? 

【何苦】hékǔ【үс.】 не үшін? Не керек? 

你何苦替别人受罪? Басқалар үшін өзіне 

зақым келтіруі саған не керек? 

【何况】hékuànɡ连 сонда не дейміз? 他

还搬不【ет.】, 何况你呢? Егер ол да өз 

орнынан жылжымайын деп тұрса, сонда 

сен туралы не айтамын? 

 

【何乐而不为】hé lè ér bù wéi Осылай 

жасамасқа: 

【何其】héqí【үс.】  Неліктен? Неге 

солай? Не себепті? 何其荒谬  Қандай 

сандырақ! 

【何去何从】hé qù hé cónɡ неден безіп, 

неге жағу керек. / Жолды таңдау 

【 何 如 】 hérú 〈 书 〉 ①егер, қалай 

болады?; қандай?; неткен?; неге ұқсас? 

②жақсы; жақсы емес пе? 

【何首乌】héshǒuwū【 зат.】бот. Көп 

гүлді таулық шөбі (Polygonum 

multiflorum Thunb.). 

【何谓】héwèi〈书〉【ет.】бұны қалай 

түсiнуге болады? 何谓生也，何谓死

也，何谓生死也? Өмір деген не? Өлім 

деген не? Өдім мен өмір деген не? 

【何须】héxū【үс.】 Не керек? 何须恁

怕怯? Неге солай қорқып отырсың? 

【何许】 héxǔ〈书〉代①қайда? қай 

жақтан? 

②кез келген орын, қай жерде болса да; 

③жағдай әлдеқалай ; қалай..? 

【何许人】 héxǔrén  Не деген адам? 

Әлдебір жақтың адамы 

【何以】 héyǐ【 үс.】①〈书〉Неге? 

Неліктен?：～教我？  Сен мені неге 

тәрбиелейсің? 何 以 别 乎 ?

 Айырмашылығы неде? 

【何在】 hézài〈书〉【 ет.】  қайда? 

Қайда орналасқан? ： 困 难 何 在 ? 

Қиыншылығы неде?  

【何止】hézhǐ【ет.】 гөрі, көбірек 

【何止千百】 hézhǐqiānbǎi  жүздеген-

мыңдаған, саны көп 

诃 hé〈书〉和谐(多用于人【зат.】).①

【сын.】  ①бейбiт, байсалды, алаңсыз; 

жұмсақ, мейiрiмдi, жылыы; тату, 

мейiрбан; ақырын, бейбiт, ерiктi, 

жақсылықпен: 他们俩不和  олар өзара 

тату емес: 心平气和 жүректе тыныш, 

жаны түзу; ②тиiстi, қолайлы; шамалы, 

жақсы; сау; 风和日暖 самал жел және 

жылы күн; керемет ауа райы; ③әуендес, 

музыкалық, үйлесiмдi;  сымбатты, тату; 

гармониялық, бiрге, сарай; сонымен 

бiрге, бiрлесе; ④бейбiт, иесiз; бейбiт 

нәтижемен, тең; 和盘 (局) бейбiт нәтиже: 

⑤ 【 ет.】  бейбіт әлемде өмiр сүру, 

қоршаған ортамен ауыз бiрлiкте тұру; өз 

ортасына сәйкес келу; 和 而 不 同
ортамен ойдағыдай тіл табу; 6) 

тұжырымдау; ойдағыдай iстеу, дос 

болып жүру; 与荆人和  цзинцамимен 

әлемдi біріктіру; ⑦қайталау, қайта айту; 

тарту; ұрандасу; дыбыс шығару; 

мақұлдау; 和而不唱 бірге қосылып өлең 

айту; ⑧лайық болу, сәйкес: 和了 Ойын 

аяқталды! 9 ) тыныштандыру, 

татуластыру; гармония күйiне келтiру, 

тыныштықта ұстау, жұмсарту;  

不能和下 қол астындағыларын ұстай 

алмауы; 10 ) достастыру, келiстiру; 1①  

әлем, келiсiм; тыныштық; жылы шырай, 

жұмсақтық; 讲和  бейбітшілік орнату; 

1②гармония, сымбаттылық; 

сабырлылық, жылулық; жұмсақтық; 性

之和 мінездің жұмсақтығы; 阴阳之和 

Инь және ян күштерiнiң гармониясы; 

1③ (Hé)фамилияға қолданылады. 

和 2hé қорытынды, сома: 五与三之和为

八 3 пен 5 8 сомасын құрайды 

【和蔼】hé’ǎi【сын.】  жұмсақ (адам 

туралы); тiлектестi, мейiрiмдi, жайдары; 

жайдарылы; 【和蔼可亲】 héǎi-kěqīn  
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мейірімді;  

【和蔼的】  hé’ǎi de бір қалыпты; 

біркелкі; бірыңғай; қоңыржай; қоңыр 

салқын; орташа; орынды орташа . 

 【和蔼近人】 hé ǎi jìn rén  

【和畅】 héchànɡ 【 сын. 】  жұмсақ, 

жылы; жұмсарту; тыныштандыру 

【和风】 héfēnɡ【 зат.】①самал жел; 

біркелкі жел 

【和风丽日】hé fēng lì rì 

【和风甘雨】héfēnggānyǔ  ауа райының 

жағымды  болуы 

【 和 风 细 雨 】 héfēngxìyǔ біркелкі,  

жағымды әрекеттер 

【和服】héfú【зат.】日本式的服装. 

【和光同尘】 hé ɡuānɡ tónɡ chén өз 

дарындылығын жасыру. 

【和好】héhǎo【 сын.】   бейбітшілік 

пен келісушілік;  

【 和 缓 】 héhuǎn  жұмсарту; жақсы 

лебізді; 和 缓 国 际 紧 张 局

势  халықаралық қысымды жұмсарту. 

【和会】 héhuì 【 зат. 】  бейбітшілік 

конференциясы; татулық жиналысы. 

【和解】 héjiě【 ет.】  татау жолмен 

шешу; компромиске келу;  әлемдік 

келісім; 民族和解 халықтық келісім; 

 【和解原因】 héjiě yuányīn  келісу 

себебі;  

【和解委员会】 héjiě wěiyuánhuì  келісу 

коммисиясы;  

【 和 解 委 员 会 】 héjiě wěiyuánhuì  

келісуші 

【和解政策】 héjiě zhèngcè  келісу 

саясаты 

【和局】héjú【зат.】 бейбіт қорытынды 

【和乐】hélè【сын.】  бебіт әрі көңілді 

【和美】héměi【сын.】  бейбіт сүйгіш, 

мейірімді; тату. 

【和睦】hémù【сын.】  бейбітшілік; 和

睦 一 点 吧  тынышталыңдар! 

Татуласыңдар! 和睦相处 бейбіт өмір 

сүру 

【和睦相处】 hémùxiāngchǔ  бейбіт 

қарым-қатынастар 

【 和 暖 】 hénuǎn 【 сын. 】   жылы, 

жағымды：天气～ ауа райы жылы｜～

的阳光 жылы күн сәулелері. 

【和盘托出】hé pán tuō chūбарлығын 

айтып беру 

【和平】hépínɡ ①【зат.】①бейбітшілік:  

бейбiт; 和平共处 бейбітшілікте мір сүру; 

同 ...和平共处  бейбітшілкте –пен өмір 

сүру; 和平呼吁 бейбітшілікке ұрандау; 

和平竞赛  бейбiт жарысы; ②тыныш, 

ақбейiлдi, байсалды; жұмсақ; .③Пров 

Хэпин жыл және уезд. Гуандун, ҚХР; 

④(Вьетнам ) Хоабинь 

【和平解决国际争端】 hépíng jiějué 

guójì zhēngduān  әлемдік даудың бейбіт 

шешілуі 

【和平鸽】hépínɡɡē【зат.】 бейбітшілік 

көгершіні. 

【和平共处】hépínɡ ɡònɡchǔбейбіт өмір 

сүру. 

【和平共处五项原则】hépínɡ ɡònɡchǔ 

wǔxiànɡ yuánzéБейбітшілік өмір сүрудің 

5 принципі. 

【 和 平 谈 判 】 hépínɡ tánpàn бейбіт 

келіссөз жүргізу 

【和棋】 héqí【зат.】 тең ойынға мақұл 

беру. 

【和气】 hé·qi①【 сын.】  жағымды, 

жақсы ： 对 人 ～ адамдарға жағымды 

атмосфера.②【 сын.】  бейбіт, татут：

【зат.】 татулық, бейбітшілік; 和气生财 

татулық; 递和气 бейбіт бейнесін жасау 

【 和 气 生 财 】 hé qì shēng cái  

бейбітшілік татулыты әкеледі 

【和气致祥】hé qì zhì xiáng 

【和气酒】héqìjiǔ Бейбітшілік кубогы 

【和洽】héqià【сын.】  бейбітшілік пен 

татулықта тіршілік ету. 

【和亲】 héqīn【 ет. 】  тату, бейбіт, 

бейбітшіл; достық қарым-қатынас 

【和善】 héshàn【 сын.】   мейірімді, 

бейбіт, тату ： 态 度 ～  бейбіт 

позициясы｜～待人 адамдар арсындағы 

жақсы қарым-қатынас. 

【和尚】 hé·shɑnɡ【 зат.】  буддалық 

монах. 

【 和 尚 头 】 hé·shɑnɡtóu 【 зат. 】 

қырылған бас 

【 和 声 】 héshēnɡ 【 зат. 】 ①аккорд; 

консонанс; гаромонизировать. 

【和声学】héshēngxué муз. гармония 

【 和 声 法 】  héshēngfǎ 

муз. Гармонизация  

【和事老】héshìlǎo【зат.】 табысушы; 

табыстырушы 

【和数】héshù【зат.】 сома. жиынтық. 

【和顺】 héshùn【 сын.】   сабырлы, 

байсалды, жұмсақ. 

【和谈】hétán【ет.】 бейбіт келіссөздер. 

【和田玉】hétiányù【зат.】指产于新疆

和田一带的软玉，以白玉为主 . Хотан 

мөрі тасы. 

【和婉】 héwǎn 【 сын. 】   жұмсақ, 

баййсалды, тактілі ： 语 气 ～
интонациясы байсалды. 

【 和 文 】 héwén 【 зат. 】  Жапон 

жазбалары. 

【和弦】héxián【зат.】 аккорд; 分解和

弦 арпеджио 

【和谐】 héxié【 сын.】   гармония, 

келісім. 音调和谐 мелодиялық, әуенді: 

和谐的歌声 әуенге сәкес 

【和谐发展】héxié fāzhǎn гармониялық 

дамуы:  

【和谐社会】héxiéshèhuìтату келісімді 

қоғам. 

【和煦】héxù【сын.】  жылы, жағымды; 

тату ： 春 风 ～ көктемгі жел 

жағымды｜～的阳光  күн сәулелері 

жылы. 

【 和 颜 悦 色 】 hé yán yuè sè бет 

әлпетінінң жағымды көрінісі. 

【和议】héyì【зат.】 бейбіт келіссөздер 

【和易】héyì【сын.】 жұмсақ, шамалы; 

ақбейiлдi, көнгiш 

【和约】héyuē【зат.】  бейбіт келісім;  

凡尔赛和约 Версаль бейбіт келісімі; 缔

结和约,бейбіт орнату. 

【和悦】héyuè【сын.】  көңіл көтеру, 

көңілді; думандау ：神情～ көңіл-күйі 

жақсы. 

【和衷共济】hé zhōnɡ ɡònɡ jìбіркелкі 

тату байланыс орнату 

河 hé ①【зат.】 өзен：江～Чаньан｜～

流 өзен ағысы｜内～өзенде｜护城～|一

条～ бір өзен.②指银河系：～外星

系.③(Hé) 河汉 Хуанхэ мен Ханьшуй: 河

岳  Хуан-хэ мен Бес киелі 

таулары.④(Hé)фамилияға қолданылады. 

【河浜】hébānɡ〈方〉【зат.】小河. 

【河北梆子】Héběi bānɡ·zi  хэбэйлық 

банцзы 〖梆子腔〗. 

【河槽】hécáo【зат.】 өзен бәлекейі. 

【 河 汊 子 】 héchà·zi 【 зат. 】  өзен 

тармақтары 

【河川】héchuān【зат.】 өзендер. 

【河床】héchuánɡ【зат.】 өзен бәлекейі 

【河道】hédào【зат.】 өзен, өзен ағысы, 

өзен жолы; 河道【ет.】态 өзен режимі. 

【河道水文学】hédào shuǐwénxué  өзен 

гидрологиясы 

【河段】héduàn【зат.】 өзеннің участігі 

【河防】héfánɡ【зат.】 Хуанхе өзенінің 

шектен шығуын алдын-алу 

【河工】 héɡōnɡ 【 зат. 】① өзендегі 

гидротехникалық жұмвстар.② өзендегі 

жұмыскер. 

【河沟】héɡōu【зат.】 өзен. 

【 河 谷 】 héɡǔ 【 зат. 】  өзеннің 

жазықтығы 

【河汉】héhàn〈书〉①【 зат.】  бос 

сөз.②【 зат.】比 құс жолы.③【 ет.】 

бостан-босқа айта беру 

【河麂】héjǐ【зат.】獐子. 

【河口】hékǒu【зат.】 өзеннің басы 

【河狸】hélí【зат.】 бобыр 

【河狸鼠】Hélíshǔ зоол. Нутрия  

【河流】héliú【зат.】 өзен ағысы; 河流

落差 өзенннің құлауы;  

【 河 漏 】 hé·lou 【 зат. 】［ 饸 饹 ] 

вермишель. 

【 河 马 】 hémǎ 【 зат. 】 бегемот, 

гиппопотам 

【河漫滩】 hémàntān【зат.】 пойма 

【 河 姆 渡 文 化 】 Hémǔdù 

wénhuà  Хэмуду  мәдениеті 

【河南梆子】Hénán bānɡ·zi  хэнаньдық 

банцзы. 

【河南坠子】Hénán zhuì·zi өлеңмен 

айтылатын хэнаньдық ертегілер. 
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【河清海晏】 hé qīnɡ hǎi yàn бейбіт 

өмірдің басталуы 

【河曲】héqū【зат.】лука, меандр. 

【河渠】héqú【зат.】河和渠，泛指水

道：～纵横|兴水利，开～. 

【河山】héshān【зат.】  өзен мен тау-

тастар ： 还 我 河 山  туған жерімізді 

қайтарамыз;  

【河山之德】hé shān zhī dé 

【河山带砺】hé shān dài lì 

【河身】héshēn【зат.】 өзен бәйегі. 

【河滩】 hétān【 зат.】河边水深时淹

没、水浅时露出的地方. 

【河滩地】hétāndì 

【 河 滩 跨 】 hé tān ж/д пойменный 

пролет 

【 河 套 】 hétào 【 зат. 】 өзеннiң 

құламалы сәуле таратушысы. 

【 河 豚 】 hétún 【 зат. 】 жапондық 

иглобрюх (Spheroides vermicularis, 

балықтың түрі). 

【河网】héwǎnɡ【зат.】 өзен торы. 

【河西走廊】 Héxī-zǒulánɡ Коридор 

Хэси. 

【河沿】héyán(～儿 )【зат.】  өзеннің 

жағалауы. 

【河沿儿】 héyánr өзеннің жағалауы 

【河沿街】 héyánjiē жағалау 

【河鱼】héyú【зат.】①өзеннiң тұщы су 

балық; ②асқазанның бұзылуы 

【 河 运 】 héyùn 【 зат. 】  өзеннің 

транспортировкасы. 

曷 hé〈书〉代① қалай? неліктен? не 

үшін?.②қалайша?. 

饸(餄)hé［饸饹](hé·le)【зат.】 кеспе. 

阂(閡)  hé ①есiкті сыртынан қамау, жабу; 

②кедергi келтiру, бөгет жасау, тоқтату, 

ұстау; 进则阂上 егер бәрiнен алыс алға 

бассақ, бiздi таулар 

тоқтатады ;③көлегейлi жасырынған; 文

章颇阂 мәтiннiң мағынасы тiптi айқын 

емес 

盍(盇)hé〈书〉【үс.】 неге болмасқа?：

盍行乎  неге бармасқа? 盍不出从  неге 

артыңан ермедіңдер? 

荷 -1hé【зат.】①лотос, ненюфар; 荷藕 

лотостың тамыры.②(Hé)фамилияға 

қолданылады. 

荷-2Hé【зат.】  ауыр жүк; 电荷 ауырлық. 

 

【 荷 包 】 hé·bāo 【 зат. 】  қалта, 

тағылатын жүк. 

【荷包蛋】hé·bāodàn【зат.】 глазунья. 

【荷尔蒙】hé’ěrménɡ【 зат.】  гормон

［英 hormone] 

【 荷 花 】 héhuā 【 зат. 】 ① лотос.② 

жаңғақты лотос. 

【荷花酥】  héhuā sū лотос гүлі секілді 

пішенә 

【荷兰豆】hélándòu【зат.】 бұршақ. 

【荷塘】 hétánɡ【 зат.】  лотос гүлді 

қайнары. 

核 hé ①【зат.】①жемiстiң сүйегi; 桃核
шабдалының сүйегi; ②физика ядро; 

ядролы; 核武器- ядролық қару; 原子核
атом ядросы, атомның ядросы;  ③ядро ; 

细胞核 жасушаның ядросы; ④есептеу; 

үмiт арту; бағалау 

【核按钮】 hé ànniǔ "ядерлық кнопка";

控 制 " 核 按 钮 " ядерлық кнопкасын 

қадағалау 

【核裁军】 hécáijūn【 ет.】  ядролық 

қарусыздандыру 

【 核 查 】 héchá 【 ет. 】  зерттеу 

жүргізу;бақылау, қадағалау;  сынау,  

核查制度  héchá zhìdù инспекция жүйесі 

核查程序  héchá chéngxù инспекция 

қадамдары 

【 核 磁 共 振 】 hécíɡònɡzhènядерлық 

магниттік резонанс 

【核弹】hédàn【зат.】 ядерлық бомба 

【核弹头】hédàntóu【 зат.】  ядерлық 

қару. 

【 核 蛋 白 】 hédànbái 【 зат. 】
нуклеопротеид, нуклеопротеин 

【 核 电 】 hédiàn 【 зат. 】 ①атомдық 

энергия：～站.② ядерлық энергия. 

【核电准则和标准】 hédiàn zhǔnzé hé 

biāozhǔn атом энергетикасындағы 

тәртіптері мен нормалары 

【核电站】  hédiànzhàn【 зат.】  атом 

электростанциясы 

【核电站管理处】 hédiànzhàn guǎnlǐchù 

атом электро станциясынынң 

дирекциясы 

【核电站设备】  hédiànzhàn shèbèi 

АЭСқа арналған құралдар 

【核电厂】  hédiànchǎng атом электро 

станциясы 

【核定】hédìnɡ【 ет.】  қарап шығып 

бекіту. 

核定股份 

 hédìng gǔfèn акционерлі пакеттің 

шығаруына берген рұқсаты 

核定载重【мөл.】 

 hédìng zàizhòngliàng номиналлды 

жүктасушылық 

【 核 对 】 héduì 【 ет. 】 тексеру; 

салыстыру：～账目 шот тексеру. 

核对单  héduì dān салыстыру актісі 

核对无讹的【үс.】本   héduì wú é de 

fùběn куәланған түпнұсқасы 

【核讹诈】  hé’ézhà【 ет.】  ядерлық 

шантаж; 核讹诈政策  ядерлық шантаж 

саясаты 

【核反应】héfǎnyìnɡ【 ет.】  ядерлық 

процестер, ядерлық қару 

【 核 反 应堆 】 héfǎnyìnɡduī 【 зат. 】 

ядерлық реактор 

【核反应堆安全】 héfǎn yìngduī ānquán  

ядерлық реактордың қауіпсіздігі 

【核反应堆工程学】  héfǎnyìngduī 

gōngchéngxué ядерлық реакторды 

құрастыру  

【核辐射】héfúshè 【ет.】 радиация 

【核果】 héɡuǒ 【 зат. 】  сүйекжеміс; 

сүйекті тұқым; 假核果 жалған сүйекшi. 

【核果类】  héguǒlèi Сүйек тұқымды 

(өрік, шабдалы т.б.) 

【核计】héjì【ет.】①есептеу; есептеп 

шығару;  

②ақылдасу, талқылау ： 审 核 计 划 

ревизияның жоспары: ～成本 тауардың 

өз құның есептеп шығару. 

【核计划】 hé jìhuá  ядерлық программа  

【核减】héjiǎn【 ет.】 қысқарту, кесiп 

алу：～经费 шығынды қысқарту. 

【核力】hélì【зат.】 ядерлық күш; 核力

理 论  -  өзара әрекеттесу күшінің 

теориясы 

【核能】hénénɡ【зат.】 ядерлық күш; 

【  核能管理】hénéng guǎnlǐ  ядерлық 

күшті бақылау 

【核能技术】 hénéngjìshù  ядерлық 

технология 

【核能源】hénéngyuán  ядерлық күш 

【核能机构】hénéng jīgòu атом қуаты 

бойынша экономикалық iстестiктiң  

және дамытудың ұйымы жанындағы 

агенттiк 

【 核 能 发 电 】 hénénɡfādiàn электро 

энергияны өндіру 

【核潜艇】héqiántǐnɡ【зат.】  ядерлық 

су асты кемесі 

【核燃料】héránliào【 зат.】  ядерлық 

жанармайы. 

【 核 燃 料 卸 出 】 héránliào xiè chū  

ядерлық жанармайының түсірілуі 

【 核 燃 料 循 环 】 héránliào xúnhuán  

ядерлық жанармай циклі 

【核实】héshí【ет.】① тексеру：～情

况  жағдайды тексеру ｜ ～ 数 据 

статистиканы тексеру.② дәлелдеу, 

қолдау ： 上 报 的 材 料 已 经 ～  

Жарияланған материалдар қолданды. 

【核试验】 héshìyàn【 ет. 】 ядролық 

сынау, ядролық қаруды сынау：地下～ 

жерасты ядерлық сынау. 

【核素】hésù【зат.】 нуклеин 

【核酸】 hésuān 【 зат. 】 нуклеин ді 

қышқылы 

【核酸酶 hésuānméi хим. нуклеаза 

【 核 算 】 hésuàn 【 ет. 】 үмiт арту; 

есептеу; есепке алу;  есептеу; есептi 

тексеру; 经 济 核 算 制  шаруашылық 

есептiң жүйесi; 分级核算 сатылы есепке 

алу：～成本 өз құның есептеу｜资金～
фонд есептеу. 

【核糖】hétánɡ【зат.】рибоза 

【核糖核酸】 рибонуклеин  қышқылы 

【核糖核酸酶】 рибонуклеаза. 

【核糖体】 Hétángtǐ рибосома 

【核糖核蛋白颗粒】hétánghé dànbái kēlì 

биохим. Рибонуклепротеинді бөлшек 

【 核 糖 核 酸 】
hétánɡhésuān рибонуклеинді қышқылы. 

【 核 桃 】 hé·tɑo 【 зат. 】 ① грек 
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жаңғағы.②核 桃 细 菌 [ 性 黑 斑 ] 病 

жаңғақты бактериоз 

【 核 桃 仁 粥 】 hé taorén zhōu грек 

жаңғағы қосылған  сұйық күріш 

бұқтырмасы 

【核桃仁鸡丁】hé taorén jī dīng  грек 

жаңғағы қосылған қуырылған тауық 

етінің бөлшектері 

【核威慑】 héwēishè【 ет.】 ядролық 

қорқу 

【核武器】héwǔqì【зат.】 ядерлық қару. 

【核销】 héxiāo 【 ет. 】 шығындарды 

бекiту; есептен шығару; 核销单 шығын 

тiзiмi 

【核心】 héxīn 【 зат.】①өзек; ядро; 

орталық; мән, 核心力【мөл.】  негiзгi 

күш, ядро; 处 理 器 核 心  комп. 

процессордың ядросы; ②негiзгi, бас, ең 

маңызды, орталық: 核心作用 негiзгi 

функция, негiзгi рөл; 核心问题 негiзгi 

сұрақ 领导～ басқарушы ядро｜～小组 

ортаңғы қыз｜～工事 басты іс｜～作用 

өзекті рөл . 

【核验】héyàn【ет.】 тексеру, мақұлдау 

【 核 战 争 】 hézhànzhēnɡ 【 зат. 】 

ядерлық соғыс 

【核准】 hézhǔn【 ет.】 қарап шығып 

нығайту, мақұлдау 

【 核 准 书 hézhǔn shū  жазбаша 

рұқсатнама 

盉 hé қоспаларға арналған ыдыс 

龁(齕)  hé〈书〉түтiп жеу, тiстеу, тiстеп 

алу. 

盒   hé( ～ 儿 )①【 зат. 】 қораптар; 

сандықша, сандық; қорап; 火 柴 盒 

сіреңке қорпапшасы; 盒糖果  кәмеит 

қорапшасы 

【盒饭】 héfàn【 зат.】  қорапшадағы 

тамақ. 

【 盒 子 】 hé·zi 【 зат. 】 ①жәшiк; 

қақпақшасымен қорап; қорап; 鼻烟盒子 

шақша; ②нұршашу:; ③маузер қысқарту; 

④сый 

【盒子枪】 hé·ziqiānɡ〈方〉【 зат.】
маузер. 

颌 hé【зат.】жақ; иек (сүйек). 

貉  hé【 зат.】  енот тәріздес ит; 貉绒 

еноттың жүні. 

阖 hé【ет.】①жауып қою;  жабу;  阖户

есiктi (қамау ) жабу; 阖口 ауызды жабу;  

开阖 ашып жабу, бастап аяқтау; ②бiрге 

байлау; топтастыру, бiржола қамту; 

барлық, табандатқан; 阖郡(县) (барлық 

облыспен; барлық облыс, барлық уезд; 

③сәйкес келу;  дәл келу; 不阖王心 

князьнiң (аужайларға ) көңiлдерiне 

(сәйкес келмеу) дәл келмеу; 【 зат.】
④есiктiң тақтай жармасы;  

修阖 тақтай есiктi жөндеу; ⑤ сабан ; 翦

阖 

сабан қыю; нелiктен; емес неге; 夫子阖

行邪 сiзге, мұғалiм неге бармасқа 

【阖府】héfǔ【зат.】 Бар жанұя. 

鹖(鶡)hé тау қырғауылы. 

【鹖鸡】héjī【зат.】тау қырғауылы. 

翮  hé①【зат.】①қауырсынның сырығы, 

қалам 

②қанат; 振翮高飞 қанаттармен желпiлеп 

жоғары ұшу 

鞨  hé  теріден жасалған кебістер. 

 

 

  

hè 

 

吓(嚇)hè ①пыс!, әрi қарай! ; ②қа-қа! 

(күлкiге дауысқа елiктеу); қарқылдап 

күлу 

笑吓吓 қарқылдап күлу 

和   hè 【 ет. 】 ① әлем, келiсiм; 

тыныштық; жылы шырай, жұмсақтық; 

讲和 бейбітшілік орнату; 求和 бейбітті 

қалау;  言语失和 тiлі қатты болды; ②
гармония, сымбаттылық; сабырлылық, 

жылулық; жұмсақтық; 性之和 сипаттың 

жұмсақтығы; 阴 阳 之 和  Инь және 

янның күштерiнiң гармониясы; ③иесiз 

нәтиже, (шахматтарда) ешкiмдiкi емес; 

④қорытынды, сома; 五与三之和为八? 

3 және 5-шi сомасы 8 құрайды; ⑤ 

гармония; ⑥қоңырау ; ⑦Кіші Шэн, ⑧
хэ ; 9 ) кiретiн қақпалар; арка; 10 ) 

табыттың  шетi  

【和诗】 hèshī① (--)【 ет. 】  артқы 

буындарына сай өлең жазу. ② 佫  

Hèфамилияға қолданылады.ға 

қолданылады. 

贺(賀) hè ① құттықтау; құттықтау әкелу, 

бақытқа зауықтану; 恭贺心喜(年) жаңа 

жылмен құттықтаймыз! ②тиiстi алғыс 

білдіру; 景公迎而贺之 Цзины - ғұн оған 

қарсы шығып алғыс айтты; ③ұстау: 群

臣皆贺戟侍 барлық шенеулiктер екi 

тiстер иықта ұстай  қызмет көрсеттi; 

【зат.】④құттықтау; 受贺 құттықтауды 

қабылдау; ⑤  【зат.】 жөні 

【 贺 词 】 hècí 【 зат. 】  құттықтау, 

құттықтау сөздері 

【贺电】 hèdiàn 【 зат. 】  құттықтау 

телеарнасы. 

【贺函】hèhán【зат.】 құттықтау хаты. 

【贺卡】hèkǎ【зат.】 құттықтау ашық 

хаты. 

【 贺 礼 】 hèlǐ 【 зат. 】  құттықтау 

церемониясы. 

【贺年】hènián【ет.】  Жаңа жылмен 

құттықтау ： ～ 片  Жаңа жылдық 

құттықтау кәртішкесі. 

【贺年卡】 hèniánkǎ Жаңа жылдық 

ашық хаты 

【贺年片】hèniánpiàn (～儿 )【зат.】 

Жаңа жылдық құттықтау кәртішкесі 

【贺岁】hèsuì【 ет.】  Жаңа жылдық 

құттықтаулар：～演出  Жаңа жылдық 

құттықтауды ойнау. 

【贺岁片儿】hèsuìpiānr〈口〉【зат.】 

Жаңа Жылдық құттықтау ашық хаты. 

【贺岁片】 hèsuìpiàn【 зат.】  Жаңа 

жылдық фильмі 

【贺喜】hèxǐ【ет.】 құттықтау. 

【贺信】hèxìn【зат.】 құттықтау хаты. 

【贺仪】hèyí〈书〉【зат.】 құттықтау 

церемониясы. 

荷   hè ① иықтағы қатқақтары; 

қолдардағы қатқақтар; 荷锄 кетпендi 

иықтағы қатқақтары; 背 荷  арқада 

қатқақтар; ②жауапкершiлiк алу; мiндет 

орындау; 荷天下之重 (zhòng) 任 Аспан 

асты әлемінің шараларын өз мойнына 

алу; ③ сезiмдердi өтелу; 

қадырлеушiлiктi тарттыру;  神功世荷 

ол ар жағында титаниялық ұрпақты 

қозғады; 荷恩 жақсылықты есте сақтау;  

荷惧  қорқыныш жүзеге асыру;  ④
лайықтану; пайдалану 

荷眷 махаббатпен пайдалану 

【荷枪实弹】hè qiānɡ shí dàn қарулы 

күштерде. 

【荷载】hèzài ①【зат.】жүк.②【ет.】 

жүк арту; 标准荷载 тонннаж. 

【荷重】hèzhònɡ【зат.】 қысым; 突加

荷重 кенеттен түскен қысым. 

喝   hè 【 ет. 】 大 声 喊 叫 ： 吆 ～ 

айғайлау｜～问 қаттты сұрау｜大～一

声 қатты айғайлау. 

【喝道】hèdào【ет.】  айқаймен жол 

ашу. 

【喝令】 hèlìnɡ【 ет.】① күркiремен 

жарлықты беру; жарлықты айғайлап 

айту; ② айқаймен дүре таяқтардың 

жазасы үшiн кiнәнi шақыру. 

【喝问】hèwèn【ет.】 қатты сұрау：严

词～ қатты сұрау. 

猲  hè〈书〉қатер төндiру, қаhарлана 

бақыру; 虚猲, қорқыту 

愒  hè〈书〉吓唬：虚～｜恐～. 

赫 1  hè ① жалынды - қызыл, жалынды; 

қоңыр қызыл; жарық - ал қызыл; беттiң 

қызылымен құйылу; 赫 如 渥 赭

қызылмен қапталғандай; 赫 火 

жалындайтын от; ②айбынды; сенiмдi, 

③ гүлденген, даңқты; бай; ④
өшiктiрiлген; долылықтарда; өршелену; 

⑤  таңдандырылған, таң қалған, 

аударылған қастерлi дiрiлдеуге; 

қамтыған; ⑥герц;  

(Hè)фамилияға қолданылады. 

赫 2  hè  【мөл.】① көрсету, ашық 

көрсету, 以赫厥灵 жақсыц мінезімен 

көрінді; ②қорқыту, қорқу 

【赫赫】hèhè【сын.】 ①ұлы; жалтыр, 

даңқты; атақты; айбынды; ②кептiретiн 

ыстық：～有【зат.】|战功～ жайылған 

атағын пайдалану. 

【赫赫赤赤】hèhechìchì фью-фью 
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【 赫 连 】 Hèliánфамилияға 

қолданылады. 

【赫然】hèrán 【 сын.】  ① қорқыту; 

бұрқан-талқан; түршiккен; ②масқара, 

қорқынышты; сендiретiн;  шошытты; 

қатты әсер ететiн: ③кездейсоқ 

【 赫 哲 族 】 Hèzhézú 【 зат. 】 

нанайлықтар 

【赫兹】hèzī【мөл.】①эл. герц;兆赫兹 

мегагерц 

② Герц (Генрих Рудольф 

Герц)  (22.02.1857 - 01.01.189④ —неміс 

физигі 

褐  hè ①〈书〉бурыл, қызыл қоңыр, 

талшыл (түс ); 玄褐色 қара бурыл; ②
сермяга; қара шекпенді киiмi; жеңіл 

киiм;  

【褐煤】hèméi  лигнит 

【褐色】hèsè  қоңыр, бұрыл 

鹤(鶴) hè【зат.】①зоол. тырна (Grus ); 

水里有一只鹤 суда  тырна; ②тырна ; 鹤

侣  сенiмдi жолдас ; ③ даос. тәңiр, 

өшпестей, әулие-әнбие; 鹤粮  тәңiрлер 

тағамы;  

【鹤发童颜】 hè fà tónɡ yán берiк 

денсаулығы бар ұлғайған шақ 

жылдардың адамы туралы 

【 鹤 立 鸡 群 】 hè lì jī qún 

барлықтарынан биік тұру;  

【鹤嘴镐】 hèzuǐɡǎo 【 зат. 】 кирка, 

кайло 

翯  hè (hèhè)〈书〉【сын.】  ақ, аппақ 

壑  hè ①құз, шатқал; ②жыра, ор, кювет, 

ор 实墉实壑 берiк бiлiктер және орлар 

орнату 

 

hēi 

 

黑  hēi ①【сын.】   қара; қарайту; 大黑

了 қараны қалау; ②қара, қарасы; қараю; 

сөну; 大黑了 басты алакөлеңке; 黑屋子 

қара бөлме; ③ құпия, жасырыны; 

қарасы; қарсы революция;  黑市 қара 

нарықҒ; ④қылмыстық; қасы; қарасы; 

⑤  қара, белгiсiз, зердесiз; доғал; 

қатерлі; 言黑  сөздері қара; ⑤【зат.】

(～儿) қараңғылықы; қара түсті; 黑头发

қара шашты; 黑 里  қараңғыда; ⑥ 

(Hēi)фамилияға қолданылады. 

【 黑 暗 】 hēi’àn 【 сын. 】  ①

қараңғылық ： 黑 暗 势 力  қараңғы 

күштер 

【黑白】hēibái 【зат.】①  ала：～片

ала түсті кәртішке｜～分明 жақсылық 

пен жамандық. ②：～不分  ақ пен 

қараны айыра алмау｜颠倒～ аяғы мен 

басы керісінше. 

【黑白片儿】hēibáipiānr〈口〉【зат.】 

ала түсті фильм. 

【黑白片】hēibáipiàn【зат.】 қара түсті 

фильм 

【黑板】 hēibǎn【 зат.】  сыныптық 

тақтасы. 

【 黑 板 报 】 hēibǎnbào 【 зат. 】 

стенгазета. 

【黑帮】hēibānɡ【зат.】 қара банда 

【黑不溜秋】hē·buliūqiū (～的)〈方〉

【сын.】  қара 

【黑茶】hēichá【зат.】 қара шай 

【黑车】hēichē【зат.】 бейресми такси 

【黑沉沉】hēichénchén(～的)【сын.】  

қараңғы ： 天 ～ 的 ， 像 要 下 雨 了 

Қараңғы түсіп келеді, жаңбыр да 

жауаын деп тұр. 

【黑吃黑】 hēichīhēi жаман жаманға 

қарсы 

【黑道】hēidào(～儿)【зат.】①Айдың 

қара шеңбері.②қастаңдық жолы 

【黑灯瞎火】 hēidēnɡ-xiāhuǒ〈口〉
толық қараңғылық 

 

【黑地】hēidì【зат.】 көлеңкедегі жер 

(шенеуніктердің жері) 

【 黑 店 】 hēidiàn 【 зат. 】 

қарақшылардың көңіл көтеретін үйі 

【黑洞】hēidònɡ【зат.】 қара тесік 

【黑洞洞】hēidònɡdònɡ қап-қараңғы. 

【黑钙土】hēiɡàitǔ【зат.】 қара жер. 

【黑咕隆咚】 hēi·ɡulōnɡdōnɡ(～的 )

〈口〉【сын.】 қап-қараңғы 

【黑管】hēiɡuǎn【зат.】 кларнет. 

【黑锅】hēiɡuō【зат.】见 55 页〖背黑

锅〗 қара бұрщақ. 

【黑乎乎】hēihūhū қап-қараңғы. 

【黑糊糊】hēihūhū(～的)【сын.】  қап-

қараңғы 

【黑户】hēihù【зат.】  тіркеусіз өмір 

сүретін  жанұя 

【黑话】hēihuà 【зат.】  жаргондарға 

толы тіл. 

【黑鲩】 hēihuàn【 зат.】  қара амур 

балығы. 

【 黑 货 】 hēihuò 【 зат. 】 

контробандалық тауар; опиум. 

【黑金】hēijīn【зат.】 қара металл 

【黑颈鹤】 hēijǐnghè 【 зат. 】  қара 

мойынды тырна 

【 黑 客 】 hēikè 【 зат. 】 ①  опиум 

пайдаланушы.②хакер.［英 hacker］ 

【黑口】hēikǒu【 зат.】   ескі қытай 

кітаптарындағы қара сызықты жазулар 

【黑马】hēimǎ【зат.】 кенеттен үлкен 

урдіске жеткен адам. 

【 黑 蒙 蒙 】 hēiménɡménɡ( ～ 的 )

【сын.】  қараңғы; көз өзтікбес 

【黑【 зат.】单】 hēimínɡdān【 зат.】 

қара тізім 

【 黑 幕 】 hēimù 【 зат. 】 астыртын 

қастықтар; құпиялар. 

【 黑 钱 】 hēiqián 【 зат. 】  түндегі 

қарақшы 

【黑枪】 hēiqiānɡ 【 зат.】① заңсыз 

сақталатын қару; ②артынан сатқандық  

【黑黢黢】hēiqūqū(～的)【сын.】  қап-

қараңғы 

【黑热病】hēirèbìnɡ【зат.】 кала-азар. 

【黑人】 1Hēirén【 зат.】  негр, қара 

адам. 

【黑人】2hēirén 【зат.】  қылмыскер, 

қарақшы. 

【黑色火药】hēisè huǒyào қара оқдәрi 

【黑色金属】hēisè jīnshǔқара металл. 

【黑色食品】 hēisèshípǐn Қара азық-

түлік. 

【黑色收入】hēisèshōurù қара нал 

【黑色素】hēisèsù【зат.】 меланин 

【黑社会】 hēishèhuì【 зат.】 мафия, 

тонаушылар, гангстерлер, криминалды 

қоғам 

【 黑 社 会 人 员 】 hēishèhuì rényuán 

мафия, тонаушы, гангстер 

【黑市】hēishì【зат.】 қара рынок 

【黑手】 hēishǒu【 зат.】  қара түсті 

қолдары; қарақшы, қылмыскер 

【黑手党】hēishǒudǎnɡ【зат.】 мафия, 

қылмыскер. 

【黑死病】hēisǐbìnɡ【зат.】 чума. 

【 黑 糖 】 hēitánɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

тазартылмаған қант. 

【黑陶】 hēitáo 【 зат.】  қара түсті 

керамика; 

【 黑陶文化】 Луншашь мәдениеті 

【 黑 陶 炉 】 hēitáolú  керамиканы 

пісіруге арналған пеш 

【黑体】hēitǐ【зат.】 денесі қап-қара; 

жуан шрифті. 

【黑帖】 hēitiě(～儿 )〈口〉【 зат.】 

анонимді хабарлама. 

【黑头】hēitóu【 зат.】  қара шашты; 

амплуа: бейнесі ( театрда ) 

【黑土】hēitǔ【зат.】 қара жер; опиум. 

【黑瞎子】hēixiā·zi〈方〉【зат.】 қара 

аю. 

【黑匣子】hēixiá·zi【зат.】 қара жәшік. 

【黑箱】hēixiānɡ【зат.】 қара жәшік. 

【 黑 心 】 hēixīn ① 【 зат. 】 ①
тұншықтыра қарасы; ұятсыз, арсыз; 

қасы; жауыздықпен; ②қара ниеттер. 

【 黑 猩 猩 】 hēixīnɡ·xinɡ 【 зат. 】 

шимпанзе 

【黑熊】hēixiónɡ【зат.】 қара түсті аю 

【黑魆魆】hēixūxū(～的)【сын.】 ①

қара, айқын емес, көмескi; ②қап-қара. 

【黑压压】hēiyāyā(～的)【сын.】  қап-

қараңғы 

【黑鸦鸦】hēiyāyā қап-қараңғы. 

【黑眼珠】 hēiyǎnzhū(～儿 )【 зат.】 

қара көзді 

【黑夜】hēiyè【зат.】 қара түн. 

【黑油油】hēiyóuyóu қап-қара 

【黑黝黝】hēiyǒuyǒu  қараңғы 

【黑鱼】hēiyú【 зат.】  селедка, қара 

балық. 

【黑鱼子酱】hēi yúzǐ jiàng  қара икра 

【黑枣】hēizǎo 【зат.】 қара финиктер 

【黑种】Hēizhǒnɡ【зат.】 қара раса 
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【黑子】hēizǐ【зат.】①〈书〉 мең.② 

күн сәулелерінің меңдері 

嗨 hēi同 одағай О! Пах! Шіркін!. 

嘿 hēi 【 од. 】    сөйлемей, жауап 

қайтармау 

【嘿嘿】hēihēi【ел.】  күлу 

 

 

 

hén 

 

痕  hén ①тыртық, жарақат; 刀痕 суық 

қарудан алған жарақат; ② iз, таңба; 

өкше; 血 痕  қанның iздерi; 指 痕 

саусақтардың iздері 

【痕迹】hénjì 【зат.】тыртық, жарақат 

【 痕 量 】 hénliànɡ 【 зат. 】 

микромөлшері 

hěn 

很  hěn【үс.】 өте, тым, аса：～快 өте 

тез｜～不坏 аса жаман емес｜～喜欢

өте ұнайды｜～能办事 өте жақсы іс｜

好得～ өте жақсы｜大家的意见～接近 

барлықтарының көзқарастары өте 

жақын. 

狠 1  hěn  тыңдамау, қарсы шығу; 很天

而 伐 齐  Тәңірге қарсы шығып Ци 

империясына шабуыл жасау 

狠 2  hěn  аса, тым . 

【狠毒】 hěndú【 сын.】  мейiрiмсiз, 

қайырсыз; зәрлi 

【狠命】hěnmìnɡ【үс.】 бар күшімен. 

【狠心】 hěnxīn мейiрiмсiз; сезiмсiз; 

аяусыз; ызалы 

 

 

hèn 

 

恨  hèn 【ет.】①жек көру;恨他的仇人 

оның жауларын жек көру; ② iш күю, 

наразылық көрсету; көңiлi толмау; аяу; 

өкiну 一失足成千古恨 бір рет дұрыс 

жасамай, өмір бойы өкініп жүру; 恨别 

айрылу жайында аяу; ③жек көрушiлiк; 

ашу, алауыздық: 抱恨而入地 жауыз жек 

көрушiлiк; 不知戒后必有恨 өткiр жек 

көрушiлiк; ④өкiнiш, наразылық бiлдiру; 

өкiну 

【恨不得】hèn·bu·de【ет.】  өкінішке 

орай; 我恨不得一年就能拿到 HSK中级

证书 Өкінішке орай бір жылдан кейін 

бірден HSK орташа деңгейін ала 

алмаймыз 

【恨不能】hèn·bunénɡ【ет.】 өкіну. 

【恨人】 hènrén〈方〉【 сын.】  ①
түршiккен, кейiстi, есiнен 

тандырылғаны; толығы жек көрушiлiк; 

②түршiктiрiп, ренжу; жек көру 

【恨入骨髓】hèn rù ɡǔsuǐ қатты жек 

көрушілік. 

【恨事】hènshì【зат.】 жек көретін іс 

【 恨 铁 不 成 钢 】 hèn tiě bù chénɡ 

ɡānɡбіреуеден көп нәрсені күту 

【恨之入骨】 hènzhīrùɡǔ қатты жек 

көру. 

 

 

hēnɡ 

 

亨 1  hēnɡ ① бос, ：亨途 бос жолды.②
(Hēnɡ)фамилияға қолданылады. 

亨 2  hēnɡ【мөл.】сабырлы болу 

【亨利】 hēnɡlì 【 мөл. 】① Генри, 

Генрих (есімі); ②эл. генри (гн, Н;); ③
хенли, henley (киімнің түрі). 

【亨通】hēnɡtōnɡ【сын.】  бақытты,：

万事～  барлығы ойдағыдай｜官运～ 

жұмыста алға басу. 

哼  hēnɡ 【ет.】①азап шегу; ②уhiлеу; 

ыңқылдау; 痛得直哼- бабау қағу; ③ән 

айту; пырылдау 

【哼哧】 hēnɡchī【 ел.】  пысылдау, 

желге толып қампау, пысылдау 

【哼唧】 hēnɡ·ji【 ет.】① күңкiлдеу, 

мiңгiрлеу; азап шегу; қыңқылдау, 

дуылдау; ② мыңқылдау; күңкiлдеу, 

мөңiреу;  

【 哼 儿 哈 儿 】 hēnɡrhār 【 ел. 】  

қынқылдау 

【哼唷】hēnɡyō【од.】   Эй! Ух! 

啈  hēnɡ〈书〉【од.】   алдау; өтірік 

айту; 休把人厮啈 біреуге өтірік айтуды 

тоқтату. 

 

hénɡ 

恒(恆)  hénɡ ①①ұзақ,  созылған; ②
тұрақты, өзгерiссiз; орнықты, табанды; 

үнемi, әрдайым; 不恒 ешқашан; 恒流 

тұрақты ағым; ③ қимылсыз; 

жылжымайтын менші. ④
(Hénɡ)фамилияға қолданылады. 

【 恒 产 】 hénɡchǎn 【 зат. 】 

жылжымайтын мүлік; тірішілк ету көзі 

【 恒 等 式 】 hénɡděnɡshì 【 зат. 】 

мат.тепе-теңдік 

【恒定】 hénɡdìnɡ【 ет.】  тұрақты; 

өзгеріссіз ：变星是一种光度不～的星

体. 

【恒定磁场】héngdìng cíchǎng  тұрақты 

магнит өрісі 

【恒定场】 héngdìngchǎng  тұрақты 

өрісі 

【恒定度】 héngdìngdù  тұрақтылық 

деңгейі 

【恒定振幅】héngdìng zhènfú  тұрақты 

амплитуда 

【 恒 河 沙 数 】 Hénɡ Hé shā 

shùмөлшерсіз 

【恒久】hénɡjiǔ【сын.】 тұрақты, ұзақ 

уақытты; үнемi, әрдайым; мәңгiлiк, 

мәңгi：～不变 үнемі өзгермейтін. 

【恒量】 hénɡliànɡ【 зат.】  тұрақты 

көлемі, константа. 

【恒温】 hénɡwēn【 зат.】  тұрақты 

температура. 

【恒温集装箱】héngwēn jízhuāngxiāng 

изотермиялық контейнер 

【 恒 温 层 】 héngwēncéng  тұрақты 

температураның қабаты 

【恒温器】héngwēnqì термостат 

【 恒 温 带 】 héngwēndài  тұрақты 

температураның қабаты 

【 恒 温 控 制 】 héngwēn kòngzhì  

термостатикалық контроль 

【 恒 温 阀 】  héngwēn fá 

термостатикалық клапан 

【恒心】hénɡxīn【зат.】①тұрақтылық; 

有恒心 тұрақтылықпен ие болу;  

② тұрақты болу：学习要有～  оқу 

тұрақтылықты көздейді. 

【恒星】hénɡxīnɡ【зат.】  жұлдызды; 

сидеретикалық; 恒 星 周 期 

сидеретикалық период 

【 恒 星 年 】 hénɡxīnɡnián 【 зат. 】 

жұлдызды жылы 

【 恒 星 天 】 héngxīngtiān 

астр.  жұлдызды аспан 

【 恒 星 日 】 hénɡxīnɡrì 【 зат. 】 

жұлдызды тәулік 

【 恒 星 月 】 hénɡxīnɡyuè 【 зат. 】 

жұлдызды ай. 

【恒牙】hénɡyá【зат.】 тұрақты тіс 

姮  hénɡ［姮娥］(Hénɡ’é)〈书〉【зат.】

嫦娥. 

珩  hénɡяшма салпыншағы 

桁   hénɡ【 зат.】①  арқалық; 桁桷 

арқалық және итарқа; ② қаңқа, 桥桁  

Көпiрдiң қаңқасы; ③ рангоут; ④ киiм 

iлгiш; 桁衣 киiм iлгiштегі көйлек; ⑤ 

үстелше. 

【 桁 架 】 hénɡjià 【 зат. 】 өткізгіш 

фермасы; 桥梁桁架 көпірлік фермасы; 

木桁架 ағаш өткізгіш фермасы; 风桁架 

жел фермасы 

鸻(鴴)  hénɡ 【зат.】 ржанка (ақ бидай 

мен қара бидайды будандастырудан 

пайда болған астық). 

横  hénɡ  ①ендiк, маңдайша; көлденең; 

көлденең сызық; көлденең, ; 一横桥? 

бiр Көпiр; 横压力 көлденең қысым; 横

钢筋 көлденең арматура; ② көлденең 

бағыт; кеңдiк, параллел; көлденең, 

батыстан шығысқа, параллелдер 

бойынша; көлденең; 不别横之与纵 

көлденең бағыт ұзына бойына айырмау; 

横 行 于 周  Чжоуға шығысқа қарай  

қозғалу; ③бүйiрлеуi; бiр бүйiрден; ④

көлденең одақ ; ⑤ күзетшi, тергеушi; 

有五横以揆其官 өз шенеулiктерiн 

қадағалау үшiн бес күзетшiлердi алу; 

⑥мектеп; 横舍  мектеп ғимараты; ⑦

соққы беру; жауынгерлiк рух, ерлiк; 号

以立横 команданың жауынгерлiк рухын 

көтеру; ⑧ыдыс үшін бағана;  9 ) дөрекi,  

бетсiз; көнбейтiн, жабайы, ұятсыз; 

қарсы, 那 流 氓 挺 横 . бұл қаңғыбас 

масқара  дөрекi;  这个人和我很横 бұл 
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адам мнімен ұятсыз; 10 ) қолайсыз, 

сәтсiз; құтсыз; қайғылы; 横死于车输之

下 [машина ] доңғалақтардың астында 

қаза табу  қайғылы; 1①бұрмалалған, 

терiс, қате;  1② тiкелей,  тура; 1③

әтседе, сонда да; 横是离好日子不远了
қандай жағыдайда болса да, ендi жақсы 

күндер жақын!; 1 ④    кесiп өту; 

көлденең созылып жату; 1⑤ көлденең 

қаптап жату; жату:  оралып қалу; 1⑥

жарқырау, жарқ-жұрқ ету,  ойнау; 玉横 

асыл тастар сияқты жарқырау; 1⑦кесiп 

өту; арқылы кесiп өту; 横过十字路 

қиылыс өте алу; 横天  көк күмбезiн 

кесiп өту; 1⑧көлденең ұстау; көлденең 

(орнатылу ) қою 

19) (Hénɡ)фамилияға қолданылады. 

【横标】hénɡbiāo【зат.】абсцисса：巨

幅～. 

【横波】 hénɡbō 【 зат. 】  көлденең 

толқыны 

【横波势】 héngbōshì  потенциалды 

көлденең толқыны 

【横冲直撞】hénɡ chōnɡ zhí zhuànɡ ①
құтыру, өршелену, жүгенсiздену; 

сотқарлану;  

② ентелеу, ынталану, алды-артына 

қарамай тоқтуға болмайтын 

【横倒竖歪】hénɡ dǎo shù wāi әрең 

дегенде; қалай болса солай 

【横笛】hénɡdí【зат.】见 292 页“笛” 

көлденең флейта; 短 横 笛  флейта-

пикколо. 

【横渡】 hénɡdù 【 ет. 】  өту, кесіп 

өту：～长江 Янцзыды кесіп өту. 

【 横 断 面 】 hénɡduànmiàn 【 зат. 】 

көлденең кесіп өту 

【横队】 hénɡduì【 зат.】  сызықтық 

тәртіп：三列～. 

【横幅】hénɡfú【 зат.】①маңдайша, 

көлденең шиыршық; транспарант; ②ен 

【横幅式广告】 héngfú shì guǎnggào  

баннерлік жарнама 

【横幅标语】héngfú biāoyǔ  плакаттағы 

лозунг 

【横亘】hénɡɡèn【ет.】  укеғсіп өту, 

кесу 

【横贯】hénɡɡuàn【ет.】①кесiп өту; 

кесу; көлденең; ②: көлiк 横贯阿拉伯油

管  араб мұнай құбыры 

【横加】hénɡjiā【ет.】өктем қолдану.. 

【横流】hénɡliú ①бәлекей шыққан су 

② (қара нарыққа тауарлары мысалы) 

тарапқа ағып кету 

【 横 眉 立 目 】 hénɡméilìmùадамныі 

хайуан бейнесі. 

【横眉怒目】 hénɡ méi nù mù қас, 

ашулы 

【横批】hénɡpī【зат.】 жұп сызықтар 

арасындағы көлденең сызығы. 

【横披】hénɡpī【зат.】 сықыр. 

【 横 剖 面 】 hénɡpōumiàn 【 зат. 】 

көлденең сызықтық 

【横七竖八】hénɡ qī shù bāбіршама 

өзгеріске ұшыраған 

【横切面】 héngqiēmiàn 【 зат. 】横 

көлденең жазықтық. 

【横扫】hénɡsǎo【ет.】  жазбалар 

【横生枝节】 hénɡshēnɡ zhījié сала, 

бөлім. 

【横竖】hénɡshù〈口〉【үс.】  қалай 

боса да, бәрібір：他～要来的，不必着

急  Ол қалай болса да келіп қалды; 

уайымдама. 

【横挑鼻子竖挑眼】hénɡ tiāo bí·zi shù 

tiāoyǎn比喻多方挑剔. Қаданған жерден 

қан алу. 

【横纹肌】 hénɡwénjī 【 зат. 】 Кесе 

келденең-жолақ бұлшықеттері. 

【 横 向 】 hénɡxiànɡ 【 сын. 】  ①

профильшеткі бейнесі, ② көлденең, 

горизонталды; траверсный; 横 向 变

【сын.】   көлденең деформация; 横向

变【сын.】 系数 көлденең  деформация 

коэффициенті 

【横心】hénɡxīn【ет.】батылдық 

打横心 бел байлау [жангештi адымға] 

【横行】hénɡxínɡ【ет.】①қарсы тiл 

алмау, делқұлылану, жүгенсiздену, ②
қырындап жүру 

【 横 行 霸 道 】 hénɡxínɡ bàdào 

делқұлылану, мейiрiмсiздiк iстеу, 

бұзақылық жасау, белбеуiн шешу, 

жүгенсiздену, бұзақылық, оңбағандық, 

озбырлық 

【横痃】hénɡxuán  【зат.】. бубон 

鼠疫横痃 обалы бубон 

【横征暴敛】hénɡ zhēnɡ bào liǎn салық 

арту 

【横直】hénɡzhí  〈方〉【үс.】 олай да 

бұлай. 

【 横 坐 标 】 hénɡzuòbiāo 【 зат. 】
абсцисса 

横坐标轴  абсцисса  осі. 

衡  hénɡ  ①салмақ. салмақтың шарасы; 

度【мөл.】衡 ұзындық өлшемі,  ②иық, 

иiнағаш; өс 

玉衡 нефрит өсi; ③маңдайша, ендiк; ④

қанат, тiзбек қоршау; ⑤  безбендеу; 

өлшеу; үстеп жiберу, бағалау; ⑥
(Hénɡ)фамилияға қолданылады. 

【衡量】hénɡ·liánɡ【ет.】   ①өлшеу; 

безбендеу 

②бағалап, салыстыру; 衡【мөл.】得失 

қадыр және кемшiлiктерді  бағалау; ③
үстеп жiберу; жете ойлау;  

【衡量标准】héngliang biāozhǔn өзгеріс 

критериі 

【衡器】 hénɡqì【зат.】 таразы 

 

hènɡ 

横  hènɡ  ①көлденең; 横梁- арқалық; 横

过街道- көшенi кесiп өту; көше арқылы 

өту; ②көлденең; көлденең сызық; 横格

纸 жолды қағаз; 横写- көлденең жазу; 

③ дөрекi; азған; ұятсыз; 横 加 干 涉
дөрекi араласу. 

【横暴】 hènɡbào【 сын.】  ①жауыз, 

мейiрiмсiз; қабаған, сұрапыл; дөрекi; 横

暴 行 为 дөрекi акт, бұзақылық; ②

озбырлық, әпербақандық, зомбылық; ③
зорлықпен, қатты, кез келген, көнбейтiн 

【横财】hènɡcái【зат.】 заңсыз пайда 

【横祸】 hènɡhuò【 зат.】 ойламаған 

қиыншылық, кенеттен пайда болған 

дүлей апат, ойда болмаған зұлымдық 

【横蛮】 hènɡmán【 сын.】  дөрекi, 

бетсiз; тағылық; дөрекiлiк; 横蛮侵略 

бетсiз интервенция; дөрекi 

басқыншылық. 

【 横 逆 】 hènɡnì 〈 书 〉【 зат. 】
әдiлетсiздiк; мейiрiмсiздiк, абайсыздық; 

әдiлетсiз және абайсыз. 

【 横 事 】 hènɡshì 【 зат. 】  апат, 

қиыншылық. 

【横死】hènɡsǐ【ет.】  қайғылы қаза 

табу; зорлықпен тап болған өлiм; 

қайғылы жағдайдан туған  өлiм, 

мезгiлсiз өлiм, мезгiлсiз қайтыс болу; 

зорлықпен өлiм 

 

hm 

 

噷 hm 【од.】  хм, һі... 

 

hnɡ 

 

哼   hnɡ ① азап шегу; ② уhiлеу; 

ыңқылдау; 痛得直哼 - бабау қағу; ③ән 

айту; пырылдау   

 

 

hōnɡ 

 

轰 hōnɡ  Бух!, бум!, тарс еткiздi! 轰一声

炮 Бух! зеңбiрек атысы; тарс еткiздi! 

зеңбiрек соқты; бырсылдау; тарсылдау, 

дүрiлдеу, соғып жiберу; қуатты, 

дүңкiлдеген; 轰了一声 жарылыс шықты; 

轰 行 天 下 дүние жүзiне шулау; ①
ойрандау ; қопару, атқылау; бомбалау; 

雷 轰 其 碑 найзағаймен оның 

ескерткiшiн бөлшектедi; ②шығару, қуу: 

③айдап бару, айдап салу;  

【轰动】(哄【ет.】)hōnɡdònɡ【ет.】①
даңғазаны шақру, назар аудару; шайқасу, 

таң қалу; ② ажиотажға келу; 

қыздырмалау; сезiмдерге ерiк беру. 

【轰赶】 hōnɡɡǎn【 ет.】驱赶；驱

逐：～牲口｜～苍蝇. 

【轰轰烈烈】hōnɡhōnɡlièliè【 сын.】 

①құлақ тұндырған; таң қалдыратын; ②

орасан зор, титаниялық; ③қарқынды, 

қуатты. 

【 轰 击 】 hōnɡjī 【 ет. 】 бомбалау; 

атқылау. 
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【轰隆】 hōnɡlōnɡ【 ел.】  дүрiлдеу, 

тарсылдау; күрс ету, дүңкiлдеу. 

【轰鸣】hōnɡmínɡ【 ет.】  күркілдеу, 

дүрсілдеу; 雷 声 轰 鸣  найзағайдың 

тарсылы 

【轰然】 hōnɡrán【 сын.】  күрiлдеу; 

дүңкiлдеу; күрс ету. 

【轰响】 hōnɡxiǎnɡ【 ет.】 күрiлдеу; 

дүңкiлдеу; күрс ету.. 

【轰炸】 hōnɡzhà【 ет.】  бомбалау, 

бомба лақтыру; 轰炸机 бомбалаушы. 

【 轰 炸 机 】 hōnɡzhàjī 【 зат. 】 

бомбалаушы; 战 略 轰 炸

机  стратегиялық бомбалау 

哄  hōnɡ ①【ел.】 【сын.】 容许多人

大笑声或喧哗声.②许多人同时发出声

音：～传. 

【哄传】hōnɡchuán【ет.】шулау; улап-

шулау; шу 

【哄动】hōnɡdònɡ〖轰【 ет.】  улап-

шулап сөйлесу 

【哄闹】hònɡnào【ет.】 шу көтеру;  

【哄抢】hōnɡqiǎnɡ【ет.】талану, ұрлап 

құрту,  мәйiт тонаушылық, жаппай 

тонаулар 

【哄然】hōnɡrán【сын.】  шулау, у-шу 

шығру：舆论～｜～大笑  қарқылдап 

шулау. 

【哄抬】hōnɡtái【ет.】 ұлғайту; көтеру 

【哄堂大笑】 hōnɡtánɡdàxiào бейбіт 

ула-шулап күлу 

【 哄 笑 】 hōnɡxiào 【 ет. 】  күлу, 

қарқылдау, қаттты күлу：他的话引得大

家～起来. 

烘   hōnɡ ①【 ет.】 кептiру; (оттың 

үстiнде) жылыту; кептiргiш;  烘房 - 

кептiргiш 

 烘手 қол жылыту 

【烘焙】 hōnɡbèi 【 ет. 】① тқұрғақ  

кептiру; ыстық тоқаш%  ②
техникалығы қыздыру; қыздыру. 

【烘衬】hōnɡchèn【ет.】  ерекшелеу, 

акценттеу, қайталап айту; қарама-

қарсырақ iстеу. 

【烘烘】 hōnɡhōnɡ【 ел.】   ыстық, 

ыстықтау：炉火～ жалын. 

【烘篮】hōnɡlán【зат.】  құрғақшылық 

【烘笼】hōnɡlónɡ(～儿)【зат.】 құрғақ 

бамбук. 

【烘染】 hōnɡrǎn【 ет.】  ерекшелеуғ 

құрғату 

【烘托】 hōnɡtuō【 ет.】 акценттеуге 

қарайтын, қайталап айту; қарама-

қарсырақ iстеу 

【烘箱】 hōnɡxiānɡ 【 зат.】  құрғақ 

шкафы 

【烘云托月】hōnɡ yún tuō yuè қарайту; 

қарайтыңқырау; қоюландыру перен. 

баса айту; көбірек тоқталу 

薨  hōnɡ өлім, қаза болу. 

 

 

hónɡ 

 

弘  hónɡ ①үлкен, ірі弘璧 ірі религия;.

②  кеңейту, ұлғайту ; 弘道  білімді 

кеңейту. ③ (Hónɡ)фамилияға 

қолданылады.ға қолданылады. 

【弘扬】(宏扬)hónɡyánɡ【ет.】 дамыту, 

өркендету：～祖国文化  Қытайдың 

мәдениетін дамыту. 

【弘愿】hónɡyuàn уәде беру. 

【弘旨】hónɡzhǐ ең басты мәселе. 

【弘治】 Hónɡzhì 【 зат. 】  Хуңджы 

император (1488—150⑤. 

红 ( 紅 ) hónɡ ①【 сын. 】   қызыл, 

қызғылт; бурыл, сары; қанды; қоңыр 

қызыл; ал қызыл; қызғылттандырылған, 

қызыл; албырау; 红红的 алқызыл; 红血

тамыр қаны; 脸红了 беті қызып кетті; 

②қызыл; 红五月 [ай ] қызыл қинал; ③
қызыл, әдемi; жаңадан көрiнген; жақсы 

киiндiрiлген, әсем; қыз, әйел; ④үйлену 

тойы, некелік; мерекелік, құттықтау; 红

书  неке келiсiм шарты; ⑤  бақытты; 

атақты;  сәндi қалаулы әйгiлi, атақты; 

фаворда болу, қошеметке ие болу; 红角

儿  әйгiлi актер. ⑥ (Hónɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【红案】hónɡ’àn(～儿)【зат.】  тамақ 

дайындау, қызыл тізім 

【红白喜事】hónɡ bái xǐshìүйлену тойы 

мен жерлеу. 

【红斑狼疮】hónɡbānlánɡchuānɡ қызыл 

волчанка 

【红榜】hónɡbǎnɡ【зат.】 қызыл тақта 

【红包】 hónɡbāo(～儿)【зат.】 қызыл 

конверт, пары алу：送～ қызыл конверт 

сыйлау 

【红宝石】hónɡbǎoshí【зат.】 рубин 

【红茶】hónɡchá【зат.】  қызыл шай, 

锡兰红茶 цейлон шайы 

【红潮】hónɡcháo【зат.】① қызғылт, 

беттегі қызыл.② етеккір.. 

【 红 蛋 】 hónɡdàn 【 зат. 】  қызыл 

жұмыртқа. 

【红灯区】hónɡdēnɡqū【зат.】 қызыл 

шамдар алаңы 

【红豆 】 hónɡdòu 【 зат. 】  адзуки, 

фасоль 

【红豆杉】hónɡdòushān【зат.】 тис. 

【 红 矾 】 hóngfán 〈 方 〉【 зат. 】
маллардит; ақ мышьяк. 

【红股】hónɡɡǔ【 зат.】  премиальды 

акция 

【红光满面】 hónɡ ɡuānɡ mǎn miàn 

көңіл күйі жақсы 

【红果儿】 hónɡɡuǒr〈方〉【 зат.】 

боярка жидегі. 

【红火】 hónɡ·huo【 сын.】   шулы, 

мерекелік, өокендеген, гүлденген 

【红货】hónɡhuò【зат.】 қызыл тауар; 

асыл тастар 

【红教】Hónɡjiào【зат.】 қызыл тор. 

【红净】hónɡjìnɡ【зат.】 қызыл грим 

【红角】hónɡjué(～儿)【зат.】 қызыл 

бұрыш 

【红军】Hónɡjūn【зат.】 Қызыл әскер. 

【红利】 hónɡlì 【 зат. 】 дивиденды; 

тантьема; бонус; 

【红脸】hónɡliǎn【ет.】①қызыл тұлға;  

абыржытылған түр; ② қызыл бет, ③
бояумен албырау, құйылып кету; 

шыртылдау; ④ қызару; ашумен қарау; 

⑤ ұрысысып қалу, балағаттау; ⑥тұлға 

қызарту, iшу 

【红磷】hónɡlín【зат.】 қызыл фосфор 

【红领巾】hónɡlǐnɡjīn【зат.】  қызыл 

галстук пионерлік 

【红柳】hónɡliǔ【зат.】柽(chēnɡ)柳. 

【 红 绿 灯 】 hónɡlǜdēnɡ 【 зат. 】 

светофор, семафор 

【红煤】hónɡméi〈方〉【зат.】 түтінсіз 

көмір. 

【红棉】hónɡmián【зат.】木棉. 

【红模子】hónɡmú·zi【 зат.】  қызыл 

жазбалар 

【红木】hónɡmù【зат.】 қызыл ағаш 

【红男绿女】hónɡ nán lǜ nǚ бір топ қыз 

бен жігіттер 

【红娘】Hónɡniánɡ【зат.】Хун-нян 

【红牌】hónɡpái(～儿)【зат.】①қызыл 

кәртішке.② қызыл Ярлык. 

【 红 盘 】 hónɡpán 【 зат. 】  қызыл 

прескурант. 

【红皮书】hónɡpíshū【 зат.】  Қызыл 

кітап. 

 

【 红 票 】 hónɡpiào 【 зат. 】 ①

контрамарка; ②ұтыс  билеті;. 

【红扑扑】 hónɡpūpū(～的 )【 сын.】  

қызыл бетті 

【红旗】 hónɡqí【 зат.】  қызыл ту, 

қызыл рәміз 

【红契】hónɡqì【зат.】 бекініс. 

【红区】hónɡqū【зат.】 қызыл зон. 

【红壤】hónɡrǎnɡ【зат.】 қызыл құм. 

【红人】hónɡrén(～儿)【зат.】 сүйікті, 

фаворит 

【红色】hónɡsè①【зат.】 қызыл 红色

五月  қызыл май; 红色区域  қызыл 

аудандар; 红 色 国 际  қызыл  

Интернационал, Коминтерн; 红色战士

团 союз Рот-фронт 

【 红 山 文 化 】 Hónɡshān wénhuà 

Хуншань мәдениеті 

【红烧】hónɡshāo【ет.】 соя соусында 

қуыру 

【红苕】hónɡsháo〈方〉【зат.】  тәтті 

картоп. 

【红生】hónɡshēnɡ【зат.】  жағымды 

кейіпкер бейнесі 

【红十字会】 Hónɡshízìhuì【 зат. 】 

Қызыл Крест қоғамы 

【红薯】hónɡshǔ【зат.】  батат, тәтті 

картоп. 
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【 红 糖 】 hónɡtánɡ 【 зат. 】 

тазартылмаған қант. 

【 红 头 文 件 】 hónɡtóu-

wénjiànорталықтанған органдар 

жүйесінің директивті құжаттары 

【 红 外 线 】 hónɡwàixiàn 【 зат. 】 

инфрақызыл сәулелері. 

【红细胞】hónɡxìbāo【зат.】эритроцит; 

қызыл ұанды денесі. 

【红小豆】hónɡxiǎodòu【зат.】қызыл 

бұршақ қылаң бере. 

【红心】hónɡxīn  【зат.】①нысананың 

ортасы, алма; ② (карталардағы түс) 

жүрек 

③адалдық, ④(ерiн помаданың сорты) 

қызыл жүрек. 

【 红 星 】 hónɡxīnɡ 【 зат. 】  қызыл 

жұлдыз 

【 红 学 】 hónɡxué 【 зат. 】 

Қызылтанушы «Қызыл сарайдағы 

түс»：～家 қызылтанушы. 

【红血球】hónɡxuèqiú【 зат.】қызыл 

қанды дөңгелек, эритроцит; 小红血球 

микроцит. 

【红颜】hónɡyán【зат.】 қызыл бетті. 

【红颜知己】 hóngyán zhījǐ 

【 红 颜 祸 水 】  hóngyán huòshuǐ 

дарынды әйел 

 

【红颜薄命】 hóng yán bó mìng әдемі 

әйелдер бақытсыз  бағынан зарлап 

жүреді 

【红眼】hónɡyǎn ①(--)【ет.】   көре 

алмау.②(--)【сын.】   қызыл көзді.③

【зат.】 қызғаншақ. 

【红眼病】hónɡyǎnbìnɡ【зат.】 қтокір 

инфекционды конъюнктивит 

【红眼鱼】  hóngyǎnyú красноперка 

балығы 

【 红 药 水 】 hónɡyàoshuǐ 【 зат. 】
меркурохром. 

【 红 叶 】 hónɡyè 【 зат. 】  қызыл 

жапырақ. 

【红衣主教】hónɡyī-zhǔjiào кардинал 

【红运】 hónɡyùn【 зат.】 бақыт, сәт, 

ынталы тағдыр 

【 红 晕 】 hónɡyùn 【 зат. 】  қызыл 

марево 

【红妆】 hónɡzhuānɡ әйелдер киімі; 

әйелдер.. 

闳 (閎 )  hónɡ ①〈书〉①дарбазасы, 

арка; храмның дарбазасы; 高闳  биiк 

арка, биiк қақпалар; ② әуелердiң 

қақпасы. ③ 〈 书 〉 ① кең, көлемдi, 

шексiзi; кең, шұбатылғаны 

 мкөлемдi және жылтыр: 闳 谋
жоспарлар ; көлемдi ниеттер; сыйымды.

④ (Hónɡ)фамилияға қолданылады. 

宏   hónɡ ① ) кең, орасан зор, үлкен 

көлемдi; тегiс қамтитын; тамаша; 宏规 

үлкен масштабтар.② (Hónɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【宏大】 hónɡdà 【 сын. 】  көлемдi, 

шексiз, үлкен, орасан зор ：规模～ 

үлкен масштабта ｜ ～ 的 志 愿 

талпынысы жоғары. 

【宏富】hónɡfù〈书〉【сын.】  көлемді, 

бай, шексіз：征引～ көлемді жеткізу. 

【 宏 观 】 hónɡɡuān 【 сын. 】  ①
макроскопиялық; көз мөлшерiмен;  

визуалды; ②айбынды, орасан зор, 宏观

组织 көлемді  ұйым; 宏观世界 ғарыш, 

кеңiстiк. 

【宏观经济学】 hónɡɡuān jīnɡjìxué 

макроэкономика. 

【宏观世界】hónɡɡuān shìjiè ғарыш, 

кеңiстi, макрокосмос 

【 宏 丽 】 hónɡlì 【 сын. 】  жарық, 

эффектiлi; тамаша, сәндi; айбынды, 

орасан зор 

【宏论】(弘论)hónɡlùn【зат.】тирада, 

сөз, айтқан сөз, ескерту, пiкiр 

【宏赡】hónɡshàn〈书〉【сын.】 (学识

等)丰富：学力～. 

 

 

【宏图】(弘图、鸿图 )hónɡtú【зат.】 

үлкен жоспарлар ： ～ 大 略  үлкен 

жоспарлар｜大展～. 

【宏伟】hónɡwěi【сын.】  ұлы, биік, 

мөлшерлі, көлемді ： 气 势 ～  үлкен 

күш｜～的蓝图  үлкен алғашқы жоба 

нұсқасы.. 

【 宏 愿 】 ( 弘 愿 )hónɡyuàn 【 зат. 】

құмарлы талпыныс; арман, ынта：报效

祖 国 的 ～  Отаныңа үлкен алғыс 

білдіруге талпыну. 

【宏旨】(弘旨)hónɡzhǐ【зат.】  басты 

мазмұны：无关～  басты идеяға сай 

емес. 

纮 (紘 )  hónɡ  тас гонгын ілу үшін 

арналған жіп 

泓  hónɡ〈书〉①су кеңдiгi; теңiздегi 

пәлекетi; ②судың мөлдiрлiгі. 

荭(葒)  hónɡ［荭草］(hónɡcǎo)【зат.】 

шығыс таулығы. 

虹   hónɡ【зат.】①кемпiрқосақ; түрлi 

түстi, көп түстiсi; ②арка 

【虹膜】hónɡmó【зат.】қасаң қабық 

【虹吸管】hónɡxīɡuǎn【зат.】 сифон. 

【虹鳟】hónɡzūn【зат.】 кемпірқосақ 

фарелі 

竑  hónɡ〈书〉кең, кендік. 

洪  hónɡ ①①жайылу, тасқын;  

②i; үлкенi.②үлкен.③(Hónɡ)фамилияға 

қолданылады. 

【洪帮】Hónɡ Bānɡ【зат.】Хун Бан, 

құпия ұйымы 

【洪大】hónɡdà【сын.】  шексіз, үлкен, 

кең：～的回声 жаңғырық. 

【洪峰】hónɡfēnɡ【 зат.】 тасқынның 

қарбаласы. 

【洪福】 (鸿福 )hónɡfú【зат.】  үлкен 

қуаныш：～齐天  қуанышы қойнына 

сыймау. 

【洪荒】hónɡhuānɡ【 зат.】  алғашқы 

хаос, бастапқы қуыс：～时代 бастапқы 

қуыс уақыты. 

【洪亮】hónɡliànɡ【сын.】 шырылдақ, 

қатты, сезiмтал 

【 洪 量 】 hónɡliànɡ 【 зат. 】 ① кең 

пейiлдiлiк, бекзаттық; ② үлкен 

сыйымдылық па? маскүнемдерде  

【洪流】hónɡliú【зат.】 үлкен, қатты 

ағыс. 

【洪水】hónɡshuǐ【зат.】①тасқын; су 

тасу; 洪水演算 тасқынның есептеуi; 洪

水 预 报  тасқынның болжамы; ②

(тасқын ) арақ сулары; ⑤  топанның 

сулары; ⑥су ағыны 

【洪水猛兽】hónɡshuǐ měnɡshòu ұлы 

апаттар 

【洪武】 Hónɡwǔ 【 зат. 】  Хон Ву 

(1368—1398). 

【洪熙】Hónɡxī【зат.】 Хон Си  (142

⑤. 

【洪灾】hónɡzāi【зат.】 ұлы апат. 

鸿(鴻)  hónɡ ①үлкен, ұлы, шексіз.鸿教 

ұлы оқыту; 鸿 宫  ұлы сарай; ②
(Hónɡ)фамилияға қолданылады. 

【鸿福】hónɡfú ұлы бақыт 

【鸿沟】Hónɡɡōu【 зат.】су айырық; 

шекара; айырмашылық,  қыр 

【鸿鹄】hónɡhú〈书〉【зат.】 ірі құс; 

қаһарман, ұлы адам 

【鸿毛】 hónɡmáo【 зат.】  аққудың 

жүні 

【 鸿 门 宴 】 Hónɡményàn 【 зат. 】
Хунмэнь тойы 

【鸿蒙】 hónɡménɡ 〈书〉【 зат. 】 

атмосфера, түтін, Шығыс. 

【鸿篇巨制】hónɡ piān jù zhì біртума; 

үлгі; шедевр (асқан үлгілі шығарма) 

【鸿儒】hónɡrú〈书〉【зат.】 ірі ғалым. 

【鸿图】 hónɡtú ① (перспективалы ) 

ұлы жоспарлар; кең ниет; үлкен бастау; 

②үлкен аумақ 

【鸿雁】 hónɡyàn 【 зат.】  жабайы 

қаздар; қащқындар 

【鸿运】hónɡyùn сәт, ынталы тағдыр; 

бақыт. 

黉 hónɡ мектеп ескі. 

【黉门】hónɡmén【зат.】 мектеп; 学子 

оқушылар мектебі｜～秀才  студент 

мектебі. 

 

hǒnɡ 

 

哄  hǒnɡ 【ет.】① шулау, у-шу шығару, 

гуілдеу; ② өтірік айту, сенім 

білдірмеу：你这是～我，我不信  Сен 

маған өтірік айтасың, мен саған 

сенбеймін. 

【哄弄】hǒnɡ·nònɡ〈方〉【ет.】 өтірік 

айту, жала жабу. 
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【哄骗】hǒnɡpiàn【ет.】  өтірік айту, 

жала жабу 

 

hònɡ 

 

讧(訌)  hònɡ көтерiлiс, бүлiк, ұят; iшкi 

қырқылжыңдар, жанжалдар：内～ішкі 

жанжал. 

 

 

hōu 

 

齁   hōu［齁声］(hōushēnɡ)【зат.】①

қорылдау; 齁 如 雷 吼  найзағайдың 

күркiреуiн секілді қорылдау, ②
жаманшылықты iстелiну; лоқсу; 

жыбырлау; 齁 得 难 受 ешқандай да 

күштер  болмағандай жүрегi айниды; II 

②пекинск. диал. өте, тым, масқара; 天

气齁冷 ауа райы өте суық 

 

 

hóu 

 

侯   hóu ①  титул, рәміз ： ～ 爵 

ақсүйектің титулы.②：～门似海 .③
(Hóu)фамилияға қолданылады. 

喉   hóu【 зат.】① тамақ; көмей: ②
маңызды орын, маңызды позиция 

【喉擦音】   hóucāyīn【 зат.】таңдай 

арты фрикативы. 

【喉风】 hóufēnɡ 【 зат. 】 тамақтың 

өткiр қабынуы 

【喉结】hóujié【зат.】жұтқыншақ 

【 喉 咙 】 hóu·lónɡ 【 зат. 】 тамақ, 

жұтқыншақ . 

【 喉 塞 音 】 hóusèyīn 【 зат. 】
талқандайтын көмей дыбысы 

【喉舌】hóushé【зат.】 тамақ пен тіл 

【喉头】hóutóu【зат.】 тамақ. 

猴   hóu ①(～儿)【зат.】  маймыл.②

〈 方 〉【 сын. 】  қу, елгезек; епті; 

қағылез; өткір; пысық; ширақ ： ③

〈 方 〉【 ет. 】  буралып оытру. ④
(Hóu)фамилияға қолданылады.ға 

қолданылады. 

【猴年马月】hóu nián mǎ yuè қашан 

болтаыны белгісіз 

【猴皮筋儿】hóupíjīnr〈口〉【 зат.】 

резеңке сақина 

【猴儿精】hóurjīnɡ〈方〉① тапқыр, 

зерек 

②айлалы амалдар; алапес, тентек 

【 猴 头 】 hóutóu 【 зат. 】  ежовик 

(саңырауқұлақтың бір түрі) . 

【猴戏】hóuxì【зат.】  мартышканың 

көріністері 

【猴子】hóu·zi【зат.】 маймыл. 

睺  hóu көз көрушілігі нашар. 

瘊  hóu［瘊子］(hóu·zi)【зат.】сүйел; 

терiде өсiм 

骺  hóu【зат.】эпифиз 

糇(餱)  hóu〈书〉қурап қалған азық-

түлiк  

 

hǒu 

 

吼  hǒu ①【ет.】 ырылдау, өкiру; 狮子

吼 арыстан өкiредi; 怒吼 бұрқан-талқан 

ырылдау; 2 ). бақыру, шақыру; айғайлау; 

бұрқан-талқан бақыру; ③шулау, өкiру; 

④(Hǒu)фамилияға қолданылады. 

【吼叫】hǒujiào【ет.】  дауыс көтері, 

айқайлау. 

【吼声】 hǒushēnɡ【 зат.】  бақыру; 

айқайлау 

犼  hǒu айдаһардың басы, қасқыр 

 

 

hòu 

 

后 1( 後 )  hòu 【 зат. 】① артқысы; 

артынын, арт жақта, ар жағы: 后轮  - 

артқы доңғалақ: 山 后  тауды4 ар 

жағында; 后排 артқы қатар 

后 2  hòu кейiнгі уақытты бейнелейді; 

吃午饭后 түстен кейін(Hòu)фамилияға 

қолданылады. 

【后半晌】hòubànshǎnɡ(～儿 )〈方〉

【зат.】 түстен кейін 

【后半天】hòubàntiān(～儿 )【 зат.】 

күннің екінші жартысы 

【后半夜】 hòubànyè 【 зат. 】  түн 

ортасында 

【后备】hòubèi ①резервте алу;  резерв; 

后备障地 қордағы позиция; ②резервшi; 

жасақ 

【后备军】hòubèijūn【зат.】 резервтегі 

әскер. 

【后辈】hòubèi【зат.】 кейінгі ұрпақ; 

болашақ ұрпақ. 

【后边】hòu·biɑn(～儿)【зат.】 артқы 

жағы. 

【后步】hòubù【зат.】 резерв 

【 后 尘 】 hòuchén 〈 书 〉【 зат. 】 

қатардағы кейінгі, қатардағы соңғы; 步

人俊尘 біреудің артынан еру 

【后代】hòudài【зат.】① өткен ұрпақ.

②болашақ ұрпақтар. 

【后爹】hòudiē〈口〉【зат.】 өгей әке. 

【 后 盾 】 hòudùn 【 зат. 】  көмек 

беру,  сүйеніш; сүйеу; таяныш;  

【后方】hòufānɡ【зат.】тыл 

【后福】hòufú【зат.】 келешек бақыт; 

көп күткен кейін келген бақыты 

【后父】hòufù【зат.】өгей әке. 

【后跟】 hòuɡēn(～儿 )【 зат.】  сірі, 

өкше 

【后宫】hòuɡōnɡ【зат.】①бекзаттық 

әйелдердiң сарайы; гарем, сераль; ②
тұтқын әйел [ 

【 后 顾 】 hòuɡù 【 ет. 】 ①  артқа 

бұрылып, өткенді есіне алу; .②болашақ 

туралы ойлау. 

【后顾之忧】hòu ɡù zhī yōu үй ішіндегі 

істер 

【后果】 hòuɡuǒ【 зат.】  нәтижесі, 

қорытынды 

【后汉】Hòu Hàn【 зат.】①Шығыс 

Хань.② Кейінгі Хань 947—950 

【 后 患 】 hòuhuàn 【 зат. 】  алдағы  

қиыншылық 

【后悔】hòuhuǐ【ет.】 өкіну 

【后悔药】hòuhuǐyào【зат.】  өкінуді 

емдейтіе дәрі-дәрмек 

【后会有期】 hòu huì yǒu qī келесі 

кездескенше! 

【后记】hòujì【зат.】эпилог, соңы 

【 后 继 】 hòujì 【 ет. 】① мирасқор, 

мұрагер; ② нығаю; ③ (екiншi  неке 

бойымен) екiншi әйел 

【后脚】hòujiǎo артынан еру; із басу, 

ізбасар болу 

【后襟】hòujīn【зат.】 фалда. 

【后进】hòujìn  ①жеткiншек, жастар 

②қалық, мешеу 

【后劲】hòujìn(～儿)【зат.】①нәтиже, 

зардап; келесi әрекет; ② тоқтаудың 

әсерi, кешiрек әсер, кейін қалдырған  

әсері; ③ жансебiлдiк, табандылық, 

ұстам; ④күштi резерв;  қуатты қолдау. 

【后晋】Hòu Jìn【зат.】 Кейінгі Цзинь 

кезеңі 936—947. 

【后景】hòujǐnɡ【зат.】 артқы бейнесі, 

фон 

【后来】hòulái ① соңынан, одан әрi, 

сонан соң, кейiн, ② барлықтан кейiн 

келу;下班以后来电话 жұмыстан кейін 

телефон шал маған. 

【 后 来 居 上 】 hòu lái jū shànɡ 

кейінгілеру алдыңғы қатарға шығып 

жатады 

【后浪推前浪】hòu lànɡ tuī qián lànɡ 

ескінің орнына жаңасы келер 

【后梁】Hòu Liánɡ【зат.】 Кейінгі Лян 

кезеңі 907—923 

【后脸儿】hòuliǎnr〈方〉【зат.】 арқа, 

артынан; артқы фоны 

【后路】hòulù 【зат.】①әскердiң тылы; 

арьергард; бағананың құйрығы; тылдық 

бөлiктер; ②тылдық коммуникациялар; 

тылдық бағыт; шегiнудiң жолы; ③
шегiнуге мүмкiндiк; бұлтару мүмкiндiгi; 

амал; мүмкiншiлiк 

【后妈】 hòumā〈口〉【 зат.】  өгей 

шеше. 

【后门】hòumén(～儿)【зат.】  артқы 

есік,  арттағы қара есік; 走 后

门  арттағы қара есіктен кірді;  

【后面】hòu·miàn(～儿)【зат.】    ①

арқа; арты; ② арт жақтан, артынан; 

артқы; ③одан әрi, бұдан әрi 

【后母】hòumǔ【зат.】 өгей шеше. 

【后脑勺儿】hòunǎosháor〈口〉【зат.】
шүйде. 

【后年】hòunián【зат.】 келесі жылы, 

екі жылдан кейін. 
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【后娘】hòuniánɡ〈口〉【зат.】  өгей 

шеше. 

 

【 后 怕 】 hòupà 【 ет. 】  кейінгі 

қорқыныш сезімдерін сезу 

【 后 期 】 hòuqī 【 зат. 】 ① уақытты 

мерзiмiн өткiзiп алу, ②кешiрек мерзiм; 

кешiккен; ③ екiншi мерзiм; екiншi 

жарты; екiншi жартыда,  

④анафаза;  

【 后 起 】 hòuqǐ 【 сын. 】  жаңадан 

көрiнген ұрпақ, жастар;  

【后起之秀】hòu qǐ zhī xiù жас дарын 

【后勤】hòuqín【зат.】 тыл қызметі. 

【后儿】hòur〈口〉【зат.】 бір күннен 

кейін, кейін 

【后人】 hòurén 【 зат.】① болашақ 

ұрпақтар; ② артта қалу; ③ нәсiл; 

мұрагер, мирасқор 

【 后 任 】 hòurèn 【 зат. 】  лауазым 

бойынша ізбасушы, мирасқор 

【后厦】hòushà  【зат.】 үй артындағы 

күшті қақпа. 

【后晌】hòushǎnɡ〈方〉【зат.】 түстен 

кейін, күннің екнші жартысында. 

【后晌】 hòu·shɑnɡ 〈方〉【 зат. 】 

түстен кейін：～饭 түстен кейнгі ас. 

【 后 身 】 hòushēn 【 зат. 】 ① ( ～

儿)артынан, артқы жағы.②(～儿)қайта 

туу, келесі денеде туу. 

【后生】 hòu·shēnɡ 〈方〉① келесi 

ұрпақ, жастар; ②өрен, жас бала; ③геол. 

зпигенез; эпигенетикалық 

【后生可畏】 hòushēnɡ kě wèi жас 

ұрпақ құрметтеуге лайық 

【后世】 hòushì 【 зат.】①  кейінгі 

ұрпақ.②  соңғы ғасырлар.③  болашақ 

өмір. 

【后市】hòushì【зат.】 кешкі курстар 

【后事】 hòushì 【 зат.】①  жерлеу, 

жерлеу рәсімдері.② кейінгі іс-шаралар 

【后手】 hòushǒu 【 зат.】  индоссат, 

жират. 

【后首】hòushǒu〈方〉【зат.】  кейін, 

сосың, содан соң, укейінгі кездері. 

【后嗣】hòusì【зат.】нәсiл, атпа бұтақ; 

мұрагер, мирасқор. 

【后台】 hòutái 【 зат. 】  сахнадың 

артындағы кулисада 

【后台老板】hòutái lǎobǎn астыртын 

шонжар; құпия қол 

【后唐】Hòu Tánɡ【зат.】 Кейінгі таң 

патшалығы дәуірі 

【后天】1hòutiān【зат.】 арғы күн 

【后天】2hòutiān【зат.】апостериори, 

өмірде иелікке алған 

【后头】hòu·tou 【зат.】 артқы, артта, 

артқы жақта 

【后退】hòutuì【ет.】①шегiну, ②керi 

кету, азғындану; ③ артқы жүрiс; бос 

жүрiс 

【后卫】 hòuwèi 【 зат.】  арьергард; 

тыл 

【 后 效 】 hòuxiào 【 зат. 】  кейінгі 

эффект 

【后心】hòuxīn【 зат.】  кейіні туған 

идея; жүрекке қарсы арқасы. 

【后行】hòuxínɡ【ет.】  артқа жүру; 

арьергард 

【 后 续 】 hòuxù  ① нәсiл; 

жалғастырушы 

②қосымша; ③келесi 

【 后 学 】 hòuxué 【 зат. 】  кейінгі 

ізленушілеру, кейінгі ғалымдары; Мен 

сіздің оқушымын (сыпайы түрі) 

【后遗症】hòuyízhènɡ 【зат.】кедергi; 

зардап 

【后尾儿】hòuyǐr〈口〉【зат.】 артқы 

бөлігі; құйрықта, құйрық жақта; 纵队后

尾儿 колоннаның артында. 

【后裔】  hòuyì【зат.】нәсiлдер, атпа 

бұтақтар; ұрпақ; кiшi ұрпақ. 

【后影】 hòuyǐnɡ  (～儿 )【 зат.】 

адамның фигурасы, силуэт 

【后援】 hòuyuán【 зат.】  тірек ету, 

қолдау жасау. 

【后院】hòuyuàn(～儿)【зат.】 артқы 

аула;  

【后账】 hòuzhànɡ 【 зат.】  мерзімі 

бойынша келесі шоты;  берешектiк 

【后罩房】hòuzhàofánɡ〈方〉【зат.】 

ауладағы құрылыс 

【后肢】hòuzhī【зат.】 артқы аяқтары 

【后周】Hòu Zhōu【 зат.】  кейінгі 

Чжоу династиясы 

【后缀】  hòuzhuì【 зат.】 суффикс, 

постфикс 

【后坐力】hòuzuòlì【зат.】серпу 

郈  Hòuфамилияға қолданылады. 

厚  hòu  ①жуан;  厚纸 - қалың қағаз; 厚

木版  - жуан тақта; ② терең; күштi 

сезiмдер; 交情很厚- достық түпсiз; ③

жомарт; жолшыбай; 厚礼 жомарт сый; 

厚利 үлкен пайда; ④берiк; ⑤  қалау; 

жоғары бағалау 

⑥ (Hòu)фамилияға қолданылады. 

【 厚 爱 】 hòu’ài 【 зат. 】  Сіздің 

махабатыңыз бен пейіліңіз 

 

【厚薄】 hòubó 【 зат.】  жуандығы, 

ендігі 

【厚此薄彼】hòu cǐ bó bǐ бір нәрсені 

бағалап, басқасына назар аудармау. 

【厚待】hòudài【ет.】 жақсы қарым-

қатынас; сүйіспеншілінгімен біреугі 

көңіл бөлу 

【 厚 道 】 hòu·dɑo 【 сын. 】 

мейiрбандылық; қайырымдылық; 

iлтипат, қамқорлық; кең пейiлдi; 

қайырымды; зейiндi. 

 

【厚度】hòudù【зат.】 жуандығы мен 

күштілігі 

【厚墩墩】hòudūndūn(～的)【сын.】  

өте жуан：～的棉大衣  Пальтосы өте 

жуан. 

【厚古薄今】 hòu ɡǔ bó jīn өткенді 

құрметтеп, бүгінді бағаламау 

【 厚 今 薄 古 】 hòu jīn bó 

ɡǔжаңашылдыққа көңіл бөліп, өткенді 

меңсінбеу. 

【厚礼】 hòulǐ【 зат.】①бай сыйлар, 

жомарт сыйлық; ②шын көңiлiменмен 

қабылдау, үлкен сыпайылықпен 

айналып өту 

【厚利】 hòulì【 зат.】  үлкен пайда, 

пайдалылығы мол 

【厚实】 hòu·shi 〈口〉【 сын.】  ①

тығыз; көрнектi; шомбал, мықты;  厚实

的布 тығыз кездеме; ②ауқатты, бай 

【厚望】  hòuwànɡ【 зат.】арман ету, 

аңсау; үлкен үмiттер; ынта білдіру：寄

予～ үлкен ынта білдіру. 

【 厚 颜】 hòuyán 【 сын. 】  ұятсыз, 

бетсiзi; құйқалы 

【 厚 谊 】 hòuyì 【 зат. 】  мықты 

достық：深情～ терең мықты достық. 

【厚意】hòuyì【зат.】қайырымдылық, 

мейiрбан, марқабат, iлтипат, қамқорлық; 

қайырымды, дұғагөйi：多谢各位的～ 

Сіздің мейірімділігіңізге  көп рахмет. 

【厚重】hòuzhònɡ 【сын.】 ①көрнектi, 

маңызды; ②жуан және ауыр, шомбалы 

候 -1  hòu ①【ет.】①күту;  候火车 

пойыз күту ② құттықтау; болжау; ③
маусым; мерзiм 

④ ахуал, жағдай; ⑤  (Hòu)фамилияға 

қолданылады. 

【候补】 hòubǔ 【 ет. 】  ваканстяны 

күту; ：～委员  комитет мүшелігіне 

кандидат. 

【 候 车 】 hòuchē 【 ет. 】  

жолаушылар ： ～ 室  жолаушылар 

бөлмесі. 

【候虫】hòuchónɡ【зат.】 маусымдық 

жәндік 

【候风地【ет.】仪】hòufēnɡ dìdònɡyí 

сейсмоскоп, сейсмограф  

【候光】hòuɡuānɡ〈书〉【ет.】 сіздің 

келуіңізді күтудемін. 

【 候 教 】 hòujiào 【 ет. 】  сіздің 

тапсырмаларыңызды күтудемін 

【候鸟】hòuniǎo【 зат.】  маусымдық 

құстар 

【候审】hòushěn【ет.】салдармен болу; 

сот күту 

【候温】hòuwēn【зат.】 апта ішіндегі 

орташа температурасы. 

【 候 选 人 】 hòuxuǎnrén 【 зат. 】 

кандидат, кандидатура. 

【候诊】 hòuzhěn【 ет.】   қабылдау 

күту(дәрiгерде) ： ～ 室  қабылдау 

бөлмесі. 

堠   hòu ① топырақ блокгауз, күзет 

бекетi; 关堠  заставада блокгауз; 2 )) 

шақырымдық төмпешiк. 
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鲎 1(鱟)  hòu【зат.】 қылышқұйрықты. 

鲎 2(鱟)  hòu〈方〉【зат.】 кемпірқосақ. 

鲘(鮜)  hòu теңiз жыланбалығы. 

 

hū 

乎   hū 〈 书 〉 助 ①  жалпылама 

сұрақтарда：子见夫子乎  Конфуций 

ұстазды көрдіңіздер ме ？ ② 

риторикалық сұрақтар: 可以人而不如乎

乌？  Адам бола тұрып, құсынан да 

жаман болуы мүмкін бе? ③

альтернативті сұрақтарда: 儿寒乎, 欲食

乎？ Бала әлсіреді ме әлде тамақ ішкісі 

келіп отыр?  

呼-1  hū ①【ет.】дем шығару呼出空气 

дем шығару; 一吸一呼 дем алып жемін 

шығару: . ② 【 ет. 】 ② айғайлау, 

дауыстап айту; 呼口号 ұран қышқыру; 

大声疾呼 айғайлап  дауыстау.③【ет.】 

шақыру.④(Hū)фамилияға қолданылады. 

呼-2  hū【ел.】  одағай сөздер：鸣呼 

ах!; увы!. 

【呼风唤雨】hū fēnɡ huàn yǔ жаңбыр 

шақыру 

【呼喊】hūhǎn【ет.】  айқайлау：大

声～ қатты айқайлау. 

【 呼 号 】 hūháo 【 ет. 】 因  жылау, 

айқайлау. 

【呼号】hūhào 【зат.】ұран; шақыру 

сигналы, шақыру; айғайлау 

【 呼 唤 】 hūhuàn 【 ет. 】 шақыру, 

дабылдау; айғайлау; айғайлап шақыру; 

айқай; ұран 

【呼机】hūjī【зат.】пейджер. 

【呼叫】 hūjiào【 ет.】①  айқайлау, 

шақыру. ② щақыру, айқай ： 高 声 ～ 

қатты айқайлау. 

【 呼 救 】 hūjiù 【 ет. 】  көмекке 

шақыру：呼救信号 шақыру сигналы 

【呼啦】hūlā【ел.】  у-шу шығару 

【呼噜】 hūlū 【 ел. 】   қорылдың 

дауысы：打呼噜  қорылдау. 

【呼噜】hū·lu〈口〉【зат.】 қорылдың 

дауысы：打～ қорылдау. 

【 呼 朋 引 类 】 hū pénɡ yǐn lèi 

компанияны бірге жиналу 

【呼扇】 hū·shɑn 〈口〉【 ет. 】①

изеңдеу.; ②былқылдату.  

【 呼 哨 】 hūshào 【 зат. 】 ысқырық; 

ысқыру; 打呼哨 екi саусақпен ысқыру. 

【 呼 声 】 hūshēnɡ 【 зат. 】 айқай, 

шақыру, көтерiңкi дауыс; дауыс 

【呼天抢地】hū tiān qiānɡ dì жүрегі 

қайғыдан ауырып тұр 

【呼吸】hūxī 【ет.】①дем алу; тыныс 

алу;; респиратор; 深呼吸 тынысы терең; 

人 工 呼 吸 жасанды тыныс; ② бiр 

күрсiнiстiң уақыты, кiрпiк қаққаншаға 

【呼吸道】hūxīdào【зат.】 тыныс алу 

жолдары: 上呼吸道  жоғарғы тыныс алу 

жолдары. 

【呼吸相通】hūxī xiānɡ tōnɡ  біреумен 

ортақ қызығушылығмен өмір сүру 

【 呼 啸 】 hūxiào 【 ет. 】 ысқыру, 

шәңгiрлеу; өкiру, ұлу, гулеу; ысқыру, 

қыңсылу; өкiру, ұлу. 

【 呼 延 】 Hūyánфамилияға 

қолданылады. 

【呼应】hūyìnɡ【 ет.】①ұрандау, үн 

қосу; шақыру; ② грам. Келiсiлу;  ③
(бiрiншi шығарманың бiр бөлiгiден 

басқа оның  

【бөлiкке тақырыптың қайталау және 

дамуы) түгендеу 

【呼吁】hūyù【ет.】 бет бұру; көмектi 

сұрату; шағымдану; үндеухат, шақыру, 

үндеу 

【呼之欲出】hū zhī yù chū ұқсастығы 

соншама айырылмас 

忽 hū ①①кенет, қапелiмде; кенеттен; 

忽热,忽冷 бiресе ыстық, бiресе суық; 

② менсiнбеу; елемеу.③(Hū)фамилияға 

қолданылады. 

【 忽 地 】 hūdì 【 үс. 】  кенеттен, 

күтпеген：～下起雨来 кенеттенжаңбыр 

жауа бастады. 

【 忽 而 】 hū’ér 【 үс. 】  кенеттен, 

не...не...：～说，～笑  не жылап, не 

күліп 

【忽忽】 hūhū【 сын.】  ① кенеттен, 

лезде; ②зейiнсiз; сияқты; ③асығыс, ④

тұманды; дуаланған, басы қатқан; ⑤ 

көңiлi қалған;  

⑥мағынасыз; ⑦шапшаң; жүгiрiп, бүлк 

ету.  

【忽律】hūlǜ同 қолтырауын. 

【忽略】 hūlüè【 ет.】  көңіл бөлмеу, 

байқамай қалу. 

【忽米】hūmǐ【мөл.】сантимиллиметр 

【 忽 然 】 hūrán 【 үс. 】 ① кенет, 

қапелiмде, кенеттен; ②сырттай; лезде 

【忽闪】 hūshǎn【 ет.】① жалт ету, 

тұтану, жылтылдау; ② жыпылықтау; 

жылтырау; ③соғу 

【忽视】 hūshì 【 ет. 】① менсiнбеу, 

елемеу, селқос қарау; iлтипатсыз тастап 

кету; ②қарау, өткiзу 

【忽悠】hū·you〈方〉【ет.】① елбегу, 

теңселу; желпiлдеу; ② алдап кету, 

өткiзу;  

轷(軤)  Hūфамилияға қолданылады. 

烀  hū【зат.】дайындау, пiсiру, сөндiру. 

唿  hū сықыр. 

惚  hū  көңiлi қалған 

滹  hū 滹沱河(Hūtuó Hé)，фамилияға 

қолданылады. 

糊  hū【ет.】сылау; шпаклевкалау; 把墙

缝糊上 қабырғада саңылау сылау; ②

желiмдеу; 把 信 封 糊 上 - конверттi 

жабыстыру; ③жану; күйiп кету; 饭糊了
күрiш күйiп кеттi 

 

 

hú 

 

抇 hú〈书〉①қазу, бұрғылау; қазу; ②
илеу; лайлану; даурықтыру. 

囫  hú见下. 

【囫囵】húlún【сын.】 ①табандатқан; 

ақаусыз; 囫囵衣裳 киiм ақауларсыз; ②
тұтас; бiржола барлығы 

囫 囵 吞 枣 】 húlún tūn zǎo қатты 

сынауынсыз бірдемеге елігу. 

和   hú 【 ет. 】  ұпайлар (картағы 

ұпайлар саны) 我有十和 (hú) 牌  менің 

қолымда он ұпай бар. 

狐  hú 【зат.】①түлкі; 狐迹 түлкінің ізі.

②(Hú) фамилияға қолданылады. 

【狐步舞】húbùwǔ【зат.】фокстрот 

【 狐 臭 】 ( 胡 臭 )húchòu 【 зат. 】 

қолтықтың астындағы терінің иісі 

【狐假虎威】 hú jiǎ hǔ wēi біреуді 

қорқыту. 

【狐狸】hú·li【зат.】 түлкі. 

【狐狸尾巴】hú·li wěi·bɑ нағыз тура 

бейнесі. 

【狐媚】húmèi【ет.】 алдап қарату. 

【狐朋狗友】 hú pénɡ ɡǒu yǒuнашар 

компания:  қарақшылар тобы 

【狐群狗党】 hú qún ɡǒu dǎnɡтүлкі 

тобы; түлкі  ойнағы 

【狐疑】húyí【ет.】 сенімсіз болу～不

决 сенімсіздікте болу. 

弧  hú ①【зат.】 доға; доға тәріздес; 分

弧 доғаны бөлу.②с фера тәріздес 

【弧度】húdù【мөл.】радиан; доғаның 

градус ы 

【弧光】húɡuānɡ【зат.】 воль доғамен 

келетін жарық 

 

【弧光灯】húɡuānɡdēnɡ【зат.】  доға 

тәріздес электро шамы. 

胡 1  Hú ① басқа тайпаның адамы：～

人  басқа тайпадан шыққан адам. ②

(hú) ： ～ 琴 хуцинь, қытай 

скрипкасы｜～桃 грек жаңғағы｜～椒 

қара бұрыш.③фамилияға қолданылады. 

胡 2  hú 【үс.】：～闹 дау көтеру｜～说 

сандырақ айту|～写一气. 

胡 3  hú〈书〉代 неге? Неліктен?：胡

再不谋? Неге сіз менімен екінші рет 

ақылдасқан жоқсыз? 

胡 4 hú：～须 сақал, мұрт. 

【胡扯】húchě【ет.】 сандырақ айту：

他们下班后就在一块儿胡扯   Олар 

жұмыстан кейін бірден саңдырақ 

айтуды бастады. 

【 胡 吹 】 húchuī 【 ет. 】 қырлану, 

өлшеусіз мақтаншақтық. 

【胡蝶】húdié көбелек. 

【胡豆】húdòu【зат.】 бұршақ. 

【胡匪】húfěi  〈方〉【зат.】 қарақшы 

【胡蜂】húfēnɡ【зат.】Vespa ducalis  

【胡搞】húɡǎo【ет.】 тентек болу. 
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【胡话】  húhuà【 зат.】  сандырақ, 

сандырақ айту：. 

【胡笳】hújiā【зат.】қамыс флейтасы 

【胡椒】hújiāo 【зат.】①қара бұрыш.

②бұрыш 

【胡搅】hújiǎo 【ет.】① бекерге у-шу 

шығару.②қалауынша әрекеттену 

【胡搅蛮缠】hú jiǎo mán chán бекерге 

у-шу шығару; бекерге дау шығару   

【胡来】húlái 【ет.】① себебінсіз у-

шу шығару; ：这不是胡来吗 ? Бұл 

опасыздық емес пе?. ②  босқа, 

бекерге：放规矩些，不许～. 

【胡噜】hú·lu〈方〉【ет.】①сипау, үгу, 

түю; ②қағып жіберу, құлатып алу, ③
шын ниетімен істемей 

【胡乱】 húluàn 【 үс. 】① әйтеуір, 

асығыс-үсігіс, астын-үстін, ②себепсіз 

【胡萝卜】  húluó·bo 【 зат.】  сәбіз; 

(Daucus carota L) жабайы сәбіз 

【胡闹】húnào【ет.】①айғай көтеру; 

себепсіз айғайлау, алауыздық ету; ②
азғындау 

【胡琴】hú·qin(～儿)【зат.】хуцинь, 

қытай скрипкасы 

【胡说】 húshuō 【 ет.】 мылжыңдау 

сандырақ, былжырау, бос сөз айту;  

келіспеген іс; бос сөз, келіспеген іс, 

сандырақ 

【胡说八道】hú shuō bā dào Не деген 

сандырақ!. 

【胡思乱想】hú sī luàn xiǎnɡбір ойдан 

екіншіге өту. 

【 胡 荽 】 húsuī 【 зат. 】 кишнец 

(кориандр) . 

【胡桃】hútáo【зат.】 грек жаңғағы. 

【胡同】hú·tònɡ  (～儿)【зат.】тұйық 

көше. 

【 胡 涂 】 hú·tu ақымақ; 胡 涂 观 念 

ақымақ іс 

【胡须】húxū【зат.】 сақал мұрты. 

【胡言】húyán ①【ет.】胡说：～乱语.

②【зат.】胡话：一派～. 

【胡诌】húzhōu【ет.】  қандай да бр 

алауыздықты айту ｜～一气  бірдей 

сандырақты айтып оытр. 

【胡子】hú·zi【зат.】① сақал - мұрты.

②〈方〉аттың қарақшылары; хунхуз, 

【胡子拉碴】hú·zilāchā(～的)【сын.】  

сақалы өсіп кеткен 

【胡作非为】hú zuò fēi wéi қиқарлану. 

壶(壺)  hú 【зат.】①①шәйнек, құмыра; 

фиал; фляга; тамыр кеңірдек; 

шақша(флакон); 壶 酒  шараптың 

шәйнегі; 壶餕 ас ыдысы; ②* асқабақ; 

③ саз барабаны;  ④  (Hú) фамилияға 

қолданылады. 

核  hú［核儿］(húr)【зат.】①жемістің 

дәнегі; 吃完了杏, 乘下一个核儿 өрікті 

жегесің, бі дәні қалды; ②ядро; ядролық; 

原 子 核  атомның ядросы; 核 武 器 

ядролық қару; 3). мейіздену; бубон: 结

核  туберкулез; 核子瘟  бубон оба; ④ 

өзек; негізі; жан,  ⑤  қарау, зерттеу; 

анықтау; ② бағалау; есептеу; 

тағайындау; 笔 账 目 已 然 核 过 了 

есепшотта барлығы санаулы; ⑥ болжау, 

есептеу 

斛  hú【зат.】① өлшеу, өлшем.②(Hú) 

фамилияға қолданылады. 

【斛律】Húlǜфамилияға қолданылады. 

搰   hú〈书〉① қазып шығу, қазып 

жіберу; ② айдап салу, ластау 

葫  Húфамилияға қолданылады. 

【葫芦】 hú·lu【 зат.】① асқабақ.②
лебедка 

鹄(鵠)  hú〈书〉 аққу. 

【鹄立】húlì〈书〉【ет.】直立：瞻望～. 

【鹄望】húwànɡ〈书〉【ет.】  мойын 

созып күту; көптен бері күтіп жүру 

猢   hú［猢狲］(húsūn)〈方〉【зат.】
маймыл. 

湖   hú ①【 зат.】  көл：湖鱼   көл 

балығы｜洞庭～Дунтин көл; 贝加尔

湖   Байкал к..② (Hú)：～笔 хучжоу 

шоқтары.③ (Hú)【 зат.】两湖  Хунань 

мен Хэбей провинциялары. ④
(Hú)фамилияға қолданылады. 

【湖笔】húbǐ【зат.】 Хуяжоу шоқтары 

【 湖 光 山 色 】  hú ɡuānɡ shān sè 

жалтыраған көлдері, алып таулары 

【湖广】Húɡuǎnɡ【зат.】指湖 Хунань 

мен Хэбей провинциялары 

【湖蓝】húlán【сын.】 көктас(түс). 

【湖绿】húlǜ【сын.】  сұр сары түс. 

【湖泊】húpō【зат.】 көл. 

【湖色】húsè【зат.】 көл суындай түс. 

【湖泽】húzé【зат.】 көл. 

【湖绉】 húzhòu【зат.】 хучжоу крепы 

煳  hú【ет.】күйдіру, күйіп кету：饭煳

了 ботқа пісірілді 

鹘 (鶻 )  hú【 зат.】隼 (sǔn)  сұңқар-

лашын. 

槲  hú【зат.】 тісті емен 

【槲栎】húlì【зат.】аймақтық  ақ емен. 

蝴  hú见下. 

【蝴蝶】(胡蝶)húdié【зат.】 көбелек; 

一群蝴蝶 бір топ көбелек. 

【蝴蝶结】 húdiéjié【 зат.】  көбелек 

тәрізді бантик. 

糊 -1  hú 【 ет. 】 желімдеу, 

жабыстыру ： ～ 信 封  хатты 

желімдеу ｜ ～ 墙  қабырғаны 

желімдеу｜～顶棚 төбені желімдеу｜～

风筝 қағаз жыланың желімдеу. 

糊-2  hú күйіп кеткен, күйдірілген. 

糊-3 hú【зат.】 тамақ дайындау, тамақ 

пісіру. 

【糊糊】 hú·hu(～儿 )〈方〉【 зат.】 

ботқа тәріздес：稀～ботқасы сұйық｜

棒子～ дауылпаздың тақшасы. 

【糊口】 húkǒu 【 ет. 】  тамақтану. 

Қарын ашуды тоқтату ： 养 家 ～ 

жанұяны асырау. 

【糊涂】(胡涂)hú·tu【сын.】   топаз, 

ақымақ：粧(装)糊涂 ақымақтық жасау; 

тұсаулы. 

【糊涂虫】hú·tuchónɡ【зат.】оңбаған, 

ақылсыз адам, былықтырғыш, мақұлық 

【糊涂账】 hú·tuzhànɡ【 зат.】шатақ 

есепшот;  толық алай-түлей, қара 

қоңыр іс 

縠   hú 〈 书 〉 газ, флёр (ткань); 

шёлковое полотно. 

觳  hú (húsù)〈书〉【ет.】 құсу. 

 

hǔ 

 

虎 1  hǔ ①【 зат.】  жолбарыс.② ер 

жүрек, ер, батылды：～将  батылды 

әскербасшысы.③〈方〉【ет.】：～起脸

айбарлыбейнесін көрсету. ④
(Hǔ)фамилияға қолданылады. 

虎 2  hǔ  жолбарыстың ырылдауы. 

【虎背熊腰】hǔ bèi xiónɡ yāoбатырдай 

күшті 

【虎贲】hǔbēn【зат.】①ер, ер жүрек; 

берендер 

②император қарашынның отрядының 

қолбасшылығы; лейб-гвардияның 

офицері; сара ұлан. 

【虎彪彪】hǔbiāobiāo(～儿 )【сын.】 

айбарлы：～的小伙子 айбарлы ер жігіт. 

【虎步】 hǔbù 【 зат.】 қорқынышты, 

үрейлі, жаугер. 

【虎伏】hǔfú【зат.】  гимнастикалық 

дөңгелек. 

【虎符】hǔfú【зат.】  әскербасынынң 

метладық белгісі. 

【 虎 将 】 hǔjiànɡ 【 зат. 】  батыл 

әскербасы. 

【虎劲】hǔjìn  (～儿)【зат.】 батыл,：

他干起活来真有股子～儿. 

【 虎 踞 龙 盘 】 hǔ jù lónɡ 

pánстратегиялық маңызды пункт 

【虎踞龙蟠】hǔjùlónɡpánстратегиялық 

маңызды жер. 

【 虎 口 】 1hǔkǒu 【 зат. 】  қауіпті 

жер：～脱险 қауіпті жерден жүгіру｜

逃离～ қауіпті жерді қалдырып қашу. 

【虎口】2hǔkǒu【зат.】 бас бармақ пен 

сілтеу бармағы арасындағы бос жер. 

【虎口拔牙】hǔ kǒu bá yá қауіпті іспен 

шұғылдану 

【虎口余生】hǔ kǒu yú shēnɡ өлімнен 

құтылу 

【虎狼】hǔlánɡ【зат.】 жолбарыс пен 

қасқыр. 

【虎魄】hǔpò кәріптас 

【虎气】hǔ·qì【сын.】  бар күщімен. 

Күші мықты：小伙子方脸大眼，瞧着

挺～. 

【虎钳】hǔqián【зат.】 тиски. 

【 虎 生 生 】 hǔshēnɡshēnɡ( ～ 的 )
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【сын.】  күшті әрі өмірге толы 

【 虎 势 】 hǔ·shi 〈 方 〉【 сын. 】  

жолбарыс бейнелі (күшті ер) 

【 虎 视 】 hǔshì 【 ет. 】  айбарлы 

назар：～眈眈  жіберлі назар аудару, 

жебірлі қарау. 

【虎视眈眈】 hǔ shì dāndān жебірлі 

қарау 

【虎头虎脑】hǔ tóu hǔ nǎo салмақты, 

абзал көрініс 

【虎头蛇尾】hǔ tóu shé wěi  бастай 

тұрып, аяғына жеткізбеу. 

【虎威】hǔwēi【зат.】айбарлы көрініс, 

зәулім сымбат 

【虎穴】hǔxué【зат.】 қауіпті жер：龙

潭～ өте қауіпті жер｜不入～，焉得虎

子  Жолбарыстың мысығына қалай 

жетесіз, егер қауіпті жерге бармасаңыз? 

【虎穴龙潭】hǔ xué lónɡ tán те қауіпті 

жер 

【虎牙】 hǔyá〈口〉【 зат.】 азулар; 

ілгері басатын тістер. 

浒(滸)  hǔ 〈书〉көлдің жағалауы. 

唬   hǔ〈口〉【 ет.】  жолбарыстың 

ырылдауы ： ～ 人  қорқыту 

мақсатындағы айтылған шындықтың 

ұлғайтуы. 

琥   hǔ［琥珀］ (虎魄 )(hǔpò)【зат.】 

нефриттен жолбарысты тәріздес сақина  

 

hù 

 

互  hù①【үс.】 өзара, біріккен：～访 

шақырулармен алмасу ｜ ～ 通 

алмасу ｜ ～ 不 干 涉 өзара қол 

сұқпаушылық. 注 意 “ байланыстыру 

мағынасын білдіреді.② (Hù)фамилияға 

қолданылады. 

【互补】 hùbǔ 【ет.】① қосымша.② 

өзара қосымша болып табылатын：互

补性 өзара қосымша болу;  

【互动】 hùdònɡ【 ет.】 әрекеттестік, 

өздігінендік 

【互访】 hùfǎnɡ【 ет.】  сапарлармен 

алмасу. 

【 互 换 】 hùhuàn 【 ет. 】 алмасу, 

алмастыру, айырбастау ： ～ 信 物 

куәліктерімен алмасу| ～ 种 子 

дәндерімен алмасу. 

【 互 惠 】 hùhuì 【 ет. 】  өзара; 

преференциалды ： ～ 关 税 өзара 

преференциялық баждар. 

【 互 利 】 hùlì 【 ет. 】  өзара 

пайдалылық：平等～. 

【互联网】hùliánwǎnɡ【 зат.】  желі, 

интернет 

【互谅】hùliànɡ【ет.】～互让 өзара 

түсіушілік пен өзара сүйіспеншілік：. 

【互让】 hùrànɡ【 ет.】①жол беру; 

өзара әдептілік; 同 学 之 间 要 ～ 

сыныптастарда өзара әріптестік пен 

әдептілік деген болуы керек. 

【互生】hùshēnɡ【ет.】 метабиоз. 

【 互 通 】 hùtōnɡ 【 ет. 】  өзара 

байланысты болу ： ～ 消 息  өзара 

байланысты іс ｜ ～ 有 无  өзара 

байланысты иелену. 

【互相】hùxiānɡ【үс.】 өзара：～尊重 

өзара құрметтілік｜～帮助 өзара көмек 

беру｜～支持 өзара қолдау ету. 

【互质】hùzhì【ет.】 өзара жай сандар. 

【互助】 hùzhù【 ет.】  өзара көмек 

беру ： ～ 合 作  өзара көмек беру 

серіктестігі｜～小组 өзара көмек беру 

тобы. 

户   hù ①есік：门～есік｜夜不闭～

елдегі бейбітшілік.② барлығы：～籍 

тұру құқығы ｜ 专 业 ～  бір ғана 

шикізаттың өндірушісі. ③ 

(Hù)фамилияға қолданылады. 

【户籍】hùjí【зат.】 тұрғын орны 

【户籍警察】hùjíjǐnɡchá 负责户籍登记

和管理工作的民事警察 .简称户籍警 . 

Көші қон полциясы 

【户均】hùjūn【 ет.】按每户平均计

算：～年收入五万元. Жылдық орташа 

кіріс. 

【户口】hùkǒu 【зат.】①тұрғындар.② 

тұрғын орны：报～ тіркелу. 

【户口本儿】hùkǒuběnr【зат.】户口簿. 

Ұй кітапшасы.  

【户口簿】 hùkǒubù【 зат.】  тіркелу 

кітабы 

【户枢不蠹】hù shū bù dù еңбектенген 

сайын адам күшееді 

【户头】 hùtóu 【 зат. 】  жанұяның 

басшысы, есеп шот：开～ есепшотты 

ашу 

【 户 限 】 hùxiàn  〈 书 〉【 зат. 】 

табалдырық：～为穿(【сын.】 容进出

的人很多). 

【 户 型 】 hùxínɡ 【 зат. 】  пәтердің 

планировкасы. 

【户牖】hùyǒu〈书〉【зат.】  есіктері 

мен терезелері. 

【户主】hùzhǔ【зат.】 үй иесі. 

冱(沍)  hù〈书〉тону, қатаю 

护  hù ①  құтқару; қорғау ： 爱 ～

қызғаншақтығымен қорғап жүру｜～路 

қауіпті жол; ②【 ет.】  қамқорлыққа 

алу：官官相～ қол қолды жуар| 爸爸总

是 ～ 着 弟 弟  Әке өзінің іңісің 

қамқорлыққа алды. 

【护壁】hùbì【зат.】 панель 

【 护 兵 】 hùbīnɡ 【 зат. 】 қарашын, 

бодигард; қарауылшы; айдауыл, күзет. 

【护城河】hùchénɡhé【зат.】 қалалық 

ор 

【护持】 hùchí 【 ет.】①  қолдау.② 

көмектесу. 

【 护 短 】 hùduǎn 【 ет. 】  қателікті 

кешіру：孩子有了错误，做家长的不

应～. 

【护法】 hùfǎ ①【 ет. 】  1912 ж. 

Конституцияның қорғауы. ②【 зат. 】 

буддизмге қамқорлық ету 

【护封】 hùfēnɡ 【 зат. 】  конвертті 

қатты қаптап алу 

【 护 航 】 hùhánɡ 【 ет. 】  сотың 

конвоилары. 

 

【护驾】 hùjià【 ет.】  императорды 

қорғау. 

【护栏】 hùlán 【 зат. 】① тұтқа. ②
кедергі. 

【护理】hùlǐ 【ет.】① қамқорлық ету.

② қорғау, сақтау：～林木  орманды 

сақтау｜精心～小麦越冬. 

【 护 林 】 hùlín 【 ет. 】  орманды 

сақтау ： ～ 防 火  орманды жанудан 

қорғау. 

【护坡】hùpō【зат.】рисберма 

【 护 身 符 】 hùshēnfú 【 зат. 】

①  талисман, амулет. ② қорғаушысы, 

сақтаушысы 

【护士】hù·shi【зат.】медбике 

【 护 送 】 hùsònɡ 【 ет. 】  күзеттің 

бақылауында болу; конвойда болу：～

粮草 провиант пен фураж｜～出境 

территорияның қарамағынан күзетпен 

кету. 

【护腿】hùtuǐ【зат.】шингард, крага. 

【护卫】hùwèi ①【ет.】қорғау, сақтау.

②【зат.】 қарауыл. 

【护卫舰】hùwèijiàn【 зат.】 күзеттік 

кеме. 

【护卫艇】hùwèitǐnɡ【зат.】канонерка, 

канорлық кеме 

【护膝】 hùxī 【 зат. 】 наколенник, 

шингард. 

【 护 养 】 hùyǎnɡ 【 ет. 】 ① күту; 

қамдестік; ②мазмұн және жөндеу 

【 护 佑 】 hùyòu 【 ет. 】  қорғау, 

көмектесу, қамқор болу：～一方  бір 

жақтан қамқор бдолу 

【护照】 hùzhào 【зат.】①паспорт.②
күзет куәлігі. 

沪(滬)  Hù 【зат.】 Шанхай |京～铁路 

Пекин-Шанхай-Нанкин теміржолы. 

【沪剧】hùjù【зат.】 Шанхай операсы 

岵  hù〈书〉 жасыл шатқал. 

怙  hù〈书〉 жаман ойларында істеп 

тастау ： 怙 乱   аласапыранды 

пайдаланып алу. 

【怙恶不悛】  hù è bù quān өзінің 

қателігіңде тұру 

戽  hù ①ожау：风～ желді су ожауы.②

【ет.】 су алу：～水机 ожау｜～水抗

早. 

【戽斗】hùdǒu【зат.】  суға арналған 

ожау. 

祜  hù〈书〉бақыт. 

笏  hù ұмытылмас тақтайша 

瓠  hù【зат.】 бөтелке, асқабақ. 
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【瓠果】hùɡuǒ 【зат.】 асқабақ 

【瓠子】 hù·zi 【 зат. 】  асқабақтың 

дәндері. 

 

扈  hù ①〈书〉күту, бірге жүру：～从 

нөкерлері көп болған.②(Hù)фамилияға 

қолданылады. 

【扈从】 hùcónɡ〈书〉①【 зат. 】 

нөкерлер.② нөкер ету：随驾～ нөкер 

ету. 

楛  hù Қытай прутнягы. 

糊   hù желім：面～ұнды желім｜芝

麻～шығыс кунжуты｜辣椒～  қызыл 

бұрыш желімі. 

【糊弄】hù·nonɡ〈方〉【ет.】① өтірік 

айту：说老实话，别～人 шынайы айту 

өтірік айту емес.② әлсіз жасау. Қалай 

болса солай. 

【糊弄局】 hù·nonɡjú( ～儿 ) 〈方〉

【зат.】  алдаушылық：他马马虎虎拾

掇一下就走了，这不是～吗? 

 

huā 

 

化  huā ①айналдыру, өзгеру;  жаңалану: 

潜 移 默 化  аңдаусыз және ақырын 

өзгеріске ұшыру: ②қорыту; есіне тоқу: 

吃的东西不化 желінген қорытылмайды; 

③жібту-, малталану; булану,; өртену; 

冰(雪) 化了 мұз еріді; 水化成汽了 су 

буға айналды.④ туу, пайда болу; 化兴  

пайда болу; 生化 өмірге келу; ⑤ қайта 

туу; бір формадан екіншіге өту, 胜败若

化 табыс пен сәтсіздіктер  бір сыртқа 

ауысқандай болып келеді. ⑥ садақа алу; 

сұрау;  

【化子】huā·zi кедей. 

花  huā ①(～儿)【зат.】 гүл; 这朶花很

好看  бұл гүл өте әдемі; .② (～儿 )

【зат.】：～). мақта; мақталы; 买二斤

[棉]花  екі цзин мақтаны сатып алу; 花

田 мақталы дала; ③нұршашу: 孩子们在

院里放花  балалар аулада нұршашып 

отыр; ④  гүлдер; жапалақтар; 

бүркінділер; 火花 оттың тілдері, алау; 

雪花 қыраулар; ⑤ сурет, кесте; өрнекі 

бейне: ⑥  "қаймақтар": 文 艺 之 花 

әдебиеттің және өнердің алды 

туындылары: ⑦ төл, балалар; 8) әдемі 

әйел, шырайлы; сұлулықтық; 姊妹花 

әдемі апалы-сіңлілілер; 9) гетера, 

жезөкше, 花娘  жезөкше; 10) шешек; 

шадыралар; 出过花儿了  а) шешекпен  

ауырып қалу; б) шешек баулыды; 1①

жара, жарақат; 挂了两次花  екі рет 

жараланды; 1②жұмсау:  ақша шашу:  

花了半天的时间 уақытты жұмсау; 1③

араластыру  1 ④  (Huā)фамилияға 

қолданылады. 

 

【 花 把 势 】 huābǎ·shi 【 зат. 】 

флористші 

【花白】huābái【сын.】  шаштарының 

ағаруы: ～ 胡须 сақал – мұрты ақ｜才

四 十 岁 的 人 头 发 都 ～ 了  Қырық 

жасында адамның басы толығымен ақ 

шаш болып келеді; . 

【花瓣】huābàn【зат.】 жапырақ 

【花苞】huābāo【зат.】гүлшанақ. 

【花边】huābiān (～儿)【зат.】①қию, 

желбір 

②өрнекі пұшпақ, жиектас; ③виньетка, 

өрнекті рама 

【花不棱登】 huā·bulēnɡdēnɡ(～的 )

〈口〉【сын.】 түстері нашар 

【花菜】 huācài〈方〉【 зат.】  түсті 

орамжапырақ. 

【 花 草 】 huācǎo 【 зат. 】  гүл мен 

шөптер. 

【花插着】huā·chā·zhe〈口〉【үс.】交

叉；交错：大人、孩子～坐在树荫下听

评书. 

【花茶】 huāchá【 зат.】  гүлді шай; 

иісті шай. 

【花车】huāchē【зат.】 безендіріліген 

машина; салон-вагон 

【花池子】 huāchí·zi【 зат.】 гүлзар, 

клумба, гүлдің жүйегі 

【花丛】huācónɡ【зат.】Құртина：蝶

舞 百 花 丛  көбелектер жүздеген 

гүлдердің маңайында ұшып келеді. 

【花旦】huādàn【зат.】 сүйкімді жас 

әйел 

【花灯】huādēnɡ【зат.】 түсті шамдар;

看～ түсті шамдарға қарау. 

【花灯戏】 huādēnɡxì【 зат.】  түсті 

шамдармен қосылған оңтүстік 

қытайдағы театр жанрының бір түрі 

【 花 雕 】 huādiāo 【 зат. 】 «хуадяо» 

(шаосиньдық  

【花朵】 huāduǒ【 зат.】花 гүлдер; 

гүлдің білезігі: ：这株牡丹的～特别大 

Бұл  сәлдегүлдің білезіктері ерекше 

үлкен;◇儿童是祖国的～  Жастар – 

мемлекеттің гүлдері. 

【 花 萼 】 huā’è 【 зат. 】 гүлдің  

табақшасы. 

【 花 儿 】 huā’ér 【 зат. 】 ① гүл 

开花儿 гүлдену; 先开花儿后结果儿 қыз 

баладана кейін, ер бала туады;  

② гүлдер (сәндiк өсiмдiктер); 花儿园子

гүл бағы;оранжерея; 种 ( 培 ) 花 儿
гүлдерді өсіру;  

③ оспа; ④ түстердiң суретi бар;  

⑤  өрнек, ою; 带花儿的 өрнектi, ⑥ 

Кукунора жерінде таралған халық 

өлеңдерiнiң жанры 

【花房】 huāfánɡ【 зат.】 оранжерея, 

жылыжай. 

【花费】huāfèi【ет.】 жұмсау：～金钱 

ақшаны жұмсау; ｜～时间  уақытты  

өткізу｜～心血 энергияны жұмсау. 

【花费】huā·fei【зат.】 жұмсау：花费

很多时间 уақытты көп жұмсау 

【花粉】huāfěn 【зат.】гүлдiң аталығы; 

тозаң 

【花岗石】 huāɡānɡshí【 зат.】 гранит 

(тас). 

【 花 岗 岩 】 huāɡānɡyán 【 зат. 】 

топастық; топас 

【花岗岩脑袋】huāɡānɡyán nǎo·dɑi 比

喻玩固不化的脑筋. 

【花梗】 huāɡěnɡ 【 зат. 】 гүлсабақ; 

гүлсағақ 

【 花 骨 朵 】 huāɡū·duo 【 зат. 】 гүл 

бүйрегi. 

【 花 鼓 】 huāɡǔ 【 зат. 】
«хуагу»  (фольклорлық өлеңдер) 

【 花 鼓 戏 】 huāɡǔxì 【 зат. 】 

фольклорлық көрсетілім 

【花冠】1huāɡuān【зат.】 гүлдің тәжі 

【花冠】 2huāɡuān【 зат.】  сәнді бас 

киім 

【花好月圆】huā hǎo yuè yuánәдемі 

көрініс 

【 花 和 尚 】 huāhé·shɑnɡ 【 зат. 】
бұзықтық буддалық монах 

【 花 红 】 1huāhónɡ 【 зат. 】 

шиежапырақты алма ағашы. 

【花红】2huāhónɡ 【 зат.】 тантьема; 

премия 

【花红柳绿】huā hónɡ liǔ lǜ табиғи; 

жарқын 

【花花肠子】huā·huɑ-chánɡ·zi  〈方〉

①зұлымдық, арам ниеттер, тiмiскiлеу, 

қастық, айла; ②айлакер, қаскүнем 

【花花搭搭】 huā·huɑdādā( ～的①
кезектестiру, кезекпен жүру; 

② тегiс емес, бiр қалыпты; iшiнара, 

жүйесiз, онда-мында 

【 花 花 公 子 】 huāhuā-ɡōnɡzǐ алтын 

жастар; плейбой, қатынбасшы 

【花花绿绿】huāhuālǜlǜ(～的)【сын.】 

шұбар, түстi 

【花花世界】 huāhuā-shìjiè жұмбақ 

бұрышы 

【花环】 huāhuán 【 зат.】 гүлдесте; 

гирлянда 

【花卉】 huāhuì 【 зат. 】  гүл мен 

шөптер;  

【花会】 huāhuì 【 зат.】①  гүлдер 

ярмаркасы.② ойындар 

【 花 季 】 huājì 【 зат. 】  гүлденген 

кезі ： ～ 少 女  кішкентай қыздың 

гүлденген кезі|～少年  гүлденген жас 

шақтары. 

【花鲫鱼】huājìyú〈方〉【зат.】 қытай 

алабұғасы (балық). 

【花甲】huājiǎ【зат.】 60 жыл：望花

甲 60-қа таман; 年登花甲 60 жасқа толу. 

【花架】 huājià 【 зат. 】  гүлдердің 

астына қойылатын сүйемел. 

【花架子】huājià·zi【зат.】①құнтсыз 

әрекеттерi 

②әдемi, бiрақ пайдасыз зат; көз майлау 
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工作要扎扎实实，不要搞花架子 көз 

майлау үшiн емес, шындап жұмыс 

iстеуi керек. 

【花椒】 huājiāo【 зат.】① хош иісті 

бұрыш.②Сычуан бұрышы. 

【花轿】huājiào【зат.】үйлену тойына 

арналған паланкин (зембіл) 

【花街柳巷】 huā jiē liǔ xiànɡ ашық 

үйлер көшесі 

【花茎】huājīnɡ【зат.】стрелка 

【花境】huājìnɡ【зат.】бордюр 

【花镜】huājìnɡ【зат.】 алысқа қарай 

үшін арналған көзілдірік 

【花魁】 huākuí 【 зат. 】  гүлденген 

алхоры; куртизанка 

【花篮】huālán(～儿)【зат.】  гүлдер 

кәрзинкесі. 

【花蕾】 huālěi【 зат.】 гүл бүйрегi; 

гүлшанақ 

【花梨木】 huālímù【 зат.】 қызғылт 

ағаш. 

【花里胡哨】huā·lihúshào(～的)〈口〉

【 сын. 】  (өте ) жарық, шұбар, 

көрсетiлген: 

【花脸】 huāliǎn 【 зат. 】 «хуа-лянь»  

театры; қызғылт әдемі бейнесі . 

【 花 蔺 】 huālìn 【 зат. 】 

ақшоқан 

【花翎】huālínɡ【зат.】 шенеунік бас 

киіміндегі тауыстың қауырсындары 

【 花 柳 病 】 huāliǔbìnɡ 【 зат. 】 соз 

аурулары; мерез. 

【花露水】huālùshuǐ【зат.】әтір; иіссу; 

одеколон 

【 花 榈 木 】 huālǘmù 【 зат. 】 

Генри ормозиясы 

【花蜜】huāmì 【зат.】① гүл балы.② 

нектар. 

【 花 面 狸 】 huāmiànlí 【 зат. 】
гималайлық цивета 

【花【зат.】册】huāmínɡcè【зат.】 ат 

тізімі. 

【花木】huāmù【зат.】 гүл мен ағаш. 

【花呢】 huāní【зат.】 твид. 

【花鸟】 huāniǎo  【 зат.】  гүл мен 

құстар 

【花农】huānónɡ  【зат.】гүл өсiрушi 

шаруа. 

【花炮】huāpào【зат.】фейерверк. 

【花瓶】 huāpínɡ(～儿 )【 зат.】  гүл 

сауыты 

【花圃】huāpǔ【зат.】гүл өсiрушi. 

【花期】huāqī гүлдену кезеңі. 

【花旗】huāqí【зат.】 американдық ту 

【花扦儿】huāqiānr【зат.】 сауыттағы  

қиылған немесе жасанды гүлдер 

【 花 前 月 下 】 huā qián yuè xià 

махаббаттың романтикасы 

【花枪】huāqiānɡ 【зат.】①найза.② 

ауыспалы әрекет 

【花腔】huāqiānɡ 【зат.】 колоратура; 

фиоритура 

【花墙】huāqiánɡ【зат.】 қабырғаның 

үстінгі жағынынң көркем декоративті 

безендіруі 

【花圈】huāquān【ет.】 гүл веногы：

献～венок қою. 

【 花 儿 洞 子 】 huārdònɡ·zi 【 зат. 】 

оранжерея 

【花儿匠】huārjiànɡ 【зат.】 бақташы 

【花儿样子】huāryànɡ·zi【зат.】канва . 

【花儿针】  huārzhēn【зат.】кестелеу 

үшiн нәзiк тебен ине. 

【花容月貌】huā rónɡ yuè mào әдемі 

бейнесі; өте көрікті қыз;  

【花蕊】huāruǐ【зат.】аталық; өсiмдiк 

аналығы. 

【 花 色 】 huāsè 【 зат. 】 

① өрнектер және түстер 

② тек, сорт; үлгi, түр 

花色很多 ассортименті мол 

【花纱布】huāshābù【зат.】 мақтаның 

атауы 

【 花 哨 】 huā·shɑo 【 сын. 】    

① жарық, безендiрiлген әшекей; ②
түрлi 

③романтикалық; нәзiк 

【花生】huāshēnɡ【зат.】 жер жаңғағы. 

【 花 生 饼 】 huāshēnɡbǐnɡ 【 зат. 】
жаңғақтың күнжаралары. 

【花生豆儿】 huāshēnɡdòur【 зат.】
аршылған топырақты жаңғақ. 

【 花 生 米 】 huāshēnɡmǐ 【 зат. 】
аршылған топырақты жаңғақ. 

【花生仁儿】 huāshēnɡrénr【 зат. 】
аршылған топырақты жаңғақ. 

【花生油】huāshēnɡyóu【зат.】жаңғақ 

майы 

【花市】huāshì【зат.】 гүл базары. 

【 花 事 】 huāshì 【 зат. 】  көктемгі 

гүлдердің кезеңі. 

【 花 饰 】 huāshì 【 зат. 】  өрнекті 

суреттер. 

【花束】 huāshù 【 зат. 】  гүлдердің 

букеті. 

【花说柳说】huā shuō liǔ shuō〈方〉说

虚假而【ет.】听的话. 

【花丝】huāsī【зат.】аталық желiсі 

【 花 坛 】 huātán 【 зат. 】 ① клумба 

② жонглердiң аксессуары 

耍 花 坛 қақпақыл iстеу 

对顶花坛 жұпты қақпақыл iстеу 

【花天酒地】huā tiān jiǔ dì бұзық өмiр 

сүру 

【 花 厅 】 huātīnɡ 【 зат. 】 қабылдау, 

қонақ үй; бақтағы павильон 

【花头】huā·tou〈方〉【зат.】①түрлi 

түстi өрнектер; ② комбинация, айла-

әрекет 

3)еп,ұста; ④ құпиялы, керемет, 

зерттелмеген 

【花团锦簇】huā tuán jǐn cù түстерге 

толы 

【花托】huātuō【зат.】 гүлтұғыры, гүл 

шоғырының төсегi 

【花纹】huāwén(～儿 )【зат.】өрнек, 

сурет; өрнекi, текстура; 刺 花 纹

татуировка жасау; 花纹装璜 ою. 

【花线】huāxiàn 【зат.】 электр коды 

【 花 项 】 huā·xiànɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

шығын мақалалары 

【 花 消 】 huā·xiɑo  ① шығындар, 

шығын; жұмсалып кеткен; сарқылу 

(ақша ) 

② салықтар, ауыр салмақтар; ③
комиссиялық. 

【花销】huā·xiɑо【ет.】①шығындар; 

②салық, ауыр салмақтар; ③шлицалар 

【花心】huāxīn【зат.】 ①гүлдiң өзегi; 

②сұлудың жүрегi; ③шашқа арналған 

қағылез түстерден жасалған әшекей 

④ұшқалақ адам, плейбой. 

【花信】 huāxìn 【 зат. 】  түстердің 

ауысу кезеңі: әйел адамның 24 жасынан 

басталған жас аралығы. 

【花序】huāxù【зат.】 гүлдену; 单顶花

序 қарапайым гүлдену; 

【花絮】huāxù【зат.】 ұсақ-түйек;：大

会～ жиналыстың ұсақ-түйегі｜赛场～ 

стадион. 

【 花 押 】 huāyā 【 зат. 】  қолы; 

иероглификалық монограммасы; 花押

印 аты бар иероглифтық монограммасы; 

花押签字  парафирование 

【花言巧语】huā yán qiǎo yǔ①көркем, 

бірақ бос сөздер.② мақтанып сөйлеу. 

【 花 眼 】 huāyǎn 【 зат. 】  алысқа 

қараушылық. 

【花样】huāyànɡ(～儿)【зат.】①өрнек; 

үлгi; кездеме, аппликациядағы сурет; 

өрнекi; 花样滑冰 сырғанау өнері; ②

көр-жер; әр түрлi; 花样翻新  түрлендiру; 

③ сәндi шаш; ④ амал, айла; 新花样 

жаңа амал; ⑤ үлгi: 时式花样 сәндi үлгi 

【花样滑冰】huāyànɡhuábīnɡсырғанау 

өнері 

【 花 样 游 泳 】 huāyànɡ 

yóuyǒnɡсинхрондық жүзу. 

【花椰菜】 huāyēcài 【 зат. 】  түсті 

орамжапырақ 

【花园】huāyuán(～儿 )【 зат.】  бақ, 

бақта 

【花展】 huāzhǎn【 зат.】  гүлдердің 

көрсетілімі ： 牡 丹 ～  сәлдегүлдің 

көрсетілімі. 

【花账】 huāzhànɡ【 зат.】  фиктивті 

шот：开～ фиктивті шот ашу. 

【花障】huāzhànɡ(～儿 )【 зат.】 тiрi 

шарбақ. 

【花招】(花着)huāzhāo(～儿)【зат.】①
еп; қақпақыл iстеу, құлық; әдемi жүрiс; 

②манипуляция; қитұрқы қылық, жаман 

әдет; зұлымдық 

【花朝】 huāzhāo【 зат.】  гүлдердің 

туған күні 

【花枝招展】 huāzhī zhāozhǎn сәнді 
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әйел туралы айтылады 

【花轴】huāzhóu【зат.】 гүл осі. 

【花烛】 huāzhú  【 зат.】 1 )үйлену 

тойы май шамдары; ② үйлену тойы, 

неке қию. 

【花柱】huāzhù【зат.】 баған 

【花砖】huāzhuān【зат.】 декоративті 

кірпіш 

【花子】huā·zi【зат.】 кедей. 

【 花 子 儿 】 huāzǐr 【 зат. 】 ①  гүл 

тұқымдары.②〈方〉мақта тұқымдары. 

划 1  huá【 ет.】  ① сызықты өткiзу, 

сызғылау, торлау; 划一条綫  сызықты 

өткiзу; 划一张表格 тiзiм қалыптастыру; 

② шекараны өткiзу, тежелеу, бөлу, 

шайнау; 划一条界綫 шекараны өткiзу; 

划成分 әлеуметтiк белгi бойынша бөлу;  

③ерекшелеу,  қайта санау; 把粮食划一

部分作爲外运 экспортқа астықтың бiр 

бөлiгiн беру;  ④жоспар құру; ⑤ керту; 

тырнау;  在墙上划些字母 қабырғада 

бiрнеше әрiптер сызылды; ⑥шағу; 划

洋火 сіріңке жағу;  

huá 

 

划 -1 huá кенеттен; тез 

划-2(劃)  huá【ет.】  ①есу; қалқу; 划船 

қайықта қалқу 

【 划 不 来 】 huá·bulái 【 сын. 】 

мағынасы  жоқ; тиiмсіз 

【 划 得 来 】 huá·delái 【 сын. 】  

мағынасы бар; тиімді：花这么点儿

钱，解决那么多问题，～ ! Соншама 

көп ақшаны жұмсап қойдық,  бұл 

мәселені шешу  тиімді 

【划拉】huá·lɑ〈方〉【 ет.】①ұқсау, 

қирату 

② әрең жазу, тырнау, айғыздау; ③

барлық жерде үлгеру, лақтыру; ④ тез 

талап ету, ұстап қалу 

【划拳】(豁拳、搳拳)huáquán【ет.】 

саусақтрмен ойналатын ойын 

【划算】 huásuàn 【 ет. 】  есептеу; 

тиімді 

【 划 艇 】 huátǐnɡ 【 зат. 】 каноэ, 

байдарка; каноэда жүзу 

【划子】huá·zi【зат.】 сампан; қайық 

华 1 huá  ① гүлденген, жабулы; 

әшекейлi, өрнектi, сәндi, салтанатты, 

тамашасы; 华轩 салтанатты экипаж; 华

【зат.】даңқты есім; 华幄 өрнекi күрке, 

② жалтылдақ, жалтыр; түрлi-түстi, 

әсерлi; 华 而 睆  безектенген және 

ғажайып; ③ әсемделген, көрсетiлген; 

мәнерлi, ④ғажайып, әдемi; сүйкiмдi: ⑤ 

сарысы;. 

华 2 huá【зат.】 ①түс ;, гүл; 华囿 бақ; 

② түс, атжалман; атжалман және 

абырой; ең жақсы таңдаулы; 

квинтэссенция; 精华  таңдаулы; 才华 

жақсы дарындар; 清华 қоғамның түсi, 

③ ою, әшекей; өңдеу; әсемдеулер; ④

жалтырау, жарқырау, жалтыр; ⑤ қатты 

данқтылық, даңқ 

声 华 ғажайып абырой, даңқ; ⑥

мәдениет; мәдениет орталығы, 京 华 

астаналық орталық 

⑦жемiс; ⑧ қауырсаындар шәпкедегі 

华 3(華)  Huá ①【зат.】 Қытай: 华夷

(戎)  қытай мен қытай емес халықтар. 

【华北】 Huáběi 【 зат. 】  солтүстік 

Қытай. 

【华表】huábiǎo【зат.】 меммориалды 

баған. 

【 华 诞】 huádàn 〈 书 〉【 зат. 】 ①

шалағай, маңызды, жеңiлтек; ② ақын. 

туған күн. 

【华灯】huádēnɡ【зат.】雕饰华美或光

华灿烂的灯：～初上｜长安街上～齐放. 

【华东】 Huádōnɡ 【 зат. 】  Шығыс 

Қытай. 

【华而不实】huá ér bù shí бедеу; көз 

майлау; мылжыңдық 

【华尔街】Huá’ěr Jiē【зат.】(англ. Wall 

Street) Уоллстрит 

【华尔兹】huá’ěrzī【зат.】 вальс 

【华尔兹曲】huáěrcǐqǔ вальс 

【华尔兹舞】huáěrcǐwǔ вальс 

【华发】huáfà〈书〉【зат.】 ақ шаш. 

【华盖】 huáɡài 【 зат.】①① жiбек 

шатыры (императордың экипажының 

үстiнде балдахин); ②қастар; ③шатыр. 

【 华 工 】 huáɡōnɡ 【 зат. 】  қытай 

жұмысшылары 

【华贵】huáɡuì【сын.】  салтанатты, 

әсем; бағалысы 

【华翰】huáhàn〈书〉【зат.】  Сіздің 

хатыңыз 

【华里】huálǐ【зат.】 қытайлық ли. 

【 华 丽 】 huálì 【 сын. 】  ғажайып, 

тамаша; әсерлi; сәндi 

【华美】 huáměi【 сын.】   тамаша, 

керемет：～的乐章 тамаша өлең. 

【华南】 Huánán 【 зат. 】  Оңтүстік 

Қытай 

【 华 侨 】 huáqiáo 【 зат. 】 хуацяо; 

қытайлар. 

【华人】 huárén【 зат.】  этникалық 

қытай ： 美 籍 ～ американдық 

азаматтығы барэтникалық қытай. 

【 华 商 】 huáshānɡ 【 зат. 】  қытай 

көпестері. 

【华氏温标】Huáshì wēnbiāo (Gabriel 

Daniel Fahrenheit) Фаренгейт. 

【华氏温度】Huáshì wēndù Фаренгейт 

деңгейі 

【 华 文 】 Huáwén 【 зат. 】  қытай 

жазуы：～学校 қытай жазу мектебі. 

【华西】Huáxī【зат.】 Батыс Қытай 

【华夏】Huáxià【зат.】 Хуася 

【华严宗】huáyánzōnɡ【зат.】"Хуаянь 

цзин"  сутрасы негізіндегі мектеп 

【 华 裔 】 huáyì 【 зат. 】  қытай 

эмигранты 

【华语】Huáyǔ【зат.】 Қытай тілі. 

【 华 章 】 huázhānɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

керемет жұмыс 

【华中】Huázhōnɡ【 зат.】  Орталық 

Қытай 

【华胄】1huázhòu〈书〉【зат.】 Хуася 

аборигендері. 

【 哗 变 】 huábiàn 【 ет. 】  әскери 

көтеріліс. 

【哗然】huárán【сын.】  шулау; у-шу 

шығару：举座～  залда шу｜舆论～
қоғам шулап жатыр. 

【哗众取宠】 huá zhònɡ qǔ chǒnɡ 

сөзуарлықпен капиталды пайда табу 

铧(鏵)  huá【зат.】 тiс; 

猾  huá қу, айлакер：猾人不能交朋友  

арам адам жақсы дос бола алмайды. 

滑  huá 【сын.】 ①тегiс; сырғанақ; 路

上很滑 жолда өте сырғанақ; ②сырғанау; 

③(Huá)фамилияға қолданылады. 

【滑冰】huábīnɡ ①【зат.】 шаңғы тебу. 

【滑车】 huáchē【 зат.】 блок, шкив; 

ролик; 滑车神经 блок жүйкесi 

【滑车神经】 huáchē shénjīnɡ блок 

жүйкесi 

【滑动】huádònɡ【ет.】  ①сырғанау; 

жылжымалы; 滑【ет.】轴承 сырғанау 

мойынтiрегi; 滑【ет.】摩擦  сырғанау 

үйкелiсi; ② жүру: жылжыту 

滑【ет.】刀盒 пышақ блогiн жылжыту 

【滑竿】huáɡān(～儿 )【зат.】  ашық 

паланкин. 

【滑稽】huá·jī(在古书中念 ɡǔjī) ①
күлдiрерлiк, күлдiргi, күлкiлi, әзiл; 

комизм; 滑稽可笑 күлкiсi келiп тұр; ②

болу; тапқыш, әзiлмен; ③шарап құюға 

арналған ыдыс  

【滑稽戏】 huá·jīxì【 зат.】 комедия, 

фарс  

【滑精】 huájīnɡ【 ет.】① поллюция, 

перматоррея; ②поллюцияны алу. 

【滑溜】 huá·liu〈口〉【 сын.】  ①

сырғанақ, тегiс: ② алғыр; тегiс, 

байсалды 

【 滑 溜 】 huáliū 【 ет. 】  қуыру; 

қақтау ： ～ 鱼 片  қуырылған балық 

бөліктері｜～里脊 қуырылған филе. 

【滑轮】huálún【 зат.】  блок; ролик; 

шкив. 

【滑轮组】huálúnzǔ【зат.】полиспаст; 

жүк көтергiштер 

【滑腻】huánì【сын.】  жұмсақ. 

【滑坡】huápō 【ет.】①құлау, көшкiн; 

②көлбеу бойынша құлау 

【滑润】 huárùn 【 сын.】  ① тегiсi; 

сырғанақ; ② жағу; майлаушыы ： 肌

肤～ денесі мен тері жұмсақ. 

【滑石】huáshí【зат.】тальк 

【滑水橇】huáshuǐqiāo【зат.】 судағы 

шаңғы. 
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【滑膛枪】Huátángqiāng тегiс мылтық  

【 滑 梯 】 huátī 【 зат. 】  балаларға 

арналған төбе. 

【 滑 头 】 huátóu  қулық-сұмдық, 

айлакер; ала аяқ, сұрқия;  қу, 有点滑头 

құлықпен; 滑头眼光 қуақы көзқарас; 耍

滑头 қулану. 

【滑头滑脑】huá tóu huá nǎo айлалы, 

қуақы; қуланып, амалдау, қулық жасау 

【 滑 翔 】 huáxiánɡ 【 ет. 】 ① булау, 

желбiреу; 2 ). жоспарлау 

【滑翔机】huáxiánɡjī【зат.】планёр 

【滑行】 huáxínɡ 【 ет.】① сырғанау; 

(шаңғыларда) жүру; жылжымалысы 

② инерция бойынша қатпару 

③басқару 

【滑雪】huáxuě① (--)【 ет.】  шаңғы 

тебу 

【滑雪板】huáxuěbǎn【зат.】  шаңғы, 

сноуборд 

【滑音】huáyīn【зат.】портаменто. 

 

huà 

 

化  huà ①【ет.】：①айналдыру, өзгеру;  

жаңалану: 潜移默化  аңдаусыз және 

ақырын өзгеріске ұшыру: ② қорыту; 

есіне тоқу: 吃的东西不化  желінген 

қорытылмайды; ③ жібту-, малталану; 

булану,; өртену; 冰(雪) 化了 мұз еріді; 

水化成汽了 су буға айналды.④  туу, 

пайда болу; 化兴   пайда болу; 生化 

өмірге келу; ⑤ қайта туу; бір формадан 

екіншіге өту, 胜败若化  табыс пен 

сәтсіздіктер  бір сыртқа ауысқандай 

болып келеді. ⑥ садақа алу; сұрау; ⑦ 

(Huà)фамилияға қолданылады. 

【化除】 huàchú 【 ет. 】 жою, алып 

тастау, құрту 

【化肥】 huàféi 【 зат. 】  химиялық 

тыңайтқыштар. 

【化工】 huàɡōnɡ【 зат.】  химиялық 

өндіріс. 

【化合】huàhé【ет.】 бірігу, біріктіру; 

化合反应 бірігу реакциясы;  

【 化 合 量 】 huàhéliàng  салмақты 

біріктіру 

【化合物】huàhéwù  құрамы; байланыс 

【 化 合 力 】 huàhélì химиялық 

ракциясының эрнергиясы 

【化合碳】huàhétàn  бірігу көмірсутегі 

【化合价】nuàhéjià【зат.】 валенттілік. 

【 化 解 】 huàjiě 【 ет. 】 ① шеттету, 

рұқсат ету, бейтарап қалдыру; жеңу; 

қиыншылықты апару: 化 解 危 机 

дағдарысты өтеп алу: ②ерiту, балқыту, 

айығу; ③жүк құлату, басыбайлылықтан 

босану; ④түсiндiру, талдау. 

【化境】huàjìnɡ【зат.】 шедевр 

【化疗】huàliáo【зат.】химиотерапия 

【化疗治癌新药】 huà liáozhì’ái xīnyào 

фторафур 

【 化 名 】  huàmínɡ 【 ет. 】  есімді 

ауыстыру; инкогнито 

【化募】 huàmù【 ет.】 садақа беру, 

садақаны сұрату. 

【化脓】huànónɡ【ет.】iрiңдеу, iрiң ағу 

【化身】huàshēn【 зат.】нирманакая; 

бейнелеу, iске асыру 

【化石】huàshí【зат.】①қатып қалған; 

қатып қалу; қазып алынатын 

органикалық қалдықтар 

② сонымен бiрге құрама терминдерде 

түбiрге палео сәйкес келедi -,化石植物

学 палеоботаника, фитология;  化石

【 ет.】物学 палеозоология; ③ тасқа 

қатып қалу, айналып кету: 

【化外】huàwài  【 зат.】мәдениеттi 

емес, тағылық, өркениеттiң 

ықпалдарынан тыс. 

【化纤】 huàxiān【 зат.】  химиялық 

талшықтары. 

【化险为夷】huà xiǎn wéi yíқауіптілікті 

қауіпсіздікке айналдыру 

【 化 学 】 huàxué 【 зат. 】  химия; 

химиялық: 化学工业 химиялық өндіріс; 

化学武器 химиялық қару; 化学木(纸)浆 

целлюлоза; 化学制品 химикаттар; 化学

吸着[作用] хемосорбция 

【化学变化】huàxué biànhuàхимиялық 

айналдыру 

【化学反应】huàxué fǎnyìnɡ химиялық 

реакция 

【化学方程式】 huàxué fānɡchénɡshì 

химиялық теңдік  

【化学肥料】huàxué féiliào химиялық 

тыңайтқыш 

【化学分析】 huàxué fēnxīхимиялық 

анализ. 

【化学工业】huàxué ɡōnɡyè химиялық 

өндіріс. 

【 化 学 键 】 huàxuéjiàn 【 зат. 】 

химиялық байланыс 

【 化 学 疗 法 】 huàxué 

liáofǎ  химиотерапия. 

【 化 学 能 】 huàxuénénɡ 【 зат. 】 

химиялық энергия 

【 化 学 平 衡 】 huàxué pínɡhénɡ 

химиялық теңдік. 

 

【化学式】huàxuéshì【зат.】 химиялық 

формула 

【化学武器】huàxué wǔqì химиялық 

қару 

【 化 学 纤 维 】 huàxué xiānwéi 

(синтетикалық ) химиялық тал жiбi. 

【化学性质】huàxué xìnɡzhì химиялық 

құрамы 

【化学元素】huàxué yuánsù химиялық 

элемент. 

【化验】huàyàn【ет.】  анализ жасау; 

лаболаториялық анализ жасау 

【 化 油 器 】 huàyóuqì 【 зат. 】
карбюратор. 

【化油器清洗剂】huàyóuqì qīngxǐ jì 

 карбюратор тазартушысы 

【化育】huàyù【ет.】 туу мен дамуы;  

【化缘】huàyuán【ет.】 садақа жинау 

【化斋】huàzhāi【ет.】 қайыр сұрау. 

【化妆】huàzhuānɡ【ет.】  әсемдену; 

сәлдену; 化妆品 косметика. 

【 化 妆 品 】 huàzhuānɡpǐn 【 зат. 】 

косметика 

【 化 装 】 huàzhuānɡ 【 ет. 】 киім 

ауыстыру; 化 装 宣 传   саяси 

көзқарастарды театр тарапынан жаю 

【 划 拨 】 huàbō 【 ет. 】 ①  ақша 

шығару：划拨款项  ақшаны жіберу.

② клиринг, клирингтік шотт: 划拨清算 

клирингтік шот. 

【划策】 huàcè  【 ет.】  жоспарлау; 

жоспар құру; 

【划分】 huàfēn 【 ет. 】① щектету; 

бөлу;ерекшелеу; 划 分 出 来 

ерекшелену; . 

【划价处】huàjiàchǔ тіркеу 

【划清】huàqīnɡ【ет.】 шекараны нақ 

орнату：～界限 шектеу. 

【划时代】huàshídài【сын.】  тарихи; 

эпохалық; 的作品 тарихи құрал｜～的

事件  тарихи іс｜～的文献  тарихи 

шығармалар. 

【划一】huàyī①【сын.】  стандарттау; 

унифицировать ету 

【划一不二】huà yī bù èr  біртекті; 

стандартты 

【 划 转 】 huàzhuǎn 【 ет. 】  қайта 

санау：～固定资产 негізгі құралдарды 

қайта санау. 

华 ( 華 )Huà ① Хуашань тауы. ②
фамилияға қолданылады. 

画 1 huà 【 ет.】①шекараны өткiзу, 

шайнау, бөлу; ② жоспарды құру; 

жоспарлау; ③ тоқтау, тойтарылу; ④

суретiн салу; тiркеп жазу; 画得很像 өте 

ұүқсатып сурет салу; 画阴 阳  бояп 

тастау, ⑤ сызықты сызып тастау, сызық 

өткiзу; ⑥  (Huà)фамилияға 

қолданылады. 

画 2 huà  ①сызық; ②сурет, ; қол қою; 

сызба; ③ сурет салу, кескiндеме;  

【画板】 huàbǎn【 зат.】  сурет салу 

тақтасы 

【画报】huàbào【зат.】 иллюстративті 

журнал 

【画笔】 huàbǐ【 зат.】  сурет салуға 

арналған шоқ. 

【画饼充饥】huà bǐnɡ chōnɡ jī өз-өзіңді 

алдау 

【画布】huàbù【зат.】 холст. 

【画册】 huàcè【 зат.】  сурет салу 

альбомы; каталог. 

【画策】huàcè жоспар құру. 

【画到】huàdào【ет.】 белгілену. 

【画地为牢】huà dì wéi láoшек қою, 
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өзіңе шекара жасау 

【画符】 huàfú【 зат.】  амулетте ою 

салу. 

【画幅】huàfú【зат.】①сурет; ②кадр. 

【 画 工 】 huàɡōnɡ 【 зат. 】① эскиз, 

набросок, этюд, скетч . ②  шығыс 

қағазда иеролиф салу 

 

【画供】huàɡònɡ【ет.】  көрсетулерге 

қол қою 

【 画 虎 类 狗 】 huà hǔ lèi ɡǒu өз 

деңгейіне қарамай іске араласу 

【画夹】huàjiā【зат.】 альбом 

【画家】huàjiā【зат.】суретші. 

【画架】huàjià【зат.】 мольберт 

【画匠】 huàjiànɡ 【 зат. 】  суретші, 

маляр 

【画境】huàjìnɡ【зат.】 кеңістік 

【画具】 huàjù【 зат.】  сурет салуға 

арналған құрал-жабдықтар 

【画卷】huàjuàn 【зат.】 сурет. 

【画廊】 huàlánɡ 【 зат.】①  сурет 

галереясы.②боялған корридоро 

【画龙点睛】 huà lónɡ diǎn jīnɡ істі 

аяқтай отырып, оған тағы да соңғы 

штрихтарды қосу 

【画眉】huàméi 【зат.】 қасты бояу 

【画面】huàmiàn【зат.】①сурет, кадр, 

② суреттiң негiзi (материал);  3. 

Фактура [суреттің ]; ④ жазықтағы  

суреттiң перспективасы; ⑤ 

проекцияның жазықтығы 

【画皮】huàpí【 зат.】  боялған тері; 

бетперде; маска 

【画片儿】 huàpiānr〈口〉【 зат.】
(литография ) көркем ашық хат. 

【画片】huàpiàn【зат.】(литография ) 

көркем ашық хат.. 

【 画 屏 】 huàpínɡ 【 зат. 】 (қалқа ) 

кестеленген перде. 

【画谱】huàpǔ【 зат.】  ①кескiндеме 

туралы кiтап 

②суретке арнлаған альбом 

【画蛇添足】 huà shé tiān zúартық 

нәрсені жасау 

【画师】huàshī 【зат.】суретшi; ұста-

суретшi, маэстро ұста 

【画十字】huà shízì ① қолдың орнына 

крест қою.②шоқыну. 

【画室】huàshì【зат.】шеберхана. 

【画坛】huàtán【 зат.】  көркем өнер 

әлемі (журналдағы бөлім). 

【 画 帖 】 huàtiè 【 зат. 】  суреттер 

аьбомы. 

【画图】huàtú  ①(--)【ет.】 сурет салу: 

сызу：～员 суретші.②【зат.】 сурет; 

сызба：这些诗篇构成了一幅农村生活

的多彩的～. 

【画图器】huàtúqì  сызуға арналаған 

құрал-жабдықтар; 

【画图板】huàtúbǎn  сызба тақтасы 

【画图纸】 huàtúzhǐ сызуға арналған  

қағаз 

【画图规】huàtúguī циркуль 

【画外音】 huàwàiyīn【 зат.】  кадр 

артындағы дыбыс. 

【画像】 huàxiànɡ① (--)【 ет.】 адам 

бетінің суретін салу.②【 зат.】  сурет 

(кісінің суреті) ; 画像的陈列 портреттер 

экспозициясы; 画像的原本 портреттің 

түпнұсқасы 

【 画 押 】 huàyā 【 ет. 】  қол қою; 

мақұлдау 

【 画 页 】 huàyè 【 зат. 】  кітаптағы 

жабыстырғыш суреті 

【画院】huàyuàn【зат.】 көркем сурет 

академиясы. 

【画展】 huàzhǎn 【 зат. 】  суреттер 

көрмесі ： 看 ～ суреттер көрмесін 

тамашалау. 

【 画 知 】 huàzhī 【 ет. 】  Ресми 

қағаздарда «Көрілді» таңбасын қою. 

【画轴】huàzhóu【зат.】бұрама қағаз; 

бүктеме қағаз; жұмарланған қағаз; 

【画字】 huàzì 〈方〉【 ет.】  ресми 

қағаздарды бүктеу 

话 (話 )  huà (～儿 )【 зат.】①сөздер, 

өрнек; сөйлем 

说错了一句话 бiр сөзде қателесті; ②сөз, 

тiл, диалект; 说中国话 (қытай тiлiнде 

сөйлеу ) қытайша сөйлеу; ③әңгiме, 谈

了半天话 ұзын әңгiме соқты; ④әңгiме, 

ертегi, аңыз; баяндау 

?? (ертегi ) тарихи әңгiме 

⑤  шартты ұсынысты білдіретін  

конструкция; 他去的话,我也去 егер ол 

барса, онда мен де барамын. 

【话把儿】 huàbàr【 зат.】  мағына, 

сөздер. 

【 话 本 】 huàběn 【 зат. 】  ауыз 

әдебиетіндегі кітап нұсқасы 

【 话 别 】 huàbié 【 ет. 】  ажырасу 

алдындағы әңгімелесу 

【话柄】 huàbǐnɡ【 зат.】  әңгімелесу 

тақырыбы ： 转 话 柄  әңгімелесу 

тақырыбын өзгеру 

【话费】 huàfèi【 зат.】  телфондағы 

баланс, телефондағы ақша мөлшері：

您的话费即将用完 Сіздің балансыңыз 

жуырда бітеду;. 

【话锋】 huàfēnɡ【 зат.】  әңгіменіңғ 

тақырыбы. 

【 话 机 】 huàjī 【 зат. 】  телефон. 

Телефон аппараты. 

【话旧】 huàjiù 【 ет. 】  өзінің ескі 

достығын есіңе алу. 

【话剧】 huàjù【 зат.】 драматикалық 

спектакль. 

【话口儿】 huàkǒur  〈方〉【 зат.】 

түстің тоны 

【话里有话】 huà·li yǒu huà сөздер 

сөзден де көп айтады 

【话梅】 huàméi【 зат.】  құрғалған 

алхоры 

 

【话说】huàshuō 【ет.】  тағы айтып 

кету 

【话题】 huàtí 【 зат. 】  әңгімелесу 

тақырыбы 

【 话 亭 】 huàtínɡ 【 зат. 】 телефон 

будкасы. 

【话筒】 huàtǒnɡ 【 зат.】  мегафон: 

микрафонды трубкасы 

【话头】huàtóu(～儿)【зат.】 тақырып, 

мәселе. 

【 话 务 员 】 huàwùyuán 【 зат. 】 

телефонист 

【话匣子】huàxiá·zi  〈方〉【 зат.】
фонограф; граммофон. 

【话音】huàyīn  (～儿)【зат.】 сөйлеу 

дыбыстары. 

【话语】huàyǔ【зат.】тіл, сөз 

【话语分析】huàyu fēnxī дискурсивті 

анализ 

【话语权】huàyǔquán сөйлеу құқығы 

【 话 语 语 言 学 】 huàyu уǔyánхué  

мәтіннің лингвистикасы 

 

huái 

 

怀 huái ①【зат.】 (胸部) кеуде; (胸前) 

қойын, қолтық, қуыс; (怀抱) құшақ：塞

进～里  бір нәрсені,біреуді қойнына 

тығу; 把 婴 儿 抱 在 ～ 里  баланы 

құшағында (қолында) ұстау; 小孩紧紧

地抱在～里  баланы кеудесіне қатты 

басу; 掩着～ кеудесіне жасырып қою; 

小孩儿睡在妈妈～里  сәби анасының 

кеудесінде ұйықтап қалды.( ② ( 胸

怀 )көңіл, жүрек, ой, сезім ：壮～  ер 

жүрек; 襟～көкейтесті сезім, асыл ой, 

көңіл сырлары.③(思念) есіне алу, ойы 

жетелеу, үнемі ойлау；(怀念) ойға кету, 

сағыну, аңсау ： ～ 乡  туған жерін 

сағыну; ～友  достарын сағыну; ～古

ескіні аңсау .(④【 ет.】  жүкті болу, 

аяғы ауыр болу ： ～ 胎  құрсақ 

көтеру; ～孕  жүкті болып қалу.( ⑤

【 ет. 】 ( 心 里 存 有 )ойында болу, 

көңілінде болу, сезіну：～恨 жек көру, 

кек сақтау; 不～好意  қазымырлану, 

мазасыздану; 少 (shào) ～ 大 志 

мақсатсыздық, ұлылыққа тырыспау; ～

着希望 үміті болу, үмітпен; ～着感激的

心情 ризашылық сезіммен;  ～着无比的

愤怒 шексіз ашумен; ～着极大的兴趣 

үлкен қызығушылықпен. ⑥ (Huái) 

【зат.】 тегі. 

【怀抱】huáibào ①【ет.】 (抱在怀里) 

құшағында ұстау：～着婴儿  баланы 

құшағында ұстау; ～ 小 孩 的 妇 女 

қолында бала көтерген әйел.(②【зат.】

(胸前) кеуде, құшақ：睡在母亲的～里

ана құшағында ұйықтау ◇在大自然

的～里 табиғат аясында; 回到祖国的～ 

http://www.zhonga.ru/cn/xp8lk
http://www.zhonga.ru/cn/d2xso
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туған жердің құшағына оралу.③【ет.】

(心里存有) ойында болу, көңілінде болу, 

сезіну ： ～着 远大 的理想  алдына 

жоғары мақсат қою.(④〈书〉【 зат.】

(心胸 ) талпыныс, ұмтылыс； (打算 ) 

жоспар, мақсат：别有～ қандай да бір 

ерекше ойда болу .⑤ (～儿 )〈方〉

【зат.】балалықтағы арман. 

【怀表】huáibiǎo【зат.】 қол сағат. 

【 怀 才 不 遇 】 huái cái bù yù 

мойындалмаған талант; талантты,бірақ 

қадірленген жоқ; талантты бола тұра 

атақсыз қалып қойды. 

【怀春】huáichūn〈书〉【ет.】махаббат 

отына күю, құштарлықтан өртену. 

【怀古】 huáiɡǔ 【 ет. 】 көнені еске 

алу：赤壁～  Кызыл шың түбіндегі 

көне шайқасты есіне алды. 

【怀鬼胎】huái ɡuǐtāi ар-ожданы таза 

емес, арсыз. 

【怀恨】 huáihèn【 ет.】  біреуге кек 

сақтау, ызалы болу, жек көру, тісін 

қайрау：～在心  көңілінде кек сақтау, 

біреуді іштей жек көру. 

【怀旧】huáijiù【ет.】   өткен өмірін 

еске алу. 

【 怀 恋 】 huáiliàn 【 ет. 】  сүйсіне, 

сүйіспеншілікпен ойлау：～故园风物 

туған жер көріністерін сүйсіне есіне алу. 

【 怀 念 】 huáiniàn 【 ет. 】 ыстық 

ықыласпен есіне алу; сағыну, 

аңсау：～祖国  отанын аңсау; ～故乡 

туған жерді есіне алу; ～ 亲 人 

жақындарын сағыну. 

【 怀 柔 】 huáiróu 【 ет. 】  жеңіл, 

қайраттандыру：～政策 жеңіл саясат. 

【怀胎】huáitāi【ет.】жүкті ：十月～ 

жүктілігі он айлық, ～的母牛 буаз сиыр. 

【 怀 想 病 】 huáixiǎnɡbìng 【 ет. 】 

Отанды аңсау. 

【怀想】 huáixiǎnɡ【 ет.】 ойға кету, 

сағыну, аңсау：身在国外，常常～故乡 

өзім шет елде болғанда, жиі туған 

жерімді аңсаймын. 

【怀疑】 huáiyí 【 ет. 】① ( 疑惑 ) 

күмәндану, күдіктену：感到～  күдік 

сезу; 表示～күдіктенуін білдіру;引起～ 

күдіктендіру; 令人～күдікті; 毫不～ еш 

күмәнсіз; ～一切 бәрінен күмәндану; ～

的眼光  күдікті көзқарас; ～的语调 

күмәнді сарындағы сөз; ～ 的 论 调 

күдіктену сөздері;～态度  скептицизм, 

күмәндана қарау; 对计划抱～态度 

жоспарға күмәнмен қарау; 我对他的诚

意 ～ мен оның шыншылдығында 

күдіктенемін; 他的话叫人～  оның 

сөздері адамда күмән тудырады; 对于这

个 结 论 谁 也 没 有 ～  осы шешім 

бойынша тағы кімнің күмәні жоқ.(②

күмәндану, күдіктеніп қалу: 令人～的

行为 күдікті мінез-құлық; 令人～的人

物  күдікті адам; ～是特务  біреуді 

тыңшы деп күмәндану; ～ ...在间谍活

【 ет. 】  біреуден тыңшылықта 

күдіктену; 抱 着 ～ 的 态 度 看 人 

адамдарға күдіктене қарау; пайымдау, 

болжамдау, болжам ：我～他今天来不

了 Менің пайымдауымша, ол бүгін келе 

алмайды . 

【怀疑派】huáiyípài скептиктер. 

【怀疑主义】huáiyízhǔyì скептицизм.  

【怀疑主义着】huáiyízhǔyìzhe скептик. 

【怀孕】 huáiyùn жүкті болып қалу, 

аяғы ауыр болу:  不想要的～ жағымсыз 

жүктілік;她～了  оның аяғы ауыр, ол 

бала күтуде. 

淮  Huái①淮河，Хуайхы- Ұлы Қытай 

жазығынан, Аньхуй провинциясы 

маңынан ағып өтетін өзен.( ②
фамилияға қолданылады тегі. 

【 淮 北 】 Huáiběi Хуайхы өзенінің 

солтүстігіндегі аудан. 

【淮海】Huái-Hǎi Хуайхы өзені. 

【 淮 剧 】 huáijù Жиаңсу 

провинциясының жергілікті театры. 

【 淮 南 】 Huáinán Хуайхы өзенінің 

оңтүстігінде орналасқан аудан. 

槐 huái 

【槐】   huái 【 зат.】 (①Жапонияда 

танымал софора гүлі(гүлдері сары 

түсті) .(②(Huái)姓 тегі. 

【槐蚕】huáicán софора көбелегі.  

【槐豆】huáidòu софора дәндері. 

【槐黄】huáihuáng софора гүлдері мен 

жемісінен алынатын сары бояғыш зат.  

【踝】   huái өкше; табан; жіліншік; 

сирақ; тобық; толарсақ: 内 ～  ішкі 

сирақ ; 外～ сыртқы сирақ. 

【踝子骨】huái·ziɡǔ〈口〉    踝. 

【耲】  huái［耲耙］(huái·bà) соқа. 

 

huài 

 

【坏】 huài (①жаман；нашар：工作做

得 不 ～  жұмыс жаман 

жасалынбапты.( ② жаман, сапасыз, 

жиіркенішті ： ～ 人  жексұрын, 

оңбаған ; ～事 жаман іс; 这个人～透了 

мына адам жексұрын екен.( ③

құртылу ： 水 果 ～ 了 жемістер 

құртылып кетіпті; 玩 具 摔 ～ 了 

ойыншықты лақтырып сындырды. (④ 

нашарлап кету：吃了不干净的食物容

易～肚子 таза емес азық-түоіктерді жеп 

асқазанды нашарлатып алу оңай.( ⑤ 

сұмдық, тіптен нашар：饿～了 сұмдық 

аш, 气～了  сұмдық ашулану; 忙～了

тіптен қарбалас; 这件事可把他乐～了 

бұл іс оны сұмдық қуантуы мүмкін.⑥

жаман ой, арам ой ：使～  өсектеу, 

даттау; 一肚子～ көңілі арам ойға толы. 

【 坏 处 】  huài·chu зақым, жаман, 

зиянды：这么做一点～也没有  бұлай 

жұмыс істегенінің зияны жоқ; 这有很

多～мұның жамандығы өте көп;  这有

什么～ мұныі несі жаман! 

【 坏 蛋 】 huàidàn 〈 口 〉 жексұрын, 

сұмпайы, оңбаған: 大 ～  таймас 

жексұрын. 

【坏东西】huàidōnɡ·xi жексұрын неме. 

【坏分子】huàifènzǐ зиянды, жарамсыз 

элемент; зиянкеш. 

【坏话】 huàihuà 【 зат. 】 ( ① өсек, 

жаман сөз：不能光听颂扬，好话～都

要听  Мақтауды ғана естімей, жақсы 

сөзді де жаман сөзді де естіп жүру 

керек; 这是有人说他～  адамдар ол 

туралы өсек айтып жүр.(②қате айту：

有话当面讲，不要在背后说人～ айтар 

сөзді бетке айтқан дұрыс, артынан 

сөйлеу дұрыс емес. 

【坏疽】huàijū гангрена, шіру: 感染

性～ инфекциялық гангрена. 

【坏人】huàirén 【зат.】(① жексұрын, 

оңбаған, арсыз адам; (②зиянкеш: 不放

过一个～, 不惩办一个好人 бір де бір 

зиянкешті қолдан жібермей, бір де бір 

бейкүнә адамдарды жазаламау. 

【 坏 人 坏 事 】 huàirén huàishì жат 

элементтер мен жаман әрекеттер: 揭

发～ қылмыскерлер мен олырдың ісін 

әшкерелеу;  要 与 ～ 作 斗 争
қылмыскерлер мен олырдың істерімен 

күрес жүргізу керек.  

【 坏 事 】 huàishì( ① жамандық, 

жауыздық ：做～ көп жамандық жасау; 

他做了很多～  ол өте көп жаман іс 

жасаған; 法西斯分子干很多 фашисттер 

жасамаған жауыздықтың өзі жоқ.( ②

【зат.】坏事情；жаман іс：坏人～жат 

элементтер мен жаман әрекеттер. 

【坏水】huàishuǐ(～儿)【зат.】  арам 

ой；жаман ниет：一肚子～ іші толған 

арам ой. 

【坏死】huàisǐ некроз, жансыздану: 心

肌～жүрек бұлшықетінің некрозы; 组

织～ұлпатардың жансыздануы; ～的组

织  жансызданған ұлпалар. 

【坏血病】huàixuèbìng цинга: ～患者  

цингамен ауырушы адам. 

【坏账】 huàizhànɡ【 зат.】  үмітсіз 

қарыз, жаман есеп. 

 

huān 

 

【 欢 】  huān ① қызықты, қуану, 

шаттану ：～喜  қуану; ～乐  көңіл 

көтеру; ～迎  қуана қарсы алу; қош 

келіпсіздер! ～送 шығарып салу; ～度

春 节  көктемгі мерекені қызықты 

өткізу.(②жақын адамдар, сүйетін жан: 

新～ .③〈方〉белсенді, жанданған：

火着得很～ өрт тез жанданып кетті; 雨

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өкше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/табан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіліншік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сирақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тобық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толарсақ/
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越 下 越 ～  жаңбыр жауған сайын 

қатайып барады; 工作干得正～ жұмыс 

өте белсенді атқарылды; 孩子们玩得～ 

балалар қызып ойнап кетті. 

【欢蹦乱跳】huān bènɡ luàn tiào  дені 

сау, еті тірі, шапшаң, қайратты,：幼儿

园里的孩子个个都是～的 балабақшада 

балалардың әрқайсысы шапшаң.  

【 欢 畅 】 huānchànɡ қуанышты ，

қызықты, жаңымды, ұнамды：心情～ 

көңіл-күйі көтеріңкі; 心中～  іштей 

қуанды. 

【欢度】huāndù  【 ет.】  қуанышты 

өткізу, қызықты өткізу ： ～ 节 日  

мерекені қызықты өткізу. 

【欢歌】 huānɡē①【 ет.】  қуана ән 

айту：尽情～ рахаттана ән айту ◇ 汽

笛在～  ән айта ысқыру.(②【 зат.】 

қуанышты ән, ойнақы ән：～笑语  ән 

мен әзіл; 远处传来了青年们的阵阵～ 

алыстан жастардың ойнақы әні есітілді. 

【欢呼】huānhū  қуанғаннан айғайлау, 

шаттана айғайлау ：热烈～ қол соғып 

қошеметтеу; ～ 胜 利  жеңіске жетіп 

шаттана айғайлау; ～中华人民共和国万

岁 ! Қытай Халық Республикасы 

жасасын! 

 【欢呼声】 huānhūshēnɡ  көтеріңкі 

дауыспен қол шапалақтау: 掌声和～合

并在一起  қол соққан қошеметтер мен 

шаттанған айғайлар бір біріне сіңісіп 

кетті. 

【欢聚】 huānjù【 ет.】   қуанышты 

кездесу, қызықты кездесу: ～ 一 堂 

қызықты кездесу өтті. 

【欢快】huānkuài  欢乐 мағынасында. 

【 欢 乐 】 huānlè  қуанышты, 

қызықты ： ～ 的 心 情  қуанышты 

көңілкүймен,～的乐曲 ойнақы ән;广场

上～的歌声此起彼伏  алаңдағылар 

біріне соң бірі ойнақы әндерді 

айтты; ～的晚会 қызықты кеш. 

【欢闹】 huānnào 【 ет.】 (① сауық-

сайран, шаттық ：孩子们在操场上～ 

ойын алаңындаға балалар ойын-сауық 

құрып жатыр; .( ② қызу, жанданған, 

шулы：～的锣鼓声、鞭炮声响成一片  

ұрмалы аспаптар мен отшашулардың 

дусының жаңғырығы бірігіп кетті. 

【 欢 洽 】 huānqià қуану, шаттану, 

мамырлау, ләззаттану ：两人谈得十

分～ екуі шаттана әнгімелесті. 

【欢声】huānshēnɡ【 зат.】  қызықты 

дыбыс, қуанышты әуен, ойнақы 

дыбыс ：～雷【ет.】 қызықты әуенге 

таң қалды. 

【欢声雷动】huānshēnɡléidòng   қызу, 

тоқтаусыз шапалақтап қошемет көрсету. 

【欢实】 huān·shi  〈方〉 белсенді, 

қайратты, шапшаң：你看，孩子们多～

啊 ! Қарашы, балалар қандай 

белсенді!｜机器转得挺～ .也作欢势  

Машина шапшаңдады. Және белсенді 

жұмыс істеуде. 

【 欢 势 】 huān·shi 同 “ 欢 实 ” 

мағынасында. 

【欢送】 huānsònɡ【 ет.】  шығарып 

салу：～会 шығарып салу кеші; ～的人

很多 шығарып салатын адам өте көп; 

鼓掌～ қошеметпен шығарып салу. 

【 欢 送 会】 huānsònɡhuì салтанатты 

шығарып салу кеші: 举行～  шығарп 

салу кешін ұйымдастыру. 

【欢腾】 huānténɡ【 ет.】  масаттану, 

жайраңдау, қуану：喜讯传来，人们立

刻～起来 жақсы хабар келсе, адамбар 

бірден жайраңдан шыға келеді; 在～的

节日里 шаттық толы мерекеде;  举国～ 

бүкіл елді шаттық билеп алды. 

【欢天喜地】huān tiān xǐ dì  қызықты 

әрі құанышты:  ～的样子  қызықты әрі 

қуанышты кейіп; 他 ～ 地 走 了  ол 

қуанышты болып кетті;  人 人 ～ 

барлығы көтеріңкі әрі шаттыққа толы 

көңіл күйде болды. 

【欢喜】huānxǐ (①қуаныш, шаттық：

满心～ шын жүректен қуану, 欢欢喜喜

过春节 жаңа жылды қызықты өткізу; 她

掩藏不住心中的～  Ол жүрегіндегі 

шексіз қуанышты жасырды; 大家都欢

欢 喜 喜 的  жұрттың бәрі шексіз 

қуанышты.( ②【 ет. 】  ұнату, жақсы 

көру：他～打乒乓球  Ол үстел теннисі 

ойыны ойнауды ұнатады; 他很～这个孩

子 Ол мына сәбиді өте жақсы көреді; 我

不～和这种人打交道   Мен ісімнің 

мынадай адамдармен болуын 

қаламаймын . 

【欢笑】 huānxiào【 ет.】   жайдары 

күлкі ：室内传出阵阵～声  бөлме 

ішінен жайдары күлкү дыбысы естілді. 

【欢心】 huānxīn【 зат.】  игі ниет, 

ыстық ықылас, шаттық：讨人～  игі 

ниетке итермелеу ; 这孩子人小嘴甜，

最得爷爷奶奶的～  мына баланың 

қылығы сондай тәтті, ол ата-әжесінің 

шаттығы; 得 不 到 ～  ықыласынан 

пайдаланбау . 

【 欢 欣 】 huānxīn  ： шаттану, 

жайраңдау қуанышты, қызықты：～的

心情 қуанышты көңілкүймен, ～的乐曲 

ойнақы ән; 广场上～的歌声此起彼伏 

алаңдағылар біріне соң бірі ойнақы 

әндер айтып шаттанды; ～ 的 晚 会 

қызықты кеш; ～ 鼓 舞  қуана 

шабыттану ; 人 人 ～ 鼓 舞  жалпы 

шаттану, жайраңдау ; 令人  ～鼓舞 

жүректерді шаттыққа толтыру. 

【 欢 颜 】 huānyán 〈 书 〉【 зат. 】  

біреудің құрметіне ас беру：强作～  

күштілердің құрметіне ас беру. 

【欢迎】huānyínɡ【ет.】(①қарсы алу, 

күтіп алу：～,～! Қош келдіңіз! ～贵宾 

қадірлі қонақты қарсы алу; ～大会 

кездесу жиыны; 热 情 ～  代 表 团 

делегацияны ыстық ықыласпен қарсы 

алу.(②қолдау, жақтау,қарсы алу：～你

参加我们的工作   біздің жұмысқа 

қатысуға қош келдің! 新产品很受消费

者的～ жаңа тауарларды тұтынушылар 

қуана қабылдайды; 你是在我们家里一

位～的客人  Сен үнемі біздің үйдің 

қадірлі қонағысың. 

【 欢 迎 词 】 huānyínɡcí амандасу, 

құттықтау сөз: 致 ～  құттықтау сөз 

сөйлеу;  向....致～ біреумен амандасу;  

同 学 们 ! 现 在 请 我 们 老 师 致 ～ 

Студенттер! Қазіргі сөз біздің 

ұстазымызға беріледі.  

【欢迎会】huānyínɡhuì салтанатты кеш. 

【 欢 愉 】 huānyú қуанышты, 

бақытты：～的笑容  қуанышты бет-

бейне; 人们沉浸在节日的～之中 

Мереке барысында адамдар бақытты 

әрі қуанышты болып жүреді. 

【欢悦】huānyuè  қуану, көңілі толу, 

шаттану, жадырау, жайнау  ：满心～ 

шын жүректен қуану, бар ықыласымен 

жадырау, шын көңілден шаттану; ～的

笑声 жадырай күлу, шаттана жымию. 

【欢跃】 huānyuè 【 ет. 】  «欢腾 » 

мағынасында. 

【獾】  huān борсық, және борсық 

тәріздестердің атауы. 

 

huán 

 

还 huán ( ① қайту, қайтару, қайта 

оралу：～家 үйге қайта оралу;  ～乡 

туған жерге қайта оралу; 退耕～林 

орман шаруашылығындағы жер 

өңдеуге қайта оралу.(② қайтару：偿～ 

қайтарып беру; ～ 书  кітапты 

қайтару.( ③ беру, жауап беру ：～嘴 

қасарысу, ерегісу, тайталасу; ～ 手 

соққыға соққымен жауап беру; ～击 

қарсы соққы беру; ～价 қарсы баға; ～

礼 сыйлыққа сыйлықпен жауап қату; 以

牙～牙，以眼～眼 сыйға сый, сыраға 

бал.(④ қалпына келтіру: ～俗 дәстүрді 

қайта қалпына келтіру; ( ⑤  (Huán)

【зат.】 тегі. 

【还报】 huánbào 【 ет. 】   қатару, 

ризашылық білдіру, кек қайтару . 

【还本】 huánběn【 ет.】   ақшаны, 

капиталды қайтару ： ～ 付 息  

пайыздарды  төлеп қарызды өтеу. 

【还给】huángěi (②还  мағынасында. 

把书～图书馆  кітапты кітапханаға 

қайтару. 

【 还 魂 】 huánhún 【 ет. 】  рухтың 

денеге қайта оралуы. 

【还击】huánjī 【ет.】  қарсы соққы, 
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қарсы соққы қайтару, тойтарыс беру: 开

炮～ қарсы артилериялық оқ жаудыру; 

自 卫 ～  өз қорғанысы мақсатында 

тойтарыс беру. 

【 还 籍 】 huánjí  ( ① бұрынғы 

азаматтығын қалпына келтіру; ( ②
отанына қайту, бұрынғы мекен- жайына 

оралу. 

【还价】 huánjià(～儿 ) саудаласу, өз 

бағасын ұсыну ： 讨 价 ～  біреумен 

саудаласу; 请 别 ～  саудаласпауды 

өтінемін. 

【 还 口 】 huánkǒu  【 ет. 】  

қарсыласу ：骂不～ Қарсыласпа! 

【还礼】huánlǐ 【ет.】  (①сәлеммен 

жауап қату ：连长敬了一个礼，参谋长

也举手～  .(②Сыйға сый беру. 

【还迁】huánqiān 【ет.】 回迁. 

【还情】 huánqínɡ 【 ет.】  есептесу, 

қарызды өтеу:  ～债务 қарыздарды өтеу, 

қарызды жабу, 全部～   толығымен 

есептесу, толық.  

【还手】 huánshǒu 【 ет.】шабуылға 

тойтарыс беру, ақы қайтару, соққыға 

соққымен жауап беру ： 打 不 ～ 

қарсыласпау; 无～之力  қарсыласуға 

шама жоқ. 

【还俗】huánsú 【ет.】 діни атағынан 

айырылу. 

【 还 席 】 huánxí 【 ет. 】  зияпатқа 

шақыру：明天晚上我～，请诸位光临 

Ертен кешке зияпатқа шақырамын, 

келуіңізді сұраймын. 

【还乡】huánxiāng отанға қайта оралу, 

туған жерге оралу. 

【 还 乡 团 】 huánxiāngtuán «қайта 

оралушылар тобы» (қайта оралға 

қарулы күштер) 

【还阳】huányánɡ  【ет.】  өлім мен 

қайта тірілу. 

【还原】huányuán【ет.】 (①қалпына 

келтіру, бұрынғы кейпін қалпына 

келтіру.( ② қалыптау, қалпына 

келтіру:  ～反应   қалпына келтіру 

реакциясы. 

【 还 原 剂 】 huányuánjì 【 зат. 】 

қалыптаушы, қалыптаушы зат. 

【还愿】 huányuàn 【 ет. 】  ( ① өз 

парызын орындау, парызын орындау 

мақсатында.(②өз уәдесін орындау. 

【还债】huánzhài 【ет.】 қарызын өтеу, 

қарыздан құтылу. 

【还账】 huánzhànɡ 【 ет.】  «还债 » 

мағынасында. 

【还嘴】  huánzuǐ 【ет.】  қарсыласу, 

ұрысу, қырсығу：无论你怎么说，都

不～ Не айтарыңызға қарамай , баріне 

қарсымын. 

环 huán 

【环】 (環 )huán ① (～儿 )【 зат.】 

сақина, ：耳～ сырға; 花～ гул шеңбер; 

铁 ～  темір шеңбер.( ② шеңбер 

нысана ：三枪打中了二十八～ үш оқ 

шеңбердің 28 нысанына тиді.③【зат.】 

«环节 » мағынасында;  ( ④【 ет. 】 

айналасы, айналдыру ：～ 绕  қамту, 

айналдыру; ～球 жаһандық, жер шары, 

әлемдік; ～城铁路 теміржол айналымы, 

торабы.(⑤(Huán) 【зат.】 тегі. 

【环靶】huánbǎ【зат.】 нысан. 

【环保】huánbǎo ①【зат.】 қоршаған 

ортаны қорғау.( ② экологияны 

сақтау ： ～ 建 材 экологиялық таза 

құрылыс материалдары; ～ 餐 盒  

экологиялық таза тағамдар. 

【环抱】huánbào 【 ет.】  белбеулеу; 

қоршау：群山～ тау қоршаған; 青松～

陵墓 моланы қайыңдар қоршаған. 

【 环 岛 】 huándǎo 【 зат. 】  арал 

айналасында. 

【环顾】huánɡù〈书〉【 ет.】  қарап 

шығу, қарау, зер салу, зерделеу：～左右 

жан-жағына қарап; ～ 四 座  төрт 

тарапын қарап шығу. 

【环合】huánhé〈书〉【ет.】  қоршау, 

қамту：四面竹树～  төрт жағынан 

бамбукпен қоршалған. 

【环节】 huánjié【зат.】 (①сегмент.(②

таспа, шынжыр, тізбек ： 主 要 ～ 

маңызды тізім; 薄弱～ әлсіз тізбек. 

【环节【 ет. 】物】 huánjié dònɡwù 

【ет.】 таспа құрттар. 

【环境】huánjìnɡ【 зат.】①қоршаған 

орта, қоршаған дүние ： ～ 优 美 

ғажайып қоршаған орта; ～ 卫 生 

қоршаған санитарлық жағдай; 这 里

的 ～ 很 好  мұнда қоршаған орта 

шарттары өте жақсы.(②ахуал, жағдай 

шарт：客观～  материалдық орта; 工

作～  жұмыс шарттары; 生活～  өмір 

сүру шарттары; 和平～ бейбіт жағдай ; 

社会～ әлеуметтік орта ; 自然～ табиғи 

орта. 

【环境保护】huánjìnɡ bǎohù  қоршаған 

ортаны қорғау. 

【 环 境 壁 垒 】 huánjìnɡ bìlěi 

экологиялық тосқауылдар. 

【环境标志】huánjìnɡ biāozhì қоршаған 

орта көрсеткіштері.  

 

【 环 境 激 素 】 huánjìnɡ jīsù табиғи 

гармондар. 

【环境科学】huánjìnɡ kēxué экология, 

қоршаған орта туралы ғылым. 

【环境污染】huánjìnɡ wūrǎn қоршаған 

орта ластануы.  

【环境武器】huánjìnɡ wǔqì  қоршаған 

ортаның қаруы. 

【环境要素】huánjìnɡ yàosù  қоршаған 

орта факторлары.  

【环流】 huánliú 【 ет. 】  айналым, 

айнала қозғалу：全球大气～ ғаламдық 

атмосфера айналымы; 大洋～  мұхит 

айналымы, су айналымы. 

【环路】 huánlù 【 зат.】  айналмалы 

жол. 

【环球】huánqiú (①【ет.】 ғаламдық, 

жер шарын айналған：～旅行  жер 

шарын айнала саяхаттау.( ② “ 寰球 ” 

мағынасында. 

【环绕】 huánrào 【 ет.】  айналдыру, 

айнала қоршау, белдеулеу, қоршап 

тұру：村庄有竹林～  ауыл бамбукпен 

қоршалған; ～中心问题 негізгі мәселе 

төңірегінде . 

【 环 绕 声 】 huánràoshēnɡ 【 зат. 】 

көлемді дыбыс. 

【环绕速度】huánràosùdù ғаламшарды 

айнала қозғалыс жылдамдығы. 

【环生】huánshēnɡ 【 ет.】  жұқпалы 

ауру：险象～ жұқпалы ауру білгілері. 

【环视】huánshì 【ет.】  қарап шығу, 

көз тастау ：～四周  төрт апта бойы 

қарап шығу. 

【环食】huánshí шеңбер тәрізді тұтылу. 

【 环 烃 】 huántīnɡ 【 зат. 】
шығыршықты көмірсутегі. 

【 环 卫 】 huánwèi гвардиялық 

шеңберлік күзет：～工人  гвардиялық 

шеңберлік күзетші; ～部门 гвардиялық 

шеңберлік сала. 

【环线】huánxiàn 【зат.】 айналмалы 

жол：地铁～  жер асты айналмалы 

жолы; 沿 ～ 行 驶  айналмалы емес 

жолмен жүр. 

【环行】huánxínɡ 【ет.】 айналып өту, 

айналмалы жол：～电车  айналмалы 

автомобиль жолы; ～公路  айналмалы 

үлкен жол; ～一周  бір айналымды 

айналмалы жол. 

【环行线】 huánxíngxiàn  айналмалы 

жол, айналым. 

【环【 сын. 】  】 huánxínɡ 【 зат. 】  

айналмалы, шеңберлі форма. 

【环【сын.】  交叉】huánxínɡ jiāochā 

айналмалы қиылыс.  

【 环 【 сын. 】  山 】 huánxínɡshān  

【зат.】 кратер. 

huányǔ “寰宇” мағынасында. 

【环翼机】huányìjī   колеоптер. 

【环指】huánzhǐ 【зат.】 сұқ саусақ. 

 

【环状】huánzhuàng шеңбер тәріздес, 

цикл тәріздес. 

【 环 子 】 huán·zi 【 зат. 】 « 环 » 

мағынасында：门～ сұрақ тоңірегінде. 

郇  Huán【зат.】 тегі. 

【荁】  huán【зат.】  шегіргүл. 

【洹】  Huán ①洹河  Шанси және 

Хынан провинцияларынан ағып өтетін 

өзен.(②【зат.】 тегі. 

【桓】 Huán 【зат.】 тегі. 

【萑】   huán 萑苻泽(Huánfú Zé)  ну 

тоғай, тау жалбызы. 
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【貆】 huán〈书〉①борсық.(②жайран. 

〈古〉又同“獾”huān. 

【锾】 huán ақша, айыппұл. 

【阛 (huánhuì)〈书〉【 зат.】  базар, 

нарық. 

【澴】  Huán澴河，Хубэйдегі өзен. 

【 寰 】   huán үлкен территория, 

әлем：～宇  ғалам, әлем; ～海  бүкіл 

әлем; 人～ адамдар ортасында, адамдар 

әлемі. 

【寰球】 huánqiú  бүкіл жер шары, 

бүкіл ғалам. 

【寰宇】huányǔ〈书〉【зат.】бүкіл жер 

шары, бүкіл ғалам ： 声 震 ～  жер 

шарының шулаған дыбысы. 

【寰锥】 huánzhuī Атлант 

缳  huán〈书〉 (①жинақтау, қамту：

投～  асылып қалу, буынып қалу.(②

буындыру, асып қою：～首 буыну. 

鬟   huán  бұрым ：云～  жоғары 

байналған бұрым. 

 

huǎn 

 

【缓】huǎn (①ақырын қадамдап жүру, 

баяу қадам басу：迟～  ақырындау, 

баяулау; ～步 адымды баяулату; ～不济

急  шара қолдануға үлгере алмай 

қалу.( ② уақытын шегеру, кейінге 

қалдыру：～办 орындауды шегеру; ～

期  мерзімді шегеру; 这事～几天再说 

бұл іс тағы айту үшін бірнеше күнге 

шегеріледі. ③ жеңілдету, жұмсарту, 

бейбіт жолмен шешу：～冲  соққыны 

жеңілдету; ～ 急  қиындықты 

жеңілдету.( ④ 【 ет. 】  жағдайды 

жақсарту, қалпына келтіру：昏过去

又～过来  талып қалып қайта есіне 

келді; 蔫了的花，浇上水又～过来了 

солған гүлді су құйып қайта тірілту. 

【 缓 兵 之 计 】 huǎn bīnɡ zhī jì  

қарсыластың шабуылын тежеу 

тактикасы. 

【缓不济急】huǎn bù jì jí кешігіп көмек 

беру：临渴掘井，～ аңшылыққа бара 

жатып иттерді тамақтандыру кешігіп 

көмек берумен тең. 

【缓步】 huǎnbù  【 ет. 】  ақырын 

адымдау：～来到纪念碑前  ескерткіш 

алдына ақырын адымдап келу. 

【 缓 冲 】 huǎnchōnɡ 【 ет. 】 

жұмсартқыш, жеңілдеткіш ： ～ 地 带 

жұмсартқыш зона; ～ 作 用  әрекетті 

жұмсарту. 

【缓冲国】 huǎnchōnɡguó  буферлік 

мемлекет. 

【 缓 冲 器 】 huǎnchōnɡqì  буфер, 

амартизатор.  

【 缓 和 】 huǎnhé ( ① жұмсару, 

бәсеңдеу：紧张的心情慢慢～下来了 

ушыққан сезімдер сөйлескен соң 

ақырындап жұмсарады.( ② 【 ет. 】

жұмсарту, бәсеңдету ：～空气  орта 

жұмсады; ～紧张局势  қауырттылық 

жағдай . 

【缓急】huǎnjí 【зат.】①шұғыл және 

қауыр емес, маңызды және маңызсыз：

分别轻重～  әрқайсысы ерекшелікке 

ие.(②〈书〉мұқтаждық, қиындық：～

相助 мәселені шешудегі мұқтаждық. 

【缓颊】huǎnjiá〈书〉【ет.】   сұрау, 

сөзін сөйлеу. 

【 缓 解 】 huǎnjiě 【 ет. 】 ①

тыныштандыру, тыныштандырғыш ：

病 情 ～  науқастың жағдайын 

ремиссиялау; 展宽马路后，交通阻塞现

象 有 了 ～  жолды кеңейткен соң 

машиналар кептелісі басылды.( ②
жеңілдету, оңайлату . 

【缓慢】huǎnmàn  ақырын, баяу：行

【ет.】～ ақырын әрекет ету;  事请进行

的～ шаруалар ақырын іске асуда;  这人

办事～ ол баяу адам. 

【缓坡】huǎnpō  【 зат.】  жар, құз, 

көлбеулік, еңістік. 

【 缓 期 】 huǎnqī  【 ет. 】  кейінге 

қалдыру, мерзімін шегеру: ～ 执 行 

укімнің орындалуын шегеру; ～付款 

төлем мерзімін кейінге қалдыпу. 

【缓气】huǎnqì  【ет.】 дем алу, демін 

басу, тыныстау：乘胜追击，不给敌

人～的机会  жауыңды жең де оған 

тыныстауға мүмкіндік берме. 

【缓限】 huǎnxiàn 【 ет.】  мерзімін 

ұзарту, шегеру：予以通融，～三天 

келісімге келу үшін мерзімді үш күнге 

шегерейік. 

【缓刑】 huǎnxínɡ 【 ет.】   шартты 

кінәлау, жазалау:  ～判决  шартты үкім 

шығару.  

【缓行】 huǎnxínɡ 【 ет.】① ақырын 

қимылдау, баяу жүру:拄杖～асатаяқпен 

ақырын жүру; 车辆～  вагондар баяу 

қозғалып барады. (②жүзеге асыруды 

шегеру ： 计 划 ～  жоспарды жүзеге 

асыруды шегеру. 

【缓醒】huǎn·xinɡ〈方〉【ет.】   есін 

жию, өзіне келу. 

【缓役】huǎnyì 【ет.】 әскери мерзімді 

өтеуін шегеру. 

【缓征】 huǎnzhēnɡ 【 ет.】   салық 

жинауды шегеру; әскери қызметке 

шақырылуды шегеру. 

 

huàn 

 

幻   huàn (①арман, қиял：虚～  қиял 

ғажайып, шынайы емес; 梦～ арман, 

елес, қиял; ～想  елестету, армандау, 

қиялдау.(② ғажайып өзгерістер：～术 

сиқыр, магия, құдірет; 变 ～ 

ғажайыптанып кетті. 

【幻灯】huàndēnɡ 【зат.】(①幻灯片 

мағынасында：放～диафильм көрсету; 

看 ～ диафильк көру.( ② 幻 灯 机 

мағынасында. 

【幻灯机】 huàndēnɡji диапроектор; 

проекциялық фонарь. 

【幻灯片】 huàndēnɡpian диапозитив; 

диапозитивтік күйтабақ; эпидиаскоп; 

диафильм. 

【幻化】huànhuà 【ет.】 ғажап өзгеріп 

кету ： қар жауған соң дала ерекше 

ғажайып шыныдан жасалған әлем 

сияқты болды. 

【幻景】huànjǐnɡ 【зат.】  сағым, елес, 

қияли құбылыс. 

【幻境】huànjìnɡ【ет.】  ғажайыптар 

әлемі：走进原始森林，好像走进了童

话 的 ～  тамаша орман ішінде 

таңғажайып ертегілер әлеміне түсіп 

қалғандай боласың. 

【幻觉】 huànjué  【 зат.】   елес, 

сезімдердің алдауы: 人们认为这是他们

的～ адамдар мұны  

жай ғана көздеріне көрінген елес деп 

есептеді.  

【幻梦】huànmènɡ【зат.】арман, елес, 

қиял：一场～ бір арман; 从～中醒悟过

来 ұйқыдан ояныңдар. 

【幻灭】huànmiè 【ет.】  апат, күреу, 

құлау: 希 望 ～  үміттің күйреуі, 

армандардың құлауы, үміттің жойылуы. 

【幻视】huànshì 【зат.】 елес, қиял. 

【幻术】 huèànshù 【 зат. 】  сиқыр, 

магия, қиял-ғажайып. 

【幻听】huàntīnɡ 【зат.】  елестердің 

дыбысын есту, әруақтарды есту. 

【幻想】huànxiǎnɡ (①【ет.】 армандау, 

елестету,қиялдау, арман, қиял, елес：科

学 ～  елестерді зерттейтін ғылым 

саласы; ～成为一【зат.】月球上的公民 

ай тұрғындары болуды армандау.( ②

【зат.】 фантазия, елес：一个美丽的～ 

әдемі елес. 

【 幻 想 家 】 huànxiǎngjiā қиялшыл, 

армандағыш, арманшыл, фантазер, 

фантаст. 

【幻想片】 huànxiǎngpiàn фантазия, 

фантастикалық қиял ғажайып фильм: 

科学～ ғылыми-фантастикалық фильм. 

【幻想曲】huànxiǎngqǔ фантазия. 

【幻象】huànxiànɡ 【зат.】  жасанды 

кейіп, елес, елес бейне. 

【幻影】huànyǐnɡ 【зат.】  елес, сағым, 

аруақ, сандырақ, фантасмагория. 

奂 ( 奐 )  huàn 〈 书 〉 ( ① жарқын, 

жылтыраған, гүлденген； (②ғажайып, 

ерекше, ғажап. 

宦  huàn 

宦   huàn ( ① шенеунік ： ～ 海 

шенеуніктер ортасы.( ② шенеунік 

қызметі：仕～ шенеунік болып қызмет 

жасау; ～游  шенін көтеру үшін туған 
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жерден кету. ③ шенеунік.( ④ (Huàn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【宦官】huànɡuān 【зат.】  шенеунің, 

сарайда жоғары қызмет атқарушы.  

【宦海】huànhǎi 【зат.】  шенеуніктер 

әлемі, шенеуніктік орта ： ～ 沉 浮 

шенеуніктік әлемде көкке көтерілу мен 

құлау; ～风波  тұрақсыз шенеуніктер 

әлемі. 

【 宦 途 】 huàntú 〈 书 〉【 зат. 】 

шенеуніктік мансап：～失意  сәтсәз 

шенеунім мансабы. 

【 宦 游 】 huànyóu 〈 书 〉【 ет. 】  

мансапты жоғарылатуды көздеп ресми 

сапарға аттану：～四方  төрт өлкеге 

мансап коздеп сапар шегу. 

换  huàn 

换  huàn 【ет.】(①өзгеру, ：交～тауар 

айырбаста, айырьас жүргізу, пікір 

алмасу; 调～ауыстыру, айырбастау.(②

ауыстыру, алмастыру：～车  ауысып 

отыру; ～ 人 біреуді ауыстыру, 

алмастыру; ～衣服 киім алмастыру.(③
өзгерту. 

【 换 班 】 huànbān 【 ет. 】  кезегін 

ауыстыру:日班和夜班的工人正在～ 

күндізгі ауысымдағылар мен кешкі 

ауысымдағылар бірінен соң бірі 

кезектесіп жұмыс істейді. 

【 换 茬 】 huànchá 【 ет. 】 

мәдениеттердің алма кезек келуі. 

【 换 代 】 huàndài 【 ет. 】  ①

династиялардың кезектесіп келуі ：改

朝～  төңкеріс жасау, жаңа династия 

құру.(②орнына келу, кезектесу：～产

品 ескі өнім орнына жаңа өнімнің келуі; 

加 快 产 品 的 更 新 ～  өнімнің 

жағашалануын тездету; өнімнің 

модернизациясын шапшаңдату. 

【换挡】 huàndǎnɡ 【 ет.】  өзгеріске 

қарсы тұру, жаңашылдықты, 

модернизацияны қолдамау. 

【 换 防 】 huànfánɡ 【 ет. 】  әскери 

базалардың орналасқан жерін ауыстыру, 

әскерді әр тарапқа орналастыру. 

【 换 岗 】 huànɡǎnɡ 【 ет. 】  ①

күзетшілердің кезегін ауыстыруы：交

通 警 察 ～  ГАИ қызметкерлерінің 

кезегін ауыстыруы.(②орнын ауыстыру, 

постты ауыстыру：～前要进行培训 

дайындық алдында постты ауыстыру. 

【 换 个 儿 】 huànɡèr 〈 口 〉【 ет. 】 

орындарын алмастыру, орнымен 

ауысу：咱俩换个个儿坐  біз екеуіміз 

орындарымызбен ауысып алдық; 这两

个抽屉大小不一样，不能～ мына екі 

жәшіктің көлемдері әр түрлі, бірі үкен, 

бірі кіші, орындарын алмастыруға 

келмейді. 

【换工】 huànɡōnɡ 【 ет.】  іскерлік 

өзара көмек, еңбектегі өзара көмек 

көрсету. 

【换汇】 huànhuì 【 ет. 】  айырбас 

бағамы：出口～ айырбастың бағамын 

шығару, экспорт жасау. 

【 换 季 】 huànjì 【 ет. 】  мезгілге 

байланысты киім ауыстыру：～时注意

增减衣服  мезгілге байланысты киім 

ауыстырып киінуге көңіл бөлу. 

【换肩】huànjiān 【ет.】 бір иықтағы 

затты екінші иыққа ауыстыру, иық 

ауыстыру. 

【换届】huànjiè 【ет.】 мерзімі біткен 

соң қайта сайлау：～选举 қайта сайлау 

өткізу. 

【换脑筋】 huàn nǎojīn ойлау слилін 

өзгерту, бұрынғыдан өзгеше ойлай. 

【换钱】 huànqián 【 ет. 】 ( ① ақша 

айырбастау, ақша майдалау.(②сату：破

铜烂铁也可以～ ескі сынған металды 

да сатып ақша істеуге болады . 

【换亲】 huànqīn 【 ет. 】  жасанды 

жұлдыз жорамал бойынша үйлену 

тойын жасау. 

【换取】huànqǔ 【ет.】 айырбастау：

用工业品～农产品  өндірістік өнімді 

ауыл шаруашылығы өніміне 

айырбастау. 

【 换 热 器 】 huànrèqì жылу 

алмастырғыш, рекуператор 

【换人】   huànrén  (① алмастыру; 

ауыстыру; біреудің орына ауысып тұру; 

(②ойыншылардың алмасуы. 

【换算】  huànsuàn 【ет.】қайта есеп 

айыру; қайтадан есеп айырысу; қайта 

есептесу;аударым; конверсия. 

【换汤不换药】huàn tānɡ bù huàn yào 

формасы жаңа, бірақ маңызы, мән 

мазмұны сол баяғы. 

【换帖】 huàntiě 【 ет. 】 бауырласу; 

достасу; елдесу; туыстасу：～弟兄. 

【 换 位 】 huànwèi ( ① пікірлер 

айналымы; ( ② орнын өзгерту; орын 

ауыстыру. 

【换文】huànwén (①(--) 【ет.】 пайым, 

пікірлердің өзгерісі.(②【 зат.】  өзара 

пікір алмасу. 

【换洗】 huànxǐ 【 ет.】  ауыстырып 

жуу：衣服要勤～  киімді ауыстырып 

ұқыпты жуу керек; 这次出门，就带了

几 件 ～ 的 衣 服  келесіде үйден 

шыққанда жуылған киімдеріңді 

ауыстырып киіп шық. 

【 换 向 】 huànxiàng  коммутация, 

ауыспалы токтың тұрақтылыққа 

айналуы. 

【换向器】huànxiàngqì коммутатор. 

【换血】huànxiě 【ет.】 топ құрамын 

жаңарту, коллектив мүшелерін 

ауыстыру. 

【换牙】huànyá  【ет.】 тіс алмастыру, 

яғни сүт тістерінің түсіп орнына ірі 

тістердің шығуы. 

【换言之】huàn yán zhī〈书〉өзгеше 

айтқанда, басқаша айтқанда. 

【换药】 huàn yào дәрлерді өзгерту; 

таңғышты ауыстыру.  

【换质】huànzhí  пікірлердің өзгеруі. 

唤  huàn  【ет.】 шақыру, айғыйлау ：

呼～ айғайлау; ～醒 шақыру, ояту; ～起 

шақыру, көтеру. 

【唤起】huànqǐ 【ет.】 ①көтеру：～

民众 қалың халықты көтеру.(②шақыру, 

ояту：这封信～了我对往事的回忆 бұл 

хат менің өткен өмірімді есіме салды. 

【 唤 头 】 huàn·tou 【 зат. 】  көше 

шаштаразының кастаньеттері, негізінен 

клиеттерді қызықтыру үшін 

пайдаланған. 

【唤醒】huànxǐnɡ 【ет.】  (①біреуді 

ояту, тұрғызу：他把我从睡梦中～  ол 

мені ұйықтап жатқан жерімнен оятты. 

(②бір нәрсені ояту, көтеру, ：～民众 

қалың халықты көтеру. 

涣   huàn төгіліп жатқан, арнасынан 

тасып тұрған：～散 әлсіз, тарап кеткен, 

ыдырап қалған. 

【涣涣】huànhuàn〈书〉шексіз, төгіліп 

жатқан, арнасынан тасып тұрған. 

【 涣 然 】 huànrán  шашыраңқы, 

тәртіпсіз, тарап кеткен：～冰释  із-

түссіз жоғалу. 

【涣散】huànsàn ①шашыраңқы, әлсіз, 

ретсіз, жүйесіз, тарап кеткен：士气～ 

әскери рухы түсіп қалған; 精 神 ～ 

рухани күші шашыраңқы.(②【 ет.】  

әлсірету ： ～ 军 心  әскери рухты 

әлсірету; ～组织 ұйымды әлсірету. 

浣 huàn ①〈书〉жуу, тазалау：～衣 

киімді жуу; ～纱  тоқыманы жуу.(②

〈 书 〉 суға түсіп дем алу үшін 

алынатын демалыс түрі. ③ (Huàn)

【зат.】 тегі. 

【浣熊】huànxióng жанат. 

患  huàn (①қиналу, ауыру, азаптану：～

难  қиындық, жұт; 水 ～  топан су 

тасқыны; 防～未然  өрттен сақ болу, 

кез-келген болуы мүмкін болған 

қауіптен сақ болу.(②уайым, қайғы, мұң, 

зар：忧～қайғы, мұң; ～得～失 мұңды 

зарлау.(③ 【ет.】 зиян келтіру, қиналу, 

ауыру, азаптану ： ～ 病  азаптана 

ауыру;～者 азаптанушы. 

【患病】 huànbìng  азаптана ауыру, 

аурудан қиналу. 

【患病率】huànbìnglǜ  ауру-сырқаулық; 

науқастық. 

【患处】huànchù  【 зат.】   ауырып 

жүрген жер. 

【患得患失】huàn dé huàn shī қолда 

барда алтынның қадірі жоқ. 

【患难】huànnàn【зат.】 апат, сәтсіздік:

同甘苦，共～  жаман айтпай жақсы 

жоқ; ～之交  қиындықта тексерілген 

достық. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бауырласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/достасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/елдесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/туыстасу/
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【患难与共】 huànnàn yǔ ɡònɡ ауыр 

күндерде, қиындықта қолдау көрсету. 

【患难之交】huànnànzhījiāo адал дос, 

сыналған дос, қиындықтағы дос. 

【患者】huànzhě 【зат.】 науқас, ауру 

адам:肺结核～  өкпе туберкулезімен 

ауыратын науқас. 

焕   huàn( ① жарқыраған, анық, 

айқын ： ～ 发  жарқырау.( ② (Huàn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【焕发】huànfā 【ет.】①жарқырау：

精神～  күш-қуатқа толы;容光～жүзі 

жарқырап тұру.( ② жандандыру, 

көтеру ： ～ 激 情   қозған сезімді 

жандандырды; ～革命精神 жанданған 

революциялық рух. 

【焕然】 huànrán жарқыраған, анық, 

айқын ： ～ 一 新  жаңа бояулармен 

жарқырау, әдемілену. 

【焕然一新】 huànrán yī xīn жаңа 

бояулармен жарқырау, әдемілену：店面

经过装饰，～ дүкенді безендіріп, жаңа 

бояулармен жарқыратып, әдеміледі. 

逭   huàn〈书〉 қашу, құтылу：罪实

难～  қылмыс жасап жазадан құтыла 

алмайсын. 

睆  huàn〈书〉①жарқын, жалтырақ.(②
керемет, тамаша. 

豢  huàn 豢养 малға азық беру, қолда 

ұстау. 

【豢养】huànyǎnɡ 【ет.】 малға азық 

беру.  

鲩 huàn【зат.】 амур, ақ амур. 

擐  huàn〈书〉кию：～甲执兵 сауыт 

киіп әскери күшті қолға алу; 躬～甲胄 

киген сауытын тесіп өтеді. 

 

huānɡ 

 

荒  huānɡ (①【ет.】 қараусыз қалған, 

арам шөп өскен ：地～了 қараусыз 

қалған.( ② күтімсіз қалған; қараусыз 

қалған, адам тұрмайтын ： ～ 村

қараусыз қалған ауыл; ～ 岛  адам 

тұрмайтын арал.(③егін бітпеу; қысыр 

қалу; қысырап қалу ： ～ 年  егін 

бітпеген жыл; 备～ қысыр қалуға қарсы 

шара жасау.(④ бос жер, жыртылмаған 

жер; тың жер, өңделмеген жер：生～ 

тың жер; 熟～ қараусыз қалған жер.(⑤ 

【 ет. 】  бос жүру; бос сандалу; 

бұлғақтау; бұрау басын сындырмау; 

жұмыссыз жүру; іссіз жүру：多年不下

棋 ， ～ 了  көп жыл бойы шахмат 

ойнаған жоқ, бос сандалып жүрді.⑥ 

ашаршылық, дағдарыс, 

жетіспеушілік ： 粮 ～  астық 

жетіспеушілігі; 煤 ～  көмір 

жетіспеушілігі; 房 ～ тұрғын үй 

жетіспеушілігі . ⑦  шектен шыққан,  

іждағатсыз ： ～ 谬  шектен шыққан 

қателік; ～诞 шектен шыққан өтірік.⑧

〈方〉кепілсіз, айқындалмаған：～信 

айқындалмаған хат; ～数儿 анық емес 

жоспар. ⑨ қиындап кету; шиеленісу; 

шиеленісіп қалу：～淫 азған; бұзық; 

бұзылған. 

【荒草】huānɡcǎo 【 зат.】   жабайы 

шөп, қурай; шағыр. 

【荒村】huānɡcūn 【зат.】 иесіз қалған 

ауыл. 

【 荒 诞 】 huānɡdàn 【 сын. 】  

таңғажайып сыбыс, болмаған нәрсе; 

өтірік：～不经 нағыз ақылға қонымсыз; 

情节～егжей-тегжейлілік. 

【荒草】huānɡcǎo【зат.】  жабайы шөп, 

қурай; шағыр. 

【荒村】 huānɡcūn 【 зат.】   босап 

қалған ауыл, қаңырап қалған ауыл. 

【荒诞】huānɡdàn【сын.】 нанғысыз; 

сенбейтін：～不经  сандырақ; ақылға 

сыймайтын; ～无稽 ｜情节～. 

【荒诞不经】huāngdànbùjīng         荒诞 . 

【 荒 诞 派 】 huānɡdànpài 【 зат. 】 

сандырақшылар. 

【荒诞无稽】 huāngdànwújī  нағыз 

сандырақ, болмаған сөз. 

【荒地】huānɡdì【зат.】  тың жерлер, 

босаңқыраған жерлер, қаңірап қалған 

жер. 

【荒废】huānɡfèi 【ет.】  ①қараусыз 

тастау; бос тастау; аздырып жіберу：～

土 地   жерді қараусыз қалдыру. ②
қараусыз тастау; бос тастау; аздырып 

жіберу：～学业  оқуды тастап қою.③  

босқа кетіру, желге ұшыру：他学习抓

得很紧，从不～一点工夫   ол көп күш 

жұмсамай-ақ тырысып оқыды. 

【荒古】huānɡɡǔ【зат.】ежелгі заман; 

ескілік; ескілік заман; көнелік：～世界 

көне замандағы әлем. 

【荒寂】huānɡjì【сын.】   жалғыздық, 

үнсіздік：～的山谷   үнсіздік алқабы, 

жалғыздық аңғары. 

【荒郊】huānɡjiāo【зат.】  қаңыраған 

жерлер, босқын алқаптар, қараусыз 

қалған жерлер ：～古寺  қағыраған 

көне будда храмы . 

【荒凉】 huānɡliánɡ【сын.】      елсіз; 

елсіз-күнсіз; кісі тұрмайтын; ессіз; иен; 

шет жатқан; шалғай：一片～   біріңғай 

шалғай. 

【 荒 乱 】 huānɡluàn 【 сын. 】     

бүліншілік; аласапыран; 

тынышсыз ： ～ 年 月 ， 民 不 安 生 

аласапыран жылдарда адамдар тыныш 

өмір сүре алмайды. 

【荒谬】huānɡmiù【сын.】   сандырақ; 

ақылға сыймайтын：～绝伦   нағыз 

сандырақ. 

【 荒 漠 】 huānɡmò ①  【 сын. 】    

жағасыз; жиексіз; иен-тегін; ұшы-

қиырсыз; шексіз; елсіз; елсіз-күнсіз; 

кісі тұрмайтын ：～的草 原  шексіз 

шалғын  .②【зат.】шөлді：渺无人烟

的～ елсіз- күнсіз шөл дала.③【зат.】
шөлейт, шөлді дала. 

【 荒 漠 化 】 huānɡmòhuà 【 ет. 】   

дезертификация, шөлдену, шөлге 

айналу. 

【荒年】huānɡnián【зат.】 ашаршылық 

жылдары, астық шықпай қалған жыл; 

егін шықпаған жыл. 

【荒僻】huānɡpì【сын.】       алыс 

түкпірдегі; меңреу жердегі; шеттегі; 

шет жатқан; шалғай ： ～ 的 山 区 

шалғайдағы таулы аймақ, алыс 

түкпірдегі таулы ел. 

【荒歉】 huānɡqiàn【 сын.】    егін 

бітпеу; қысыр қалу; қысырап қалу; 

астық шықпай қалу; егін шықпау; 

құрғақшылық：～之年  құрғақшылық 

жылдары. 

【荒山】huānɡshān【зат.】   қаңыраған 

таулар, жалаңаш таулар ： ～ 秃 岭  

қағыраған таулыр. 

【 荒 时 暴 月 】 huānɡ shí bào yuè  

ашаршылық жылдары, егін шықпай 

қалған жыл. 

【荒疏】huānɡshū【ет.】  оқуды тастап 

қою, жұмыстан қалып қою：因病休

学，功课都～了  аурып сабақтан қалып 

қойғандықтан, оқу бағдарламасынан 

қалып қойды. 

【荒数】huānɡshù(～儿)〈方〉【зат.】  

жақын; жуық; қаптал; мыңдай; тарта; 

шақтағанда; шақты; шама; шамада; 

шамалап; шамамен; шамасы; 

шамасында. 

【荒唐】huānɡ·tánɡ 【сын.】  ①ерсі; 

жөнсіз; қолайсыз; ебдейсіз; ерсі; 

келіссіз; оғаш; ретсіз：～之言  ерсі хат, 

ретсіз, ебедейсіз хат.②   ауыздықсыз; 

бейбақ; бұзық; бұзылған; жөнсіз; 

жүгермек; қанқұйлы; салымсыз; 

бейберекет; жеңіл мінезді; жобасыз; 

жүгермек; тұрақсыз. 

【荒无人烟】huānɡ wú rén yān  адам 

тұрмайтын; елсіз; иен. 

【荒芜】huānɡwú【сын.】    бос қалу; 

иесіз қалу; қараусыз қалу; бүлініп қалу; 

қирап қалу：田园～  қараусыз қалған 

далалар мен бақшалар. 

【荒信】huānɡxìn(～儿)〈方〉【зат.】  

қисынсыз хабар, өтірік өсек, жөнсіз сөз. 

【荒野】huānɡyě【зат.】   шөл, шөлді 

мекен, қаңыраған өлке. 

【荒淫】huānɡyín【сын.】   азғындау; 

азғындық; бұзықтық; зина; 

зинақорлық：～无耻 ұятсыз азғындық. 

【荒原】 huānɡyuán【 зат.】    бос 

жатқан орын; бос жер; тақыршақ; 

шақат：把～变成果园   тақыр жерді 

жемісті бауға айналдыру. 

【 荒 置 】 huānɡzhì 【 ет. 】   бос, 

қаңыраған：土地～ тың жер, бос жар, 
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қаңыраған өлке, қусырап қалған жер. 

塃   huānɡ〈方〉【зат.】   жаңа қазып 

алынған кен, шикі кен. 

慌  huānɡ【сын.】       (①慌张：惊～  

үрейлену, байбалам көтеру, айғай-сүрең 

көтеру; 恐～   айғай-сүрең; байбалам; 

дүрбелең; зобалаң; топалаң; үрей; (②
өте, қатты, ерекше. 

慌  ·huɑnɡ【сын.】   адам төзгісіз; төзе 

алмастық; шыдай алмау ： 疼 得 ～ 

ауруға төзе алмау; 累得～  өлердей 

шаршау. 

【 慌 里 慌 张 】   huānglihuāngzhāng  

абдырау; абыржу;  асып-сасу;  дүрбелең;  

сасқалақтау:    ~ 的样子   абыржыған 

кейіп, сасқалақтаған кейіп.  

【慌乱】huānɡluàn  【сын.】    абдырау; 

абыржу;  асып-сасу;  дүрбелең;  

сасқалақтау; қысылу; сасу ：脚步～  

абдырап жүру. 

【慌忙】 huānɡmánɡ【 сын.】  апыл-

ғұпыл; асығыс; асығыс-үсігіс; едел-

жедел; жан далбаса; жау қуғандай; тез; 

шапшаң：～之中，把衣服都穿反了 

асығып жүріп, киімін теріс киіп алды. 

【慌神儿】 huānɡshénr〈口〉【 ет.】  

абдырасу; абдырау;  абыржу;  аңыру;  

апалақтасу;  сасу：  考试时不能～  

емтихан кезінде абдырап сасуға 

болмайды. 

【慌手慌脚】huānɡ shǒu huānɡ jiǎo (～

的 ) абыржу; аңқалақтау; апалақтау; 

апырып-жапыру; асып-сасу; әбігерлену; 

жылпыңдау; күйбеңдеу; қалбалақтау; 

сасқалақтау; тынышсыздану; ыбжыңдау. 

【慌张】huānɡ·zhānɡ 【сын.】    (① 

абыржу; қайғыру; сабырсыздану; 

тынышсыздану; уайымдау:    神色～ 

абыржыған кейіп; (② әбігер; әбігерлік; 

әбігершілік; дебдіреу; қарбалас：别  ~ 

абыржыма. 

 

 

huánɡ 

 

皇  huánɡ ① 盛大.     皇帝：～宫 патша 

сарайлары.③(Huánɡ)【зат.】  тегі. 

【皇朝】 huánɡcháo 【 зат. 】  билік 

басындағы династия, патшалық үй, 

билік басындағы патша. 

【 皇 储 】 huánɡchǔ 【 зат. 】   тақ 

мұрагері, мұрагер ханзада. 

【皇帝】huánɡdì【зат.】   император, 

хан, патша, Боғдыхан . 

【皇甫】Huánɡfǔ【зат.】 тегі. 

【皇宫】huánɡɡōnɡ【зат.】   император 

сарайы, патша сарайы. 

【皇冠】huánɡɡuān【 зат.】   корона, 

тәж, тақ. 

【皇后】huánɡhòu【зат.】   ханшайым, 

император әйел; патшаханым. 

【 皇 皇 】  huánɡhuánɡ 【 сын. 】    

айбарлы; айбынды; маңғаз; сәулетті; 

ұлы：～文告 салтанатты манифест; ～

巨著  ерекше шедевр. 

【皇家】huánɡjiā【зат.】    皇室. 

【 皇 历 】 huánɡ·li 〈 口 〉【 зат. 】  

күнтізбе ( көне қытай жылсанауы 

бойынша). 

【皇粮】huánɡliánɡ【зат.】 ①  астық 

салығы. 

【皇亲】huánɡqīn【зат.】   император 

туысқандары, патша жақындары, 

ханның туыстары：～国戚 патша мен 

ханшайымның туыстары. 

【皇权】huánɡquán【 зат.】    патша 

билігі, хан өкімі, император басқаруы. 

【皇上】 huánɡ·shɑnɡ【 зат.】  Ұлы 

мәртебелі хан ие, жоғары мәртебелім. 

【皇室】huánɡshì【зат.】 ① император 

үйі, патшалық үй, билік басындағы 

үй：效忠～ император отбасына адал 

қызмет ету. 

【 皇 太 后 】 huánɡtàihòu 【 зат. 】   

императордың анасы; жесір император 

патшайым. 

【皇太子】huánɡtàizǐ【зат.】  мұрагер 

ханзада, тақ мұрагері. 

【皇天】huánɡtiān  【зат.】  құдіретті 

аспан; жазмыш; жасаған; құдірет; 

құдіретті күш;  тағдыр;  хақ-тағала：～

后土  Құдіретті аспан және Жер ана. 

【 皇 天 后 土 】 huánɡ tiān hòu tǔ  

Құдіретті аспан және Жер ана. 

 

【 皇 位 】 huánɡwèi  【 зат. 】    

император тағы, патша тағы：继承～  

император тағын мұрагерлікпен иелену. 

【 皇 子 】 huánɡzǐ 【 зат. 】  

императордың баласы, мұрагер, 

ханзада. 

【皇族】huánɡzú【зат.】 патша әулеті, 

император туыстары, хан жақындары, 

патшаның отбасы мүшелері. 

黄 1  huánɡ ①   【 сын.】    сары, 

сарғыш ：～白之物  сары және ақ 

заттар. ③  ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  сары, 

сарыуыз：双～蛋 қос сары жұмыртқа.

④ 【 сын. 】  сары баспасөз, 

порнография ：扫～  сары баспа мен 

порнографияны жою.⑤ (Huánɡ) Сары 

өзен. ⑥ (Huánɡ)Хуаңди император ：

炎～  Яң және Хуаң императорлар.⑦

(Huánɡ)【зат.】 тегі. 

黄 2  huánɡ〈口〉【ет.】 сәті келмеу, 

жете алмау, үзіліп кету, болмай қалу：

买卖～了 келісім жасалынбай қалды . 

【 黄 斑 】 huánɡbān 【 зат. 】   көз 

торының сарғыш дағы; тор қабықтағы 

сары дақ. 

【黄包车】huánɡbāochē 〈方〉【зат.】  

рикша (Қиыр Шығыстық елдерде екі 

дөңгелекті жеңіл арбаға жегіліп кісі 

таситын адам) . 

【黄宝石】   huángbǎoshí  шығыс 

топазы, шығыс асыл тасы. 

【黄骠马】huánɡbiāomǎ【зат.】  сары 

ала жылқы.  

【 黄 表 纸 】 huánɡbiǎozhǐ 【 зат. 】 

құрбандық шалуға арналған сары түсті 

қағаз. 

【黄病】  huángbìng  сары ауру. 

【 黄 檗 】 huánɡbò 【 зат. 】  барқыт 

ағашы, амур барқыты. 

【 黄 菜 】 huánɡcài 〈 方 〉【 зат. 】  

қуырылған жұмыртқа, уыздық, омлет. 

【 黄 灿 灿 】 huánɡcàncàn( ～ 的 )  

【 сын. 】    алтын; алтындай; 

алтынданған; алтын сияқты：菜花～   

гүл орамжапырақ алтындай 

жарқырайды. 

【黄茶】huánɡchá【зат.】  сарғыш шай. 

【黄巢起义】Huánɡ Cháo Qǐyì Тан 

динстиясындағы Хуаң Чао бастаған 

көтеріліс. 

【黄疸】huánɡdǎn【 зат.】   (① сары 

ауру; (②сарғыш тот басқан . 

【 黄 道 】 huánɡdào 【 зат. 】   ①
эклиптика (күнді айналып жүретін жер 

шарының жол жазықтығы) 

②эклиптика (күннің бір жыл да өтетін 

аспан әлемінің үлкен шеңбері). 

 

【黄道带】huánɡdàodài【зат.】  зодиак 

(күннің жүрісін көрсетін 12 айдың басы 

болған жұлдыздардың ортақ аты). 

【 黄 道 光 】 huángdàoguāng  зодиак 

жарығы.  

【黄道吉日】huánɡdào jírì  қуанышты 

күн, бақытқа толы күн. 

【黄道十二宫】 huánɡdào shí’èrɡōnɡ  

зодиактың он екі шоқжұлдызы. 

【黄澄澄】 huánɡdēnɡdēnɡ (～的  ) 

【 сын. 】     алтын; алтындай; 

алтынданған; алтын сияқты：谷穗儿～

的  масақ алтындай жарқырайды. 

【黄碘】huángdiǎn  йодоформ (йодтың 

органикалық құрамы). 

【黄豆】huánɡdòu【зат.】    соя, соя 

бұршағы. 

【 黄 豆 芽 】 huángdòuyá соя 

бұршағының өсінділері.  

【黄毒】huánɡdú【зат.】  сары заһар, 

порнография ： 扫 除 ～ 

порнографияның көзін құрту. 

【黄蜂】huángfēng  ара, сона.  

【黄骨髓】 huánggǔsuǐ  сары кемік 

майы; сары сүйек майы. 

【黄瓜】huánɡ·ɡuā  【зат.】 ① қияр.② 

қияр ұрығы. 

【 黄 花 】 huánɡhuā ①   【 зат. 】  

хризантема, бақытгул.②(～儿)  【зат.】  

сары түсті лалагүл.у 

【 黄 花 菜 】 huánghuācài сары 

лалагүлден жасалған тағам. 

【黄花草】 huánghuācǎo  хош иісті 

масақ. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңқалақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апалақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апырып-жапыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асып-сасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбігерлену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жылпыңдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйбеңдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалбалақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасқалақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тынышсыздану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ыбжыңдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайғыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сабырсыздану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тынышсыздану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/уайымдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбігер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбігерлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбігершілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дебдіреу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарбалас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айбарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айбынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/маңғаз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сәулетті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алтын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алтындай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алтын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алтындай/
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【 黄 花 地 丁 】 huánghuā dìdīng  

қарапайым бақбақ.  

【黄花苜蓿】huánghuā mùxu  ұсақ тісті 

жоңышқа. 

【黄花女儿】huánɡhuānǚr【зат.】   ер 

көрмеген қыз; қыз абыройы; ұяты 

кетпеген (еркекпен жыныс қатынасына 

түспеген әйелдің абыройы туралы). 

【黄花烟】 huánghuāyān көк темекі; 

қара темекі; махорка. 

【黄花鱼】huánɡhuāyú 【зат.】  сары 

алабұға балығы, сары горбыль. 

【黄化】huánghuà  этиоляция, өсімдік 

сары ауруы.  

【黄昏】 huánɡhūn  【 зат.】 ақшам; 

алагеуім; алагөбе; алакөлеңке; 

беймезгіл шақ; бейуақ; ымырт; іңір:  

~ 时候  беуақ мезгілде. 

【黄昏恋】huánɡhūnliàn【зат.】 бейуақ 

махаббат, кәрі адамдар арасындағы 

махаббат. 

【黄鲫】huángjì  сетипинка.  

【黄酱】huánɡjiànɡ【зат.】  сары түсті 

соя тұздығы. 

【 黄 教 】 Huánɡjiào 【 зат. 】   

ламаизмнің секталық «сары ағымы». 

【黄巾起义】Huánɡjīn Qǐyì  Шығыс 

Хан династиясындағы сары 

таңғыштылар көтерілісі . 

【黄金】 huánɡjīn ①【 зат. 】 алтын 

(жалпы термин).② 【сын.】   бағалы 

зат метафорасы ：～地段   алтынды 

аумақ. 

【黄金分割】huánɡjīn fēnɡē   алтын 

тілім, алтын кесік. 

【黄金时代】huánɡjīn shídài ① алтын 

ғасыр, толығымен гүлденген кезең.② 

алтын кезең, ең жақсы кезең:  ~ 已经过

去   гүлденген кезең әлдеқашан өтіп 

кетті. 

【黄金时段】huánɡjīnshíduàn  黄金时间. 

【黄金时间】 huánɡjīnshíjiān прайм-

тайм, жаппай тамашалау уақыты. 

【黄金树】huángjīnshù  эвкалипт. 

【 黄 金 周 】 huánɡjīnzhōu 【 зат. 】   

алтын апта (Қытайда көктем мерекесі 

кезінде сайраңдап, көңіл көтеретін 

апта). 

【黄经】   huángjīng  астрономиялық 

ұзақтық, сары түстің негізі. 

【黄猄】huánɡjīnɡ【зат.】  мунтжак. 

【黄酒】huánɡjiǔ【 зат.】   күріштен 

жасалған (шаосиндік) шарап. 

【黄口小儿】huánɡ kǒu xiǎo ér   дүние 

көрмеген; жас; ысылмаған; аузынан 

уызы арылмаған жас; боқмұрын; маңқа; 

бозабай; шикі өкпе. 

【黄巤】huánglà  сары балауыз. 

【 黄 鹂 】 huánɡlí 【 зат. 】   

мысықторғай; сарғалдақ. 

【黄连】 huánɡlián 【 зат. 】  қытай 

коптисі (өсімдік). 

【黄连木】huánɡliánmù【зат.】  қытай 

пістесі. 

【 黄 粱 美 梦 】 huánɡliánɡ měimènɡ   

сандырақ армандар, қияли ойлар. 

【黄粱梦】 huánɡliánɡmènɡ 【 зат. 】  

ерекше ғажайып түс, сандырақ арман. 

【黄磷】huánɡlín【зат.】  сары фарфор. 

【黄龙】Huánɡlónɡ【 зат.】   Сары 

Айдаһар, Сары Аждаһар ：直捣～ Нақ 

сары айдаһарға соққы беру. 

【黄栌】 huánɡlú【 зат.】   жасанды 

шашты ағаш, скумпия. 

【黄麻】huángmá  кендір, кендір ағашы:  

~ 织品 кендірден жасалған бұйымдар. 

【黄毛丫头】huánɡmáo yā·tou    жас 

қыз; қызалақ. 

【黄梅季】huánɡméijì【зат.】   жаңбыр 

маусымы; көктем соңы мен жаз 

басындағы жаңбырлы маусым. 

【黄梅天】 huángméitiān   жауын-

шашынды ауа райы ( муме 

алхорысының пісу кезіндегі). 

【黄梅戏】huánɡméixì【зат.】 Хуаңмей 

жергілікті операсы. 

【黄梅雨】huánɡméiyǔ【зат.】  жауын-

шашын ( муме алхорысының пісу 

кезіндегі). 

【黄米】  huánɡmǐ【зат.】   ақбикеш; 

ақтаған тары; сөк; тары; түйілген тары. 

【 黄 明 胶 】 huángmíngjiāo  бұқа 

терісінен жасалған желім. 

【黄鸟】 huánɡniǎo(～儿 ) 【 зат.】  

канарейка; шымшық (ақсары әнші құс). 

【黄牛】huánɡniú 【зат.】 ① ірі қара 

мал, сиыр, бұқа.②〈方〉 алыпсатар; 

пайдакүнем; пайдақор ： ～ 党   

алыпсатарлар қоғамы . 

【黄牌】 huánɡpái【 зат.】  ①  сары 

карточка, сары белгі (спорт).②  сары 

корточка ：管理部门向存在安全隐患的

单位亮～ . 

【黄袍加身】huánɡ páo jiā shēnтаққа 

отыру, билік басына келу. 

【黄皮书】huánɡpíshū【зат.】     сары 

кітап.  

【黄片儿】huánɡpiānr〈口〉【зат.】 黄

片;   сары белгі. 

【 黄 片 】 huánɡpiàn 【 зат. 】
порнографиялық фильмдерге, 

телекөрсетілімдерге қойылатын сары 

белгі. 

【黄芪】 huánɡqí 【 зат. 】  ақтаспа; 

таспашөп. 

【黄芩】 huánɡqín 【 зат. 】  байқал 

томағашөбі. 

【黄曲霉菌】 huánɡqūméijūn【 зат.】  

сары түсті зең; өңез, майда сары түсті 

бактериялар. 

【 黄 泉 】 huánɡquán 【 зат. 】 о 

дүние, ：～之下  о дүниеде,  命赴～ 

қайтыс болу, о дүниеге аттану. 

【黄雀】huángquè   шымшық,  сары 

шымшық, сарыауыз балапан.  

【黄壤】 huánɡrǎnɡ 【 зат. 】   сары 

топырақ. 

【黄热病】huánɡrèbìnɡ【зат.】   сары 

безгек; қалтырау; қызу көтеріліп ауыру. 

【黄色】huánɡsè ①【зат.】  сарғылт; 

сарғыш; сарылық. ②  【 сын. 】   

көркемдігі жоқ; дөрекі; торыққан; 

түңілген; эротикалық, 

порнографиялық ： ～ 小 说  

порнографиялық роман. 

【黄色工会】huánɡsè  gōnghuì  сары 

кәсіподақ (опасыз; сатқын; 

штрейкбрехерлік). 

 

【 黄 色 炸 药 】 huánɡsè zhàyào  

тринитротолуол; пикрин қышқылы 

(артиллерияда қолданылатын 

жарылғыш улы зат). 

【黄鳝】huánɡshàn【зат.】  қарны ақ 

жалған жыланбалық, флюта. 

【黄视症】huángshìzhèng  ксантопсия. 

【黄熟】huánɡshú【ет.】 сарғайып пісу, 

сарыланып жетілу.  

【黄鼠】huángshǔ  сары балпақ; зорман; 

сартышқан; саршұнақ; сарышұнақ; 

тараққұйрық; тышқан.  

【黄鼠狼】huánɡshǔlánɡ【зат.】  күзен; 

саскүзен; сасықкүзен. 

【黄水疮】 huángshuǐchuāng  хуан-

шуйчуан,  терінің іріңдеп қабынуы. 

【黄素】huángsù   флавин; лутеин. 

【黄汤】 huánɡtānɡ 【 зат. 】   дәрі, 

қыздыратын; мас қылатын：灌～  мас 

қылатын ішімдік ішіп алу. 

【 黄 糖 】 huánɡtánɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

рафинадталмаған сары қант. 

【黄体】huángtǐ  сары дене. 

【黄体酮】  huángtǐtóng  прогестерон. 

【黄铁矿】   huángtiěkuàng  темір 

колчедан, пирит.  

【黄铜】   huángtóng  жез (қорғасын 

мен қалайы аралас жез қоспасы). 

【黄铜矿】   huángtóngkuàng  бақыр 

колчедан.  

【黄酮】  huángtóng  флавон. 

【黄土】huánɡtǔ【зат.】 сары топырақ. 

【黄纬 】 huángwěi  астрономиялық 

(эклитикалық)  кеңістік.  

【 黄 萎 病 】 huángwěibìng  хлороз, 

ксантоз.  

【黄锈病】 huángxiùbìng  сары тат 

басқан.  

 

【黄癣】 huánɡxuǎn【 зат.】  таз, таз 

қотыр. 

【黄血盐】huángxuèyán  сары қан тұзы, 

темірлі калий.  

【黄芽菜】huánɡyácài〈方〉【 зат.】  

пекинше дайындалған орамжапырақ. 

【 黄 烟 】 huánɡyān 〈 方 〉【 зат. 】
трубкаға салып шегетін темекі. 

【黄羊】 huánɡyánɡ【 зат.】 жайран; 

зерен. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақшам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алагеуім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алагөбе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алакөлеңке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейуақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ымырт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іңір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақбикеш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөк/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тары/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алыпсатар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайдакүнем/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайдақор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/безгек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/безгек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалтырау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сарғылт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сарғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сарылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/торыққан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түңілген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/опасыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сатқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/штрейкбрехер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балпақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зорман/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сартышқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саршұнақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сарышұнақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тараққұйрық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тышқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саскүзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасықкүзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайран/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зерен/
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【黄杨】 huánɡyánɡ  самшит (мәңгі 

жасыл тұратын қатты ағаш); буксус. 

【黄猺】huánɡyáo【 зат.】  ақ сусар; 

кәмшат; сусар (аң). 

【黄页】huánɡyè【зат.】 сары беттер

【黄油】huánɡyóu 【зат.】 ① қою май; 

майлайтын май; ②  сары май, қаймақ 

майы. 

【 黄 鼬 】 huánɡyòu 【 зат. 】 күзен; 

саскүзен; сасықкүзен. 

 

【 黄 鱼 】 huánɡyú 【 зат. 】 ① сары 

алабұға балығы, сары горбыль: 大 ~  

үлкен сары алабұға; ②〈方〉 құйма 

алтын. 

【黄玉】huánɡyù【зат.】 ① топаз; ②
сары немесе қашқыл сары нефрит. 

【黄账】huánɡzhànɡ  〈方〉【 зат.】 

кірісі қайта келмейтін есеп. 

【 黄 纸 板 】 huánɡzhǐbǎn 【 зат. 】
сабаннан жасалған қалың қатырма 

қағаз. 

【 黄 种 】 Huánɡzhǒnɡ 【 зат. 】   

моңғолоидтық нәсіл, моңғолоидтық 

тұқым, сары нәсілділер . 

【黄钻】 huángzuàn【 зат.】 ақбалық 

(солтүстік өзендерде болатын 

жыртқыш балық). 

隍   huánɡ〈书〉 қорған оры; бекініс 

айналасындағы ор：城～ қала қоршауы 

мен орлары. 

喤   huánɡ［喤喤］(huánɡhuánɡ)〈书〉

【ел.】  ①қоңырау сыңғыры, барабан 

дыбысы ： 钟 鼓 ～  қоңыраулар мен 

барабандар дыбысы.② өксіп жылау. 

遑   huánɡ〈书〉демалыс, бос уақыт; 

тынығу; тыным; тыныстау, қарбалас 

емес кез：不～ бос уақыт жоқ. 

【遑遑】huánɡhuánɡ  〈书〉【сын.】 

абың-күбің; асығып-аптығып; асығыс; 

жан далбаса; тығыл-таяң; шапшаң; 

шұғыл. 

【 遑 论 】 huánɡlùn 〈 书 〉【 ет. 】
басқасын айтпай-ақ, басқаны 

айтпастан ： 生 计 无 着 ， ～ 享 乐  

ғанибетті айтпай-ақ, өзі үшін өмір сүру. 

湟   Huánɡ   төмен, батпақты жер; 

Хуаңшуй, Хуанхэ (Цинхай пров. өзен); 

Хуаншуй (Хунань және Гуандун пров. 

өзен). 

惶   huánɡ  алақтасу; жасқану; 

жасқаншақтау; зәресі кету; қорқу; үрку; 

шошу：～恐  сасу; абдырап қалу, қорқу, 

үрейлену; 惊～  үрейі қашу, дүрбелең 

көтеру, айғай салу. 

【惶惶】huánɡhuánɡ【сын.】   беймаза; 

қауіп-қатерлі; қорқынышты; мазасыз：

人心～ әбігерлікте болу. 

【惶惑】huánɡhuò  【сын.】   абдырау; 

абыржу;  асып-сасу; дүрбелең; 

сасқалақтау：  他整天～不安  ол күні 

бойы тыныштала алмай, абыржып 

жүрді. 

【 惶 遽 】 huánɡjù 〈 书 〉【 сын. 】    

қорқып қалған; қорыққан; абдыраған; 

абыржыған; сасқан ： 神 色 ～   өңі 

үрейленген, абыржыған түр. 

【惶恐】huánɡkǒnɡ【сын.】     сасу; 

абдырап қалу, қорқу, үрейлену：～不安 

тыныштала алмай, абыржып жүру. 

【惶悚】 huánɡsǒnɡ 〈书〉【 сын.】    

қорқу, үрейлену, діріл; қалтыл; 

қалшыл ： ～ 不 安   қалтылдап 

тыныштала алмау. 

煌   huánɡ   жайнаған; жарқын; 

жалтыраған; жанып тұрған; жалтылдау; 

жарқырау ： 辉 ～ жарқыраған; өте 

жақсы; тамаша . 

【煌煌】 huánɡhuánɡ〈书〉【 сын.】   

жарқын; жалтыраған; жанып тұрған; 

жалтылдау ： 明 星 ～  жұлдыздар 

жарқырайды. 

锽 ( 鍠 )huánɡ үш ашалы (үш ашалы 

жезл); барабандар мен қоңыраулар 

дыбысы. 

【锽锽】 huánɡhuánɡ 〈书〉【 ел. 】   

барабандар мен қоңыраулар дыбысы; 

доң-доң; даң-даң. 

潢 1  huánɡ〈书〉 шалшық су, көлшік 

су, су қоймасы; суайдын; суат (су 

тоқтайтын, жиналатын жер). 

潢 2  huánɡ(旧读 huànɡ)   қағазды бояу, 

боялған қағаз ： 装 ～   безендіру; 

көркемдеу. 

璜  huánɡ〈书〉 нефриттен жасалған 

жарты ай тәріздес бойтұмар. 

蝗  huánɡ【зат.】     көк қасқа шегіртке; 

обыр шегіртке; шегіртке ： 飞 ～  

көшпелі көкқасқа шегіртке.  

【蝗虫】huánɡchónɡ【зат.】   көк қасқа 

шегіртке; обыр шегіртке; шегіртке. 

【蝗蝻】huánɡnǎn【зат.】  шегірткенің 

балаңқұрты;  көк қасқа шегірткенің 

дернәсілі; обыр шегіртке құрт. 

【蝗灾】 huánɡzāi【зат.】  көк қасқа 

шегіртке басқыншылығы; обыр 

шегіртке шабуылы; шегіртке 

шапқыншылығы. 

篁   huánɡ 〈 书 〉 бамбук, бамбук 

өсінділері, бамбук тоғайы：修～ ұзын 

болып өсетін бамбук (长竹子). 

磺 huánɡ  күкірт;  сульф-, сульфо-, 

сульфа-. 

【磺胺】   huáng'àn  сульфаниламид, 

сульфа-, сульфамидо-, стрептоцид. 

【磺胺脒】huángànmǐ  сульфагуанидин. 

【磺化】huánghuà  сульфидтелу. 

癀   huánɡ［癀病］ (huánɡbìnɡ)〈方〉

【зат.】  кебенек; топалаң (ешкі, қойда); 

жамандат (жылқыда); қарасан (сиырда); 

ақшелек (түйеде). 

簧  huánɡ 【зат.】 ① аса жіңішке таяқ, 

жіңішке таяқ. ②  рессор; серіппе; 

солқылдақ темір ： 锁 ～  құлыптың 

ссолқылдақ серіппесі. 

【簧片】huángpiàn  ①аса жіңішке таяқ; 

жіңішке таяқ; таяқ; кішкене тіл; тілшік; 

(②жапырақшалы серіппе. 

【 簧 乐 器 】 huángyuèqì  тілшелі 

музыкалық аспаптар. 

鳇 huánɡ【 зат.】    калуга; құртпа 

(белуга); тұқымдас балық. 

 

 

huǎnɡ 

 

恍  huǎnɡ ①аңдаусызда; аяқ астынан; 

байқаусызда; кенет; кенеттен; күтпеген 

жерден; қапыда; қапылыста; тосыннан; 

абдырасу; абдырау; абыржу; аңыру; 

апалақтасу; сасу; состию ： ～ 悟  

кенеттен есін жию, аяқ астынан өзіне 

келу.②сияқты; тәрізді; ретінде, болып 

көріну ：～如梦境  түстегі сияқты, 

түсте болған секілді; ～ 如 隔 世  

барлығы түс сияқты сезілді. 

【恍惚】(恍忽)huǎnɡ·hū 【сын.】  ①
алаңғасар; жаңғалақ; қаңғалақ; 

ұмытшақ; жайбарақат ： 精 神 ～ 

жайбарақат кейіп. ② елессіз; еміс; 

көмескі; күңгірт, сияқты, секілді：我～

听见他回来了  Мен оны қайтып келді 

деп естіген сияқты едім ғой.③ бұлдыр; 

көмескі; бұлыңғыр; бас айналу; көзі 

қарауыту; күңгірттену; адасу; есеңгіреу; 

күңгірттену; мәңгіру; тану; улану; 

шатасу: 神志～ ойы күңгірттену. 

【 恍 然 】 huǎnɡrán 【 сын. 】   

аңдаусызда; аяқ астынан; байқаусызда; 

кенет; кенеттен; күтпеген жерден; 

қапыда; қапылыста; тосыннан; 

абдырасу; абдырау; абыржу; аңыру; 

апалақтасу; сасу; состию：：～大悟 аяқ 

астынан түсіну, кеннеттен көзі ашылу. 

【 恍 然 大 悟 】 huǎngrándàwù  аяқ 

астынан түсіну, кеннеттен көзі ашылу; 

күтпеген жерден түсіну; кенеттен ойға 

шомып кету:  我 ～  мен кенеттен 

барлығын түсінің, көзім шайдай 

ашылды. 

【恍如隔世】huǎnɡ rú ɡé shì барлығы 

түс секілді болатын, алыстағы сағым 

сияқты. 

【恍悟】huǎnɡwù【ет.】  кенеттен есін 

жию, аяқ астынан өзіне келу. 

晃   huǎnɡ 【 ет.】  ① көз қаратпау, 

қарықтыру; көз аштырмау; көзді 

көрсетпеу; қарығу：太阳～得眼睛睁不

开  Күннің қарықтыратыны соншалық 

көзді аша да алмайсың.②  елестей қалу; 

жылт ете түсу; жылт ету; жылт етіп 

көріну：虚～一刀  пышақпен өтірік 

серпіп қалу. 

【晃眼】huǎnɡyǎn 【сын.】    кірпік 

қаққанша; көзді ашып жұмғанша：摄影

棚内强烈的灯光直～  Студиядағы 

жарық көз ашып жұмғанша пайда 

болып жоқ болады. 

谎(謊)  huǎnɡ ① 【зат.】 谎话： 漫天

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәмшат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сусар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/май/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саскүзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасықкүзен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақбалық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тынығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тыным/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тыныс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абың-күбің/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асығып-аптығып/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асығыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шапшаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шұғыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алақтасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасқану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасқаншақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрку/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шошу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/беймаза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қауіп-қатерлі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқынышты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мазасыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абдырау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асып-сасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүрбелең/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасқалақтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорыққан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абдыраған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржыған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/діріл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалтыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалшыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайнаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалтыраған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалтылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарқырау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарқыраған/
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大 ～ нағыз өтірік.②жалған; өтірік：～

话 жалған; өтірік сөз. 

【谎报】huǎnɡbào【ет.】  өтірік дәйек 

беру; жалған мағлұмат беру ：～军情 

әскери жағдай туралы жалған 

мәліметтер беру. 

【谎称】huǎnɡchēnɡ【ет.】  өтірік айту, 

жалған сөйлеу：～有病 ауру деп өтірік 

айту. 

【谎花】 huǎnɡhuā (～儿 ) 【 зат.】  

қурағыш гүл; қысыргүл (гүл атысымен 

солатын, дән бермейтін қурағыш гүл). 

【谎话】 huǎnɡhuà【 зат.】   өтірік, 

жалған, шындық емес ： ～ 连 篇 

барлығы өтірік, түйірдей шындықсыз. 

【谎价】 huǎnɡjià ( ～儿 ) 【 зат. 】
көтеріңкі баға; өсіріңкі баға. 

【谎信】huǎnɡxìn (～儿)〈方〉【зат.】 

жалған хабарлар, өтірік деректер. 

【谎言】 huǎnɡyán【 зат.】   жалған, 

өтірік, өсек:  帝 国 主 义 者 的 ～ 

империалисттердің жалған өсектері.  

【幌】  huǎnɡ〈书〉перде; шымылдық; 

жамылғы. 

【幌子】huǎnɡ·zi【зат.】 ①  маңдайша 

жазу. ②  далда; керме; перде; 

шымылдық; сылтау; сылтаурату ：打

着 ...的～   керме артында, шымылдық 

арқасында. 

 

 

huànɡ 

 

晃 huànɡ【ет.】  бұлғау; қағу; сермену; 

сермеу; сілтеу; тербету; изеу; шайқау：

风 刮 得 树 枝 直 ～  Желден ағаш 

бұтақтары шайқалып тұр. 

【晃荡】huànɡ·dɑnɡ 【ет.】① теңселу; 

тербелу; шайқалу; ауытқу; бұлғаңдау：

小船在水里直～  қайық суда тербеліп 

тұр.②  сандалу; сереңдеп бос жүру; 

текке жүру：他在河边～了一天  Ол 

өзен жақта күні бойы сандалып жүрді. 

【晃动】 huànɡdònɡ【ет.】   теңселу; 

тербелу; шайқалу; ауытқу; бұлғаңдау：

小树被风吹得直～   Ағаштар желден 

шайқалып тұр. 

【晃悠】huànɡ·you  【ет.】 晃荡,树枝

来 回 ～   Ағаш бұтақтары желге 

теңселіп шайқалып  тұр. 

滉  huànɡ〈书〉水深而广  тек қана өзге 

сөздермен біріге келеді. 

榥   huànɡ〈书〉 экран керме; перде; 

шымылдық. 

皝   huànɡ айбарлы; айбынды; маңғаз; 

сәулетті; ұлы. 

 

huī 

 

灰  huī  ① 【зат.】     күл; бықсық; күйе; 

құрым; ыс; күйік ：炉～ пештің күлі; 

柴～  ағаштан қалған күл.②【 зат.】

қоқым; тозаң; шаң; шаң-тозаң：洋～ 

цемент; 把桌子上的～掸掉  Үстелдің 

үстінің шаңын тазалап жіберші. ③

【зат.】әк; ізбес; әк тас：～墙 Әкпен 

ақталған қабырғалар; 抹 ～  Әкпен 

сылақтау.④【 сын.】    сұр; сұрлық 

сұрлау; сұрлық：银～ күмістей сұр.⑤  

басыңқы; жабыңқы; жабырқаңқы; 

қоңылтақ; солғын; тұнжыраңқы; 

түсіңкі; көңілі қайтқан; көңілі қалған; 

түңілген：万念俱～торығу; үмітсіздіқ; 

үміт үзу. 

【灰暗】 huī’àn【 сын.】    көмескі; 

күңгірт：天色～ күңгірт аспан. 

【灰白】huībái  【сын.】    бозалаң; 

бозаң; бозғыл; бозша; сұрғылт; ақшыл-

сұр; ақ басты; ақ самайлы; ақ 

шашты：～的炊烟  бозалаң түтін. 

【灰不溜丢】huī·buliūdiū (～的) 〈方〉
бозамықтану; бозарту; бозару; 

бозғылдану; бозғылттану; сұрлану. 

【灰菜】huīcài【зат.】  ақ алабота, ақ 

сора. 

【灰沉沉】huīchénchén (～的) 【сын.】    

зұлмат; қапас; қараңғы; түнеріңкі; 

бұлтты; бұлыңғыр; бүркек; жауын-

шашынды：天空～的，像是要下雨的

样 子   Аспан бұлттанып бұлыңғыр 

тартып тұр, жаңбыр  жауатан түрі бар. 

【灰尘】huīchén【зат.】  қоқым; тозаң; 

шаң; шаң-тозаң ： 打 扫 ～  шаңды 

тазалау; қоқымды сыпыру. 

【灰尘肺】huīchénfèi  пневмокониоз, 

пневмонокониоз. 

【灰顶】 huīdǐnɡ【 зат.】   сыланған 

шатыр. 

【灰肥】huīféi  күлді тыңайтқыш. 

【灰分】huīfèn【зат.】  құрамында күл 

бар, күлділік, күлді . 

【灰钙土】huīgàitǔ  боз топырақ; сұр 

топырақ; сұр топырақты жер. 

【灰膏】huīɡāo【зат.】  сылайтын зат; 

сылақ; сылауыш. 

【灰光】 huīɡuānɡ【 зат.】   бозғылт 

түсті ай нұры, айдың күміс нұрлары. 

【灰鹤】huīhè【зат.】  бозғылт түсті 

тырна; сұр тырна. 

【 灰 化 】 huīhuà  сортаңдану;  

сортаңданып кету; сортаңдау. 

【灰化土】huīhuàtǔ【 зат.】   ақ сұр 

түсті топырақ; күлгін; сортаң; ақшыл 

сұрғылт түсті топырақ; сортаң топырақ. 

【 灰 浆 】 huījiānɡ 【 зат. 】  ① 

сылақтаушы ерітінді. ②  қалаушы 

ерітінді. 

【灰烬】huījìn【зат.】    күл, қоқыс, 

бықсық; күйе; құрым; ыс：化为～түп-

орнымен жанып, орнында тек күлі гана 

қалу. 

【 灰 坑 】 huīkēng  желдеткіш; жел 

кіргіш; желсоғар; жел тартпа (пештің 

астындағы); күлдік (бу қазанының күл 

түсетін төменгі бөлімі) . 

【灰空间】huīkōnɡjiān【зат.】   анық 

емес кеңдік; бозғылт кеңістік. 

【灰口铁】huīkǒutiě  бозғылт шойын, 

сұр шойын. 

【灰溜溜】huīliūliū(～的)【сын.】 .① 

сұр жағал, лас сұр：屋子多年没粉

刷，～的  Үй көп жылдар бойына 

сырланбай сұр жағалданып кетті. ②
басыңқы; жабыңқы; жабырқаңқы; 

қоңылтақ; солғын; тұнжыраңқы; 

түсіңкі; зарлы; қайғы басқан; қайғылы; 

мұңайған; мұңды; уайымды：～地走了 

жабырқап кету, мұңайып кету, қайғы 

басқан көңілмен кету. 

【 灰 蒙 蒙 】 huīménɡménɡ ( ～ 的 ) 

【сын.】    сұр, сұршыл, бозалаң; бозаң; 

бозғыл; бозша; сұрғылт：～的夜色  

бозғылт тартқан түнгі аспан. 

【灰棚】huīpénɡ〈方〉【зат.】 ① ізбес 

шатырлы үй; ізбесті шатыры бар 

баспана; ② ( ～ 儿 ) ізбес шатырлы; 

ізбесті шатыры бар. 

【灰色】huīsè ①【зат.】  сұр, сұршыл, 

бозғылт. ② 【 сын. 】    басыңқы; 

жабыңқы; жабырқаңқы; қоңылтақ; 

солғын; тұнжыраңқы; түсіңкі; көңілі 

қайтқан; көңілі қалған; түңілген：：～

的心情   жабырқаңқы көңіл-күй. ③ 

【 сын.】  екі жүзді; сұрқай, тыйым 

салынған：～收入   екі жүзді қара 

пайда, сұрқай пайда. 

【灰色市场】 huīsèshìchǎnɡ  сұрқай 

нарық, қара базар, тыйым салынған 

нарық. 

【灰色收入】huīsèshōurù екі жүзді қара 

пайда, сұрқай пайда. 

【灰沙】huīshā   шаң,  қоқыс,  тозаң,  

шаң-тозаң.  

【灰生铁】huīshēngtiě бозғылт шойын, 

сұр шойын. 

【灰市】huīshì【 зат.】   қара базар, 

тыйым салынған нарық, сұрқай нарық. 

【灰鼠】huīshǔ  ақ тиін; тиін: ～皮 тиін 

терісі; ～大衣 тиін терісінен жасалған 

тон. 

【灰铁】huītiě   бозғылт шойын, сұр 

шойын. 

【灰头土脸】 huītóu-tǔliǎn  (～的 )

〈方〉① айғыз-айғыз; бес баттам; кір-

кір：他扬完了场，闹了个～ Ол даланы 

тазалап болғанда үсті басы кір-кір 

болды. ②  абыройы төгілгендік; 

масқаралық, еңсесі түсіп：你高高兴兴

地去了，可别弄得～地回来   Ол өте 

қуанышты болып кетіп еді, бірақ еңсесі 

түсіп қайтып оралды. 

【灰土】huītǔ【зат.】   шаң,  қоқыс,  

тозаң,  шаң-тозаң, күл ：车后卷起一

片～  көлік артынан тек қаптаған шаң 

ғана қалды. 

【 灰 箱 】 huīxiāng   күлдік (бу 

қазанының күл түсетін төменгі бөлімі) . 
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【 灰 心 】 huīxīn 【 ет. 】   жабығу; 

жабырқану; жасу; қайғыру; мұңаю; 

ренжу; әукесі түсу; енжұрғасы түсу; 

еңсесі түсу; жүні жығылу：不怕失败，

只 怕 ～  Сәтсіздікке ұшырау 

қорқынышты емес, еңсесі түскен көңіл-

күй жаман. 

【 灰 心 丧 气 】 huīxīnsàngqì  еңсесі 

мүлдем түсіп кету, барлық үмітінен 

айрылу,  қатты абдырау, абыржып сасу. 

【灰指甲】huīzhǐjia онихомикоз. 

【灰质】huīzhì【зат.】 сұр зат, бозғылт 

нәрсе. 

诙  huī 〈书〉 ажуаласу; әзіл айту; 

әзілдеу; қалжыңдау; алдандыру; жұбату; 

ойнату; қалжақтау; қалжыңбастыққа 

салыну; қалжыңдау; қуақылану. 

【诙谐】huīxié【сын.】    ажуаласу; 

әзіл айту; әзілдеу; қалжыңдау; 

алдандыру; жұбату; ойнату; ажуа; әзіл-

оспақ; әзіл-сықақ; мысқыл ：谈吐～ 

қалжыңдап сөйлеу, әзілдесе әңгімелесу. 

【诙谐曲】huīxiéqǔ  әзіл-оспақ; скерцо 

(музыкалық әзіл- сықақты шағын 

шығарма). 

恢   huī 〈书〉 көпшілік; айдынды; 

аумақты; байтақ; кең; көлемді; ұлан-

байтақ; ұланғайыр：～弘  ұланғайыр, 

байтақ. 

【恢复】 huīfù 【 ет.】  ①  жаңадан 

жөндеу; қалпына келтіру; жаңадан 

жасау; жаңадан шығару; тыңнан 

жасау ： 秩 序 ～ 了  тәртіп қалпына 

келтірілді.② бұрынғы қалпына келтіру; 

бұрынғы қалпына келу; қайта құру：～

原 状   бұрынғы қалпына келтіру, 

бұрынғы жағдайына салу. 

【恢弘】 huīhónɡ〈书〉①【 сын.】   

айдынды; аумақты; байтақ; кең; 

көлемді; ұлан-байтақ; ұланғайыр：气

度～ пейілі кең, көңілі кең. 

②【 ет. 】   гүлдену; даму; дамыту; 

өркендеу; өсу：～士气  әскери рухты 

өркендету. 

【恢宏】huīhónɡ “恢弘”  мағынасында. 

【 恢 恢 】 huīhuī 〈 书 〉【 сын. 】   

аумақты; байтақ; кең; көлемді; ұлан-

байтақ; ұланғайыр：天网～  Ұлы әрі 

әділетті жазадан ешкім қашып құтыла 

алмайды. 

【恢廓】 huīkuò〈书〉①【 сын.】   

көлемді; ұлан-байтақ; ақкөңіл; кең 

пейілді; қайырымды ： ～ 的 胸 襟 

қайырымды көңіл, ақкөңіл жүрек. ②

【 ет. 】 жаю; көпшілікке тарату; 

тарату ： ～ 祖 业   ата-бабаларының 

ерлігін көпшілікке тарату. 

挥(揮)  huī ① 【ет.】   бұлғау; қағу; 

сермену; сермеу; сілтеу; бұлғаңдату; 

бұлғау; қайта-қайта бұлғау：～手 қол 

бұлғау.②  сүрту, сыру, сүртіп тастау, 

қағу：～泪  жасын сүрту.③  әкімдік 

қылу; басқарту; басқару; басқарып 

отыру; бастау; басшы болу; билеу; 

билеп-төстеу ：～师前进  Әскерлер, 

алға! ④ таратып жіберу; шашу：～发  

буға айналу; булану. 

【挥斥】huīchì〈书〉【ет.】   әкімдік 

қылу; басқарту; басқару; басқарып 

отыру; бастау; басшы болу. 

【挥动】huīdònɡ【ет.】  бұлғау; қағу; 

сермену; сермеу; сілтеу; бұлғаңдату; 

бұлғау; қайта-қайта бұлғау：～皮鞭  

қамшыны сермеу. 

【挥发】huīfā 【ет.】    буға айналу; 

булану; ұшатын; ұшпа. 

【挥发性】huīfāxìng ұшпалылық; буға 

айналатын қасиет.  

【挥发油】 huīfāyóu  ұшпа майлар, 

бензолин. 

【挥戈】 huīɡē 【 ет. 】    найзаны 

бұлғаңдату, қаруды сермеу ：～跃马 

атта шауып найзамен сермеу. 

【 挥 汗 】 huīhàn  терлеу, су терге 

түсу: ～如雨 қатты терлеген, су терге 

түскен. 

【挥毫】huīháo〈书〉【ет.】  жазу, сызу, 

салу, жазу үлгісі：～泼墨   тушьпен 

бүрку арқылы жазу. 

【挥霍】huīhuò 【ет.】  бейберекеттік; 

ысырап; ысырапқорлық; 

ысырапшылдық; шашып-төккіштік; 

ақшаны орынсыз шашу ： ～ 无 度  

шексіз ысырапшылдық. 

【挥金如土】 huī jīn rú tǔ ақшаны 

орынсыз шашу; ақшаны оңды солды 

шашу. 

【挥泪】huīlèi  көз жасын төгіп; жылап; 

көзінен жасы ағып: ～而别 көзіне жас 

алып қоштасу. 

【挥洒】huīsǎ 【ет.】  ①  құю, себу; 

сепкізу.② еркін шығарма, еркін жазу：

随意～ қалағанын еркін шығарма етіп 

жазу. 

【 挥 师 】 huīshī 【 ет. 】   әскерді 

басқару：～北上  әскерді солтүстікке 

басқарып бару. 

【挥手】huīshǒu【ет.】   қол бұлғау, 

қол сермеу, қолын бұлғаңдату：～告别  

Қол бұлғап қоштасу. 

【挥舞】huīwǔ 【ет.】 сермеу, бұлғау; 

бұлғаңдату：孩子们～着鲜花欢呼  

Балалар гүлдермен бұлғап қошемет 

көрсетті. 

虺   huī ［虺］ (huītuí)〈书〉【 ет.】
кішкентай улы жылан. 

咴  huī［咴儿咴儿］(huīrhuīr) 【ел.】 

кісінеу; оқырану. 

袆 (褘 )  huī патшайымның құрбандық 

шалар кездегі киер киімі. 

珲(琿)  huī 瑷珲(Àihuī)，Айхуй өлкесі 

(Хэйлуңжиаң пров.) 

晖 (暉)  huī① күн нұры, күн сәулесі ：

春～  көктемгі күннің көзі.②   “辉 ” 

мағынасында. 

【晖映】huīyìnɡ жарқырау; нұр шашу.  

堕 ( 墮 ) huī 〈书〉 бұзылу, құртылу, 

күйреу, жойылу. “隳” мағынасында. 

辉  huī ①  атағы жарқырау, атағы өсу, 

абыройы жарқырау：光～жарқыраған; 

өте жақсы; тамаша.②  жарқырау; нұр 

шашу, жалтылдау; жарқылдау; 

жылтырау; жалтыл; жалтыр; жарқыл; 

жылтырауық ： ～ 映 жарқырау; нұр 

шашу. 

【辉长岩】huīchángyán  габбро. 

【 辉 钴 矿 】 huīgūkuàng  кобальт; 

кобальттық жарқырау. 

【辉煌】huīhuánɡ【сын.】  ①жалтыр; 

жарқыл; жылтырауық ： 灯 火 ～ 

Жарқыраған шам жарығы. ② 

жарқыраған; өте жақсы; тамаша：战

果～ жарқын нәтиже, тамаша нәтиже. 

【辉绿岩】huīlǜyán  диабаз (құрылыс 

материалы және көшеге төсейтін тау 

жынысы). 

【 辉 钼 矿 】 huīmùkuàng  молибден 

жарқылы, молибденит. 

【辉石】huīshí  пироксен, авгит. 

【辉石岩】 huīshíyán  пироксенолит, 

авгит тұқымдасы. 

【辉锑矿】huītìkuàng сүрме жарқылы, 

антимонит, стибнит. 

【辉铜矿】huītóngkuàng  халькоцит. 

【 辉 银 矿 】 huīyínkuàng  аргентит, 

аргентин, аргирит. 

【 辉 映 】 ( 晖 映 )huīyìnɡ 【 ет. 】  

жарқырау; нұр шашу, жалтылдау; 

жарқылдау; жылтырау; жалтыл; 

жалтыр; жарқыл; жылтырауық：灯光月

色 ， 交 相 ～   Ай нұрын шашып, 

мыңдаған шамдар жарқырап тұрды. 

翚 huī ①〈书〉  ұшуға талпыныс, 

екпіндей ұшып бара жатқан. ② 

қанаттары түрлі-түсті қырғауыл. 

麾  huī ① байрақ; жалау; ту.②〈书〉
басқарту; басқару; басқарып отыру; 

бастау; басшы болу ： ～ 军 前 进 

Армияны алға қарай бастап басқару. 

【麾下】 huīxià 〈书〉【 зат.】  ① 

бағынған; бағынушы; бағыныңқы; 

бағынышты. ②  Жоғары мәртебелім, 

Ұлы мәртебелі. 

徽 1  huī ①  белгі; елтаңба; таңба：

国 ～  мемлекеттік елтаңба;  团 ～ 

комсомолдық белгі.② айтуға тұрарлық; 

маңдай алды; өте жақсы; тым жақсы; 

тамаша. 

徽 2  Huī  Хуйжоу округі, қаласы：～墨 

Хуйжоулық тушь. 

【徽标】huībiāo【зат.】   танымбелгі; 

эмблема; логотип：少年儿童活【ет.】

中 心 的 ～ 格 外 醒 目   Балалар 

шығармашылығы орталығының 

танымбелгісі өте тартымды. 

【 徽 菜 】 huīcài 【 зат. 】   Аньхуй 

асханасы. 
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【徽调】  huīdiào 【 зат.】①  Аньхуй 

әуендері . ② Драма атауы. 

【徽号】huīhào【зат.】    жалған ат; 

лақап; лақап ат; тағылған ат：同学送给

他“诗人”的～ Студенттер оған «ақын» 

деген лақап ат қойған. 

【徽记】huījì【зат.】  белгі; елтаңба; 

таңба; танымбелгі; эмблема：飞机上

的～ Ұшақ үстіндегі белгі. 

【徽剧】huījù【зат.】  Аньхуй театры. 

【徽墨】huīmò【 зат.】   Хуйжоулық 

тушь. 

【徽章】huīzhānɡ【зат.】  белгі, жетон, 

таңба, танымбелгі. 

隳 huī 〈书〉жойылу, жоғалу, күйреу, 

сыну, бұзылу, жоқ болу. 

 

huí 

 

回 huí ①  айналу; шыр айналу; шыр 

қалықтау, бұралаңдау：峰～路转 Жол 

таулар арасынан бұралаңдай 

орналасқан.②【 ет.】   қайта оралу, 

оралу, қайтып келу, қайтып бару：～家 

үуге қайта оралу; ～乡 Отанға қайтып 

келу. 

③ 【ет.】  айналдыру; бұра салу; бұрау; 

бұру; бұрылу; бұрып жіберу ：～头 

басын бұру.④【 ет.】   жауап беру, 

жауап қату：～信  жауап хат, хатқа 

жауап беру. ⑤  【 ет. 】 хабарлама; 

баяндама; мәлімдеме. ⑥ 【 ет. 】
қайтарылды, қабыл алмау; қайырып 

тастау：送来的礼物都～了 Жіберілген 

сыйлықтардың барлығы қайтарылып 

жіберілді.⑦【мөл.】рет：来了一～ Бір 

рет келген; 听过两～ Екі рет тыңдады.

⑧【мөл.】бөлім：一百二十～抄本

《红楼梦》  «Қызыл сарайдағы түс» 

романының жүз жиырма бөлімі бар. 

回 Huí①   дүнгендер, дүнген：～民

Дүнген халқы.②【зат.】 тегі. 

【回拜】huíbài【ет.】  жауапты барыс. 

【回报】huíbào 【ет.】  ①  есептесу, 

есеп тапсыру, қысаптысу.② ризашылық 

білдіру, алғыс айту; разылау; риза ету：

做 好 事 不 图 ～  Жақсылық жасап 

ризашылық білдіруін күтіп жүрме.③ 

есеп айыру; кек алу; кек қайтару; өш 

алу; өшін алу：你这样恶意攻击人家，

总有一天会遭到～的   Сен осылай 

басқаларға жамандық жасай берсең, 

күндердің күнінде олар міндетті түрде 

кек қайтарады. 

【回避】  huíbì 【 ет.】  ①  жалтару; 

қашу; аулақ болу; аулақ жүру：～要害

问题  маңызды мәселеден жалтару.② 

қарсылық мәлімдеу; өзі-өзіне қарсы; 

өздігінен бас тарту. 

【回禀】huíbǐnɡ【ет.】   айту; айтып 

беру; хабарлау：～父母   Ата-анаға 

айтып беру. 

【回驳】 huíbó【 ет.】    қарсылық 

білдіру, бас тарту, қарсылық ету：据

理～ көзқарасынан бас тарту. 

【回采】huícǎi тазалаушы қуыс. 

【回茬】huíchá  екінші рет егін себу. 

【回肠】 1huíchánɡ【 зат.】 бүйірдегі 

ішек; мықындағы ішек  

【回肠】2huíchánɡ〈书〉【ет.】  өзін 

қоярға жер таппау, уайымдау, 

абыржу：～九转 қатты уайымдау. 

【 回 肠 荡 气 】 huí chánɡ dànɡ qì 

ойландыратын; ой салатын; ой 

түсіретін; толқытатын; әсерлі; 

еліктіргіш; қызық; қызықты; тартымды. 

【 回 潮 】 huícháo 【 ет. 】  ① 

дымқылдану; дым тарту; дым тию; 

дымқыл тарту; дымығу; зәктеу; 

ылғалдану：连下几天雨，晒好的粮食

又～了 Бірнеше күн бойына жаңбыр 

жауып тұр, астықты дымқылданып 

кетпеуі үшін күнге кептіру керек 

болады. 

②ескілікке қайту, көне ойлардың қайта 

жаңғыруы：近几年，一些地方的迷信

活 【 ет. 】 又 ～ 了  Кей  жерлерде  

ырымшылдық іс-әрекет қайта 

жанданған. 

【回嗔作喜】huí chēn zuò xǐ  ашуланып 

тұрып көңіл күйі қуанышқа ауысып 

кетті. 

【回程】huíchénɡ【зат.】  қайтар жол, 

қайтар бағыт, қайтар рейс ： ～ 车 

қайтатын жол. 

【回程票】huíchéngpiào  қайтар билет, 

қайтар сапар билеті. 

【回春】huíchūn 【ет.】  ① көктемнің 

келуі, көктемнің түсуі：大地～ көктем 

қайтадан келді.② ұлы дәрігерлік өнері; 

керемет дәрі：～灵药   керемет әсері 

бар дәрі-дәрмек. 

【回答】 huídá【 ет.】  жауап беру, 

жауап қату：～问题 сұраққа жауап беру. 

【回单】huídān(～儿)【зат.】  түбіртек; 

қолхат; тілхат. 

【回荡】huídànɡ【ет.】  ағылу; елестеу; 

көрініп ету; өту; қалқу：歌声在大厅

里～ Үлкен залдан әуен ағылып келуде. 

【回电】 huídiàn ①【 ет. 】 жауапты 

телеграмманы жіберу; телеграфпен 

жауап беру. ②   телеграфты жауап, 

телефонмен жауап беру：收到一个～ 

Телеграф арқылы жауап алу. 

【回跌】 huídiē【 ет.】жоғарылаудан 

кейінгі түсім：物价～  тауарлардың 

бағасы түсті. 

【回返】huífǎn【ет.】инверсия; қайту, 

оралу：～家乡  Үйге оралу. 

【回访】 huífǎnɡ 【 ет. 】   жауапты 

сапарға барып келу. 

【回放】huífànɡ【 ет.】  көрсетілімді 

қайталау：精彩镜头～ Қызықты кино 

кадрлерін қайта көрсету. 

【回复】huífù  【ет.】 ① жауап беру; 

жауап қату. ② еске түсіру; жаңадан 

жөндеу; қалпына келтіру; жаңарту; 

жаңару; қайта бастау; қайта түзеу：～

常 态   әдеттегі жағдайды қалпына 

келтіру. 

【回顾】huíɡù【ет.】   (①артына қарау; 

бұрылу; бұрылып қарау; жалт қарау. (②
елестету; еске түсіру; есіне алу; өткенді 

шолу ◇～过去，展望未来   Өткенге 

зер салып, болашаққа қарау. 

【 回 光 】 huíɡuānɡ  жарық; сәуле; 

шұғыла. 

【 回 光 返 照 】 huíɡuānɡfǎnzhào ① 

күннің батуы; күнбатыс. ②  өмірдің 

соңғы сәулелері, қайтып бара жатқан 

адамның соңғы кезеңі; жанталас; 

өлімалды. 

 【回光镜】  huíguāngjìng   ойыс айна. 

【回归】huíɡuī【ет.】  қайту, қайтып 

оралу, қайтып келу：～祖国   Отанға 

оралу; Ата-бабалар мекеніне қайтып 

келу. 

【 回 归 带 】 huíguīdài  тропикалық 

аймақ; тропикалық белдеу. 

【 回 归 年 】 huíɡuīnián 【 зат. 】   

тропикалық жыл. 

【回归热】huíguīrè қайталама безгек; 

қайтып келген кезік; қайталама сүзек. 

【回归线】huíɡuīxiàn【зат.】  тропик; 

тропикалық; тропиктік. 

【回锅】 huíɡuō 【 ет. 】   жылыту; 

қыздыру; ысыту：把这碗菜回回锅  

Мына кеседегі тағамды қыздырып 

жібер . 

【回锅肉】 huíguōròu  қайнатылған 

шошқа етінен жасалған қуырма. 

【回国】huíguó  отанға қайта оралу; 

туған жерге қайтып келу:  在我～以后  

Мен Отанға қайтып келген соң. 

【回合】huíhé【зат.】  айналым; тур; 

раунд; айқас; қырғын; соғыс; ұрыс; 

шайқас; қақтығыс; соқтығыс; ұрыс-

қағыс：拳击赛进行到第十个～仍不分

胜 负  Боксшылар оныншы раундта 

күресуде, кімнің жеңіске жететіні әлі 

белгісіз. 

【回纥】 Huíhé【 зат.】   ұйғырлар, 

ұйғырлық. 

【回鹘】 Huíhú 【 зат. 】    回纥 ; 

ұйғырлар. 

【回护】 huíhù 【 ет. 】 көлегейлету; 

көлегейлеу; күргейлеу; қалқалау; 

қымқау; тасалау; қорғау; тасалау：你老

这样～他   Сен үнемі оны осылай 

қорғаштайсың. 

【回话】huíhuà① (--)【 ет.】   жауап 

беру, .② (～儿)【зат.】 жауап：我一定

去，请你带个～给他   Мен міндетті 

түрде барамын, оған менің жауабымды 

жеткізіңдер. 

【回还】 huíhuán 【 ет. 】 өз орнына 
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қайтып келу, орнына оралу：一去不～ 

ешқашан қайтып келмеу. 

【 回 环 】 huíhuán 〈 书 〉【 ет. 】  

айналмалы; бұралаң; ирек; иректі; 

ирелең; иреңі бар; иір; қатпарлы：溪

水～  ирелеңдеген тау ағыны. 

【回回】Huí·hui【зат.】мұсылмандар, 

мұсылман халықтар. 

【 回 回 蒜 】 huíhuisuàn  қытайдағы 

аютабан; қоянот; сарғалдақ (ащы 

немесе улы өсімдік). 

【回火】huíhuǒ【ет.】① кері тұтану. 

② демалыс, демалысқа шығу. 

【回击】huíjī【ет.】қарсы соққы беру, 

жауапты шабуыл жасау, тойтарыс 

беру：奋力～  осырата қарсы соққы 

беру. 

 

【回家】huíjiā  үйге оралу, үйге қайту: 

该～了 үйге қайтатын уақыт болды. 

【 回 见 】 huíjiàn 【 ет. 】  сау бол, 

көріскенше. 

【回教】Huíjiào【зат.】  мұсылмандық, 

мұсылманшылық. 

【回教徒】 huíjiàotú мұсылман, діндар; 

діншіл.   

【回敬】huíjìnɡ【ет.】 ① амандыққа 

жауап қату ： ～ 你 一 杯  Сізді бір 

шыныға шақырайын.② қарсы жауап：

他听到对方骂他，也就～了几句  Ол 

оны ұрысқандарын естіп, қарсы бір-екі 

ауыз соз айтты. 

【回绝】huíjué【ет.】 бас тарту; қабыл 

алмау; қабылдамау：～了他的不合理要

求   Оның негізсіз талаптарын қабыл 

алмау. 

【回空】 huíkōnɡ【 ет.】    қайтып 

келген бос вагон; жүксіз  қайту：～的

船  жүксіз қайтқан пароход. 

【回口】huíkǒu〈方〉【 ет.】 ерегісу; 

қайта айту; қарсы сөзге келу; қасарысу; 

сөз қайыру; сөз таластыру; тайталасу. 

【回扣】 huíkòu【 зат.】 комиссиялық 

ақы; куртаж. 

【回馈】huíkuì【ет.】есесін қайтару; 

жақсылыққа жақсылық істеу; алғыс 

айту; разылау; риза ету ： ～ 社 会 

қоғамға ризашылық білдіру. 

【回来】huí·lái【ет.】  ① қайту, оралу, 

қайтып келу, қайтып оралу: 他每天早晨

出去，晚上才～  Ол күнде таңертең 

ертемен шығып кетіп, кешке қайтып 

оралады.②  артқа; кейін; кейін қарай; 

кері; кері қарай; қайта; қайтадан：他刚

从外地～ Ол қазір ғана қайта келді. 

【回廊】huílánɡ【зат.】     галерея. 

【回老家】 huílǎojiā  ата-бабаларына 

аттану, қайтыс болу, өлу. 

【回礼】huílǐ ① 【ет.】 қарсы алуға 

жауап беру, сәлеміне жауап қату：首长

向站岗的卫兵回了个礼   Басқарушы 

қарауылдың сыйына сыймен жауап 

қатты. 

②  【ет.】   Сыйға сыймен жауап қату; 

Сыйға сый, Сыраға бал. ③【 зат. 】   

берген сыйына жауапты сыйлық：一

份～  Сыйдың бір бөлігі. 

【回历】Huílì【зат.】   мұсылмандық 

әдіс, мұсылмандық тәсіл (күнтізбе). 

【回历求】Huílìqiú  хай-алай. 

【回流】 huíliú【 ет.】 тасқын; тасу; 

тасыту; толқынның жағаға шарпуы 

(теңіздің жағаға соққан толқыны)：河

水～   өзеннің тасуы. 人才～  тасып 

жатқан талант. 

 

【回笼】huílónɡ【 ет.】  ①  жылыту; 

қыздыру; ысыту.②  алу; алып тастау; 

шығарып тастау; алып қою：货币～ 

Ақшаны алып қою. 

【回炉】 huílú 【 ет. 】   ①  қайта 

балқыту：废铁～  темір қалдықтарын 

қайта балқыту.②   жылыту; қыздыру; 

ысыту. 

【回禄】Huílù〈书〉【зат.】  өрт қаптау, 

өрт, от алу：～之灾   өрттен зардап 

шегу. 

【回路】huílù  【зат.】 ① қайтар жол, 

қайтатын сапар：～已被截断.②долбар; 

пішін; сұлба; контур (өткізгіштердің 

тұйықталған түйісі). 

【回落】huíluò  【 ет.】   төмендеу; 

төмен түсу; бәсеңсу;  қайту：江水～  

Өзен суы төмендеді. 

【回马枪】huímǎqiānɡ【зат.】  парфян 

жебе; оқ; парфяндік садақ оғы：杀～ 

парфян оғынан жаралану. 

【 回 门 】 huímén 【 ет. 】    жас 

жұбайлардың қалыңдық үйіне қонаққа 

баруы. 

【回民】Huímín【зат.】  回族. дунген 

【回眸】 huímóu 〈书〉【 ет. 】 көзі 

айналу; артына қарау; кері бұрылу：～

一笑 артына қарап күлімдеу. 

【回目】 huímù【 зат.】   тақырыбы, 

атауы, бөлімі, тарау. 

【回念】huíniàn【ет.】еске алу; еске 

түсу; еске түсіру; есіне алу：～往事  

Өткен өмірін есіне түсіру. 

【回暖】huínuǎn  【ет.】жылына түсу; 

жылыну; жылытып қою; жылымық: 天

气～了 Ауа-райы жылына бастады. 

【回聘】huípìn【ет.】жұмыс бастылық; 

қолы бос болмаушылық; қарбаластық. 

【回棋】huíqí【ет.】болдырмау; бұзу; 

жою; өзгерту. 

【回迁】 huíqiān【 ет.】 туған жеріне 

қайтып келу, көшіп кетіп, сосын қайта 

оралу： 

新楼建好后，居民纷纷～  Жаңа 

ғимарат салынып болған соң тұрғындар 

қайта келіп қоныстанады. 

【回青】 huíqīnɡ【 ет. 】 жасылдану; 

жасыл тарту; көгере түсу; көгеру; 

көкпеңбек тарту; көкшіл тарту：麦苗～ 

Бидай өскіндері жасыл тартып қалыпты. 

【 回 请 】 huíqǐnɡ 【 ет. 】  жауапты 

шақыру жасау; қонаққа шақырғанды 

сыйлап қонаққа шақыру. 

【回去】huí·qù【ет.】жөнелу; жөнеп 

кету; жүріп кету; кету; қайту; қайтып 

келу：离开家乡十年，一次也没～过   

 

Үйінен он жыл бұрын кетіп, бір де бір 

рет қайтып келген жоқ. 

【回去】 ·huí·qù【 ет.】 кейін; кейін 

қарай; кері; кері қарай; қайта; 

қайтадан：把这支笔给他送～   Мына 

қыл қаламды оған қайтадан беріп жібер. 

【回绕】huírào【ет.】қамту; қапсыра 

құшақтап алу; қапсыру; құрсаулау; 

құрсау соғу：这里泉水～，古木参天 

Мына жерде бұлақ құрсау соққан, көне 

ағаш аспанмен теңесіп өсіпті. 

【回身】huíshēn【ет.】айналу; бұрылу; 

қайрылу：他放下东西，～就走了  Ол 

заттарды қойды да, бірден  бұрылып 

жүре жөнелді. 

【回神】huíshén(～儿) 【ет.】жұбану; 

көңіл жайлану; тынышталу; 

тыныштану：等他回过神儿来，报信的

人早已跑远了   Оның тынышталуын 

күтіп, хабаршы адам ұзап жүгіріп кетті. 

【 回 升 】 huíshēnɡ 【 ет. 】 жоғары 

көтерілу; көтерілу; шығу: 气 温 ～ 

температура тағы да көтерілді. 

【 回 生 】 1huíshēnɡ 【 зат. 】 тірілу; 

реанимация (клиникалық өлім 

халіндегі ағзаны тірілту) ： 起 死 ～ 

тіріліп кетту, тірілу. 

【回生】2 huíshēnɡ【ет.】тастау; шығу; 

безу：几天不练琴，手指就～   Біраз 

күн іс-тәжірибесіз қолдар үйренбей 

қалыпты. 

【回声】 huíshēnɡ【 зат.】жаңғырық 

(жаңғырығып естілген дауыс)：山谷中

响 起 他 叫 喊 的 ～   Жартастар 

арасындағы дыбыс оның айғайының 

жаңғырығы еді. 

【回师】 huíshī〈书〉【 ет.】 әскерді 

алып кету; әскерді шығарып тастау. 

【回收】huíshōu【ет.】 ①жинау; жию; 

терім; сатып алу; сауда жасау; 

қалыптастыру：～余热  жұмсалмаған 

энергияны қалыптастыру. 

② қалпына келтіру：～贷款 қарызды 

қалпына келтіру. 

【回手】huíshǒu【ет.】  ① бұрылып 

қолын созу; бұрылып қолын ұсыну：走

出了屋子，～把门带上 Бөлмеден шыға 

келіп, қолын созып есікті жауып қалды

② есесін қайтару; соққыға соққымен 

жауап беру; тойтарыс беру：打不～ 

тойтарыс бермеу. 

【回首】huíshǒu〈书〉【ет.】 ① басын 

бұру; басын бұрып қарау; артына 

бұрылып қарау：屡屡～，不忍离去 
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Қайта-қайта қарай беріп тастап кете 

алған жоқ. ②   есіне түсіру, есіне 

алу：～往事 Өткенді есіне алды. 

 

【回赎】huíshú【ет.】өтеу; сатып алу. 

【回丝】huísī  қалдық; жіптің қалған-

құтқаны; жіп қалдықтары. 

【回溯】huísù【ет.】еске алу, елестету, 

еске сақтау; есіне түсіру：～过去，瞻

望未来  Өткенді есіне алып, болашаққа 

зер салу. 

【 回 天 】 huítiān 【 ет. 】  аспанды 

төңкеру; жағдайды қатты өзгерту; 

үлкен үзгеріс енгізу：～之力 құдіретті 

күш. 

【回天无力】huítiānwúlì  ешбір көмек 

көрсете алмау;мұны дұрыстайтын 

құдірет жоқ. 

【回天之力】 huítiānzhīlì  барлығын 

жеңуші күш, құдіретті күш. 

【回填】 huítián【 ет.】 құмды қайта  

құю; қайта төгу：～的时候要逐层夯实  

Құмды қайта төгу қатпарды нығыздау 

үшін қажет. 

【回条】huítiáo(～儿) 【зат.】қолхат; 

тілхат; квитанция. 

【回调】huítiào 【ет.】 қайта көтерілу; 

қайта жоғарылау：股市缩【мөл.】～  

Қор нарығындағы акциялардың бағасы 

қайта көтеріліп кетті. 

【回帖】huítiě  кері қолхат; кері тілхат. 

【回头】huítóu ① (--) 【ет.】айналу; 

бұрылу; бұрылып қарау; басын бұру：

一～就看见了 бір бұрылып көріп қою.

②【ет.】қайтып келу; оралу; қайту：

一去不～ Сол кеткеннен мол кету; Бір 

кеткеннен қайтып келмеу. ③ 【 ет. 】
опық жеу; опыну; өкіну; тәубеге келу; 

дұрысталу; оңдалу; түзелу：现在～还

不算晚 Әлі де тәубеге келуге кеш емес.

④ 【үс.】 сосын; кейін; кейіннен：你

先 吃 饭 ， ～ 再 谈   ен алдымен 

тамағыңды ішіп, сосын сөйле. 

【回头客】 huítóukè【 зат.】 тұрақты 

сатып алушы; тұрақты келуші . 

【回头路】huítóulù【зат.】ескі жолдар; 

регресс жолы; бұрынғы іздер. 

【 回 头 率 】 huítóulǜ 【 зат. 】  ①
артықшылық беру; жеңілдік жасау; 

шегерім. ② басын бұрып қарайтындай 

сүйкімді, тартымды. 

【回头人】 huítóurén〈方〉【 зат.】  

жесір әйел. 

【回头是岸】huí tóu shì àn  тәуба етсең 

жаныңды құтқарасың; түзелуге әлі де 

кеш емес; дұрыс жолды таңдауға 

ешқашан кеш емес. 

【回味】huíwèi ① 【зат.】дәм: 吃后～

有些苦  жеп болған соң қышқыл дәмі 

аузыңда қалады.②  【 ет.】 кезеңдерді 

еске алу; жағымды сәттерді еске 

түсіру：我一直在～他说的话   Мен 

оның  бар айтқанын есіме алдым. 

【 回 文 】 huíwén  жауапты қарым-

қатынас;  

【 回 文 诗 】 huíwénshī 【 зат. 】
палиндром(шығарма немесе жанр 

ретінде). 

【回戏】 huíxì【 ет.】 қытай ұлттық 

музыкалық драмасы (кей кездерде 

қоюға тыйым салынады). 

【回乡】huíxiāng Отанға оралу; туған 

жеріне қайту. 

【 回 翔 】 huíxiánɡ 【 ет. 】 айналу; 

айналып жүру; қалықтау; үйірілу：鹰

在空中～ Қыран құс аспанда қалықтап 

жүр. 

【回响】huíxiǎnɡ①【зат.】    回声：歌

声在山谷中激起了～   Даладағы ән 

жаңғырықтың шығуына себепші балды.

②【 ет. 】 дыбыс беру; үн қату; үн 

қосу：增产节约的倡议得到了全厂各车

间 的 ～   Үн қосушылар көп 

болғандықтан гулдер шеберханасы 

сақтап қалынды. ③ 【 ет. 】 дыбысы; 

үні：山谷中～着开矿的机器声 таулар 

арасынан кен өндіріп жатқан 

машиналардың дыбысы естіледі. 

【回想】huíxiǎnɡ【ет.】есіне алу; есте 

сақтау：～不起来  есіне түсіре алмау. 

【回心转意】 huíxīnzhuǎnyì  қарым-

қатынасын өзгерту; көзқарасын өзгерту; 

түзелу; ойланып қайта шешу; ойланып-

толғану; ойланып-толғанып шешу. 

【回信】huíxìn ① 【ет.】жауап хатын 

жолдау; хатқа жауап жазу：希望早日～ 

Жауап хаттың тезірек келуіне 

үміттенемін. ② 【 зат. 】 жауап хат, 

жауап：给哥哥写了一封～  Ағама хат 

жаздым.③(～儿)【зат.】жауап：事情

办妥了，我给你个～儿 Жұмыс істеліп 

біткен соң саған жауабын айтамын. 

【回【сын.】 针】huíxínɡzhēn【зат.】
скрепка; түйреуіш (іс қағаздарын 

бекітіп қоятын металдан істелген 

түйреуіш). 

【回修】   huíxiū  жамау; жөндеу; 

ремонт. 

【回旋】huíxuán【ет.】 ① ұшу; айналу; 

айналып жүру; қалықтау; үйірілу：飞

机在上空～着   Ұшақ әуеде қалықтап 

барады. ② маневр жасау; орағытпа; 

орағыту：～的余地   маневр жасау 

мүмкіндігі. 

【回旋曲】 huíxuánqǔ【 зат.】 рондо 

(өлең түрі). 

【回忆】huíyì【 ет.】 еске алу; есіне 

түсіру; елестету：～过去 Өткенді есіне 

алу. 

【回忆录】huíyìlù【зат.】ғұмырнама; 

естелікнама; есте қалған сәттер. 

【回音】huíyīn【зат.】①жаңғырық：

礼 堂 ～ 大 ， 演 奏 效 果 差 一 些 

Салтанатты жиын өткізетін бөлмеде 

жаңғырық қатты шыққандықтан 

орындаудың сапасы біршама нашар 

болды.②жауап хат; жауап：我连去三封

信 ， 但 一 直 没 有 ～  Мен үш хат 

жібердім, алайда бір де бір жауп алған 

жоқпын; ③ группетто. 

【回应】huíyìnɡ  【ет.】  жауап беру; 

дыбыс беру; үн қату： 对代表们的建议

给 予 积 极 的 ～   Депутаттардың 

ұсынысын қолдап оңды жауап  беру. 

【 回 佣 】 huíyònɡ 〈 方 〉【 зат. 】
комиссия, комиссиялық. 

【回游】huíyóu 同“洄游”  миграция, 

көші-қон:   ～周期  көші-қон кезеңі. 

【回赠】 huízènɡ 【 ет. 】 сыйға сый 

көрсету：～一束鲜花   Сыйға сый 

көрсетіп бір шоқ гүб беру. 

【回涨】huízhǎnɡ【ет.】қайта көтерілу, 

қайта жоғарылау, өсу. 

【回照镜】huízhàojìng  гелиотроп. 

【回执】 huízhí【 зат.】  ①  қолхат, 

сенімхат, квитанция. ②  жеткізілім 

туралы хабарлама.③ кері сенімхат. 

【回转】 huízhuǎn【 ет.】 айналдыру; 

бұра салу; бұрау; бұру; бұрылу; бұрып 

жіберу：他～马头向原地跑去 Ол аттың 

басын бұрып, бұрынғы орынға шаба 

жөнелді. 

【回转仪】huízhuǎn yí  гироскоп. 

【回转轴】huízhuǎn zhóu  айналу білігі. 

【 回 族 】 Huízú 【 зат. 】  Хуэй, 

Қытайдағы аз ұлттардың бірі. 

【回嘴】huízuǐ【ет.】(① ерегісу; қайта 

айту; қарсы сөзге келу; қасарысу; сөз 

қайыру; сөз таластыру; тайталасу. (②
қарсылық қылу; қарсыласу. 

茴 huí ［ 茴 香 ］ (huíxiānɡ) 【 зат. 】
жұлдызды әніс; қарапайым фенхель; 

бәден (иіс май шығатын өсімдік). 

【茴香油】huíxiāngyóu  әніс майы. 

洄 huí〈书〉жылым; иірім; тартпа. 

【洄游】huíyóu【ет.】ауу; жосу; көшіп 

қону; миграция. 

蛔 ( 蚘 ， 蛕 )huí аскарида; бөсір; 

жыланқұрт; ішексорғы. 

【蛔虫】 huíchónɡ【 зат.】  аскарида; 

бөсір; жыланқұрт; ішексорғы. 

 

huǐ 

【虺虺】huǐhuǐ〈书〉【ел.】 даңғырлау; 

дүрілдеу; күркіреу. 

悔 huǐ   опық жеу; опыну; өкіну; тәубеге 

келу; өкіну ：～悟 қателігін түсіру. 

【悔不当初】 huǐbùdānɡchū  Сондай 

өкінемін; мұны ертерек түсінбегенім 

қандай өкінішті ： 早 知 如 此 ， ～ 

Ертерек білмегеніме сондай өкінемін. 

【悔不该】huǐbùgāi  опық жеу; өкіну. 

【悔改】 huǐɡǎi【 ет.】 өкініп дұрыс 

жолға түсу; тәубеге келіп түзелу：他已

表示愿意～ Ол өзінің тәубесіне таянуға 

дайын екенін білдірді. 
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【 悔 过 】 huǐɡuò 【 ет. 】 қателігін 

мойындау; тәубесіне таяну, өкіну; опық 

жеу：～自新 тәубесіне таянып дұрыс 

жолға түсу. 

【悔恨】huǐhèn【ет.】опық жеу; опыну; 

өкіну; тәубеге келу：～不已   қатты 

өкіну; қатты опық жеу. 

【悔婚】 huǐhūn【 ет.】 некені бұзу; 

ажырасу. 

【悔棋】huǐqí【ет.】болдырмау; бұзу; 

жою; өзгерту. 

【 悔 悟 】 huǐwù 【 ет. 】 қателігін 

мойындау; тәубесіне келу; түзелу; 

дұрыс жолға түсу: ～ 前 非  Өзінің 

бұрынғы қателіктерін түсіну. 

【悔约】huǐyuē【ет.】өкіну; қамығу. 

【 悔 罪 】 huǐzuì 【 ет. 】 жасаған 

қылмысы үшін өкіну ： 有 ～ 表 现 

Қылмыс жасағаны үшін тәубеге 

келгенін білдіру . 

毁 huǐ①【 ет.】 бұзу; жою; күйрету; 

қиратып тастау; талқандау; бүлдіру; 

жарамсыз етіп тастау：好好儿的一本

书，让你给～了 Сондай жақсы кітап 

еді, сен оны бүлдіріпсің ғой.② жанып 

кету, жану, жағу：焚～  түгі ұалмай 

жанып кетті.③ өсектеу; өтірік айту：～

誉  мақтау-сынау. ④ 〈 方 〉【 ет. 】

ауыстыру. ⑤ (Huǐ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【毁谤】huǐbànɡ【ет.】өсек; өсек-аян; 

пәлеқорлық: 进行～ өсек шығару; өсек 

атрату. 

【 毁 害 】 huǐhài 【 ет. 】 бұзу; жою; 

күйрету; қиратып тастау; талқандау 

：这一带常有野兽～庄稼   Мына 

аймақтар көбінесе жабайыларша 

егістіктерді талқандап отырды. 

【毁坏】huǐhuài【ет.】талқандау; бұзу; 

жою; күйрету; қиратып тастау;：～他

人 【 зат. 】 誉  басқа адамдардың 

абыройын күйретіп отырды. 

【毁家纾难】 huǐjiāshūnàn  Отанын 

сақтап қалу үшін бар игілігінен 

айырылу. 

【毁灭】huǐmiè【ет.】жайпау; жайрату; 

жойдыру; жойып жіберу; жою; көзін 

жою; құрыту; қыру; қырып тастау;  

 

ойран қылу：～证据 дәлелдерді жойып 

жіберу. 

【 毁 灭 性 】 huǐmièxìng  жойқын; 

қирататын; талқандайтын; алапат; 

жойқын; қырғын; ойран: ～ 的 打 击  

жойқын соққы. 

【毁弃】 huǐqì【 ет.】жарамсыз етіп 

тастау; бұзу; қирату; ойрандау; 

талқандау. 

【 毁 容 】 huǐrónɡ 【 ет. 】 өзін адам 

қарағысыз қылу; ажарын жою; бұзу. 

【毁伤】huǐshānɡ【ет.】бүліну; зақым; 

зақымдалу; зақымдану; зақым келу; 

зиян келу; мертігу. 

【毁损】 huǐsǔn【 ет.】 бұзу; бұзылу; 

бұзылып қалу; бүлдіру; бүлінушілік; 

жарамсыз етіп тастау; іске жарамайтын 

болып қалу ： 不 得 ～ 公 共 财 物 

Қоғамдық меншікті бүлдіруге 

болмайды. 

【毁誉】 huǐyù 【 ет. 】 жактау және 

даттау：～参半  мұнда жақтаудың да 

даттаудың да үлестері бар. 

【 毁 誉 参 半 】 huǐyùcānbàn мұнда 

жақтаудың да даттаудың да үлестері 

бар：对这部电视剧众说纷纭，～  Бұл 

телехикая туралы әртүрлі пікірлер бар, 

кейбіреулер жақтайды, кейбіреулері 

даттайды. 

【毁约】huǐyuē【ет.】келісімді бұзу. 

 

huì 

 

汇 huì①【ет.】бірлесу; тұтасу; қосылу; 

бірігу：百川所～ көптеген өзендердің 

бірігуі. ② бірлесу; бірігу; серіктесу; 

ынтымақтасу ： ～ 报  газеттер 

топтамасы. ③ жинақ ： 词 ～ 

сөздік;лексика . 

汇 huì①【ет.】жіберу; аудару：电～ 

телеграфпен ақша жіберу; ақшаны 

телеграф арқылы аудару. ②

айырбастау(валюта) ： 换 ～ валюта 

айырбастау. 

【汇报】 huìbào【 ет.】 (①  баяндау, 

хабарлау; есеп тапсыру ： 听 ～ 

хабарламаны тыңдау.(②ақпар; білдірме; 

есеп; мәлімет: 写～ ақпарат дайындау, 

жазу. 

【 汇 编 】 huìbiān ① 【 ет. 】 жинақ; 

топтама：～成书  кітаптар топтамасы.

②【 зат.】құрастыру; ұйымдастыру：

法 规 ～  заңдар мен тәртіптерді 

құрастыру. 

【汇兑】huìduì【 ет.】 аудару, жіберу 

(ақша): 银行 ~   банк арқылы ақша 

аудару. 

 

【汇费】 huìfèi【 зат.】 аударма үшін 

ақы. 

【汇付】huìfù【 ет.】 ақша аударымы 

арқылы есептесу. 

【汇合】 huìhé 【 ет. 】 бірігіп кету; 

қосылып кету; бірлесу：小河～成大河 

кішкене өзен үлкен өзенге барып 

қосылады. 

【汇合点】  huìhédiǎn  қосылу орны, 

бірігу орны, құйылу орны. 

【汇集】huìjí【ет.】жинау, жинақтау, 

топтау：～材料 материал жинау. 

【汇价】 huìjià  【 зат. 】   валюта 

бағамы: ～变【ет.】 валюта бағамының 

өзгерісі. 

【汇聚】huìjù  “会聚”  мағынасында. 

【汇款】huìkuǎn①【ет.】 ақша аудару; 

ақша аударымын жүзеге асыру：他到邮

局～去了  пошта бөлімі арқылы ақша 

аударуға кетті. ② 【 зат. 】 ақша 

аударымы ： 收 到 一 笔 ～   ақша 

аударымы қабылдап алынды . 

【 汇 款 单 】 huìkuǎndān  ақша 

аударымының  бланкісі. 

【汇款人】huìkuǎnrén  ақша аударушы, 

аударым жасаушы. 

【汇流】huìliú【 ет.】бірігу; қосылу; 

түйісу; құйылу：数条小溪在这里～成

河  Бірнеше жылғалар өзен болып 

қосылады. 

【 汇 拢 】 huìlǒnɡ 【 ет. 】 бірігу, 

жинақталу：几股人群～一起 Бірнеше 

топ адамдар бірлесті. 

【汇率】huìlǜ【зат.】валюта бағамы. 

【 汇 民 】 huìmín 【 зат. 】 жеке 

инвесторлардың валюталық 

операцияларымен айналысады. 

【汇票】 huìpiào 【 зат. 】  аударым, 

аударым қағазы. 

【 汇 市 】 huìshì 【 зат. 】 ① валюта 

айырбастау. ② шет ел валютасының 

нарықтық құны. 

【汇水】huìshuǐ【зат.】аударым ақысы. 

【汇演】huìyǎn   “会演”  мағынасында. 

【汇总】huìzǒnɡ【ет.】жалпы санын 

шығару; жиынтықтау; қосындылау：等

各组的资料到齐后～上报  Топтардың  

әрқайсысының табыс мөлшері 

теңескеннен кейін ғана 

жалпыластырып жарияланады. 

【 汇 总 表 】   huìzǒngbiǎo  ақпар; 

білдірме; есеп; мәлімет; жалпы санын 

шығару кестесі; жиынтықтау; 

қосындылау: 明细～ 

讳 huì ①  үндемей қалу; бүркемелеу; 

ешнәрсе айтпау; аулақ болу; аулақ жүру; 

қашу; бас тарту; бұлтару; жалтақтау; 

жалтару; жылыстау; тайқу ： 隐 ～

үндемей қалу. ②  тыйым салынған 

заттар, тыйым, аттеріс：犯～ .③аттеріс; 

табу; тыйым сөз; тыйым：【 зат.】～ 

табу атаулар.④(Huì)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【 讳 疾 忌 医 】 huìjíjìyī  үндемей 

күнәларын жасыру; дертін айтпау. 

【讳忌】huìjì【ет.】аулақ жүру; қашу; 

бас тарту; бұлтару; жалтақтау; жалтару; 

тыйым 不知～ табуларды білмеу. 

【讳莫如深】 huìmòrúshēn  құпияда 

ұстау; сыр сақтау; бүркемелеу; жасыру; 

сездірмеу; бұқпа; бүркеулі; елеусіз; 

жасырын. 

【讳言】huìyán【ет.】үндемей қалу; 

бүркемелеу; ешнәрсе айтпау：无可～ 

жасыратын ештеңесі жоқ.  

会 huì ①  жиналу; жиналысу; жинау; 

бірлесу; бірігу; серіктесу; 

ынтымақтасу：～合 бірігу, жиналу.②

【 ет. 】 жолығу; кездесу; ұшырасу; 

жүздесу; көрісу：昨天没有～着他  
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кездесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұшырасу/
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Кеше онымен кездескен жоқпыз. ③

【зат.】жиналыс; мәжіліс：晚上有一

个 ～   Кешке бір жиналыс бар. ④
әлеумет; қоғам; ұйым; қоғамдық 

бірлестік; одақ ： 工 ～ кәсіподақ; 

кәсіпкерлер одағы.⑤ жәрмеңке; базар: 

赴～ жәрмеңкеге аттану. ⑥мерекелер; 

іс-шаралар. ⑦ 【 зат. 】  өзара көмек 

кассасы. ⑧ маңызды қала ： 都 ～ 

барлығы маңызды қалалар.⑨ қолайлы 

жағдай; мүмкіндік; ауқыт：机～ уақыт 

машанасы.⑩〈书〉【үс.】орынды; дәл 

дегендей; тап; нақ; дәлме-дәл：～有客

来  Қонақтар да дәлме-дәл келді.(1①

〈 书 〉 міндет болу; тиісті болу; 

тиісті：长风破浪～有时  Уақытысында 

дұрыс әрекет ете білу керек. 

会 huì ①түсіну; ұғу; ұғыну：心领神～ 

жанын шын жүректен түсіне білу.②

【 ет. 】 жақсы білу; иемдену; білу; 

меңгеру ： ～ 英 文   ағылшын тілін 

меңгеру.③【 ет.】 білу; қолдан келу; 

істей алу; істей білу; істеу：这孩子

刚～走路，还不大～说话  Мына бала 

енді ғана жүре бастады, бірақ әлі де 

жақсы сөйлей алмайды.④【ет.】озат; 

тамаша; шебер, өнерлі, талантты：能

说～道  шешендіктің хас шебері деп 

атауға болатын.⑤【ет.】қолдан келу; 

істей алу; мүмкін; бәлки; сірә; 

ықтимал：他不～不来  Оның келмеуі 

мүмкін емес. 

会 huì 【 ет. 】 есеп бойынша төлеу; 

есептесу; есепті төлеу：我～过了  Мен 

төлеп қойдым. 

会 huì 见 кірпік қаққанша; қас қағым; 

лезде; сәтте. 

【会标】 huìbiāo【 зат.】①жиналыс 

белгісі; мазмұны.②жиналыс тақырыбы; 

жиналыс таңбасы. 

【会餐】huìcān【ет.】жолдастық түскі 

ас; серіктестік түскі ас ： 节 日 ～ 

мерекеге байланысты серіктестік түскі 

ас. 

【 会 操 】 huìcāo 【 ет. 】 басты іс-

әрекеттер; негізгі қимылдар：下午两点

在大操场～  Күндіз ойын алаңында 

басты қимылдар болып өтті. 

【会场】 huìchǎnɡ 【 зат. 】 жиналыс 

орны, жиналыс залы, конференц-зал. 

【会钞】huìchāo【ет.】барлығы үшін 

есептесу, ақы төлеу. 

【会车】 huìchē【 ет.】 поездтардың 

қиылысуы; пойыздар қиылысы. 

【 会 党 】 huìdǎnɡ 【 зат. 】 жасырын 

қоғамдастықтар; құпия ұйымдар; 

жасырын одақ; құпия қоғам. 

【会道门】huìdàomén(～儿 )【 зат.】   

Хуймын, мистикалық қоғамдастық; 

діни ұйым. 

【会典】 huìdiǎn 【 зат. 】 белгілірдің 

ұштасуы; ишараттар қиылысы. 

【会费】 huìfèi 【 зат. 】 мүшелердің 

салымы:  工 会 ～  кәсіподақ 

мүшелерінің салымы. 

【会攻】 huìɡōnɡ【 ет.】 қарсыластар 

одағы; одақтасқан жаулар ： 兵 分 两

路，～匪巢   әскерлер қарақшыларды 

екі жақтама бірігіп шабуылдады. 

【会馆】 huìɡuǎn【 зат.】 саудагарлер 

одағы үйі; ауылдастық үйі; жерлестік 

үйі; гильдия үйі (орта ғасырда 

қолөнершілердің я көпестердің одағы). 

【会合】 huìhé【 ет.】 бірігу, кездесу, 

одақтасу：两军～后继续前进  Екі 

армия алға қарай жүруді жалғастыру 

үшін бірікті. 

【 会 话 】 huìhuà 【 ет. 】 әңгімелесу; 

сөзйлесу; әңгіме; сөз  进 行 ～  

әңгімелесу; әңгіме-дүкен құру. 

【会徽】huìhuī【 зат.】белгі, нышан, 

тамға, таңба, эмблема：全国运【ет.】

会～ Ұлттық ойындардың нышаны. 

【 会 集 】 huìjí  “ 汇 集 ” huìjí  

мағынасында. 

【 会 籍 】 huìjí  мүше болып тұру; 

мүшелік. 

【会见】huìjiàn【ет.】кезігу, кездесу, 

көрісу：友好的～  достық кездесуі. 

【会聚】huìjù【ет.】жиналу, жиналыс, 

топтасу: 老朋友们  重新～  一起  Ескі 

достар қайтадан бірге жиналды. 

【 会 考 】 huìkǎo 【 ет. 】 бітіру 

емтихандары сессиясы. 

【会客】huìkè【ет.】қонақ күту, қонақ 

шақыру：～室   қонақ күту бөлмесі, 

қонақ бөлмесі. 

【会客室】 huìkèshì  қонақ бөлмесі; 

қабылдау бөлмесі. 

【会门】huìmén(～儿 )【 зат.】 секта; 

діни қауымдастық, діни ұйым: 反

【ет.】～  діни ұйымдар. 

【会盟】 huìméng  одақ, съезд, одақ 

құру. 

【 会 面 】 huìmiàn 【 ет. 】 жолығу; 

кездесу; тап болу; ұшырасу:  我们时

常～   Біз бір-бірімізбен жиі кездесіп 

тұрамыз. 

【会期】huìqī【 зат.】①жиналыстың 

ашылу уақыты ：～定在九 月一日
Жиналыстың ашылуы қыркүйектің 

бірінде болады.②жиналыс күндері：～

三天 Жиналыс үш күн болады. 

【会齐】huìqí【ет.】жиналу, бас қосу, 

бірігу, қосылу：各村参加～әрбір ауыл 

бас қосуға қатысты. 

【 会 旗 】 huìqí 【 зат. 】 таңбаларын 

біріктіру：主席台上高悬着绘有骏马和

弓 箭 的 那 达 慕 ～  Армия бастығы 

жоғарыға арғымақ пен жебенің суретңн 

салып, делгілерді біріктірді. 

【会签】huìqiān【ет.】қойылған қол; 

қол; қолтаңба;куәландыратын құжат. 

【 会 儿 】 huìr 【 мөл. 】 уақыт, сәт, 

минут ：用不了多大～  көп уақыт 

алмайды. 

【会让站】huìràngzhàn  аттану; тарап 

кету; тарау.  

【会商】 huìshānɡ 【 ет. 】 ақылдасу; 

кеңесу; мәжіліс құру; мәслихаттасу; 

ойласу ： ～ 大 计  Жоспарларды 

ақылдасу . 

【会审】 huìshěn 【 ет. 】①  соттың 

толық мәжілісі.②бірлесе қарап тексеру; 

бірігіп қарау; өзара талқылау：～施工

图纸  жұмыс сызбаларын бірлесе қарап 

тексеру. 

【会师】huìshī【ет.】бірігу; қосылу; 

қосылысу; жалғану; қосылу; түйісу; 

ұстастырылу：胜利～   Армиялардың 

бірігуі сәтті өтті. 

【会试】 huìshì【 зат.】 бас қаладағы 

мемлекеттік емтихан. 

【会首】huìshǒu【зат.】секта басшысы; 

діни ұйым басқарушысы. 

【 会 水 】 huìshuǐ 【 ет. 】 жүзе алу, 

жүзу：他从小就～  Ол бала кезінен 

жүзе алады. 

【 会 所 】 huìsuǒ 【 зат. 】 одақтың 

орналасқан жері, қауымдастық штаб-

пәтері. 

【 会 淡 】 huìtàn 【 ет. 】 ақылдасу; 

келіссөздер жүргізу; кеңесу; мәжіліс 

құру; мәслихаттасу; ойласу：两国～ екі 

ел арасындағы келіссөздер. 

【会堂】huìtánɡ【зат.】жиналыс залы, 

конференц-зал ： 科 学 ～  ғылыми 

конференция залы. 

【会通】huìtōnɡ〈书〉【 ет.】 аңғару; 

ұғыну. 

【会同】huìtónɡ【ет.】бірге; біргелеп; 

бірлесе; бірлесіп; қосылып; біріге 

отырып: 有 关 部 门 研 究 ～ 

қызығушылық білдірген органдармен 

бірлесе зерттеу жүргізу. 

【会头】 huìtóu【 зат.】 қауымдастық 

басшысы, ұйым басқарушысы. 

【 会 务 】 huìwù 【 зат. 】 кездесу 

шаралары, жиналыс мәселесі：～工作 

бизнес жүргізу. 

【会晤】huìwù【ет.】кездесу, көрісу： 

 

两国领导人～ Екі елдің басшыларының 

кездесуі. 

【会衔】huìxián【ет.】атынан жалпы, 

барлығының қол қоюы арқасында. 

【会心】huìxīn【ет.】түсіну, ұғыну, ұғу, 

түсіністікпен：～地微笑 түсіністікпен 

қарап жымию. 

【会演】huìyǎn【ет.】көркемдік тәсіл; 

фестиваль (өнердің ауық-ауық болып 

тұратын сауық жиыны). 

【 会 厌 】 huìyàn 【 зат. 】 бөбешік; 

көмекей; тілшік:  ～ 软 骨 көмекей 

шеміршегі. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жиналыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әлеумет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоғам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/одақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жәрмеңке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіндік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәлме-дәл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәлме-дәл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тиісті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұғу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұғыну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/білу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/істеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/озат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тамаша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәлки/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сірә/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ықтимал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лезде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сәтте/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауылдастық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жерлестік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/гильдия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әңгіме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әңгіме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүшелік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жолығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кездесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұшырасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қол/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қолтаңба/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тарау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақылдасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кеңесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мәслихаттасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірігу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосылысу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түйісу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақылдасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кеңесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мәслихаттасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңғару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұғыну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірге/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/біргелеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірлесе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бірлесіп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөбешік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көмекей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тілшік/
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【会要】huìyào【зат.】егжей-тегжей; 

мән; мәніс; тетік; тобықтай; төркін; 

ұзын-ырғасы; негізгі оқиғалардың 

топтамасы. 

【会议】huìyì【зат.】① жиын; кеңес; 

кеңесу; мәслихат; жиналыс; 

конференция ： 学 术 ～  ғылыми 

конференция.② жиын, кеңес：中国人

民政治协商～  Қытайдың халықтық 

саяси консультативтік кеңесі. 

【会议室】huìyìshì  мәжіліс залы. 

【会议厅】huìyìtīng  конференц-зал. 

【会意】1huìyì【зат.】идеограммалар. 

【会意】 2huìyì【 ет.】 түсіну, ұғыну 

(сөзсіз): ～的眼色  түсінікті көзқарас. 

【会阴】 huìyīn【 зат.】 бұт; екі аяқ 

аралығы. 

【会友】huìyǒu①【зат.】қауымдастық 

мүшесі, ұйым мүшесі.②〈书〉【ет.】
достық қарым-қатынасты сақтау, 

достармен кездесу. 

【会元】 huìyuán【 зат.】 елордадағы 

емтиханда үздік болу. 

【会员】huìyuán【 зат.】мүше, ұйым 

мүшесі:  学会～  ғылыми ұйымның 

мүшесі. 

 

【 会 员证 】 huìyuánzhèng  мүшелік 

билет; мүшелік куәлік. 

【 会 展 】 huìzhǎn 【 зат. 】 көрме; 

жәрмеңке：～中心  көрме орталығы. 

【会展经济】huìzhǎnjīnɡjì  экономика 

жәрмеңкесі; экономика көрмесі. 

【会战】huìzhàn【 ет.】  ①  шайқасу 

үшін кездесу; шайқаста ұшырасу. ②

қырғын; қырғын соғыс; ұрыс; шайқас：

大～ басты шайқас, шешуші соғыс. 

【会章】huìzhāng  қоғам жарғысы, одқ 

жарғысы. 

【会长】 huìzhǎng  ұйым төрағасы; 

қауымдастық төрағасы:  友好协会～ 

достық ұйымының төрағасы. 

【会账】 huìzhànɡ【 ет.】 төлеу; ақы 

беру; ақы төлеу:  代人～ басқалар үшін 

ақы төлеу. 

【会诊】 huìzhěn 【 ет. 】 консилиум; 

қиын ауруды анықтау, оны емдеу жолы 

туралы дәрігерлердің мәслихаты：他的

病明天由内科医生～  Оның ауруына 

байланысты ертең терапевт-

дәрігерлердің мәслихаты болады. 

【会众】huìzhònɡ【зат.】құпия ұйым 

мүшесі, жасырын қауымдастық 

қатысушысы. 

【会子】huì·zi【мөл.】біраз уақыт, сәт, 

минут ： 来 了 ～ 了 ， 该 回 去 了 

Келгеніме біраз болды, кетуім керек. 

荟 huì〈书〉жайқалған, ну, қалың. 

【荟萃】huìcuì【ет.】жиналу, топтасу, 

жиылу ： 人 才 ～   талантты 

қайраткерлердің тобы пайда болды. 

哕 huì 〈 书 〉 құстардың сайрауы, 

құстар әуені, құстардың әні. 

【哕哕】huìhuì〈书〉【 ел.】  айқын 

дыбыс, сыңғырлаған дауыс. 

浍 Huì ① Хынан провинциясындағы 

Куайхы өзені. ②  Шанси 

провинциясындағы өзен. 

诲(誨) huì оқыту; білім беру; үйрету; 

үйрету; ақыл үйрету; ақыл беру; бағыт 

көрсету; жөн сілтеу：教～ білім беру. 

【诲人不倦】huìrénbùjuàn  шаршамай 

білім беру; үйретуден еш 

шаршамау:  ～的老师  білім беруден 

шаршамайтын ұстаз. 

【诲淫诲盗】huìyínhuìdào бұзықтыққа 

итермелеу; жезөкшелікке себеп болу. 

Жаман әсер ету. 

绘 huì【ет.】 салу, сызу, жазу1：～画 

сурет салу. 

【绘画】huìhuà【 ет.】 көркем сурет; 

сурет өнері; сурет салу: 长于 ~ қыл 

қаламның хас шебері. 

 

 

【绘声绘色】 huìshēnɡhuìsè бояулар 

мен мүсіндерді дұрыс таңдау, нақты 

жіне жанды етіп салу. 

【绘声绘影】huìshēnɡhuìyǐnɡ  жанды 

секілді бейнелеу. 

【绘事】 huìshì〈书〉【 зат.】 көркем 

сурет; сурет өнері; сурет салу. 

【绘图】huìtú【ет.】сызу, салу: 铅笔～ 

сызатын  карындаш. 

【绘图板】huìtúbǎn  сызу тақтасы. 

【绘图笔】huìtúbǐ  сызу қылқаламы; 

рейсфедер (сызу құралы). 

【绘图室】huìtúshì  сызба бөлмесі. 

【绘图员】huìtúyuán  сызба сызушы; 

сызбашы. 

【绘图纸】 huìtúzhǐ  ватман; ватман 

қағазы; сызу қағазы; картографиялық 

қағаз. 

【 绘 图 仪 】 huìtúyí 【 зат. 】
графоқұрастырғыш, плоттер. 

【绘影绘声】 huìyǐnɡhuìshēnɡ жанды 

секілді  образды бейнелеу. 

【 绘 制 】 huìzhì 【 ет. 】 сызғылап 

жобасын салу; сызу; сызып жобасын 

салу; сызу; салу ： ～ 图 纸  сызба 

дайындау. 

烩（燴） huì【 ет.】① тұздық қосып 

бұқтыру; бұқтырып пісіру ：～猪肝 

тұздықтағы бұқтырылған бауыр. ② 

вегетариандық ：～饭  вегетариандық 

тағам. 

烩饭   huìfàn  тұздықта бқұтырылған 

күріш. 

恚 huì〈书〉  ашу, ыза, ғадауат; жек 

көрушілік; өшпенділік：～恨  ашулану. 

恚恨 huìhèn  ашулану, ызалану, жек 

көру, өштену. 

桧 huì  арша (жемісі хош иісті тікенек 

жапырақты бұта). 

贿 huì①〈书〉дәулет; дүние; дүние-

мүлік; мал-мүлік; мүлік.② пара; пара 

алушылық; пара берушілік; 

парақорлық：行～ пара беру. 

【贿金】huìjīn【зат.】  парамен сатып 

алу. 

【贿款】huìkuǎn【зат.】 параға сатып 

алу; пара беру. 

【 贿 赂 】 huìlù ①  【 ет. 】 пара, 

парақорлық ： ～ 上 司  бастықтың 

парақорлығы.②【зат.】пара алушылық; 

пара берушілік; парақорлық：接受～ 

парақор, пара алушы. 

【贿赂公行】 huìlùɡōnɡxínɡ  ашық 

түрде парақорлықпен айналысу, 

парақорлықты ашық жақтау. 

【 贿 选 】 huìxuǎn 【 ет. 】 сайлауда 

дауыстарды сатып алу, сайлауда 

парақорлықпен айналысу. 

彗 huì（旧读 suì）〈书〉сыпырғыш, 

сыпырғы. 

【 彗 星 】 huìxīnɡ 【 зат. 】 комета; 

құйрықты жұлдыз (жарқылдайтын 

туманды дақтан және құйрық тәрізді 

жарқылды аймыштардан құралған 

аспан заты). 

硊 huì 石硊镇 (Shíhuì Zhèn)，Шигуй, 

Анхуй провинциясындағы өлке. 

晦 huì ①  айдың соңғы күні：～朔 

айдың бірінші және соңғы күні. ②

зұлмат; қапас; қараңғы; түнеріңкі：～

涩 айқын емес.③〈书〉жеті қараңғы 

түн：风雨如～ қараңғы түндегідей жел 

соғып, жаңбыр жауып тұр.④〈书〉
жасырулы; жасырынған; тасаланып 

тұрған; тұйық ： ～ 迹   жасырыну; 

тығылу. 

【晦暗 】 huì’àn 【 сын. 】  көмескі; 

алакөлеңке; күңгірт; буалдыр; қараңғы; 

тұнжыраған ： 天 色 ～   аспан  

күңгірттеніп тұр. 

【晦明】huìmínɡ〈书〉①【зат.】 күн 

мен түн,.②【 сын.】    қараңғы мен 

жарық. 

【晦冥】huìmínɡ  “晦暝” мағынасында. 

【晦暝】huìmínɡ〈书〉【сын.】 зұлмат; 

қапас; қараңғылық; түнек：风雨～ Жел 

соғып, жаңбыр жауып түнеріп барады. 

【晦气】 huì·qì ①  【 сын.】  жолы 

болмау; қырсық; қырсықтық; сәтсіздік; 

сор ： 真 ～  Не деген сәтсіздік! ② 

【 зат.】аянышты түр; жағымсыз：满

脸～ Түрі аянышты. 

【晦涩】 huìsè【 сын.】  анық емес; 

анық көрінбейтін; ашық емес; бұлдыр; 

бұлыңғыр; көмескі：文字～   әріптері 

айқын емес, жазуы анық емес. 

【晦朔】 huìshuò〈书〉【 зат.】  ① 

Айдың соңы мен басы.②түннен күнге 

дейін. 

秽 ( 穢 ) huì ①  күңгірт; кірлі; қара 

көлеңке; лас; арсыз ：污～   арсыз 

қылық. ② арам; жексұрын, пасық; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/егжей-тегжей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мән/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мәніс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тетік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тобықтай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төркін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұзын-ырғасы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жиын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кеңес/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көрме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кездесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұшырасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қырғын/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үйрету/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/рейсфедер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сызбашы/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ғадауат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өшпенділік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәулет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүние/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүние-мүлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүние-мүлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мал-мүлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/парақорлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/парақорлық/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қапас/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасырынған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұйық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасырыну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көмескі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алакөлеңке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күңгірт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/буалдыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қараңғы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұнжыраған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зұлмат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қапас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қараңғылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түнек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қырсық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қырсықтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сәтсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлдыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлыңғыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көмескі/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арам/
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әдепсіз; бейпіл; бөйтекі; ерсі; келіссіз; 

ұятсыз：～行  бұзық мінез. 

【秽迹】huìjì〈书〉【зат.】 кір, лас; лас 

әрекеттер; арам істер. 

【秽气】huìqì【зат.】сасық иіс; шірік 

иіс; борсыған ауа. 

【 秽 土 】 huìtǔ 【 зат. 】 ескі-құсқы; 

қоқым-соқым; қыл-қыбыр; сүйек-саяқ; 

сыпырынды. 

【秽闻】huìwén〈书〉【 зат.】жаман 

атақ; аты шулы; дүрліктірген; 

жалықтырған; көпірме：～四播 Жаман 

аты барлық жерде әйгілі. 

【秽行】huìxínɡ〈书〉【зат.】әдепсіз 

мінез-құлық; азғын; бұзық; жезөкше; 

пасық қылық. 

【秽语】huìyǔ【зат.】әдепсіз сөздер; 

бейпіл лексика; ерсі сөйлеу; ұятсыз 

сөздер лексикасы; балағат; 

бейпілауыздық; бейпілдік; боғауыз; 

боғауызшылдық; боқтық; 

көргенсіздік：市井～   көше балағат 

сөздері. 

惠 huì ①  қайырымдылық; 

шапағаттылық; рақым ету; 

рақымшылдық жасау; мейірбандық; 

жақсылық ： 施 ～ 于 人   адамдарға 

жақсылықт жасау.②жақсылық жасау; 

көмек көрсету; есіркеу; жарылқау：平

等互～ өзара тең дәрежеде жарылқау.③
лайықтау; лайық көру; лайық табу; 

көзге ілу; ілтипат көрсету; қайырымды; 

рақымды：～临 ілтипат көрсете көруге 

келу. ④ （ Huì ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【惠赐】huìcì  лайықтау; лайық көру; 

лайық табу; көзге ілу; ілтипат көрсету. 

【惠存】huìcún【ет.】жақсы аты қалу, 

қайырыммен еске ала. 

【惠风】huìfēnɡ〈书〉【зат.】жұмсақ 

жел; жылы жел：～和畅  жұмсақ жел 

өзіңді еркін, ыңғайлы сезуге мүмкіндік 

береді. 

【惠顾】huìɡù【ет.】көзге ілу; ілтипат 

көрсету; қайырымды; рақымды; 

лайықтау; лайық көру; лайық табу：家

具展销，敬请～  Жиһаз көрмесі өтуде, 

ілтипат көрсетіп келуіңізді сұраймыз. 

【 惠 及 】 huìjí 〈 书 〉【 ет. 】
мейірімділікті жаю; жақсылықты 

көпшілікке тарату; қайырымдылықты 

тарату ： ～ 远 方   алыс жерлерге 

жақсылықты тарату. 

【惠临】huìlín【ет.】ілтипат көрсету; 

лайықтау; лайық көру; лайық табу; 

көзге ілу; қайырымды; рақымды：日

前～，失迎为歉  Мені үйде болмаған 

кезімде келгеніңіз қандай өкінішті. 

【惠允】huìyǔn【ет.】ілтипат көрсету; 

қайырымды; рақымды. 

【惠赠】huìzènɡ【 ет.】 сыйлап беру; 

марапатқа лайықтау; сыйлыққа лайық 

көру. 

喙 huì〈书〉①тұмсық; аран; ауыз：

长～ұзын тұмсық.② ауыз：置～сөзге 

араласу. 

翙 huìhuìhuì 〈 书 〉【 ел. 】  құс 

қанаттарын қаққандағы дыбыс. 

阓 huì  базар; базар қақпалары. 

溃  huì (疮)  бұзылу; қирау; іріңдеу; ірің 

ағу：～脓 іріңді жара. 

 

【溃脓】 ( 脓 )huìnónɡ【ет.】  іріңді 

жара; іріңдеу; ірің ағу. 

缋 huì〈书〉“绘” мағынасында. 

嘒 huì〈书〉уақ; ұсақ; сирек; селдір. 

僡 huì〈书〉“惠”  мағынасында. 

慧 huì ①ақылды; басты; есті; жетелі; 

жетік; салауатты адам; терең ойлы; 

зейінді; зерек; пайымды; сұңғыла; 

тапқыр; түсінгіш; ұғымтал; ұққыш：

智～ақыл-ой.②(Huì)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【慧根】 huìɡēn【 зат.】 ақылдылық; 

даналық; кемеңгерлік; ақыл; зият. 

【 慧 黠 】 huìxiá 〈 书 〉【 сын. 】 

аңғарғыш; аңғарымпаз; бәле; зейінді; 

зерек; түсінгіш; ақылды; өткір тілді; 

тапқыр; тапқыш：～过人 аса ақылды. 

【慧心】huìxīn【 зат.】ақаусыз ақыл; 

парасатты ақыл; зерек ой; алғыр ақыл. 

【 慧 眼 】 huìyǎn 【 зат. 】 өткір көз; 

алғырлық; болжағыштық; көрегендік; 

қырағылық; қырандық ： 独 具 ～
байқағыш; білгір; көреген; өткір; 

сұңғыла; тапқыр. 

蕙 huì ①  ағарыңқы орхидея.②  (Huì) 

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 蕙 兰 】 huìlán 【 зат. 】 ағарыңқы 

орхидея (тропиктік өсімдік). 

槥 huì 〈 书 〉 жеңіл табыт(өлікті 

отанына жіберуге арналған). 

潓 Huì  көне су аты. 

憓 huì〈书〉“惠”  мағынасында. 

蟪 huì［蟪蛄］ (huìɡǔ) 【зат.】  әнші 

цикада (тек қанаттылар отрядына 

жататын шыбын-шіркейдің бір түрі). 

 

 

hūn 

 

昏  hūn ① ақшам; алагеуім; алагөбе; 

алакөлеңке; беймезгіл шақ; бейуақ; 

ымырт; іңір ： 晨 ～  таңертең және 

кешке.②зұлмат; қараңғы; қараңғылық; 

түнек; әлсіз; бұлдыр; көмескі; 

күңгірт ：天～地暗  Аспан түнеріп 

жерді зұлмат басты.③бас айналу; көзі 

қарауыту; күңгірттену; тұмандану ：

头～  басы айналу; көзі қарауыту.④

【ет.】есінен тану, есін жоғалту, талып 

қалу：他～过去了   Ол есінен танып 

қалды. 

【昏暗】hūn’àn【 сын.】  алабарқын; 

зұлмат; қара; қараңғы; қошқыл; көмескі; 

буалдыр; бұлдыр; күңгірт; қараңғы; 

тұнжыраған：太阳下山了，屋里渐

渐 ～ 起 来   Күн батты, үйдің іші 

қарауытып барады. 

【昏沉】hūnchén【сын.】  ①буалдыр; 

бұлдыр; күңгірт; қараңғы; 

тұнжыраған：暮色～ ымырт, ақшам.②

ауыр; салмақты; қиын：喝醉了酒，头

脑昏昏沉沉的  Мастықтан бас ауырлап 

тұр. 

【昏倒】hūndǎo  есін жоғалту; есінен 

тану; ес-түссіз құлау. 

【昏黑】hūnhēi【сын.】 зұлмат; қапас; 

қараңғы; түнеріңкі; қара; қошқыл：夜

色～ түн қараңғылығы. 

【昏花】hūnhuā【сын.】 көзі бұлдырау, 

жанары бқлдыр тарту ： 老 眼 ～ 

кәріліктен көзі бұлдырап дұрыс 

көрмейді. 

【昏话】hūnhuà【зат.】 ①мағынасыз 

сөз; сандырақ; танту әңгіме; тантық.②
мағынасыздық; сандырақ; . 

【昏黄】 hūnhuánɡ【 сын.】  ақшам; 

алагеуім; алагөбе; алакөлеңке; 

беймезгіл шақ; бейуақ; ымырт; іңір; 

көмескі; күңгірт：月色～ Ай сәулелері 

көмескі тартып тұр. 

【昏厥】 hūnjué 【 ет.】   талдыру; 

талу: ～状态  есінен танған күй. 

【昏君】hūnjūn【зат.】ақылсыз патша; 

бассыз император;  зейінсіз билеуші. 

【昏聩】hūnkuì【сын.】 ақылсыздық; 

ақылы кемдік; кем ақыл; кеміс ақыл; 

парасат кемдігі; парасат тапшылығы; 

зейінсіздік; кещелік; топастық：～无能  

топастық пен әлсіздік. 

【昏乱】hūnluàn【сын.】 ①берекесіз; 

мағынасыз; парықсыз; топас; шатпақ; 

адасу; есеңгіреу; күңгірттену; 

мәңгіру：思路～  мағынасыз ойлар.②

〈书〉 абдырау; абыржу; асып-сасу; 

дүрбелең; сасқалақтау; аласапыран; 

аласапыран бейберекеттік; астан-кестен; 

апыр-топыр; былық. 

【昏迷】 hūnmí 【 ет. 】 естен тану; 

есінен тану; есеңгіреу; есі ауып кету; 

талықсу; естен айырылу:  ～ 状 态  

есінен танған күй. 

【昏睡】 hūnshuì【 ет.】 алып ұйқы; 

летаргиялық ұйқы; коматоздық күй：～

不醒 летаргиялық ұйқыда болып оянбау. 

【昏天黑地】hūntiānhēidì ①  қараңғы 

түнек; қара түнек：到了晚上，～的，

山路就更不好走了  Кеш болып қараңғы 

түнек басқан соң, тау жолымен жүру 

одан да қиындады.② естен айырылу; 

естен тану; ：当时我流血过多，觉得～

的  Мен көп қан жоғалтып, есімнен 

танып бара жатқандай сезіндім. ③ 

бейберекет өмір;  жүгермек күн;  

тұрақсыз өмір：  你可不能跟这帮人～

地 鬼 混 了   Сен мына 
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адамдарменбейберекет өмір сүруіңе 

болмайды. ④ балдыр-шатпақ; бұлдыр; 

бытықы-шытықы; жинақы емес; опар-

топар：吵得个～  Шудан опер-топар 

болып кетті. ⑤  айқай-ұйқай; 

тәртіпсіздік; ауыздықсыздық; 

жүгенсіздік; шектен тыс тәртіпсіздік:  

闹得～  Шектен тыс тәртіпсіздік орын 

алды. 

【昏头昏脑】hūntóuhūnnǎo  берекесіз; 

мағынасыз; парықсыз; топас; шатпақ; 

былжыр адам; маубас; миғұла：他一天

到晚忙得～的，哪顾得上这件事  Осы 

шаруадан үстеме табыс табу үшін күні 

бойы қарбалас болып есі ауысып кете 

жаздады. 

【昏头涨脑】hūn tóu zhànɡ nǎo «昏头昏

脑»  мағынасында. 

【昏星】hūnxīnɡ【зат.】кешкі жұлдыз. 

【昏眩】 hūnxuàn【 ет.】 бас айналу; 

дандайсу; мастану; мең-зең болу; ：一

阵～，便晕倒在地 Басы айналып жерге 

гүрс құлады. 

【昏庸】hūnyōnɡ【сын.】  дарынсыз; 

қабілетсіз; ақылынан адасу：老朽～
ақылынан адасып алжу. 

【昏着】 hūnzhāo (～儿 )【 зат.】①
Шахмат ойыны барысында ақылы 

тұманданып тұрған кезде жүріс жасау.

②орынсыз ой. 

荤 hūn  етті тамақ; ет тағамдары; ет 

тағамы; лық; балықтан дайындалған; 

балықтан істелген; ораза кезінде 

желінбейтін тамақ: 吃~ етті тағам жеу. 

【荤菜】   hūncài  ет тағамы; еттен 

жасалған тағамдар; балықтан 

дайындалған тағам; ораза кезінде 

желінбейтін тамақ.   

【 荤 腥 】  hūnxīng  « 荤 菜 »  

мағынасында. 

【荤油】  hūnyóu  ерітілген шошқа 

майы. 

阍者  hūnzhě  дарбазашы; есікші; қақпа 

қарауылшысы; қақпашы. 

婚   hūn  неке; неке қию; некелесу; 

үйлену; үйлену тойы: 已～  үйленген; 

үйлі; зайыпты; күйеуге шыққан. 

【婚嫁】   hūnjià  неке қию; үйлену; 

тұрмысқа шығу. 

【婚礼】  hūnlǐ  той салтанаты; үйлену 

тойы; неке; некелесу: 参加~  үйлену 

тойына бару. 

【婚龄】  hūnlíng  неке жасы; некеге 

тұруға рұқсат ету жасы:  姑娘已到～
бойжетқен қыз. 

【婚配】 hūnpèi  некелесу; некеге тұру; 

үйлену; тұрмысқа шығу. 

【婚期】 hūnqī  некелесу күні; той күні. 

【 婚 事 】  hūnshì  неке; үйлену; 

некелесу: 为 儿 子 的  ~ 操 心  Өз 

баласының үйлену қамында болу. 

【婚书】  hūnshū неке күәлігі; некеге 

тұру туралы күәлік. 

【婚姻】 hūnyīn  неке; некелік одақ:  ~

自由 еркін неке; ерікті неке. 

【婚姻法】 hūnyīnfǎ неке құқығы; неке 

туралы заң. 

【婚约】 hūnyuē неке шарттары; неке 

келісім шарты: 解除～ некені бұзу. 

 

hún 

 

浑 hún ①【сын.】  бұлдыр; көмескі; 

күңгірт; кірлі; қара көлеңке; лас：～水 

лас су.②【 сын.】  ақылсыз; зердесіз; 

орынсыз; ақылсыздық; ақымақтық; 

әңгүдіктік; дәлдірлік; есалаңдық; жоқ 

сөз ：这人真～  Мына адам тіптен 

ақылсыз екен. ③ табиғат; табиғи; 

туа ： ～ 朴 табиғи серуентоғай. ④

толтырылған; толы; толық ： ～ 似 

мүлмем аумайтын; толық сәйкестік.⑤

(Hún)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【浑蛋】 húndàn 【 сын. 】  ақымақ; 

жынды; кемсау; есер бала; дөкір; сопақ. 

【浑噩】 hún’è【 сын.】  әрең-әрең; 

ептеп-септеп; зорға; зорға дегенде; 

атүсті; қалай болса солай; немғұрайды; 

ұқыпсыз：～麻木  қалай болса солай 

икемсіз. 

【浑厚】húnhòu【 сын.】  ①ақкөңіл; 

ақпейіл; ақпейілді; аңқылдақ; елпілдек; 

жайдары; иі жұмсақ; кішіпейіл; 

қалбалақ：天性～мінезі жайдары.②
әншейін ғана; жобалғы; кәдімгі; 

қарапайым; жасанды емес; табиғи：笔

力 ～ Жазуының бейнелілігі жасанды 

емес. ③ әлеуетті; күшті; қалың; 

қарымды; қуатты; пәрменді(дауыс)：嗓

音～ Пәрменді дауыс. 

【浑话】húnhuà【зат.】бекер; бос сөз; 

түк те емес; шатпақ; ақылсыздық; 

ақымақтық; әңгүдіктік; дәлдірлік; 

есалаңдық; жоқ сөз. 

【浑浑噩噩】  húnhún’è’è 【 сын.】  

ақылсыз;  зердесіз; берекесіз; 

мағынасыз; парықсыз; топас;  шатпақ:   

~的生活   Ақылсыз және мағынасыз 

өмір сүрдік. 

【浑家 】 húnjiā 【 зат. 】 әйел; жар; 

жолдас; жұбай; зайып; өмірлік жолдас. 

【浑金璞玉】 húnjīnpúyù дарынды; 

табиғи дарын. 

【浑朴】 húnpǔ 【 сын. 】  айласыз; 

ақпейіл; аңқау; қулықсыз; қарапайым：

字体～ қарапайым жазу үлгісі. 

【浑球儿】húnqiúr〈方〉【зат.】арамза; 

жексұрын; зәнталақ; зымыстан; кәззәп; 

мүттайым; оңбаған; сұм; сұрқия; 

сұмырай. 

【浑然】húnrán【сын.】 ①бүтін; тұтас; 

бөлінбейтін; біртұтас; бірыңғай; 

жаппай; қатыссыз：～一体 бір бүтін.②
әбден; белкүллі; бүтіндей; еш; жығыла; 

затымен; кәміл; мүлде; толық; бүтіндей; 

затымен; толығымен; толық; 

түгелімен：～不觉 толығымен түсінбеу. 

【浑如】 húnrú 【 ет. 】 қатты ұқсау; 

толығымен сәйкес болу; толық 

бейнелес; әбден ұқсас：蜡像做得～真

人一样  Балауыздан жасалған мүсін 

нағыз адамнан аумайды екен. 

【浑身】 húnshēn【 зат.】 бүкіл дене; 

дене толығымен：～是汗 бүкіл денесі 

терлеп кеткен. 

【浑水摸鱼】(混水摸鱼)hún shuǐ mō 

yúлайлы суда балық аулау. 

【浑说】húnshuō【ет.】бекер сөз; керіс; 

қисыны жоқ сөз; сандырақ：信口～ 

қалай болса солай қисынсыз сөйлеу. 

【浑似】 húnsì【 ет.】 құдды; ұқсас; 

тартқан; жанасым; ұқсастық; 

ұқсастылық. 

【 浑 天 仪 】 húntiānyí 【 зат. 】  ① 

армиллярлы сфера.② аспан глобусы. 

【 浑 象 】 húnxiànɡ 【 зат. 】 аспан 

глобусы. 

【浑仪】 húnyí 【 зат. 】 армиллярлы 

сфера. 

【浑圆】 húnyuán【 сын.】  домалақ; 

дөңгелек; жұмыр：～的月亮  Дөңгелек 

ай. 

【浑浊】 húnzhuó【 сын.】  бұлдыр; 

көмескі; лай; күңгірт; кірлі; қара 

көлеңке; лас: ～空气 ауыр ауа. 

【 浑 浊 度 】 húnzhuódù  лайлану; 

ластану; ылыйлау: 空气～   ауаның 

ластануы. 

珲 ( 琿 )hún 珲 春 (Húnchūn)Хунчун 

(Цзилинь пров. қала). 

混 hún “浑” мағынасында. 

【混蛋】húndàn  “浑蛋”  мағынасында. 

【 混 球 儿 】 húnqiúr  “ 浑 球 儿 ”  

мағынасында. 

【混水摸鱼】húnshuǐmōyú лайлы суда, 

лайқа суда балық аулау. 

馄  hún ［ 馄饨 ］ (hún·tun) 【 зат. 】
құлақшалардан пісірілген сорпа; 

сорпадағы құлақшалар. 

魂 hún①(～儿)【зат.】рух, жан.②жан; 

ниет; ой; ықылас：梦～萦绕 армандар; 

қиялдар. ③ рухы жоғары ： 国 ～ 

мемлекеттің рухы жоғары.④泛指事物

的人格化精神：花～|诗～. 

【魂不附体】 húnbúfùtǐ  жан тәннен 

бөлектенді; жаны тәннен шықты. 

【魂不守舍】 húnbùhǒushè алаңдау; 

қайғыру; қапалану; алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану . 

【 魂 飞 魄 散 】 húnfēipòsànжаны 

алқымына тірелді; қатты шошыды; 

өлердей қорықты. 

【魂灵】húnlínɡ【зат.】рух, жан, әруақ. 

【魂魄】húnpò【зат.】жан мен рух. 
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【魂牵 梦萦 】 hún qiān mènɡ yínɡ 

армандап талпыну, қатты сағыну, үнемі 

ойлау. 

 

hùn 

 

诨 hùn ажуа; әзіл; әзіл-ойын; әзіл-оспақ; 

келемеж; қалжың; ойын; зәк; келеке; 

күлдіргі; мазақ; мысқыл; сықақ; 

тәлкек：打～  қалжыңдау, мысқылдау. 

【诨号】hùnhào【зат.】     诨【зат.】. 

【诨名】hùnmínɡ【зат.】даңқ; жалған 

ат; лақап; лақап ат; тағылған ат. 

圂 hùn〈书〉дәретхана. 

混 hùn ①  【 ет.】 араласу; араласып 

кету; қоспа болып шығу; қосылып 

араласып кету; қосылып бірігіп кету：

两种豆子～在一起 Екі түрлі бқршақты 

қосын араластырып жіберу.②  【ет.】
беру; жіберу ; көрсету; жып беру; лып 

ету：你是怎么～进来的 Сен қалай лып 

беріп кіріп келгенсің.③  【 ет.】 өмір 

сүру; әйтеуір ғұмыр кешу; амалдап 

өмір сүру：～日子 амалдап күнін көру.

④  【үс.】бас аяғы жоқ; қалай болса 

солай; даярланбай; долбарлап; 

жорамалдап; ойланбастан：～出主意  

қалай болса солай кеңес беру. 

【混成】 hùnchéng жинақ; жинақты; 

жиынтық; құрама; аралас; 

араласқан: ～旅 құрама бригада. 

【混充】hùnchōnɡ【ет.】өзін көрсету; 

өзін сияқты ұстау ：～内行   Өзін 

білімпаз сияқты көрсету. 

【混沌】hùndùn①【зат.】аласапыран; 

аласапыран бейберекеттік; астан-кестен; 

апыр-топыр; былық; хаос ： ～ 初 开  

әлем жаратылғаннан бастап.②【сын.】 

берекесіз; мағынасыз; парықсыз; топас; 

шатпақ. 

【混纺】 hùnfǎnɡ①【 ет.】жинақтау; 

синтез. ② 【 зат. 】 қосынды иірім; 

қосынды қоспа: 棉毛～ мақта мен жүн 

қоспасы. 

【混合】 hùnhé【 ет.】① араластыру; 

араластырып жіберу; араластырып 

қосу：男女～双打 Ерлер мен әйелдер 

араласып жұптаса жаттығулар жасады.

②химиялық синтездеу. 

【 混 合 队 】   hùnhéduì  құрама 

команда: ～队员  құрама команданың 

мүшесі. 

【 混 合 剂 】 hùnhéjì  қоспа; 

араласпа;қосылған қоспа; құрама. 

【混合面儿】hùnhémiànr【зат.】аралас; 

қоспа. 

【混合器】 hùnhéqì  араластырғыш; 

қоспалауыш. 

【混合物】hùnhéwù【зат.】қосынды; 

аралас; қоспа. 

【混合泳】 hùnhéyǒnɡ【 зат.】 аралас 

стиль, қоспа үлгі, қосынды стиль. 

【混混儿】 hùn·hunr〈方〉【 зат.】
диуана; қаңғы; қаңғыма; қаңғыбас; 

кезбе; мүсәпір. 

【混迹】hùnjì〈书〉【 ет.】 араласып 

кету; кірісіп кету; қатысып кету; ептеп-

септеп еніп кету; ыңғайын тауып кіріп 

алу ：～江 湖  қарақшылық қоғамға 

араласып қалу. 

【混交林】 hùnjiāolín【 зат.】 аралас 

орман. 

【 混 进 】 hùnjìn  сығылыса кіру; 

сығысын кіру; ептеп-септеп еніп кету; 

ыңғайын тауып кіріп алу:  ～城去  

қалаға жасырын түрде ену. 

【 混 乱 】 hùnluàn 【 сын. 】  хаос; 

аласапыран; аласапыран бейберекеттік; 

астан-кестен; апыр-топыр; былық; 

апай-топай; апалаң-топалаң; астан-

кестен; әлем-тапырық; әптер-тәптер; 

бассыздық; былықпайшылық; ретсіздік; 

тәртіпсіз; тәртіпсіздік; ұйқы-тұйқы; 

ыбырсу; ығы-жығы ： 思 想 ～ 

идеологиялық ретсіздік. 

【混凝土】 hùnnínɡtǔ【 зат.】  бетон 

(цемент пен құм және уақ тас 

қосындыларынан жасалған құрылыс 

материалы):  钢筋～темір бетон. 

【混频管】hùnpínguǎn  араластырғыш 

шам: 三极～ араластырғыш триод. 

【混频器】hùnpínqì   араластырғыш; 

қоспалауыш. 

【混砂机】   hùnshājī  саз балшық 

араластырғыш; құм араластырғыш 

машина. 

【混声合昌】  hùnshēnghéchàng  аралас 

хор. 

【混世魔王】  hùnshìmówánɡ  әзәзіл; 

жын; пері; шайтан; ыблыс; әбілет; 

ібіліс; адамзаттың қас жауы. 

【混事】 hùnshì 【 ет. 】 табыс үшін 

жұмыс істеу; қарнын тойдыру үшін 

ғана жұмыс жасау. 

【混熟】hùnshóu  әдеттену; дағдылану; 

машық қылу; машықтану; үйрену; 

үйреніп кету; жерсіну; көндігу; көнігу. 

【混水摸鱼】  húnshuǐmōyú лайлы суда 

балық аулау. 

【混铁炉】   hùntiělú  араластырғыш; 

бұлғауыш; ; қоспалауыш. 

【混同】hùntónɡ【ет.】бірдей деп саю; 

бірдей ету; теңдестіру; ұқсастау; теңеу; 

ұқсас. 

【混为一谈】 hùnwéiyītán барлығын 

бірге араластыру; бірдей деп 

шатастыру; бірдей деп саю; бірдей ету; 

барлығын бір ге үю. 

【混淆】 hùnxiáo【 ет.】  ① матасу; 

шатасу; араласу; араласып кету; қоспа 

болып шығу; шатасып былығып кету：

真 伪 ～  нағыз шиеленіскен. ②  

бытыстыру; шатыстыру; шиеленістіру; 

араластыру：～黑白  ақ пен қараны 

шатыстыру, ажырата алмау. 

【混血儿】 hùnxuè’ér【 зат.】 метис; 

араласқанды; мулат (ақ түстілер мен 

негрлерден туған ұрпақ). 

【混一】 hùnyī 【 ет. 】 конгломерат; 

қырық құрау; қырық ұру; қоспа; құрама; 

араласқан; қосынды; араласып кету; 

қосылып кету. 

【混杂】hùnzá【ет.】аралас; араласқан; 

әр түрлі; әр текті; дүрегей：鱼龙～ 

аждаөар мен балық араласпасы. 

【混战】hùnzhàn【ет.】өзара соғыстар; 

өзара тартыс;ретсіз қырқыс：军阀～
милитаристердің өзара қақтығыстары. 

【混账】 hùnzhànɡ【 сын.】  арамза; 

жәлеп; жексұрын; жүзіқаралық; заңғар; 

зәндем; зәнталақ; зымыстан; кәззәп; 

оңбаған; соғылған; сұм; сұрқия; 

сұмырай：～小子 жексұрын балақай. 

【混浊】 hùnzhuó【 сын.】  бұлдыр; 

көмескі; лай; күңгірт; кірлі; қара 

көлеңке; лас; бұзылған; жаман: 室内空

气～ бөлмедегі ауа бұзылған. 

溷 hùn 〈 书 〉 ① аласапыран; 

аласапыран бейберекеттік; астан-кестен; 

апыр-топыр; былық：～浊  лас, кір.②
дәретхана. 

【 溷 浊 】 hùnzhuó 〈 书 〉 “ 混 浊 ”  

мағынасында. 

 

huō 

 

耠 huō 【 ет.】 айдау; жырту：～地 

жерді соқамен жырту. 

【耠子】huō·zi【зат.】соқа. 

锪(鍃)huō【ет.】үңгі. 

劐 huō ①〈口〉【ет.】кесу; турау：用

刀一～ пышақпен кесіп жіберу.② “耠” 

мағынасында. 

劐开   huōkāi  жару; кесу: 把鱼～
балықты кесу.  

嚄 huō【од.】  А, о, е, ой：～！好大的

鱼! А! Қандай үлкен балық! 

豁 1huō【ет.】сынып қалу; жарылып 

кету; шатынау：纽襻儿～了 түйменің 

тесігі жарылып кетті. 

豁 2huō【ет.】жанашырлық жәрдем ету; 

қайырымдылықпен сыйға тарту; 

құрбандық ету; садақа ету; қию; құрбан 

ету; құрбан етіп шалу; пида қылу; сарп 

ету：～出三天工夫也得把它做好 Үш 

күнді сарп етіп барлығын дұрыс жасау. 

 

【豁出去】huō·chu·qu【ет.】тәуекелге 

бел байлау, не де болса — тәуекел; ：事

已至此，我也只好～了 Шаруа осыған 

келіп жетті, менің де енді тәуекелден 

басқа амалым жоқ. 

【豁口】huōkǒu(～儿)【зат.】жырық; 

ойық; тесік; саңылау; ұңғыма; жарылу; 

сызат：墙上的～ қабырғадағы жырық. 

【豁子】huō·zi〈方〉【зат.】①ойық; 

тесік; саңылау; ұңғыма; жарылу;：碗上

有 个 ～  кеседе бір жырық бар. ②

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ажуа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзіл-ойын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзіл-оспақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/келемеж/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалжың/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зәк/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/келеке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күлдіргі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мазақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мысқыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сықақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәлкек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/даңқ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лақап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/беру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіберу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жорамалдап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойланбастан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жинақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жинақты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жиынтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аласапыран/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/астан-кестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апыр-топыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/берекесіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мағынасыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/парықсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатпақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/синтез/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоспа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластырғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоспалауыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосынды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоспа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/диуана/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаңғы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаңғыма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаңғыбас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кезбе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүсәпір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аласапыран/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/астан-кестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апыр-топыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апай-топай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апалаң-топалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/астан-кестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/астан-кестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әлем-тапырық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әптер-тәптер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бассыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былықпайшылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ретсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәртіпсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәртіпсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйқы-тұйқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ыбырсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ығы-жығы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластырғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоспалауыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзәзіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пері/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шайтан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбілет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ібіліс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әдеттену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дағдылану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/машықтану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үйрену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жерсіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көндігу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көнігу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластырғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлғауыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қоспалауыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңдестіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқсастау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқсас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/матасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бытыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шиеленістіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араластыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүрегей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арамза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жәлеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жексұрын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүзіқаралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/заңғар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зәндем/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зәнталақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зымыстан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәззәп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оңбаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұм/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұрқия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұмырай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлдыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көмескі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күңгірт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кірлі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзылған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаман/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аласапыран/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/астан-кестен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/апыр-топыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жырту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үңгі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/турау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатынау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қию/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жырық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұңғыма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сызат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұңғыма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарылу/


329 

 

әшкерелеу; ашып көрсету. 

【豁嘴】huōzuǐ(～儿)〈口〉【зат.】①

қоян жырық.②қоян жырық адам. 

攉 huō 【 ет. 】 лақтырып бітіру; 

лақтырып тауысу ： ～ 土   жерді 

лақтырып тастау. 

 

huó 

 

和 huó【ет.】бұлғау; езу; илеу：～面 

қамыр илеу; ～泥 саз илеу. 

佸 huó〈书〉жолығу; кездесу. 

活-1huó①【ет.】тірі; жанды; өмір сүру; 

тіршілік ету：鱼在水里才能～ Балық 

тек қана су ішінде тіршілік ете алады.

②тірідей; тірі кезде：～捉    тірідей 

ұстап алу.③【 ет.】 аман алып қалу; 

құтқару; құтқарылу; құтқарысу; сақтап 

қалу：～人一命  адамды өмір бақиға 

құтқару. ④ 【 сын. 】  тірі, шынайы, 

жанды：～水  жанды су.⑤【 сын.】 

жанданған; қызған; қызу; қызып алған; 

шаттаған：～气 жан кіру; жандану; 

жандыру; тірілту.⑥【үс.】дәл; кәдімгі; 

нағыз; шынайы：这孩子说话～像个大

人  Мына баланың сөзі үлкен адамның 

сөйлегеніндей дәл айтады екен . 

活 -2huó( ～ 儿 ) 【 зат. 】  ① жұмыс; 

қызмет; іс; шаруа; еңбек ： 干 ～ 儿  

жұмыс істеу.②бұйым; зат; өнім：这一

批～儿做得很好   Мына топтағы 

өнімдер өте жақсы жасалыпты. 

【活靶子】  huóbǎzi  тірі нысана; зат. 

【 活 版 】 huóbǎn 【 зат. 】 жиынтық; 

терме; теру; терім (баспада терілген 

әріптер)：～印刷术  кітап бастыру. 

【 活 瓣 】 huóbàn  қақпақ; клапан; 

вентиль (шинге, допқа ауа толтыратын 

трубканың қақпағы). 

【活宝】 huóbǎo 【 зат. 】 күлдіргіш; 

сайқымазақ; күлдіргі артист; қуақы. 

【 活 报 剧 】 huóbàojù 【 зат. 】 көше 

қойылымы; көшедегі қойылым. 

【活蹦乱跳】 huóbènɡluàntiào асыр 

салу; ойнақ салу; ойнақтату; ойнақтау; 

секектеу; секіректеу. 

【活便】 huó·biɑn〈方〉【 ет.】  ①
елгезек; елпілдек; еті тірі; жылдам 

қозғалатын; жігерлі; қағылез; шамдағай; 

алғыр; икемді; оралымды; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер ： 手 脚 ～  

қол-аяғы епшіл .②ебдейлі; жағдайлы; 

жайлы; ыңғайлы：事情还是这么办比

较～  Шаруаны тағы осылай жасасақ 

біршама ыңғайлы болады.  

【活茬】huóchá(～儿 )〈口〉【 зат.】
егін шаруашылығы; ауыл 

шаруашылығы; диқаншылық; егін 

егушілік; егіншілік. 

【活词典】  тірі энциклопедия; бәрін 

білетін адам;  жанды энциклопедия. 

【活到老学到老】   huódàolǎo ，

xuédàolǎo  ғасыр жаса, ғасыр бойы 

үйрен. 

【活地图】huódìtú【 зат.】тірі карта; 

елді мекендерді жақсы білетін адам. 

【活地狱】huódìyù【зат.】нағыз тозақ, 

тозақтың дәл өзі. 

【活动】huó·dònɡ① 【ет.】қимылдау; 

қозғалу; жылжу：坐久了应该站起

来～～  ұзақ отырғаннан соң тұрып 

қимылдау керек. ② 【 ет. 】 әрекет; 

әрекетшілдік; жігерлілік; қайраткерлік; 

қызмет; іс; жұмыс істеу; іс қылу：抗战

时这一带常有游击队～  Антижапондық 

соғыс кезінде бұл белдеу көбінесе 

партизан отрядтырының әрекет еткен 

жері. ③ 【 ет. 】 теңселу; тербелу; 

шайқалу; ауытқу; бұлғаңдау; 

тербетілу：这个桌子直～ Мына үстел 

шайқатылып тұр . ④ 【 сын. 】 

жылжымалы; қозғалмалы; аралатпа; 

көшпелі：～房屋  қозғалмалы үй.⑤

【зат.】әрекет; қимыл：政治～ саяси 

қайраткерлік. ⑥【 ет. 】 әрекет қылу; 

қамын жеу; қамын ойлау; өтіну; өтініш 

ету: 他为逃避纳税四处～   Ол салық 

төлеуден құтылу мақсатында барлық 

мүмкін болған бағытта өтініш жасады. 

【活【 ет.】家】 huódònɡjiā【 зат.】

қайраткер: 社会~ қоғам қайраткері. 

【活法】huó·fǎ(～儿)〈口〉【зат.】өмір 

сүру үлгісі：各人有各人的～  Қонақ 

қонақтың өмір сүру үлгісін ұстанады. 

【活泛】 huó·fɑn〈口〉【 сын.】  ①
жүйрік; жылдам; тез; шапшаң; ұшқыр; 

алғыр; икемді; оралымды：心眼～ Ойы 

мен алғырлығы жүйрік. ② ауқат; 

ауқаттылық; икемділік. 

【活佛】huófó【зат.】 ① Тірі Будда.② 

Әулие  емдеуші; емші; шипа беруші. 

【 活 该 】 huóɡāi 【 ет. 】 ①〈 口 〉

еңбегіне лайық, лайықты ： ～ 如 此 

Осылайша сазайын тартты.②〈方〉 

керек; қажет：我～有救，碰上了这样

的好医生   Осындай Жақсы дәрігерді 

кездестірдім, енді менің жазылуға 

мүмкіндігім бар болуы керек. 

【活寡】 huóguǎ  уақытша күйеусіз 

тұрған әйел. 

【 活 化 】 huóhuà 【 ет. 】 активтену; 

активтеу; жылдамдату, күшейту; 

активтендіру; активтендірушілік; 

жандандыру; жанданту: 分 子 ~ 

молекулалардың жандануы. 

【活化剂】   huóhuājì  белсендіргіш; 

күйшейткіш; белсендіргіш зат. 

【活化石】huóhuàshí【зат.】жанды тас 

мүсіндер. 

【活话】huóhuà(～儿 )【 зат.】 айқын 

еместік; әлдеқандай; белгісіз; дүдәмал; 

екіұшты：他临走的时候留下个～儿，

说也许下个月能回来   Ол жақындап 

келген кезде айқын емес сөздер айтып, 

келесі айда қайтып келуі мүмкін екенін 

айтты. 

【活活】huóhuó(～儿的 )【үс.】  ①
жылжымалы; қозғалмалы; жеңіл; 

оңай：～气死   тез ашулану; өзін өзі 

ұстай алмау.②бұлтарғыш; екіұшты; екі 

талай; тиянақсыз; жылпылдақ; жылтыр; 

сырғанақ; тайғақ; тайғанақ; сенімсіз; 

табансыз; тайғанақ; тиянақсыз：瞧你这

个样子，～是个疯子!  Мынаның түріне 

қарашы, жыпылдақ есуас қой нағыз! 

【活火】huóhuǒ  от; алау; атыс; жалын: 

炉子里还有~  Пеш әлі де жанып тұр. 

【 活 火 山 】 huóhuǒshān 【 зат. 】
жанартау; вулкан; сқнбеген жанартау. 

【活计】huó·ji【 зат.】①жұмыс：针

线～ қол шеберлігі.② қолөнер бұйым; 

майдагерлік бұйым：她拿着～给大家

看   Ол қолөнер бұйымын алып келіп 

көпшілікке көруге берді. 

【活见鬼】huójiànɡuǐ сайтан! сайтан 

алғыр! қарғыс атқыр!：书明明放在桌

子上，怎么忽然不见了，真是～！
Кітапті анық үстелдің үстіне қойып 

едім, қалайша қас қағым сәтте жоқ 

болып кетті, шынында сайтанның ісі ме? 

【活结】huójié【зат.】ілгек; ілмек: 打

一个 ~ ілмек қып байлау. 

【活局子】huójú·zi〈方〉【зат.】аба; 

жаба; қақпан; тор; тұзақ. 

【 活 口 】 huókǒu 【 зат. 】 ① басы-

қасында болған; көзімен көрген; куә; 

куәгер.② тіл: 捉来一个 ~ жауланған 

тілді алып келу. 

【活扣】huókòu(～儿 )〈口〉【 зат.】
ілгек байлау; ілмек тағу. 

【活劳动】huóláodònɡ【 зат.】жанды 

еңбек. 

【 活 力 】 huólì 【 зат. 】 жігерлілік; 

кайраттылык; қажырлылық; өмірге 

орайлық; өмірлік; өміршеңдік：身上充

满了青春的～  Тұла бойымды жастық 

шақтың қуаттылығы толтырды. 

【 活 力 论 】 huólìlùn  витализм 

(биологиядағы идеалистік ағым). 

【活灵活现】 huólínɡhuóxiàn жанды; 

тірі секілді; жаны бардай. 

【活龙活现】huólónɡhuóxiàn  活灵活

现:  ～的标本  жанды нұсқа. 

【活路】 huólù【 зат.】  ①жүргінші 

жолы：遇见白杨树向右转是一条～ Ақ 

теректерге келгенде оңға бұрылсаңыз 

бір жүргінші жолы бар.②нақты жол, 

шығу жоллы, шешімі：他提出的技术革

新方案，大家觉得是条～  Ол алдыға 

қойған техникалық жаңалықтар 

жоспарын көпшілік нағыз шығу жолы 

деп шешті. ③ тіршілік етуге керек 

қаржы; күнелтуге керек қаржы：得找

条～，不能等着挨饿   Қарын ашып 

күтіп отыруға болмайды, күнелтуге 

қажет қаржы жолдарын іздестіру керек. 
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【活路】huó·lu【зат.】жұмыс; қызмет; 

іс; дене еңбегі; қол күш еңбегі：家里～

忙 Үй іші жұмыс істеп қарбалас болып 

жатыр, . 

【活络 】 huóluò 〈方〉①【 ет. 】
бұқпантай; жалтақ; жалтаң; жалтарғыш; 

жалтарма; жалтармалы; түлкі кұйрық; 

айқын еместік; әлдеқандай; белгісіз; 

дүдәмал; екіұшты：头脑～ басы айналу.

②【сын.】 шайқалу; тербетілу; әлсіреу; 

босаңсу; босау; былқылдау; қаусап қалу; 

қаусату; қаусау; қозғалу：人上了年

纪，牙齿也有点～了 Адам үлкейген 

сайын тістері де босаңси береді. 

【活埋】huómái【 ет.】 тірідей көму; 

тірідей көміп тастау. 

【活门】huómén〈口〉【зат.】қақпақ; 

клапан; вентиль (шинге, допқа ауа 

толтыратын трубканың қақпағы). 

【活命】huómìnɡ①  【 ет.】күнелту; 

өмір сүру; тіршілік ету：他在旧社会靠

卖艺～  Ол көне қоғамға арқа сүйеп 

көше қойылымдарын көрсету арқылы 

күнелтіп жүр.②(--)【ет.】өмірін сақтап 

қалу; өлімнен құтқару ： ～ 之 恩 

Қайырымдылық жасап өлімнен аман 

алып қалу.③【зат.】өмір, тіршілік：留

他一条～  Оны тірі қалдыру. 

【活泼】 huó·pō【 сын.】    көңілді; 

қағылез; қызу; өткір; батыл; екпінді; 

жігерлі; қайратты; отты：天真～的孩子 

Нағыз жігерлі бала . 

【活菩萨】huópú·sɑ【зат.】құтқарушы; 

азаткер; азат етуші. 

【活期】 huóqī 【 сын. 】  ағымдағы 

есепшот ： ～ 储 蓄  ағымдағы 

есепшоттағы жинақ ақша. 

【 活 气 】 huóqì 【 зат. 】 жандану; 

жандандыру; қызу; қыздырып жіберу; 

жанданған орта：这里荒无人烟，没有

一点～ Бұл жер шөлді аймақ, біраз 

болса да жанданған ештеңе жоқ. 

【活契】huóqì【 зат.】жылжымайтын 

мүлікті қайта сатып алу құқығымен 

қамтамасыз ететін сату туралы келісім 

шарт . 

【活钱】huóqián(～儿)【зат.】①нақты 

ақша; қолма-қол ақша：他节假日外出

打工，挣些～  Ол демалыс күндері 

жұмыс істеп, біраз қолма-қол ақша 

тапты.②жалақыдан тыс табыс：他每月

除工资外，还有些～   Ол ай сайын 

жалақыдан тыс біраз табыс табады. 

 

【活塞】huósāi【зат.】мікбас; поршень; 

піспек (цилиндрдің ішіне буды, газды, 

суды не т. б. сұйық затты жұта тартып 

және оларды итеріп шығаратын сүмбі). 

【活塞杆】huósāigǎn  поршень тісі. 

【活生生】huóshēnɡshēnɡ (～的 ) ①

【 сын. 】  жанды; тірі; нақтылы; 

реальды：～的事实  нағыз шындық; 

жанды нақтылық.②【үс.】тірідей, тірі 

күйіншеү 包办的婚姻把她～地断送了 

Толығымен өз қолындағы неке оны 

тірідей өлтірді. 

【活食】huóshí(～儿)【зат.】тірі жем; 

кеп; қармақ жем; тұзақ жем. 

【活石灰】  huóshíhuī  әк; ізбес. 

【活受罪】 huóshòuzuì〈口〉【 ет.】

каторга; азап; ақырет; бейнет; жапа：要

我这五音不全的人登台唱歌，简直

是～！要我这五音不全的人登台唱歌，

简直是 Мен үшін не әнін де сәнін де 

келтіре алмайтын адам ән айтса, содан 

артқан азап жоқ 

【活水】huóshuǐ【зат.】ағып жатқан су; 

ағын су：～池塘  ағын сулы бөген. 

【活体】 huótǐ【 зат.】 тірі организм; 

көзі барда; көзі тірісінде; тірісінде. 

【活吞】  huótūn  тірідей жұтып қою. 

【 活 脱 儿】 huótuōr 〈口 〉【 үс. 】
әлпеттес; бәдендес; бейнелес; бейнелі; 

зәліттес; зәлітті; кескіндес; пішіндес; 

реңдес; сияқты; сықылды; сыңайлас; 

тартқан; тәріздес; ұқсаған; ұқсас; 

іспеттес ：他长得～是他爷爷  Ол 

өскенде атасына қатты ұқсады. 

【活物】huówù(～儿)【зат.】тіршілік 

иесі; тірі арганизм; тірі ағза. 

【 活 鲜】 huóxiān жас балық; жаңа 

ұсталған балық; жаңа; жаңа піскен; жас. 

【活现】huóxiàn【ет.】дереу алдына 

келу; дереу алдынан шығу ： 他 的

【сын.】 象～在我眼前  Оның бейнесі 

көз алдыма дереу келді. 

【活现世】huóxiànshì  барып тұрған 

келемеж; нағыз абыройсыздық; 

қарабеттіктің өзі; барып тұрған масқара; 

нағыз масқаралық. 

【活像】 huóxiànɡ 【 ет. 】 әлпеттес; 

бәдендес; бейнелес; бейнелі; зәліттес; 

зәлітті; кескіндес; пішіндес; реңдес; 

сияқты; сықылды; сыңайлас; тартқан; 

тәріздес; ұқсаған; ұқсас; іспеттес：这

孩 子 长 得 ～ 他 妈 妈   Мына бала 

өскеннен соң анасынан аумай қалыпты. 

【活性】huóxìnɡ①【сын.】 химиялық 

белсенділік ： ～ 染 料  белсенді 

радикалдары бар бояғыш зат, 

органикалық бояғыштар. ② 【 зат. 】
активті; белсенді; жігерлі; пәрменді; 

талапты; үдеме; үдете; әрекетшіл; 

әрекетті; жігерлі; іскер：保持大脑的～ 

жоғары белсенділік таныту. 

【活性炭】huóxìnɡtàn【зат.】белсенді 

көмір, активтң көмір. 

【 活 血 】 huóxuè 【 ет. 】 қан 

айналымына дем беру; қан 

айналымының реттелуіне жағдай 

жасау：舒筋～ Қан тамырларды жайып 

қан айналымын ретке келтіру. 

【 活 阎 王 】 huóyán·wɑnɡ 【 зат. 】
дұшпан; жауыз; залым; зұлым; 

қаскүнем; сұм; қанқұмар; қатал адам; 

тас жүрек. 

【 活 页 】 huóyè 【 зат. 】  арасына 

салынған бет：～笔记本  парақтары 

салынған қойын кітапша. 

【活跃】huóyuè①【сын.】  жандану; 

жарқындау; тірілу; жанданған; қызған; 

қызу; қызып алған; шаттаған：学习讨

论会开得很～ Оқудағы пікірталас өте 

жандана басталды. ② 【 ет. 】

жандандыру; тірілту; қызықтыру：～农

村 经 济   Ауыл экономикасын 

жандандыру. 

【活质】huózhí  тірі материя; тірі зат. 

【活捉】huózhuō【ет.】тірідей ұстап 

алу, көзінің тірісінде ұстау: ～俘虏 

тұтқынға түсіру. 

【活字】 huózì 【 зат. 】 әріп; қаріп; 

шрифт (металдан құйылған әріп): ~长

度 кегль (баспахана әрпінің үлкен-

кішілігі). 

【活字版】huózìbǎn【зат.】  ①терме; 

теру; терім (баспада терілген әріптер).

②кітап бастыру; кітап бастырушылық. 

【活字典】 huózìdiǎn【 зат.】  бәрін 

білетін адам; жанды энциклопедия. 

【活字号】huózìhào  кегль (баспахана 

әрпінің үлкен-кішілігі). 

【活字架】  huózìjià  реал (үстел-шкаф). 

【活字盘】  huózìpán  терім кассасы. 

【 活 字 印 刷 】 huózìyìnshuā  

жылжымалы макетті қолданатын терім. 

【活罪】huózuì【 зат.】 азап; ақырет; 

бейнет; жапа; бейнет; жапа көру; жапа 

шегу; зар; қазап; қайғы-қасірет көру; 

құсалық; налыс; сергелдең; тақсірет; 

тарығушылық：受～ азап шегу. 

 

huǒ 

 

火 huǒ① (～儿 )【 зат.】 от; жалын; 

алау：～光  от; от жарығы.②жарақ; 

қару; оқ-дәрі ： ～ 器   оқ дәрімен 

атылатын қару; отпен атылатын қару.③

【 зат. 】 аптап; қызу; шыжыған; 

ыстық：上～ аптап көтерілді.④от түсті; 

қызыл түсті：～鸡  күрке тауық.⑤
асығыс; жедел; шұғыл; аса; өте; өте-

мөте; төтенше：～速 асығыс; жедел; 

шұғыл.⑥(～儿)【зат.】ашу; қаһар; ыза; 

долылық; кәр ： 冒 ～ ашулану; 

зығырлану; қаһарлану.⑦ (～儿 )қатты 

ашулану; ерекше зығырлану; 

қаһарлану ： 他 ～ 儿 了  Ол қатты 

ашуланып кетті. ⑧ 〈 口 〉 гүлдену; 

дәуірлеу; көгеру; көркею; өніп-өсу; 

өркендеу: 买卖很～ Сауда өте гүлденіп 

кетті.⑨“伙 1、伙 2” мағыналарында. 

【火把】 huǒbǎ【 зат.】 алау; факел; 

шырағдан; шырақ (ағашқа, қамысқа 

майлы зат оралып істелген көсеу 

шырақ). 

【 火 把 节 】 Huǒbǎ Jié 【 зат. 】
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шырағдандар мерекесі. 

【火伴】huǒbàn  ептеш; жолдас; жора; 

серік; серіктес.       

【火棒】huǒbànɡ【зат.】алау; факел; 

шырағдан; шырақ. 

【火暴】huǒbào【сын.】  ①ашушаң; 

ашуқор; ашуланшақ; кейігіш; күйгелек; 

ызақор：～性子 ашуланшақ мінезді.②
жанданған; қызған; қызу; қызып алған; 

шаттаған：日子越过越～ Күндер бара-

бара қызықты болып жатыр. 

【火爆】huǒbào“火暴” мағынасында. 

【火并】huǒbìnɡ【ет.】қанды қырқыс; 

қанды қақтығыс. 

【火柴】huǒchái【зат.】күкірт; оттық; 

сіріңке; шырпы: 安全   ~  қауіпсіз 

сіріңке. 

【火场】huǒchǎnɡ【зат.】қаулаған өрт; 

күйік; қара күйік; өрт болған жер; өрт 

орны. 

【火车】huǒchē【зат.】поезд; пойыз: 

上 ~ пойызға отыру. 

【 火 车 头 】 huǒchētóu 【 зат. 】  ①
паровоз; локомотив (рельспен жүріп, 

өзіне тіркелген вагондарды сүйрейтін 

машина —паровоз, тепловоз, 

электровоз).②қозғаушы күш; авангард; 

алдыңғы; басшы; қозғалтқыш: 革命是

历 史 的  ~ төңкерістер тарихтың 

қозғаушы күші. 

【火车站】   huǒchēzhàn теміржол 

станциясы; теміржол вокзалы. 

【火成论】   huǒchénglùn  плутонизм 

(таужыныстардың барлығы жер 

астының қызуы арқылы пайда болады 

деп есептейтін 18-ғасырдың басында 

таралған ілім). 

【火成岩】huǒchénɡyán【зат.】егениц;  

пирогенетикалық жыныстар; жер 

жарып шыққан жыныстар. 

【 火 炽 】 huǒchì 【 сын. 】  ерекше 

гүлдену; дамуының шарықтау шегі; ең 

қызуында：石榴花开得真～   Анар 

шынында да ерекше гүлденеді. 

【火铳】 huǒchònɡ【 зат.】 пистолет; 

тапанша. 

【火刀】huǒdāo〈方〉【 зат.】оттық; 

шақпақ; шақпақ тас. 

【火电站】huǒdiànzhàn【 зат.】жылу 

электростанциясы. 

【火堆】   huǒduī  алау; от (далаға 

жағылған от). 

【火夫】huǒfū【 зат.】①от жағушы; 

пеш жағушы; жағушы. ② аспаз; 

аспазшы; ас пісіруші; асшы; қазаншы; 

тамақ дайындаушы. 

【 火 工 品 】 huǒɡōnɡpǐn 【 зат. 】
тұтандырғыш заттар; тұтандырушы 

заттар. 

【火钩子】huǒgōuzi  көсеу. 

【火罐】  huǒguàn  медициналық банка; 

оңқа. 

 

【 火 光 】 huǒɡuānɡ 【 зат. 】 шапақ; 

шұғыла：～冲天 ерекше шұғыла. 

【火罐儿】huǒɡuànr【зат.】кішігірім 

банкалар. 

【火锅】huǒɡuō(～儿 )【зат.】ет пен 

көкеністерді пісіруге арналған қытай 

самаурыны. 

【火海】huǒhǎi【зат.】шексіз алау：太

阳的表面像个～  Күннің жүзі шексіз 

отқа ұқсайды. 

【火海刀山】huǒhǎidāoshān  ең қауіпті 

жерлер. 

【火红】 huǒhónɡ【 сын.】  алаулы; 

жалынды; жанарлы; отты.①алау-жалау; 

қып-қызыл：～的太阳 қып-қызыл күн.

② есқой; құмар; ынтық; елірмелі; 

желікпелі; қызулы：日子过得～  Күн 

қызулы өтті. 

【火候】huǒ·hou(～儿 )【 зат.】①от; 

алау; жалын ：烧窑炼铁都要看～ 

Кірпіш күйдірген кезде және болат 

өндіргенде температураның өзгерісін 

қадағалап отырған жөн. ② абаттық; 

өңделгендік; жетілгендік; кәмелет; 

кемел; қалтқысыз; мүлтіксіздік：他的

书法到～了 Оның көркем жазуы әбден 

жетілген.③қызу сәт, нақ уақыты：这儿

正缺人，你来得正是～  Мұнда адам 

жетіспей жатыр, сен дәл уақытында 

келдің . 

【火狐】huǒhú  қызыл түлкі. 

【火花】1huǒhuā【зат.】от; ұшқын：

生命的～ өмірдегі маңызды ұшқын. 

【火花】2huǒhuā(～儿)【зат.】сіріңке 

қорабы сыртындағы сурет. 

【 火 花 塞 】 huǒhuāsāi 【 зат. 】
тұтандырғыш білте; от алдыру білтесі. 

【火化】huǒhuà【ет.】кремация; өлік 

өртеу. 

【火浣布】huǒhuànbù асбест кездеме; 

отқа төзімді кездеме. 

【火鸡】 huǒjī【 зат.】 күрке тауық; 

түйетауық. 

【火急】huǒjí【сын.】 асығыс; дереу; 

жедел; тез; тығыз; шұғыл：十万～ өте 

шұғыл. 

【 火 急 火 燎 】 huǒjíhuǒliǎoабыржу; 

қайғыру; сабырсыздану; 

тынышсыздану; уайымдау：听说发生

了事故，他心里～的  Апат болғанын 

есітіп, қатты уайымдадым. 

【火剪】 huǒjiǎn【 зат.】① қысқаш; 

қышқаш; тістеуік; шымшуыр. ② шаш 

бұйралайтын қысқаш. 

【火碱】huǒjiǎn【зат.】ойып түсетін 

өткір сода. 

【 火 箭 】 huǒjiàn 【 зат. 】 ракета; 

зымыран: 月 球  ~ Айға баратын 

зымыран. 

【火箭兵】huǒjiànbīng  ①зымырандық 

бөлім; зымырандық әскерлер; ②
зымыраншы; ракетші. 

【火箭弹】huǒjiàndàn【зат.】реактивті 

снаряд. 

【火箭炮】huǒjiànpào【зат.】катюша; 

ракеталық миномет. 

【 火 箭 筒 】 huǒjiàntǒnɡ 【 зат. 】
гранатомет. 

【火井】huǒjǐng  газ ұңғысы. 

【 火 警 】 huǒjǐnɡ 【 зат. 】 өрт 

дабылы; ：～电话  Өрт дабылын қағып 

қоңырау шалу. 

【火镜】 huǒjìng  күнтартқыш; лупа; 

үлкейткіш әйнек (үлкейткіш шыны). 

【火酒】 huǒjiǔ 〈方〉【 зат. 】 этил 

спирті. 

【火居道士】huǒjūdào·shi  үйленген; 

отбасылы; үйлі-баранды. 

【火具】 huǒjù 【 зат. 】 өрт сөндіру 

құрал-саймандары. 

【火炬】 huǒjù【 зат.】 алау; факел; 

шырағдан; шырақ：～接力赛 эстафета 

шырағданы. 

【火炕】 huǒkànɡ 【 зат. 】 жантайма 

төсек. 

【火坑】huǒkēnɡ【зат.】  қара түнек 

тозақ; бақытсыздық иірімі：跳出～қара 

түнек  тозақтан шығып алу. 

【火口】   huǒkǒu  кратер (жанар 

таудың ауызы). 

【火口湖】  huǒkǒuhú  маар, вулканды 

көл;кратерлік көл. 

【火筷子】 huǒkuài·zi【 зат.】шоққа 

арналған темір таяқшалар. 

【火辣辣】huǒlàlà(～的)【сын.】  ①

күйдіретін; ыстық; жалынды：太阳～

的  күйдіретін күн. ② ащы; жанға 

бататын; шыдатпайтын：手烫伤了，疼

得 ～ 的 қолым күйіп қалып, жанға 

бататындай ауырып жатыр.③ абыржу; 

алаңдау; дегбірсіздену; маза кету; 

мазасыздық; тынышсыздық; толқу：我

心里～的 Мен ішімнен қатты абыржып 

тұрмын.④өткір сөз; қатты мінез：～的

性格 қатаң мінезді. 

【火力】huǒlì【зат.】①атыс; от; алау; 

жалын; атыс қуаты.②қару-жарақ; оқ-

дәрі. ③ жылу ： ～ 发 电 站  жылу 

электростанциясы. 

【火力点】huǒlìdiǎn【зат.】оқ нүктесі; 

атыс орны. 

【火力圈】huǒlìquān【 зат.】 атыстан 

кейін. 

 

【火力网】huǒlìwǎnɡ【зат.】тосқауыл; 

қалқа. 

【火力战】huǒlìzhàn  атыс шабуылы. 

【火镰】huǒlián【зат.】оттық; шақпақ; 

шақпақ тас. 

【火亮】huǒliànɡ(～儿)〈方〉【зат.】

жарық; от жарығы：炉子里一点～也没

有了  Пеш ішінде түйірдей де жарық 

қалмапты. 

【火烈鸟】huǒlièniǎo【зат.】қоқиқаз; 
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қызыл қаз; фламинго. 

【火流星】   huǒliúxīng  болид (өте 

жарық ірі метеор). 

【火龙】huǒlónɡ【зат.】①от құсатын 

айдаһар; бір-біріне жалғасқан оттар：

大堤上的灯笼火把像一条～  Үлкен 

бөгет үстінен тізілген шырағдандар бір-

біріне жалғасып тізбек тартқан. ②

〈方〉пеш трубасына апаратын жолақ. 

【 火 笼 】 huǒlónɡ 〈 方 〉【 зат. 】
жылытқы. 

【火炉】huǒlú(～儿)【зат.】пеш: 生 ~  

пешті жағу. 

【火轮船】huǒlúnchuán【зат.】пароход. 

【火冒三丈】huǒmàosānzhànɡ  ашулану; 

өжелену; өршелену; өршігу; өшігу; ыза 

болу; ызақорлану; ызалану. 

【火媒】huǒméi  “火煤”  мағынасында. 

【火煤】huǒméi(～儿)【зат.】аздыру; 

жағу. 

【火棉】  huǒmián   целлоидин. 

【火棉胶】  huǒmiánjiāo  коллодий. 

【火苗】huǒmiáo(～儿)【зат.】оттың 

жалыны; лаулаған жалын; алау; 

алаулату; жалқын; жалын; шырағдан 

оты. 

【火磨】huǒmò  бу диірмен. 

【火炮】 huǒpào【 зат.】 қару, құрал, 

зеңбірек. 

【 火 盆 】 huǒpén 【 зат. 】 мұржасыз 

темір пеш; тұтқалы таба; ыстық шоғы 

бар леген. 

【火拼】huǒpīn【ет.】өзара қырқысу; 

бәр-бірімен қырқысып қалу; ұрсысу. 

【火漆】huǒqī【зат.】сургіш. 

【火漆印】  huǒqīyìn  сүргіш мөрі 

【火气】huǒqì【 зат.】① ашу; қаһар; 

ыза; ашуланшақтық; ашулылық; 

қызбалық：压不住心头的～  Ызасын 

ұстай алмай қалды; ашуына ерік берді.

②қызу; ыстық：年轻人～足，不怕冷  

Жастар суықтан қорықпайды, 

шынында да қызу.③артылдыра ойнау; 

асыра ойнау; жасанды ойнау; тым 

әсірелеп жіберу: асыра ойнау. 

【 火 器 】 huǒqì 【 зат. 】 дәрімен 

атылатын қару; отпен атылатын қару. 

【火枪】huǒqiānɡ【зат.】шиті мылтық; 

білтелі мылтық. 

【 火 墙 】 huǒqiánɡ 【 зат. 】  ①

қыздырылатын қабырға. ② атыс 

толқыны. 

【火情】 huǒqínɡ【 зат.】① өрт; өрт 

шалу：发现～   өрт байқалды.②өрт 

кезіндегі от алу：～严重  Өрт кезіндегі 

от қауіпті. 

【火热】huǒrè【сын.】  ①оттай ыстық; 

от сияқты қызу：～的太阳  ыстық күн; 

жандыратын күн. ② ыстық; қызу; 

жалынды ： ～ 的 心  ыстық жүрек; 

жалынды жүрек.③ыстық ықыласпен; 

жайдары; жып-жылы; шын 

жүректен; ：谈得～ ыстық ықыласпен 

әңгімелесу.④албырт; екпінді; қайратты; 

қызба; ауыр; қиын; шиеленіскен; қиян-

кескі; қызу; қырғын：～的斗争  қиян-

кескі күрес. 

【火绒】 huǒrónɡ【 зат.】шақпақтың 

білтесі; тамыздық. 

【火色】huǒsè〈方〉【зат.】от түсті; 

ашық қызыл; шымқай қызыл：看～ 

шымқай қызылды көру. 

【火山】huǒshān【зат.】жанартау; от 

шашатын тау; вулкан; вулкандық; 

жанартаулық: 活 ~ сөнбеген жанартау. 

【火山灰】  huǒshānhuī  вулкан күлі. 

【火山口】  huǒshānkǒu  жанартаудың 

тесігі; жанартау аузы; кратер (жанар 

таудың ауызы): 象坐在~上   жанартау 

үстіндегі сияқты өмір сүру. 

【火山学】huǒshānxué  вулканология; 

жанартаутану. 

【火山学家】huǒshānxuéjiā  вулканолог; 

жанартаутанушы. 

【火山岩】   huǒshānyán  жанартау 

жыныстары. 

【火山锥】  huǒshānzhuī  жанартаулық  

конус; жанартау конусы. 

【火伤】  huǒshāng  күйіп қалу; күю; 

күйген жер; күйік. 

【火上加油】 huǒshànɡjiāyóu  отқа май 

құю. 

【火上浇油】  huǒshànɡjiāoyóu  отқа 

май құю. 

【火烧】huǒ·shɑo【зат.】жағу; жағып 

жіберу; өртеп жіберу; өртеп кету; 

күйгізу; күйдіру; қару; от жағу; өртеу; 

үйту; шарпу. 

【火烧鳊】huǒshāobiān〈方〉【зат.】
балық пісіру. 

【火烧火燎】huǒshāohuǒliǎo(～的) ①

күйіп тұр; өте ыстық：病人身上热得～  

науқастың бүкілденесі жанып тұр. ②
алаң болу; мазасыздану; 

тынышсыздану; абыржу; алаңдау; 

жабырқану; қорқу: 心里 ~ 的  жүрегі 

жай таппау;  қатты абыржу. 

【火烧眉毛】huǒshāoméi·mɑo  асығыс; 

жедел; қауырт; мерзімді; тез; тығыз; 

шұғыл; төтенше：～眼下急 асығып көз 

алдынан жоқ болып кетті. 

 

【火烧云】huǒshāoyún【зат.】қызғыш 

бұлттар. 

【火舌】 huǒshé【 зат.】 от жалыны; 

лапылдаған от; алау; алаулату; жалқын; 

жалын. 

【 火 绳】 huǒshénɡ 【 зат. 】 түтіндік 

білте (масаларға қарсы). 

【火石】 huǒshí【 зат.】  ①шақпақ; 

шақпақтас; флинт. ② оттық; шақпақ 

(қалтада жүретін тетікті шақпақ). 

【火势】huǒshì【зат.】өрт күші; қрттің 

қуаты：～已得到控制   Қуатты өрт 

бақылау астына алынды. 

【火树银花】huǒshùyínhuā   жарқын 

оттар; жарқыраған оттар; иллюминация. 

【火速】huǒsù【үс.】асығыс; жедел; 

қауырт; мерзімді; тез; тығыз; шұғыл; 

төтенше：～行【ет.】 асығыс әрекет. 

【 火 炭 】 huǒtàn 【 зат. 】 жалындап 

тұрған шоқ; жалындап жанған ағаш. 

【火塘】huǒtánɡ〈方〉【 зат.】ошақ; 

пеш; сандал (хош иісті эфир майы 

шығарылатын ағаш). 

【火烫】huǒtànɡ①【сын.】 бұйралау; 

жасанды бұйра; ұзақ сақталатын 

жасанды бұйра .②【 ет.】 күйдіретін; 

жалынды; отты; күйдіретіндей 

ыстық: ～的熨斗 күйдіретіндей ыстық 

үтік. 

【火头】huǒtóu【зат.】①(～儿) алау; 

алаулату; жалқын; жалын; өрт; атыс; оқ; 

от; ：油灯的～儿太小   Май шам 

жалыны өте аз. ② ( ～ 儿 ) көңіл 

аударарлық кез; маңызды жағдай; 

шиеленіскен жағдай  ：～儿不到，饼

就 烙 不 好 . ③ өрт себепшісі; өрт 

басталған үй; алғашөы жанғандар.④(～

儿 ) ашу; қаһар; ыза; долылық; кәр; 

қатты ашу：你先把～压一压，别着急  

Сен уайымдама, алдымен ашуыңды бас. 

【 火 头 军 】 huǒtóujūn 【 зат. 】 ас 

пісіруші; қазаншы. 

【火头上】huǒtóu·shɑnɡ【зат.】ашуға 

міну; қаһарын төгіп; ызаланып; 

долылық көрсету; қатты ашулану：他

正在～，等他消消气再跟他细说  Ол 

қазір қатты ашуланып тұр, онымен 

сөйлесу үшін ашуының басылуын күт. 

【 火 腿 】 huǒtuǐ 【 зат. 】 ветчина 

(шошқаның тұздаған сүрленген саны): 

~ 面包  ветчина қосқан бутерброд. 

【火网】huǒwǎnɡ【зат.】жалынды тор; 

отты тор; жалынды қабырға. 

【 火 险 】 huǒxiǎn 【 зат. 】 ① оқтан 

сақтану.② өрт қаупі：～隐患  өрттің 

шығуының жасырын қаупі. 

 

【火线】 huǒxiàn 【 зат. 】① оқ ату 

шекарасы; қо ату шегі. ② тоқпен 

қамтамасыз етуші сым. 

【火硝】huǒxiāo  селитра. 

【火星】1huǒxīnɡ【зат.】Марс; Қызыл 

жұлдық ғаламшары. 

【火星】 2huǒxīnɡ(～儿 )【 зат.】 от; 

ұшқын：他气得两眼直冒～  Оның 

көздерінде ыза ұшқыны жарқ етті. 

【火性】 huǒxìnɡ【 зат.】 қызбалық; 

ашуланшақтық; ашулылық. 

【 火 眼 】 huǒyǎn 【 зат. 】 өткір 

конъюнктивит (көз бен қабақтың 

арасындағы мөлдір ауруы). 

【火眼金睛】 huǒyǎnjīnjīnɡ қажымас; 

қайтпас; табанды; батыл; ержүрек; 

көкжал; қорықпайтын. 

【火焰】huǒyàn【зат.】алау; алаулату; 
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жалқын; жалын: 革命的～ революция 

алауы. 

【 火 焰 喷 射 器 】 huǒyànpēnshèqì 

отшашар; от шашқыш (қару). 

【火药】huǒyào【зат.】 оқ-дәрі; оқ. 

【火药库】huǒyàokù  тұтанғыш заттар 

сақталатын жер; ауысп. соғыс өрті 

шығу қаупы бар ел. 

【火药棉】 huǒyàomián пироксилин 

(қатты жарылғыш зат); нитроцеллюлоза;  

нитроклетчатка; пироколлодий. 

【火药桶】huǒyàotǒng оқ дәрі салатын 

ыдыс; оқ-дәрі салғыш. 

【火药味】huǒyàowèi(～儿)【зат.】оқ-

дәрі иісі ： ～ 很 浓  оқ-дәрінің иісі 

шығып тұр. 

【火印】 huǒyìn【 зат.】 белгі; таңба; 

бажы: 打～  таңба басу; белгі салу; 

бажы қою. 

【火油】 huǒyóu  жермай; кәресін; 

керосин. 

【火灾】huǒzāi【зат.】өрт; от шалу：

防止森林～  Ормандағы өрттің алдын 

алу. 

【火葬】huǒzànɡ【ет.】кремация; өлік 

өртеу. 

【火葬场】huǒzàngchǎng   крематорий 

(өлікті жандыратын орын). 

【火葬炉】  huǒzànglú  кремация пеші 

(өлікті жандыратын пеш). 

【 火 针 】 huǒzhēn 【 зат. 】 отты 

ине(инені қатты қыздырып шаншу 

арқылы инемен емдеудің бір тәсілі). 

【火纸】 huǒzhǐ【 зат.】①Селитраға 

малынған тез жанғыш қағаз.②〈方〉
Ырымшыл адамдардың өлген адамды 

еске алу кезінде ақшаларды жағуы. 

【火中取栗】huǒzhōnɡqǔlì  біреу үшін 

қатерлі жұмысты жасау; басқа адам 

үшін күйіп-пісу. 

【火种】huǒzhǒnɡ【зат.】алау; атыс; 

жалын; оқ; от: 革命的～ революция 

алауы. 

【火烛】huǒzhú【 зат.】алау; жалын;  

от; оқ; атыс：小心～ Қойма аумағында 

темекі тартуға тыйым салынады! 

Қойма! Өрт қаупі бар! 

【火主】huǒzhǔ【зат.】өрт себепшісі; 

өрт басталған үй. 

【 火 柱 】 huǒzhù 【 зат. 】 оты бар 

бағаналар; алаулы бір қатар бағана. 

【火箸】huǒzhù〈方〉【 зат.】шоққа 

арналған қысқыштар; пеш қысқыштары. 

【火砖】huǒzhuān  отқа берік кірпіш; 

отқа төзімді кірпіш. 

伙 -1（火）huǒ азық; ас; қорек; нәр; 

тағам; тамақ; тамақтану; тамақ ішу; 

азықтану; ауқаттану; жеу; қоректену; 

азық-түлік; тағам; ішіп-жем ： 起 ～
тамақ ішу. 

伙 -2(夥、火 )huǒ① әріптес; еңбектес; 

қызметтес; серіктес; істес：～友 ептеш; 

жолдас; жора.②серіктесушілік; серіктік; 

бірлестік (сауда я өнеркәсіп 

бірлестігі)：入～ бірлестікке қосылу.③

【мөл.】қауым; топ：一～人  Бір топ 

адам.④【үс.】бірге; бірлескен; ортақ; 

біріктіру; жалғау; жапсарлау; 

қосылдыру：～同   бірге; біргелеп; 

бірлесе; бірлесіп; қосылып. 

伙 -3Huǒ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【伙伴】(火伴)huǒbàn【зат.】еңбектес; 

қызметтес; серіктес; істес; әріптес; 

ептеш; жолдас; жора: 关系 ~ серіктестік. 

【火房】huǒfánɡ【зат.】асүй; асхана. 

【伙夫】huǒfū  аспаз; ас пісіретін адам; 

ас пісіруші; қазаншы ; “ 火 夫 ” 

мағынасында. 

【 伙 耕 】 huǒɡēnɡ 【 ет. 】 ауыл 

шаруашылығы серіктестігі：他们～了

十来亩地 Олар он акр бірлесе өңдеді. 

【伙计】huǒ·ji【зат.】①ептеш; серік; 

серіктес.②жалға тұрған дүкенші：当年

我在这个店当～  Мен есейгенде осы 

дүкенді жалға алып, дүкенші болдым. 

【伙食】 huǒ·shí【 зат.】 азық беру; 

азықтану; қоректену; қоректендіру; 

тамақ жегізу; тамақтандыру; тамақтану; 

ас; қорек; тағам; тамақ ： 改 善 ～ 

тамақтануды жақсарту. 

【伙同】huǒtónɡ【ет.】бірге; біргелеп; 

бірлесе; бірлесіп; қосылып：～开店  

бірлесе отырып дүкен ашу. 

【 伙 种 】 huǒzhònɡ 【 ет. 】 ауыл 

шаруашылығы серіктестігі; жерді 

бірлесе өңдеу. 

【伙子】huǒ·zi【мөл.】伙, 他们是—～ 

Олар бір бірлестік. 

钬 (鈥) huǒ【зат.】гольмий. 

漷 huǒ 漷 县 (Huǒxiàn) ， Хуосиан, 

Бейжіңде. 

夥 1huǒ〈书〉 көп：获益甚～ Көп 

табысқа кенелу. 

夥 huǒ  «伙» мен мағналас. 

 

huò 

 

或 huò①【үс.】бәлки; бәлкім; мүмкін; 

мүмкін қадар; мүмкіндігінше; 

ықтимал：慰问团已经起程，明日上

午～可到达  Делегация жолға шығып 

қойыпты, еретң түске дейін келіп қалуы 

мүмкін.②连 әлде; не; немесе; я; бәлки; 

бәлкім; мүмкін; мүмкін қадар; 

мүмкіндігінше; ықтимал：～多～少 не 

аз не көп, аз ба әлде көп пе.③〈书〉代
бір адам; біреу; кісі; мына адам; 

мынау：～告之曰 Мына кісі айтты.④

〈书〉【үс.】аз; аз-ақ; кішкене; аздап 

қана; ақырын ғана; сәл; аз; аздап; 

кішкентай ғана：不可～缺  Кішкене 

кемшілікке де жол бермеу. 

【 或 然 】 huòrán 【 сын. 】  бәлкім; 

мүмкін; сияқты; ықтимал ： ～ 性  

мүмкіндік. 

【或然率】huòránlǜ【зат.】мүмкіндік; 

мүмкіншілік; ықтималдық. 

【或然性】 huòránxìng  ықтималдық; 

мүмкіндік; мүмкіншілік. 

【或许】huòxǔ【үс.】бәлки; бәлкім; 

мүмкін; мүмкін қадар; мүмкіндігінше; 

ықтимал; ：他没来，～是病了  Ол 

келген жоқ, мүмкін ауырып қалған 

болар. 

【或则】huòzé连 әлде; не; немесе; я：

天晴的日子，老人家～到城外散步，～

到河边钓鱼  Аспаны шайдай ашық күн, 

қария не қала сыртына суруендеуге 

барады, немесе өзен жағасына балық 

ұстауға барады. 

【或者】huòzhě①【үс.】немесе; әлде; 

не; я：你快走，～还赶得上车  Тезірек 

жүріңіз, мүмкін пойызға үлгеріп 

қаларсыз.②连 әлде; не; немесе; я：这

本书～你先看，～我先看   Мына 

кітапті не сен бірінші оқы, не мен 

бірінші оқиын.③连 барабар; бірдей; 

тең; тепе-тең; ұқсас. 

和 1huò 【 ет. 】 араластыру ： ～ 药  

дәрілерді араластыру. 

和 2huò【мөл.】рет, рез：衣裳已经洗

了三～   Кір жуғанда суды үш рет 

ауыстырып қойдық. 

【和弄】 huò·nonɡ〈方〉【 ет. 】①
араластыру; шатастыру; кірістіру; 

қатыстыру. ② азғыру; арандату; 

арандатушылық жасау; атыстыру; 

итермелеу; жымысқылау; ұрындыру; 

шағыстыру. 

【和稀泥】 huòxīní  Үшкір жерлерін 

тиянақсыз жаю. 

货 huò① ақша; мәнет; тиын; шақа：

通 ～ валюта (бір мемлекетте 

қабылданған ақша бірлігі; мыс: теңге, 

доллар, марка, иен, франк т. б.). ②

【зат.】жүк; тауар：南～  Оңтүстікте 

жасалған тауар.③【зат.】адам, кісі：

蠢～кеще; мақау; топас.④〈书〉сатпақ 

болу; сату; сатып жіберу：～卖  сату.⑤ 

(Huò)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【货币】huòbì【зат.】валюта, ақша: 单

位 ~ ақша бірлігі. 

【货舱】huòcānɡ【зат.】трюм (кеменің 

машина тұратын және жүк қоятын 

астыңғы үйі). 

【货场】huòchǎnɡ【 зат.】жүк паркі, 

жүк қоятын аула. 

【货车】 huòchē【 зат.】жүк вагоны, 

жүк мәшинесі, арба, грузовик; жүк 

автомобилі. 

【货船】huòchuán【зат.】жүк кемесі. 

【货单】 huòdān  жөнелтпе құжат; 

жүкқұжат (тауар алуға ұсынылатын 

құжат). 

【货柜】 huòɡuì 【 зат. 】① сатушы 

сөресі (дүкендегі сатушының 
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алдындағы үстел).②〈方〉контейнер 

(жүк тасуға арналған жабдық). 

【货机】huòjī【 зат.】 әуе тасымалы; 

жүкті әуемен тасымалдау. 

【货架子】 huòjià·zi【 зат.】 таураға 

арналған сөрелер. 

【货款】huòkuǎn【 зат.】тауар сатып 

алуға арналған ақша; саудадан түскен 

ақша. 

【 货 郎 】 huòlánɡ 【 зат. 】 қыдырма 

саудагер (мата және басқа түрлі 

заттарды қыдыртып сатушы). 

【货郎鼓】huòlánɡɡǔ【зат.】қыдырма 

саудагердің сылдырмағы. 

【货流】   huòliú  жүк жүрісі; жүк 

тасқыны (жол қатынасы бойынша 

жүктің жүрісі). 

【货轮】huòlún【зат.】жүк пароходы, 

жүк тасымалдауға арналған пароход. 

【货票】huòpiào【зат.】жүк құжаты; 

жөнелтпе құжат; жүкқұжат (тауар алуға 

ұсынылатын құжат). 

【货品】 huòpǐn 【 зат. 】 зат, тауар, 

жүк：各色～ әр түрлі тауарлар. 

【货色】 huòsè【 зат.】① тауар түрі, 

таур сапасы：上等～  жоғары сапалы 

тауарлар.②нұсқа, үлгі ,түр：这些人都

是一路～ Мына адамдардың барлығы 

бір нұсқалы екен.③  тауар; мүлік. 

【 货 声 】 huòshēnɡ 【 зат. 】 көше 

сатушысының айғайы. 

【 货 损 】 huòsǔn 【 зат. 】 тауар 

шығыны：～严重 ауыр тауар шығыны; 

көп шығынға бату. 

【货摊】huòtān(～儿 )【 зат.】жайма; 

лоток; тартпа; көшедегі далба дүкен：

摆～ көшеде далба дүкен ашу. 

【 货 梯 】 huòtī 【 зат. 】 жүк тасуға 

арналған жеделсаты. 

【货位】huòwèi【 зат.】①платформа 

(тауар тиейтін жайдақ вагон). ② жүк 

таситын вагондар тоқтайтын платформа. 

【货物】huòwù【зат.】жүк, тауар. 

【货物税】  huòwùshuì  тауар салығы; 

жүк салығы; тауардан алынатын баж. 

【货样】huòyànɡ【зат.】тауар үлгісі; 

тауар нұсқалары. 

【 货 样 簿 】   huòyàngbù  тауар 

үлгілерінің суретжинағы. 

【货源】 huòyuán 【 зат. 】 тауармен 

қамтамасыз ету; тауар жеткізіп 

тұру：～充足   тауармен жеткілікті 

дәрежеде қамту. 

【货运】huòyùn【зат.】жүк тасымалы; 

тауар қозғалысы. 

【货运额】huòyùn’é тауар айналымы. 

【 货 运 量 】 huòyùnliàng  тауар 

айналымы; тауар тасымалының көлемі. 

【 货 运 站 】   huòyùnzhàn  тауар 

стансасы; жүк стансасы. 

【货载】  huòzài  бунақ-түйнек; жүк; 

тауар. 

【货栈】huòzhàn【зат.】бора; қамба; 

қойма(таурға арналған). 

【货真价实】huòzhēnjiàshí  әрі арзан, 

әрі үйлесімді; сапасы да жақсы, әрі 

қымбат емес; ешбір жалғансыз. 

【 货 殖 】 huòzhí 【 ет. 】 гүлдену; 

дәуірлеу; көгеру; көркею; өніп-өсу; 

өркендеу; баю; байлық жинау; табысты 

іспен айналысу; байлық; қазына. 

【货主】 huòzhǔ【 зат.】 тауар иесі; 

жүктің қожайыны; жүктің иесі. 

获 (①②獲、③穫 )huò①жұлып алу; 

ұстап алу; ұстау; қағып алу：捕～ қуып 

жету; орнынан басу; орнында басу; 

ұстау.② табу; тауып алу; іздеп табу; 

дегеніне жету; жету; қол жеткізу：～胜
жеңгізу; жеңіп алу; жеңіп шығу; 

жеңіске жету; үстем болу.③ егін ору; 

орақ; егін жинау：收～ егін жинау. 

【获得】 huòdé【 ет.】 алу; ие болу; 

иелену; табу; тауып алу; жету：～好评  

жақсы бағаға қол жеткізу. 

 

【获得性】   huòdéxìng  жүре пайда 

болған қасиет: ～免疫  жүре пайда 

болған иммунитет. 

【获得者】huòdézhě  иеленуші; сатып 

алушы; тауып алушы. 

【获奖】   huòjiǎng  сыйлық алу; 

марапатқа ие болу; марапат алу. 

【 获 救 】 huòjiù 【 ет. 】 аман қалу; 

құтылу; құтылып кету：食物中毒的民

工均已～. 

【获利】 huòlì  пайда тубу, пайдаға 

кенелу, табысқа ие болу, қалтысы толу. 

【获取】huòqǔ【ет.】иелену; иемдену; 

алу; қол жеткізу：～情报  мәліметке 

қол жеткізу. 

【获胜】  huòshèng  жеңіске жету; жеңу. 

【获释】 huòshì 【 ет. 】 еркін болу; 

еркіндікке қолы жету; азат болу：～出

狱  түрмеден азт болу. 

【获悉】huòxī【 ет.】хабарлама алу; 

хабарлама тарады; хабарланды ： 日

前 ～ ， 他 已 南 下 探 亲   Жақында 

хабарлама келіп, ол оңтүстікке 

туыстарын көруге кетіп қалды. 

【获许】 huòxǔ【 ет.】  рұқсат алу; 

рұқсатнамаға қол жеткізу. 

【获致】huòzhì【 ет.】 алу; ие болу; 

иелену; табу; тауып алу; жету：产权纠

纷～解决  Иелік құқыққа байланысты 

шиеленіс өз шешімін тапты. 

【获准】 huòzhǔn【 ет.】 рұқсатқа ие 

болды; бекітілді：开业申请业已～ 

Кәсіпорын ашуға берілген өтініш 

бекітілді. 

【 获 罪 】 huòzuì 【 ет. 】 айыптану; 

айыпты болу; жазықты болу; жазып 

қалу; кінәлі болу. 

祸（禍）huò①【зат.】бәле; қырсық; 

бақытсыздық; қайғы; апат ： 车 ～

автомобиль апаты; жол апаты. ②
бүлдіру; бұзу; бұзып тастау; залал; зиян; 

кесел ：～国殃民  мемлекет халқына 

зияны тию. 

【 祸 不 单 行 】 huòbùdānxínɡ бәле 

жалғыз жүрмейді, апат соғынан 

әрқашан апат ереді. 

【祸从口出】   huòcóngkǒuchū  басқа 

пәле тілден; тілім-менің жауым. 

【祸从天降】huòcónɡtiānjiànɡ күтпеген 

жерден пәлеге ұшырады; баұытсыздық 

күтпеген жерден тап болды. 

【祸端】 huòduān〈书〉【 зат.】 бар 

пәленің бастауы; бақытсыздық 

бастамасы. 

【祸福无门】 huòfúwúmén  адам өз 

бақытына да бақытсыздығына да өзі 

жол ашып береді. 

 

【祸根】huòɡēn【зат.】жауыздықтың 

көзі; бақытсыздықтың түп-тамары：铲

除～жауыздықты тамырлатып жіберу. 

【祸国殃民】huòɡuóyānɡmín  мемлекет 

пен халыққа шексіз бақытсыздық әкелу; 

мемлекет пен халықтың түбіне жету. 

【 祸 害 】 huò·hɑi ① 【 зат. 】 бәле; 

қырсық; бақытсыздық; қайғы; апат：黄

河在历史上经常引起～ Хуаңхы тарихи 

апатты аймақ болып табылады. ②

【 зат. 】 жауыздық; жамандық; 

бақытсыздық; пәле. ③ 【 ет. 】 зиян 

келтіру; зиянкестік істеу; қастық 

істеу：野猪～了一大片庄稼  Қабандар 

астыққа көп зиянын тигізеді. 

【祸患】huòhuàn【зат.】бәле; қайғы; 

апат; бақытсыздық：消除～  Апаттың 

алдын алу. 

【祸乱】 huòluàn【 зат.】 бассыздық; 

тәртіпсіздік ： ～ 不 断   үзіліссіз, 

тоқтаусыз бассыздықтар. 

【 祸 起 萧 墙 】 huòqǐxiāoqiánɡ өзара 

соғыс басталды; өзара тартыс өрті 

тұтанды. 

【祸事】huòshì【зат.】бәле; қырсық; 

бақытсыздық; қайғы; апат. 

【 祸 首 】 huòshǒu 【 зат. 】 жанжал 

шығарушы; төбелес қозғаушы; ұрыс 

бастаушы; айыпкер; айыпты; 

қылмысты; себепші：罪魁～  басты 

айыпкер; басты айыпты адам. 

【祸水】 huòshuǐ 【 зат. 】 жауыздық 

ордасы; пәле көзі; жамандық бастауы. 

【 祸 祟 】 huòsuì 【 зат. 】 жабысқақ; 

жалықтыратын; ығыр қылатын. 

【祸胎】huòtāi【зат.】  жауыздықтың 

көзі; бақытсыздықтың түп-тамары. 

【祸起萧墙】   huòqǐxiāoqiáng  өзара 

соғыс өрті тұтанды; өзара тартыс 

басталды. 

【祸心】huòxīn【зат.】арам ниеттер：

包藏～  ішінде арам ниеттер сақтау. 

【祸殃】huòyānɡ【зат.】бәле; қырсық; 

бақытсыздық; қайғы; апат：招惹～ Өз 
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басына пәле тілеп алу. 

惑 huò ① бұралаңдау; дүдәмал болу; 

дүдәмалдану; күдіктену; күмәндану; 

күптену; сезіктену; шәктену; шектену; 

шүбәлану：大～不解   күмән ішінде 

адасу. ② адасқызу; адастыру; 

жаңылдыру：～人耳目   адамдарды 

адастыру. 

【惑乱】huòluàn【ет.】бүлдіру; бүлік 

шығару; бүліншілік салу; айдап салу; 

бұзу; қайрап салу：～人心   адамдар 

арасында бүліншілік ұрығын салу. 

【惑众】  huòzhòng  адамдарды жолдан 

тайдыру; халық арасында бүлік салу. 

霍 huò ① аңдаусыз; әбсәтте; кенет; 

кенеттен; қапылыста; тұтқиыл.②(Huò)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【霍地】huòdì【үс.】кенет; аңдаусыз; 

қапылыста; әбсәтте; кенеттен; 

тұтқиыл：～闪开 кенеттен жоқ болып 

кету. 

【霍霍】huòhuò①【ел.】  дыбырлау; 

тырпылдау; тысырлау ： 磨 刀 ～

қылышты қайрау.②【сын.】 жарқ ету; 

лап ету; ыза болу; от алу; тұтану：电

光 ～ найзағайдың түсуі; найзағай 

жарқылы. 

【霍伽语】  huòjiāyǔ хок тілі. 

【霍乱】huòluàn【 зат.】холера; оба; 

тырысқақ (қауіпті, жұқпалы ауру). 

【 霍 然 】 huòrán ① 【 үс. 】 кенет; 

аңдаусыз; қапылыста; әбсәтте; кенеттен; 

тұтқиыл：手电筒～一亮   кенеттен 

қалта шамы жарқ етті.②〈书〉【сын.】 

аурудан тез жазылу; тез сауығу; тез 

айығу：病体～  аурудан тез жазылып 

кетті. 

嚄 huò 〈 书 〉 ① қарқылдап күлу; 

қарқылдау; сықылықтау; қатты күлу.②

【од.】  ой, а, ай (таңырқау). 

雘 huò〈书〉 киноварь (қызыл түсті 

минерал, сол минералдан істелген 

бояу)：丹～жоса ( қызыл түс минерал 

бояу). 

豁 huò①кең; мол：～达 кең көзқарас.

②азат ету; босату：～免   азат болу; 

бостандық алу. 

【豁达】huòdá【сын.】 кең көзқарас; 

кең ойлау：胸襟～ кең ойлауға тырысу. 

【豁朗】huòlǎnɡ【сын.】 жайнату; өң 

беру; арайландыру; арайлау; жарқырату; 

жарық беру; нұрға бөлеу：他觉得天地

是那么广阔，心里是那么～  Ол аспан 

қандай кең деп ойлап, көңілі жадырап 

кетті. 

【豁亮】huòliànɡ【сын.】 ①айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; мол; 

жарқын; сүйсінерлік：这间房子又干净

又～ Қазір үй тағы таза тағы жарқын.②
сыңғырлаған; сылдырлаған. 

【 豁 免 】 huòmiǎn 【 ет. 】 азат ету; 

босату; құтқару; құтқарттыру. 

【豁免权】huòmiǎnquán иммунитет: 外

交~дипломатиялық иммунитет. 

【豁然】 huòrán【 сын.】  кенеттен; 

аңдаусызда; күтпеген жерден：～开朗 

кенеттен кең панорама шылды. 

镬(鑊)huò①〈方〉【зат.】қазан.②көне 

кезеңдегі үлкен қазан. 

【镬子】huò·zi〈方〉【зат.】қазан. 

藿 huò 〈 书 〉 асбұршақ бәлегі; 

жапырағы; пәлегі; сабағы. 

【 藿 香 】 huòxiānɡ 【 зат. 】
многоколосник морщинистый(дәрілік 

өсімдік). 

蠖 huò①   жұлдызқұрт; қырықбуын 

(шыбын-шіркейлердің құрт дәуіріндегі 

түрі) 

臛 huò〈书〉сорпа. 
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jī 

 

几-1jī①(～儿) үстелше：茶～儿 шай 

үстелшесі. ② (Jī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

几 -2 jī〈书〉【 үс.】 жақын; жуық; 

қаптал; мыңдай; тарта; шақтағанда; 

шақты; шама; шамада; шамалап; 

шамамен; шамасы; шамасында 歼灭敌

军，～三千人   Қарсыластардың үш 

мыңға жуық адамын талқандау. 

【几案】jī’àn【зат.】жазу үстелі. 

【几丁质】jīdīngzhí  хитин (өрмекші, 

қоңыз, құмырсқа т. б. бунақ аяқты 

жәндіктердің денесінің сыртындағы 

қатты қабыршақ зат). 

【几乎】jīhū【үс.】①дайын деп; дейін 

дерлік; деп қалды; жақын; жуық; 

қаптал; мыңдай; тарта; шақтағанда; 

шақты; шама; шамада; шамалап; 

шамамен; шамасы; шамасында. ②
сияқты; тәрізді; солай болса керек; 

дерлік要不是你提醒我，我～忘了 Егер 

маған ескертпесеңіз мен ұмытып кете 

жаздадым. 

【 几 率 】 jīlǜ 【 зат. 】 мүмкіндік; 

ықтималдық. 

【 几 维 鸟 】 jīwéiniǎo 【 зат. 】
киви(Аустралияда ғана кездесетін 

ерекше күшкентай құс). 

讥 jī келекелеу; кекесіндеу; кекету; 

ажуа; зәк; келеке; келемеж; күлдіргі; 

мазақ; мысқыл; сықақ; тәлкек：～笑  

мысқылдау. 

【 讥 嘲 】 jīcháo 【 ет. 】 келекелеу; 

кекесіндеу; кекету; ажуа; зәк; келеке; 

келемеж：～的笔调 келемеждеп сөйлеу. 

【讥刺】jīcì〈书〉【ет.】кекету; ажуа; 

зәк; келеке; келемеж; күлдіргі; мазақ; 

мысқыл; сықақ; тәлкек. 

【 讥 讽 】 jīfěnɡ 【 ет. 】 келекелеу; 

кекесіндеу; кекету; ажуа; зәк; келеке; 

келемеж; күлдіргі; мазақ; мысқыл; 

сықақ; тәлкек：～的口吻  кекете сөйлеу. 

【讥诮】 jīqiào〈书〉【 ет.】 кемсіту; 

қорлау; мұқату; жәбірлеу; келеке ету; 

келеке; мазақ; мысқыл; өткір мысқыл; 

өткір сықақ. 

【 讥 笑 】 jīxiào 【 ет. 】 келеке ету; 

келемеждеу; күлкі қылу; мысқылдау; 

сықақ ету; сықақтау; тәлкектеу; 

ажуаласу; келеке қылу; мысқылдау：别

人有缺点要热情帮助，不要～ Біреудің 

кемшілігі болса мысқылдауға 

болмайды, оған шын көңілден 

көмектесу керек. 

击 jī ① соғу; соққы беру; қағу; 

қойғылау：～鼓 барабанды соғу.②соғу; 

ұру：袭～  кенеттен соққы беру. ③

соғылу; ұрылу：撞～соғу; ұру. 

【击败】jībài【ет.】жеңіліске ұшырату; 

жеңу; жеңіп шығу; қирату：～对手  

қарсыласты жеңіліске ұшырату. 

【击毙】 jībì【ет.】атып тастау; атып 

өлтіру; өлтіру; ату. 

【击沈】   jīchén  суға батыру; суға 

кетіру; суға тастау. 

【击发】jīfā【ет.】соққы; уру. 

【击毁】 jīhuǐ 【 ет. 】 бұзу; қирату; 

ойрандау; талқандау：～敌方坦克三辆 

Қарсыластар үш танкті қиратты. 

【击剑】 jījiàn【 зат.】сайыс; сайысу; 

семсерлесу: 比赛~  семсерлесу сайысы. 

【击节】jījié〈书〉【ет.】зор қуанышта 

болу; қатты қуану; масайрасу; шаттану; 

қайран қалу; сүйсіну; сұқтану; таңдану; 

таңқалу; таңырқану：～【 од.】   赏  

Шаттана мақтау. 

【击溃】jīkuì【ет.】күйрету; талқандау; 

бұзу; жоқ қылу ： ～ 敌 军 一 部  

Қарсыластардың біраз бөлігін қатардан 

шығару. 

【击溃战】 jíkuìzhàn  қарсыластарды 

шашыратып жіберуге бағытталған 

әскери қимылдар. 

【 击 落 】 jīluò 【 ет. 】 ұрып жығу; 

ұшырып түсіру; атып түсіру. 

【击破】jīpò【ет.】күйрету; талқандау; 

бұзу; жоқ қылу：各个～ бөлшектерге 

талқандап жіберу. 

【 击 伤 】 jīshāng атып бұзу; атып 

қырату; атып түсіру. 

【击赏】 jīshǎnɡ〈书〉【 ет.】 қайран 

қалу; сүйсіну; сұқтану; таңдану; 

таңқалу; таңырқану. 

【击水】jīshuǐ【ет.】①〈书〉拍打水

面：举翼～.②指游泳. 

【击退】jītuì  атып бұзу; атып қырату; 

атып түсіру; дарытпау; қағу; қайтару; 

тойтару. 

【击掌 】 jīzhǎnɡ 【 ет. 】 қол соғып 

қошеметтеу; қол шапалақтау：～称好 

Мақтап, қол соғып қошеметтеу. 

【击中】   jīzhòng  тигізе ату; тигізу; 

тию. 
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叽 jī【ел.】 ән салу; былдырлау; сайрау; 

шықылықтау; шырылдау：小鸟～～叫 

құстар ән салып жатыр. 

【叽咕】 jī·ɡu 【 ет.】① сыбырласу; 

сыбырлау：他们两个叽叽咕咕，不知

在说什么   Олар екеуі сыбырласып 

сөйлесіп отыр, не айтып жатқандарын 

білмеймін.② күңкіл сөз; нала; налыс; 

наразылық; өкпе-наз. 

【 叽 叽 嘎 嘎 】 jī·jiɡāɡā 【 ел. 】 

қаңқылдау; қарқылдап күлу; саңқылдап 

күлу; сатырлау; шатырлау; шиқылдау. 

【叽叽喳喳】 jī·jizhāzhā   ән салу; 

былдырлау; сайрау; шықылықтау; 

шырылдау;  “唧唧喳喳”  мағынасында. 

【叽里旮旯儿】jī·liɡālár〈方〉【зат.】
барлық жерде; жер-жерде; жер-жердеп; 

қайда болса да; қайсы жерде болса：他

的工作室里，～都是昆虫标本  Оның 

шеберханасының ішінде қайда қарасаң 

да жәндіктердің үлгілерін көресің. 

【叽里咕噜】jī·liɡūlū【ел.】 түсініксіз 

сөйлеу; айқын сөйлемеу. 

【叽里呱啦】 jī·liɡuālā【 ел.】  сөз 

жаудыру; сөзбен ату ：～说个没完 

тоқтамай дабырлау. 

饥 1(飢) jī  ашығу; аузы асқа жарымау; 

әбден жолығу; тамаққа жарымау; тойып 

жей алмау：～餐渴饮 Қарын ашқанда 

тамақ жеп, шөлдегенде іш. 

饥 2(饑) jī  ашаршылық; аштық：连年

大～  Бірнеше жылға созылған үлкен 

ашаршылық. 

【饥不择食】jībùzéshí  тамақ арсыз; аш 

адам тамақтану әдебін сақтамайды. 

【饥肠】jīchánɡ〈书〉【зат.】аш қарын. 

【饥饿】jī’è【сын.】 ашығу; ашығып 

қалу; қарын ашу; өзегі талу; 

тамақтанғысы келу; үңіреңдеу：～难忍  

ашыққаннан шыдай алмау. 

【饥饿线】  jī’èxiàn  аштық шегі. 

【 饥 寒 】 jīhán 【 зат. 】 аштық пен 

суық：～交迫 Аштық пен суықта өмір 

сүрі; Жеуге асы жоқ, киерге киімі жоқ. 

【 饥 荒 】 jī·huɑnɡ 【 зат. 】 ① астық 

шықпай қалу; егін шықпау; 

құрғақшылық (астық шықпай қалу); 

егін бітпеу; қысыр қалу; қысырап қалу.

②〈口〉қалта туберкулезі; қалтасында 

көк тиын жоқ：家里闹～   Үйде көк 

тиын жоқ; Үйде кедейшілік кезген.③

〈口〉қарыз：拉～ қарызға бату. 

【饥馑】 jījǐn 〈书〉【 зат. 】 астық 

шықпай қалу; егін шықпау; 

құрғақшылық ; егін бітпеу; қысыр қалу; 

қысырап қалу. 

【饥民】 jīmín【 зат.】 аш  адамдар; 

ашыққандар：赈济～   Ашыққандарға 

көмек көрсету. 

【饥色】 jīsè【зат.】ашыққан; жадау; 

омсырайған; тым жүдеу：面带～  түрі 

тым жүдеп кетіпті. 

【饥者易为食】jīzhě yì wéi shí  аш адам 

тағам таңдамайды; Ашыққанға барлық 

тамақ дәмді. 

玑 jī ①〈书〉домалақ емес маржан：

珠 ～  маржан. ② айналмалы бұрыш 

өлщеуіш( көне замандағы 

астронмиялық құрал). 

【芨芨草】 jījīcǎo【 зат.】 жарқырап 

тұратын ши; нағыз ши. 

机 jī①машина; станок; құрылғы：缝

纫～ тігін машина.②ұшақ; аэроплан：

运输～көліктік ұшақ.③маңызды оқиға; 

мүмкіндік; мүмкіншілік; үміт; 

ықтималдық：事～мүмкіндік.④жағдай; 

қолайлы; ыңғайлы; қолайлы кез; 

ыңғайлы сәт：乘～ қолайлы жағдайды 

пайдаланып қалу. ⑤ атқарым; берне; 

міндет; міндетті қызмет; міндетті іс：

有 ～ 体  ағза міндеттері. ⑥ көңіл 

аударарлық; маңызды; тәкаппар. ⑦

дауыс; лебіз; ой; ой-пікір; пікір ：

【ет.】～  дәлел; сарын; себеп; түрткі.

⑧ алғыр; икемді; оралымды ： ～ 智  

аңғарлы; аңғарғыш; байымдағыш; 

байыптағыш; зейінді; зерек; пайымды; 

сұңғыла; тапқыр; түсінгіш; ұғымтал; 

ұққыш. ⑨ (Jī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【机变】 jībiàn〈书〉【ет.】дәл; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер; айла; 

айлакер; айлалы; айлашыл; қулықты; 

аңғарлы; аңғарғыш; байымдағыш; 

байыптағыш; зейінді; зерек; пайымды; 

сұңғыла; тапқыр; түсінгіш; ұғымтал; 

ұққыш：善于～ ереше шебер болу. 

【 机 舱 】 jīcānɡ 【 зат. 】 ① машина 

бөлімі. ② ұшақтың жолаушылар 

отыратын бөлімі; ұшақ салоны; 

ұшақтың жүк тұратын бөлімі. 

【 机 场 】 jīchǎnɡ 【 зат. 】 аэродром; 

вертодром. 

【 机 车 】 jīchē 【 зат. 】 паровоз; 

локомотив (рельспен жүріп, өзіне 

тіркелген вагондарды сүйрейтін 

машина —паровоз, тепловоз, 

электровоз). 

【机床】jīchuánɡ【зат.】станок ：金属

切削～ металл кесетін станок. 

【机床工】   jīchuángōng  станокта 

жұмыс істейтін жұмысшы. 

【机电】jīdiàn【зат.】элекроника мен 

механизмдер; электромеханизмдер：～

产 品 элекроника мен механизм 

өнімдері. 

【机顶盒】jīdǐnɡhé【зат.】теледидарға 

арналған приставка. 

【机动】1jīdònɡ【сын.】 механикалық; 

моторлы; ：～车  машина. 

【 机 动 】 2jīdònɡ 【 сын. 】  ①
жарамдылық; жеделдік; қолма-қолдық; 

оперативтілік; тез орындаушылық; 

тындырымдылық; шапшаңдық; 

шапшаңдылық ： ～ 使 用  еркін 

пайдалану. ② икемділік; 

оралымдылық ： ～ 费   икемді 

шығындар. ③ айлалы; маневрлі; 

оңтайлы: 部队 ~  оңтайлы әскер. 

【机【ет.】力】   jīdònglì айла жасай 

алатын; маневр жасау қабілеті. 

【 机 【 ет. 】 性 】   jīdòngxìng ①

икемділік; оралымдылық. ②  маневр 

жасау; айла жасай алатын; маневр 

жасау қабілеті. 

【机【ет.】战】  jīdòngzhàn  маневрлі 

соғыс (ұзақ уақытқа бекініс жасамай, 

үнемі жылжып, орын ауыстыра жүріп 

соғысу әдісі). 

【机帆船】jīfānchuán【зат.】мотормен 

қозғалатын желкенді кеме. 

【机房】jīfánɡ【зат.】①дене; корпус.

②машина бөлімі. 

【机耕】 jīɡēnɡ【 ет.】 механикалық 

айдау; жерді машинамен жырту：～地 

механикалық жыртылған жер. 

【机工】   jīgōng  механик (механика 

маманы). 

【机构】 jīɡòu【зат.】①конструкция; 

құрылыс; түзіліс; үйлесім; құрылым; 

механизм; тетік (машина, аппарат т. б. 

ішкі құрылысы) ： 传 【 ет. 】 ～ 

қозғалтқыш құрылымы. ② мекеме; 

ұжым; ұйым; орган; орын：外交～ 

шетелдік мекеме.③ аппарат; құрылым; 

құрылыс. 

【机关】 jīɡuān①【 зат.】 құрылым; 

механизм; тетік：摇【ет.】水车的～  

су сарқардың тетігі қимылдап тұр.②

【 сын. 】  ғаяр; жәдігөй; қуланған; 

қулықты; тақыс; қулық： .③【 зат.】

мекеме; ұжым; ұйым; орган; орын：行

政～мекемені басқару.④【зат.】тақыс; 

қулық：识破～қулығын біліп тұру. 

【机关报】 jīɡuānbào【 зат.】 мүше; 

орган; мекеме; ұйым. 

【 机 关 刊 物 】 jīɡuānkānwù  ресми 

жариланымдар. 

【机关枪】jīɡuānqiānɡ【зат.】пулемет. 

【机徽】jīhuī【зат.】. 

【 机 会 】 jī·huì 【 зат. 】 мүмкіндік; 

мүмкіншілік; қолайлы жағдай: 好 ～
жақсы мүмкіндік. 

【机会成本】jīhuìchénɡběn  вариантты 

баға; өзгермелі баға. 

【机会主义】 jīhuìzhǔyì оппортунизм 

(кең мағынасында ымырашылдықты, 

келісушілікті, үйлесушілікті білдіреді). 

【 机 会 主 义 者 】 jīhuìzhǔyìzhe 

оппортунист. 

【机件】jījiàn【зат.】бөлшек; тетік. 

【 机 降 】 jījiànɡ 【 ет. 】 десантты 

қонатын. 

【机井】 jījǐnɡ【 зат.】 механикалық 

құдық: 打了三口  ~  үш механикалық 

труба қазылды. 

【机警】 jījǐnɡ 【 сын. 】  амалшыл; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былдырлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сайрау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шықылықтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыбырласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыбырлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нала/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/налыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/наразылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өкпе-наз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаңқылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сатырлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шатырлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шиқылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былдырлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сайрау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шықылықтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жер-жерде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жер-жердеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашаршылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аштық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үңіреңдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрғақшылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрғақшылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашыққан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жадау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/омсырайған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіндік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіншілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үміт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ықтималдық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіндік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жағдай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қолайлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ыңғайлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/атқарым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/міндет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/маңызды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәкаппар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дауыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лебіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ой/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ой-пікір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пікір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәлел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сарын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/себеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түрткі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алғыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/икемді/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралымды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңғарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңғарғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байымдағыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байыптағыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зейінді/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зерек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайымды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұңғыла/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тапқыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсінгіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұғымтал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұққыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/епті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оңтайлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәсілқой/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шебер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айла/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айлакер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айлалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айлашыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қулықты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңғарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңғарғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байымдағыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байыптағыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зейінді/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зерек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайымды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұңғыла/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тапқыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсінгіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұғымтал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұққыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/локомотив/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарамдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жеделдік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оперативтілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тындырымдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шапшаңдық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шапшаңдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/икемділік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралымдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айлалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/маневрлі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оңтайлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/икемділік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралымдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дене/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/корпус/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жырту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/механик/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конструкция/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түзіліс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үйлесім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/механизм/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тетік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мекеме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұжым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орган/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/механизм/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тетік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ғаяр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жәдігөй/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуланған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қулықты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тақыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мекеме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұжым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орган/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тақыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіндік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мүмкіншілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оппортунизм/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөлшек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тетік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/амалшыл/


337 

 

жүйрік; зейінді; зерек; тапқыр：～的目

光  зейінді дүниетаным. 

【 机 具 】 jījù 【 зат. 】 механикалық 

құрылғы. 

【 机 灵 】 1( 机 伶 )jī·linɡ 【 сын. 】 

аңғарғыш; бәле; бәлекет; бейімді; епті; 

зейінді; зерек; тапқыр; ұғымды; 

ұғынғыш：这孩子～的 Мына бала өте 

тапқыр екен. 

【机灵】2jī·linɡ  “激灵” мағынасында. 

【机灵鬼】 jīlingguǐ әккі; бұқпантай; 

жадыгөй; жылпос (өз керегін, өз 

пайдасын тапқыш); ылдым-жылдым. 

【机米】jīmǐ【зат.】машина тазартқан 

күріш. 

【机密】jīmì①【сын.】 бұқпа; жабық; 

жасырын; құпия：～文件   мағызды 

құпия құжаттар. ② 【 зат. 】 бүкпе; 

бүркеме; бұрма; құпия; сыр：保守国

家～  мемлекеттік құпияны сақтау. 

【机敏】 jīmǐn 【 сын. 】  амалшыл; 

жүйрік; зейінді; зерек; тапқыр; аңғарлы; 

аңғарғыш; байымдағыш; байыптағыш; 

пайымды; сұңғыла; түсінгіш; ұғымтал; 

ұққыш：反应～ тапқыр жауап қату. 

【机谋】 jīmóu 〈书〉【 зат. 】 дана 

тактика. 

【机能】jīnénɡ【зат.】атқарым; берне; 

міндет; міндетті қызмет; міндетті іс：

人体～ адам ағзасының міндеті. 

【机器】jī·qì【зат.】машина; механизм. 

【机器翻译】 jī·qìfānyì компьютерлік 

аударма. 

【机器间】   jīqìjiān  механикалық 

шеберхана. 

【 机 器 人 】 jī·qìrén 【 зат. 】
кибернетикалық машина; робот; кибер. 

【机枪】jīqiānɡ【зат.】пулемет. 

【机巧】jīqiǎo【сын.】 айла; айлакер; 

айлалы; айлашыл; қулықты; тамаша; 

шебер：应对～ айламен жауап қату. 

【机群】jīqún【зат.】авиациялық топ. 

【机身】   jīshēn  фюзеляж, ұшақ 

корпусы. 

【机体】 jītǐ【 зат.】 организм; ағза; 

корпус. 

【 机 务 】 jīwù 【 зат. 】 паровозды 

шаруашылық ： ～ 员  паровозды 

шаруашылық жүргізуші. 

【机务处】  jīwùchù  тарту жұмысы. 

【机务段】   jīwùduàn  тарту ұзақтығы. 

【机械】 jīxiè ① 【 зат. 】 құрылым; 

механизм; тетік (машина, аппарат т. б. 

ішкі құрылысы). ② 【 сын. 】 

механикалық; құрылымдық：工作方法

太～ Жұмыс тәсілі өте құрылымдық. 

【机械波】jīxièbō【зат.】механикалық 

толқын. 

【机械功】 jīxiègōng  механикалық 

жұмыс; құрылымдық жұмыс. 

【 机 械 化 】 jīxièhuà 【 ет. 】
машиналандыру; механикаландыру; 

құрылымдандыру ： 农 业  ～  ауыл 

шаруашылығын механикаландыру. 

【机械论】jīxièlùn【зат.】механицизм. 

【机械论者】jīxièlùnzhe  механист. 

【 机 械 能 】 jīxiènénɡ 【 зат. 】
механикалық энергия. 

【 机 械 手 】 jīxièshǒu 【 зат. 】
манипулятор; басқару аппараты. 

【 机 械 唯 物 主 义 】 jīxièwéiwùzhǔyì  

механикалық материализм. 

【机械效率】jīxièxiàolǜ  механикалық 

тиімділік. 

【机械学】jīxièxué  машинатану. 

【机械油】jīxièyóu【зат.】машинатану; 

машина зерттеу. 

【 机 械 运 动 】 jīxièyùndònɡ  

механикалық қозғалыс. 

【 机 心 】 jīxīn< 书 > 【 зат. 】 арам 

ниеттенушілік; арамдық; жаман 

ойлылық; жаман ниеттілік; қаскүнемдік. 

【机心】jīxīn  сағат механизмі. 

【 机 芯 】 jīxīn 【 зат. 】

механизм;дека;правкимодуль：手机～  

ұялы телефон механизмі. 

【 机 修 】 jīxiū 【 зат. 】 машина 

құрылымы：～工 механик. 

【机要】 jīyào 【 сын. 】  астыртын; 

жасырын; құпия：～  工作  маңызды 

құпия жұмыс. 

【机宜】jīyí【зат.】тиісті шаралар：面

授～ тап өзіне жөн сілтеу. 

【机油】jīyóu【зат.】машина майы.  

【 机 遇 】 jīyù 【 зат. 】 мүмкіндік; 

мүмкіншілік; үміт; ықтималдық; 

қолайлы жағдай：难得的～ өте сирек 

қолайлы жағдай. 

【机缘】 jīyuán【 зат.】 кездейсоқтық; 

болжанбаған кездейсоқтық; тосын 

кездейсоқтық ： ～ 凑 巧   бақытты 

кездейсоқтыққа байланысты. 

 【机长】jīzhǎng  аға ұшқыш. 

【机制】 -1jīzhì 【 сын. 】  фабрика 

өндірісі; фабрика жасап шығаруы：～

纸 фабрика өндірісі қағазы.  

【机制】 -2jīzhì【 зат.】①механизм; 

құрылғы; тетік.② зат құрылымы：竞

争～ сайыс құрылымы.  

【机智】 jīzhì【 сын.】  амалшылық; 

зейінділік; зеректік; тапқырлық; 

тапқыштық; бейімділік; ептілік; 

зеректік; тапқырлық; түсінгіштік; 

ұғымдылық：  英勇～的战士  Батыл 

тапқыр әскер.  

【机杼】 jīzhù〈书〉【 зат.】① тоқу 

станогы; тоқу машинасы. ② 

композиция, идея ： 自 出 ～ өзіндік 

композиция мен ерекше идея .  

【机子】 jī·zi〈口〉【 зат.】① тоқу 

станогы; тоқу машинасы.②мылтықтың 

шүріппесі; шүріппе. 

【机组】 jīzǔ【 зат.】 агрегат: 柴油～  

дизель-агрегат. 

肌 jī  бұлшық ет：平滑～   жұмыр 

бұлшық ет.  

【肌肤】jīfū〈书〉【зат.】тері.  

【肌腱】jījiàn【зат.】сіңір.  

【肌理】jīlǐ〈书〉【зат.】терідегі сурет; 

терідегі ою：～细腻   терідегі жете 

сурет. 

【肌皮神经】jīpíshénjīng тері-бұлшықет  

жүйкесі. 

【肌肉】jīròu【зат.】бұлшық; бұлшық 

ет: ～组织 бұлшық еттер.  

【肌体】jītǐ【зат.】дене; организм.  

【肌痛】 jītòng бұлшық еттің ауруы; 

миальгия; миодиния. 

【肌纤维】jīxiānwéi  ет өрмегі. 

【肌炎】jīyán  миозит; сарцит. 

矶 jī жартас; қия; құз ; шың： 钓～平可

坐   жартастың басы тегіс екені 

соншалық, отыруға да болады. 

鸡 jī【зат.】①тауық, қораз, мекиен: 养

~ тауық өсіру.②(Jī)тегі.  

【 鸡 雏 】 jīchú 【 зат. 】 балапан; 

тауықтыі балапаны; шөже. 

 【鸡蛋】jīdàn  тауықтың жұмыртқасы: 

抄三个 ~  үш жұмыртқа қуыру. 

【 鸡 蛋 里 挑 骨 头 】 jīdànlitiāoɡǔ·tou  

жұмыртқамен тасты жара алмассың.  

【鸡飞蛋打】 jīfēidàndǎ    тауық та 

ұшып кетті, жұмыртқа да жарылып 

қалды; ештеңесіз қалу; барынан айрылу.  

 

【 鸡 冠 】 jīɡuān 【 зат. 】 қораздың 

айдары; қораздың қыры.  

【鸡冠花】jīɡuānhuā【зат.】①тәжігүл 

(қораздың айдары сияқты қызыл гүлді 

өсімдік); айдарлы целлозия. ② қораз 

айдары гүлі.  

【鸡冠石】 jīɡuānshí【 зат.】реальгар; 

сандарак. 

 【鸡霍乱】jīhuòluàn тауықтар обасы; 

тауық тырысқағы. 

【鸡奸】 jījiān【 ет.】өтірік еркектік; 

содомия; педерастия (еркектің еркекке 

құмарлық ауруы).  

【 鸡 精 】 jījīnɡ 【 зат. 】 тауықтан 

жасалған сығынды; сірінді; экстракт.  

【鸡口牛后】jīkǒuniúhòu  қалада соңғы 

болғанша, ауылда бірінші болған артық.  

【鸡肋】jīlèi〈书〉【зат.】тауық сүйегі; 

тауықтың қабырғасы: 味 如 ~ тауық 

қабырғасы негізі түк емес, бірақ тастап 

жіберуге обал.  

【鸡零狗碎】jīlínɡɡǒusuì жоқтан өзге; 

болмашы; түкке тұрмайтын; түк те емес; 

ұсақ-түйек; әртүрлі нәрселер: ～的一大

堆  ұсақ-түйек үйіндісі.  

【鸡毛】 jīmáo  тауық жүні; тауық 

қауырсыны. 

【 鸡 毛 店 】 jīmáodiàn 【 зат. 】
панасыздар; түнеу орны; үйсіз-

күйсіздер жататын жер; панасыздар 
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жататын үй; түнейтін үй.  

【 鸡 毛 飞 上 天 】 jīmáofēishàngtiān  

тауық қауырсындары аспанға ұшты. 

【鸡毛蒜皮】jīmáosuànpí  нағыз түкке 

тұрғысыз нәрсе; нағыз сандырақ; бір 

тиын тұрмайтын.  

【鸡毛信】 jīmáoxìn【 зат.】 асығыс 

хабар; жедел хабар.  

【鸡鸣狗盗】jīmínɡɡǒudào  қораздай ән 

салып, иттей ұрлайды.  

【 鸡 内 金 】 jīnèijīn 【 зат. 】 тауық 

асқазанының ішкі қабаты. 

【鸡皮疙瘩】jīpíɡē·dɑ құс терісі (дене 

бірдемеден түршіккенде пайда болады). 

 【鸡犬不留】jīquǎnbùliú ит пен құсты 

тірі қалдырмау; тірі жан қалдырмау: 杀

得～ тірі жан қалдырмай қырып тастау. 

【 鸡 犬 不 宁 】 jīquǎnbùnínɡ  күн 

жоқ;тыныштық жоқ; жаны 

тынышталмау: 那时我们村子被这些该

死的土匪闹得～  Ол кездері бұл қарғыс 

атқыр қарақшылардан ауылымызда 

тыныштық жоқ еді.  

【鸡犬升天】 jīquǎnshēnɡtiān  жалғыз 

өзі әулие  болып, ит пен құс оның 

тәңіріне айналды. 

【鸡肉】jīròu тауық еті. 

【鸡虱】   jīshī  тауық кенесі; тауық 

мамық құрты (мамық жегіш). 

【鸡尸牛从】 jīshīniúcónɡ  Бұқаның 

жаңғыры,ы болғанша, тауықтардың 

көсемі болған артық.见〖鸡口牛后〗. 

【鸡头】jītóu【зат.】эвриала.  

【鸡头米】 jītóumǐ 【 зат. 】 эвриала 

өсімдігінің тұқымдары мен жемісі. 

【鸡尾酒】 jīwěijiǔ【 зат.】 коктейль 

(шараптар қосындысынан бапталған 

күшті ішімдік). 

 【鸡尾酒会】 jīwěijiǔhuì  коктейль-

партия: 举行～ коктейль ұйымдастыру. 

【鸡瘟】jīwēn【зат.】құстар обасы. 

【鸡窝】jīwō  тауық қора. 

【鸡心】 jīxīn  жүрек тәрізді; жүрек 

тәрізді алқа 

【鸡新 城疫 】 jīxīnchénɡyì 【 зат. 】
ньюкестль ауруы. 

【鸡胸】 jīxiōnɡ【зат.】тауық кеудесі; 

тауық төсі. 

【鸡血石】jīxuèshí【зат.】пирофиллит. 

 

【鸡眼】jīyǎn【зат.】сына тәрізді қол 

ойылу; күс. 

【鸡杂】 jīzá(～儿 )【 зат.】 тауықтың 

өкпе-бауыры; ішек-қарыны. 

【鸡子】 jī·zi 〈方〉【 зат. 】 тауық; 

тауықтың балапаны. 

【鸡子儿】 jīzǐr<口>【зат.】тауықтың 

жұмыртқасы. 

【 鸡 】 jīzōnɡ 【 зат. 】
говорушка(өсімдік түрі). 

奇 jī①жұп емес; сыңар емес; бірден-бір; 

жалғыз; жалғыз-ақ; жалғыз ғана：～数  

тақ сан.②〈书〉бөлшек сан; қалдық. 

【奇函数】jīhánshù тақ функция. 

【奇零】jīlínɡ〈书〉【зат.】қалдық: ～

之数 қалдық сан. 

【奇数】jīshù【зат.】тақ сан, тақ. 

【奇蹄目】jītímù  тақ тұяқтылар. 

jī[ 奸 ](jījiān)  “ 鸡 奸 ” 

мағынасында. 

咭 jī   “叽”  мағынасында. 

剞 jī［剞劂］(jījué)〈书〉①【зат.】
қиғаш  кескі; кескіш; қырнағыш; 

турағыш.②【ет.】нақыштама. 

【迹】 jī жым; із: 足～  іздер; табан 

іздері. 

【迹地】jīdì  кесіп алу; шауып алу. 

【迹象】  jìxiàng  белгі; нышан; сыңай: 

没有任何～ ешбір нышан жоқ. 

唧 jī 【 ет. 】 ақтару; ату; шашу; 

шығару ：～他一身水  Оның үсті-

басына дейін су шашты. 

【唧咕】jī·ɡu   “叽咕”  мағынасында. 

【唧唧】jījī【ел.】 маңырау; шиқылдау; 

шырылдау (жіңішке дауыспен): 蟋蟀~ 

地叫 Қара шегіртке шырылдайды. 

【唧唧嘎嘎】 jī·jiɡāɡā   “叽叽嘎嘎”  

мағынасында. 

【 唧 唧 喳 喳 】 jī·jizhāzhā 【 ел. 】 

шырылдау (құс туралы); былдырлау; 

сайрау; шиқылдау; шықылықтау; 

ызылдау; ызыңдау; шиқыл; шыңқыл; 

шырыл：小鸟儿～地叫  Кішкене құс 

шықылықтап тұр . 

【 唧 哝 】 jī·nonɡ 【 ет. 】 абыр-күбір 

әңгіме; қыбыр-сыбыр әңгіме; күбірлесу; 

сыбырласу：贴着耳根～了好一会  

Жақындап келіп тез арада құлағына 

сыбырлап айтты. 

【唧筒】 jītǒnɡ【 зат.】помпа; сорап; 

сорғы; сорғыш (су, ауа тартып 

шығаратын аспап). 

积（積）jī①【ет.】жинау; жию：院子

里～了不少水  Аулаға көп су жиналып 

қалыпты.②байырғы; бұрынғы; ежелгі; 

ескі; ұзақ：～习 ескілік; ескішілдік; 

кертартпалық; топастық. ③ 【 зат. 】
асқазанның тамақ сіңірмеуі; артық жеу; 

күпті болу：这个孩子有～了  Баланың 

асқазаны тамақ сіңірмей тұр.④【зат.】
шығарма.  

【积案】 jī’àn 【 зат. 】 көп уақытқа 

созылған шаруа, ұзаққа созылған іс：

清理～   көп уақытқа созылып кеткен 

істің шешімін табу. 

【积弊】 jībì【 зат.】 айып; жарамсыз 

қылық; кемістік; көргенсіздік; ұят; 

бұзықтық; кесел; кесір; ақау; 

жарымжандық; жарымжандылық; 

кемтарлық; кінәрат; мүгедектік ： 清

除～ көргенсіздіктен құтылу. 

【积不相能】 jībùxiānɡnénɡ〈书〉ит 

пен мысық сияқты; бірін бірі төзе 

алмау; бір бірімен шығыса алмау. 

【积储】jīchǔ【ет.】жинау; қор жасау; 

топтау; сақталған ақша; сақтық. 

【积存】jīcún【ет.】жиналу; топтану; 

жинақ; жиналған нәрсе; топ; топтанған 

нәрсе：每月～一点儿钱，以备他用  

Мақсаттарыңа жұмсау үшін ай сайын 

азырақ ақша сақтап отыру керек. 

【 积 德 】 jīdé 【 ет. 】 жақсылық 

істеу：～行善  Үнемі жақсылық жасау. 

【积淀】jīdiàn【ет.】жинақталған：多

年来～了深厚的艺术功底  Көп жылдар 

бойы жинақталған күшті өнер 

шеберліктің негізі болып табылады. 

【积非成是】jīfēichénɡshì  ұзақ уақыт 

бойы жинақтап келген қателікті дұрыс 

деп есептеу. 

【积肥】 jīféi【ет.】тыңайтқыштарды 

жинау. 

【积分】1 jīfēn【зат.】интеграл(саны 

шексіз, шексіз аз қосылғыштардың, 

қосындысының шегі) ：在足球联赛

中，北京队～暂居第二   Футболдан 

өткізілген лигада Бейжің командасы 

уықыт интагралы бойынша екінші 

болып тұр. 

【积分】2 jīfēn【зат.】дифференцалды 

және интегралды есептеу түрі.  

【 积 分 法 】 jīfēnfǎ  интегралдау; 

интеграл табу; интеграл шығару; 

интеграция. 

【积分学】   jīfēnxué  интегралдық 

есептеу. 

【 积 愤 】 jīfèn 【 зат. 】 ашу-ызаның 

жинақталуы ： 倾 吐 胸 中 的 ～  

Кеудесінде жинақталған бар ашу-

ызасын айтып салды. 

【 积 极 】 jījí 【 сын. 】  ① активті; 

белсенді; жігерлі; пәрменді; талапты; 

үдеме; үдете; дұрыс; жағымды; жақсы; 

игі; пайдалы; салмақты; ұнамды; 

позитивтік：起～作用  белсенді рөлде 

ойнау.②құлшыныс; ынта; ынтагерлік; 

ынталылық (өте қатты құлшыну, ынта, 

ықылас); батыл; екпінді; жігерлі; 

қайратты; отты; активті; белсенді; 

жігерлі; пәрменді; талапты; үдеме; 

үдете ： 他 对 社 会 工 作 很 ～   Ол 

қоғамдық жұмыстарға белсенді 

қатысады. 

【 积 极 分 子 】  jījífènzǐ  активист; 

белсенді; қоғамшыл; ынтагер; 

энтузиаст. 

【积极性】jījíxìnɡ【зат.】белсенділік; 

ықылас; ынта：调【ет.】广大群众的～ 

Халық арасында белсенділікті кең 

тарату. 

【积久】 jījiǔ  біраз уақыт өткеннен 

кейін: ~ 成习 біраз уақыт өткеннен 

кейін әдетке айналып кетті. 

【 积 聚 】 jījù 【 ет. 】 жинақтау; 

жинастыру; жинау; қорлану; қор 

жинау：把～起来的钱存入银行 
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Жинап қойған ақшаны банкке сақтап 

қою. 

【 积 劳 】 jīláo 〈 书 〉【 ет. 】 әбден 

жалығу; жалығу; зорығу; қажу; 

қалжырау; шаршау ： ～ 成 疾  

жалыққаннан ауырып қалу. 

【 积 累 】 jīlěi ① 【 ет. 】 жинақтау; 

жинастыру; жинау; қорлану; қор 

жинау：～资金  қаражат жинақтау.②

【зат.】жинақ; жиынтық; қор. 

【积累基金】 jīlěijījīn  жинақ қоры; 

жинақтаушы қор. 

【积木】 jīmù【 зат.】 кубик; кішкене 

текше: 搭～ текшелерді реттеу. 

【 积 年 】 jīnián 〈 书 〉【 ет. 】 көп 

жылдық; әлдеқашанғы; ескі; 

көптен：～旧案  Көптен келе жатқан 

ескі іс. 

【积年累月】 jīniánlěiyuè  көп уақыт 

бойы; көп жылдар мен айлар 

барысында; ұзақ уақыттан бері. 

【积贫积弱】 jīpínjīruò  әлсіздер мен 

бейшаралар; күшсіздер мен кедейлер. 

【 积 欠 】 jīqiàn ① 【 ет. 】 төлемеу; 

ақысын төлемеу; төлемеушілік 

(борышты мерзімінде 

төлемеушілік); ：还清了～的债务 Ақы 

төлемеген қарызымен толығымен 

есептесу. ②【 зат. 】 жиналып қалған 

қарыз：清理～ ескі қарызын қайтару. 

【积弱积贫】 jīruòjīpín  әлсіздер мен 

бейшаралар; күшсіздер мен кедейлер.  

见〖积贫积弱〗. 

【积善】 jīshàn【 ет.】 көп жақсылық 

жасау; көпке еңбегі сіңу; жақсы істер 

атқару ： ～ 之 家  көпке жақсылық 

жасағыш отбасы. 

【积少成多】   jīshǎochéngduō  көп 

аздап жиналады; көп түкірсе көл; 

тиынды теңге құрайды. 

【积食】jīshí〈方〉【ет.】асқазанның 

тамақ қорыта алмауы. 

【积数】jīshù  еңбек; туынды; шығарма. 

【积水】 jīshuǐ  ақпайтын су; тұрып 

қалған су; жинақталған су: 排除雨后~  

жаңбырдан жинақталып қалған суды 

ағызып жіберу. 

【 积 微 成 著 】 jīwēichénɡzhù  Көп 

түкірсе көл болар. 

【积温】 jīwēn 【 зат. 】 температура 

жинақтау; жинақталған температура. 

【积习】 jīxí【 зат.】 сүйекке сіңген 

әдеттер ： ～ 甚 深  Өте тереңнен 

қалыптасып қалған әдеттер. 

【积薪厝火】jīxīncuòhuǒ 见 238 页〖厝

火积薪〗. 

【 积 蓄 】 jīxù ① 【 ет. 】 жинақтау; 

жинастыру; жинау; қорлану; қор 

жинау：～力量  күш жинау.②【зат.】

жинақ; жиынтық; қор：月月都有～ ай 

сайынғы жинақ. 

【积雪】  jīxuě  қар жамылғы; мәңгі 

қар; жатып қалған қар (ерімей): ～甚厚 

қалың қар жамылған. 

【积雪层】jīxuěcéng  қар жамылғысы. 

【 积 压 】 jīyā 【 ет. 】 жатып қалу; 

жиналу; топтану：～物资  жинақталып 

қалған тауар. 

【积羽沉舟】jīyǔchénzhōu  қауіп аздан . 

【积郁】 jīyù【 ет.】 дерт; жабырқау; 

зарығу; мұң; сағыныш; уайым; 

басыңқы; жабыңқы; жабырқаңқы; 

қоңылтақ; солғын; тұнжыраңқы; 

түсіңкі：～成疾  ауырып тұнжыраған. 

【积怨】 jīyuàn① (--)【 ет.】жиналып 

қалған кек; сақталған ашу-ыза：～已久  

көптен бері сақталып келген реніш.②

【 зат.】жинақталған реніш：～甚多  

жинақталған өткір реніш. 

【积雨云】 jīyǔyún  түйдек бұлттар; 

кумуленимбус. 

【积云】jīyún түйдек бұлттар; кумулюс. 

【 积 攒 】 jīzǎn 【 ет. 】 жинақтау; 

жинастыру; жинау; қорлану; қор 

жинау：～钱  ақша жинау. 

【积重难返】jīzhònɡnánfǎn  Ауру қалса 

да, әдет қалмайды. 

【积铢累寸】 jīzhūlěicùn  қасықтап 

жинау; аздап жинау.  

笄 jī  көнедегі әйелдердің түйреуіші; 

шпилька; шаш түйреуіш. 

屐 jī① ағаш ұлтанды сандал：木～ 

ағаш ұлтанды кебіс.②аяқ-киім：～履  

туфли. 

姬 jī①сарай ханымы; атақты ханым.②
еріксіз әйел; күң (шапқыншылықтан, 

жаугершіліктен қолға түсіп, біреудің 

үйінде тұрған еріксіз әйел); көңілдес 

әйел; сүйген әйел：～妾   күң.③  (Jī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【姬蜂】jīfēng  шабандоз; ат баптаушы; 

атбегі; атқа жүргіш; ат ойыншы. 

【姬妾】 jīqiè көңілдес әйел; сүйген 

әйел; еріксіз әйел; күң . 

基 jī ① негіз; тірек; базис; сүйеу; 

фундамент：房～ ғимарат фундаменті.

② баста; басында; әуелгіде; әуелде; 

алғашқы; әдепкі; басқы; бастапқы; 

бастауыш; байырғы; ежелгі; 

тұрғылықты：～层   әдепкі ұйым.③

【 зат. 】 радикал(химиялық бір 

қоспадан екіншісіне өзгеріссіз көшетін 

молекуладағы атом тобы) ： 羟 ～

гидроксил; гидроксилді топ. ④ (Jī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【基本】jīběn①【зат.】негіз; тірек：

人民是国家的～  Халық мемлекеттің 

негізі. ②【 сын. 】  байырғы; ежелгі; 

тұрғылықты; бас; басты; белді; ең 

басты; негізгі; түпкі; көкейтесті; өте 

маңызды; түбегейлі; ең керекті; ең 

маңызды ： ～ 矛 盾  түбегейлі 

үйлеспеушілік.③【 сын.】  бастауыш; 

ең жеңіл; ең оңай; ең аз мөлшер; ең аз 

сан; ең аз шама; минимум.④【үс.】
негізінде; сайып келгенде; көбінесе; 

көбінше：大坝工程已经～完成  Тоған 

жобасы негізінен жасалып болды. 

【基本词汇】jīběncíhuì  негізгі сөздік 

қоры. 

【基本单位】jīběndānwèi   негізгі бөлік, 

блок.见 520页 

【基本法】jīběnfǎ【зат.】①негізгі заң, 

Конституция.② арнайы заңдар, негізгі 

заң жобалары. 

【基本功】 jīběnɡōnɡ【зат.】шеберлік 

ережелері: 学习外语的~ шет тілдерін 

оқудағы шеберлік ережелері. 

【基本建设】 jīběnjiànshè ① күрделі 

құрылыс. ② ерекше жұмыс; ерекше 

маңызды іс; ерекше артықшылық：购

置 图 书 资 料 是 研 究 所 的 一 项 ～  

Кітапхана керек жарақтарын сатып алу 

институттың ерекше маңызды істерінің 

бірі болып табылады. 

【基本粒子】 jīběnlìzǐқұм қиыршығы; 

құм ұнтағы; ұнтақ; түйір; түйіршік. 

【基本矛盾】 jīběnmáodùn  түбірлі 

үйлеспеушілік; негізгі қарама-

қайшылық. 

【 基 本 上 】 jīběn·shànɡ 【 үс. 】 ①
көбінесе; көбінде; ең бастысы; ең 

алдымен：这项任务，～要靠你们车间

来完成   Бұл мәселе сендердің цехқа 

барып аяөтауға байланысты.②негізінде; 

сайып келгенде; бұлайша; жалпы; 

әйтеуір：一年的任务，到十月份已经～

完成   Бір жылдық мәселе қазанның 

ішінде шешіліп қоюға тиісті. 

【 基 层 】 jīcénɡ 【 зат. 】 төмендегі; 

алғашқы; бастапқы; бастауыш; 

бірінші：～单位 ең төменгі орган. 

【基础】 jīchǔ【 зат.】①негіз; сүйеу; 

тірек; табан; ірге; ірге тас: 石头~ іргесі 

тастан. ② база; негіз; басталуы; 

бастамасы; басы; тірек; табан; ірге; ірге 

тас ：社会～ қоғам тіреуіштері. 

【基础代谢】 jīchǔdàixiè  негізгі зат 

алмасу. 

【基础教育】 jīchǔjiàoyù  бастауыш 

білім; таяз білім. 

【 基 础 科 学 】 jīchǔkēxué  негізгі 

ғылымдар; тіреуіш ғылымдар іргелі 

ғылымдар; базалық ғылымдар. 

【基础课】 jīchǔkè【 зат.】 бастапқы 

пәндер; бастапқы курс; негізгі пәндер. 

【 基 地 】 jīdì 【 зат. 】 база; негіз; 

бастама：军事～ әскери база. 

【基点】jīdiǎn【зат.】①бекініс пункті; 

тірек пункті：以产棉乡为～推广棉花

生 产 新 技 术  Ауыл мақта өндірісі 

арқылы бекініс пункті үшін мақта 

өндірісінің жаңа технологияларын 

кеңейтуде.②бұрынғы нүкте; бұрынғы 

қалып：解决问题的～   мәселені 

шешудегі бұрынғы нүкте. 
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【基调】 jīdiào【зат.】①ой әуені; ой 

өзегі; негізгі ой.②басты пікір; басты 

көзқарас: 作品的～ шығарманың басты 

ойы. 

【基督】Jīdū【зат.】Христос.参看 733

页〖救世主〗.[希腊 Christos] 

【 基 督 教 】 Jīdūjiào 【 зат. 】
христиандық; христиан діні. 

【基督教徒】 jīdūjiàotú  христиан; 

христиан дініндегі адам; христиан 

дініндегі әйел. 

【基尔特】jīěrtè гильдия (орта ғасырда 

қолөнершілердің я көпестердің одағы). 

【基肥】jīféi【зат.】негізгі тығайтқыш; 

басты тыңайтатын зат; негізгі 

құнарландыратын зат. 

【基干】 jīɡàn 【 зат. 】 негіз; тірек; 

сүйеніш; сүйеу; таяныш; тірек：～民兵 

халықтық кадрлы жасақ (жасақ 

қызметкері). 

【基价】 jījià【 зат.】① басты баға; 

негізгі баға.②баға негізі; бағаны тіреп 

тұрушы жағдай; баға сүйенер нәрсе. 

【 基 建 】 jījiàn 【 зат. 】 күрделі 

құрылыс：～投资  күрделі құрылыс 

инвестициясы. 

【基金】 jījīn【 зат. 】 қор; капитал; 

қаржы; қаражат: 建 设 ~ құрылысқа 

арналған қаражат. 

【基坑】jīkēng  қазаншұңқыр; шұңқыр 

(үйдің табанын орнатуға немесе су 

жинауға қазылған шұңқыр). 

【基年】 jīnián базистік жыл (белгілі 

бір көрсеткіштің ағымдағы деңгейі 

салыстырылатын кезең). 

【 基 尼 系 数 】 jīní-xìshù  Джинни 

коэфиценті. 

【基诺族】Jīnuòzú【зат.】цзино ұлты. 

【基期】 jīqī【 зат.】 базистік кезең 

(әлеуметтік-экономикалық құбылыстар 

серпілісі анықталатын уақыт аралығы). 

【基色】jīsè【зат.】    негізгі түстер; 

басты түстер. 见 1675页〖原色〗. 

【基石】 jīshí【 зат.】 іргетас; негіз; 

тірек. 

【 基 数 】 jīshù 【 зат. 】 ① жай 

сандар(бірден тоғызға дейінгі сандар).

②есептік сандар. 

【基数词】jīshùcí есептік сан есімдер. 

【基态】jītài【зат.】негізгі  ахуал;  

 

басты күй; басты жағдай; негізгі жай-

күй. 

【 基 体 】 jītǐ 【 зат. 】 субстрат 

(құбылыстардың жалпы негізі); 

кинетосома, блефаропласт, базалық 

дене, корпускула, генератриса. 

【基线】jīxiàn【зат.】база; негіз; табан; 

негізгі сызық; базалық сызық:  ～测

【мөл.】  базалық өлшем. 

【基线尺】jīxiànchǐ  сым. 

【基薪】jīxīn【зат.】кепілдемелі ең аз 

жалақы. 

【基岩 】 jīyán  бедрок; материктік 

тұқым. 

【基业】 jīyè 【 зат. 】 негіз; бастау; 

бастама; фундамент; ірге; іргетас：创

立～ іргетасын қалау; бастама жасау. 

【基因】 jīyīn【 зат.】 ген; тұқым: 等

位～ аллельді ген; аллель. 

【基因工程】 jīyīnɡōnɡchénɡ  гендік 

инженерия. 

【基因芯片】 jīyīnxīnpiàn  биочип; 

гендік микросхема. 

【 基 因 组 】 jīyīnzǔ 【 зат. 】 геном, 

геномдық. 

【基音】jīyīn  негізгі тон; басты тон; 

тоника (музыка аспаптарын ең жоғарғы 

дыбыс беретін ішегі). 

【基于】 jīyú 介 негізге алу; сүйену; 

белгілі себептен; бірдеменің 

салдарынан; негізге ала отырып; сүйене 

отырып：～大【мөл.】事实 көптеген 

дәлелдерге сүйене отырып; көптеген 

фактілер негізінде. 

【基站】jīzhàn【зат.】базалық станция; 

негізгі станция; басты станция. 

【 基 质 】 jīzhì 【 зат. 】 ① субстрат 

(құбылыстардың жалпы негізі). ②
строма; субстрат (микроағзалардың 

өсіп-өнетін азығы бар орта)：凡士林是

许多种药膏的～   Вазелин көптеген 

басқа кремдердің негізгі субстраты 

болып табылады. 

【基准】jīzhǔn【зат.】белгі; критерий; 

өлшем. 

【基准舰】jīzhǔnjiàn  теңестіруші кеме. 

【基准线】jīzhǔnxiàn  екі жақты қақпақ; 

жарма; ортасынан ашылатын. 

期（朞）jī〈书〉ауық-ауық; мезгілді; 

мерзімді; мезгіл-мезгіл; оқтын; оқтын-

оқтын; бойы：～年  жыл бойы. 

另见 1067页ｑī. 

赍 (賫、齎 )jī〈书〉①жасыру; бүгіп 

қалу; іште сақтау; алып беру; беру; 

табыс ету; тапсыру. ② сыйға тарту; 

сыйлау; тарту; беру. 

【 赍 恨 】 jīhèn 〈 书 〉【 ет. 】 жек 

көру：～而亡  жек көру не өлу. 

【赍赏】 jīshǎnɡ〈书〉【ет.】марапат; 

сый; сыйлық; сыйлық ақы. 

犄 jī见下. 

【犄角】jījiǎo (～儿)〈口〉【зат.】①

бұрыш：桌子～  үстелдің бұрышы.②

бұрыш：屋子～ бөлменің бұрышы. 

【犄角】 jī·jiɑo〈口〉【 зат.】 ебей; 

мүйіз1：牛～ бұқа мүйізі. 

嵇 Jī【зат.】фамилияға қолданылады. 

缉 ( 緝 )jī жұлып алу; ұстап алу; 

ұстау：～私  контрабандистерді ұстау. 

【缉捕】jībǔ【ет.】ұстап алу; жұлып 

алу; ұстау：～在逃凶手 Қашып жүрген 

қылмыскерді ұстап алу. 

【缉查】jīchá【ет.】шабуыл; шапқын; 

басып кіру：挨户～ барлық үйге басып 

кіру. 

【 缉 毒 】 jīdú 【 ет. 】 нашақорлық 

заттарға қарсы шаралар. 

【缉获】jīhuò【ет.】қолдан шығармау; 

табу; тауып алу; ұстап алу; қамауға алу; 

тұтқындау; тұтқынға алу：～犯罪嫌疑

人 күдікті қылмыскерді тұтқынға алу. 

【 缉 拿 】 jīná 【 ет. 】 қамауға алу; 

тұтқындау; тұтқынға алу; ұстау; қолдан 

шығармау; табу; тауып алу; ұстап 

алу：～归案  тұтқындап сотқа беру. 

【 缉 私 】 jīsī 【 ет. 】 жасырын 

тауарларды қолға түсіру; 

контрабанданы ұстау. 

【 缉 私 队 】 jīsīduì  котрабандамен 

күресуші жасақ.  

【缉凶】 jīxiōnɡ【 ет.】 қылмыскерді 

қолға түсіру; ұстау ： ～ 方 案  

қылмыскерлермен күрес жүргізу амалы. 

畸 jī ① толымсыз; алажаулы; бірен-

сарандаған; жарым-жарты; ішінара：～

轻 ～ 重 ауытқымалы; әркелкі; бір 

қалыпты емес; біркелкі емес; тең емес.

② қалыптан тыс; қалыпсыз; 

ауытқымалы; әркелкі; бір қалыпты емес; 

біркелкі емес; тең емес ： ～ 变  

дисторсия. 

【畸变】jībiàn【ет.】дисторсия. 

【 畸 零 】 jīlínɡ ① “ 奇 零 ”(jīlínɡ)  

мағынасында.②【сын.】  жалғыз：～

人  жалғыз адам. 

【 畸 轻 畸 重 】 jīqīnɡjīzhònɡшектен 

шығып кету; шектен шығуға жол беру. 

【畸【 сын.】  】 jīxínɡ【 сын.】  ①
кейіпсіздік; көріксіздік; гетероморфоз; 

аномалия; ауытқу; ауытқушылық; 

ауытқыма (әдеттегі нормадан 

ауытқушылық) ： ～ 发 育  

ауытқушылықпен өсу. ② аномалия; 

ауытқу; ауытқушылық; ауытқыма; 

бейнормал; нормалсыз (қалыптан тыс); 

кейіпсіздік; кескінсіздік ： ～ 发 展  

қалыптан ты экономикалық даму. 

【 畸 【 сын. 】  学 】  jīxínɡxué  

тератология (медицинаның, зоология 

мен ботаниканың адамдар, жануарлар 

мен өсімдіктер аномалиясын, даму 

кемістігін мен кемтарлығын зерттейтін 

салалар). 

跻（躋） jī〈书〉 жоғары көтерілу; 

көтерілу; шығу：使中国科学～于世界

先进科学之列   Қытайдағы ғылым  

әлемдік ғылымның алдыңғы қатарына 

шығу үшін. 

【跻身】 jīshēn【ет.】алға басу; алға 

журу; жылжу; жылжып жақындау; 

ілгері жылжу; жоғарылау; жылжу; 

өрлеу; өну; ілгері басу; ілгерілеу：～文

坛  әдебиет әлемінде жоғарыға өрлеу. 

箕 jī①күрекше; қалақ.②саусақтардағы 

ою сызықтар：斗～ аусақ іздері.③ (Jī)

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/христиан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/гильдия/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таяныш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тірек/
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【зат.】фамилияға қолданылады. 

【箕斗】jīdǒu〈书〉【зат.】①Доу және 

Цзи шоқжұлдыздары. ②  скип. ③

саусақтағы оюлы сызықтар：验明～ 

бармақ іздерін тексеру. 

【箕踞】jījù〈书〉【ет.】курек тәрізді 

отырыс. 

齑 (齏 )jī〈书〉① ащы дәмдеуіш.②

майдалап турау; үгу：～粉  ұнтақ. 

【齑粉】 jīfěn〈书〉【 зат. 】 ұнтақ; 

майда туралған：化为～күл ғып жіберу; 

түп-тамырымен жоқ ету. 

稽 1jī①зерттеу; оқып білу; іздену：～

查 тексерткізу; тексеру. ② айтысу; 

дауласу; ерегісу; таластыру; таласу：反

唇相～  өзара дауласу.③ (Jī)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

稽 2jī〈书〉кептелу; малту; малтығу; 

малтықтыру; малтықтыру：～留  кідіру. 

另见 1077页ｑǐ. 

【 稽 查 】 jīchá ① 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру.②【 зат.】ревизор; тексеруші; 

бақылаушы. 

【稽查处】jīcháchù  бақылау; тексеру. 

【 稽 查 员 】 jīcháyuán  ревизор; 

тексеруші; бақылаушы. 

【稽核】jīhé【ет.】тексеру; бақылау: ~ 

报表  есепшілікте тексеру жүргізу. 

【 稽 核 员 】 jīhéyuán  тексеруші; 

бақылаушы. 

【稽考】 jīkǎo 〈书〉【 ет. 】 қарап 

анықтау; анықтама жүргізу：无可～ 

анықтама жүргізу мүмкін емес. 

【稽留】 jīliú 〈书〉【 ет. 】 кідіру; 

байырқалау; доғарылу; тоқталу; тоқтау. 

【稽留热】 jīliúrè  созылмалы безгек; 

қалтырау; қызу көтерілуі. 

【稽延】jīyán〈书〉【ет.】созу; содыру; 

мерзімін ұзарту：～时日  уақытын бір 

күнге ұзарту. 

觭 jī〈书〉“奇”(jī)  мағынасында，тақ 

сан; жалғыз сан. 

畿 jī  астана маңайы; бас қаланың 

маңайы：京～  астаналық аудан. 

【畿辅】 jīfǔ 〈书〉【 зат. 】 астана 

маңындағы аудандар. 

激 jī①【ет.】жоғары көтерілу; көтерілу; 

шығу：江水冲到礁石上，～起六七尺

高  Өзен суы жартасқа соғылып, алты 

фут биіктікке дейін көтерілуде. ②

【ет.】салқын тиіп ауыру; салқын тию; 

суыққа шалдырып алу; суық тигізу; 

суық тигізіп алу; суық тию; 

тұмаурату：他被雨水～着了  Оның 

жаңбырдан үсті-басының барлығы су 

болып.③〈方〉【 ет.】 қатты; өткір; 

ақырғы; соңғы.④【 ет.】 айдап салу; 

ерегістіру; жел беру; қолтыққа су бүрку; 

қырылыстыру; намысқа тию; 

өшіктіру：劝将不如～将 кеңес беруден 

гөрі өшіктіру нәтижелірек болып 

шығады. ⑤ елірту; желдендіру; 

желпілдету; желіктіру; идіру; қыздыру; 

ашынған; ызаланған; ызалы：～于义愤 

әділеттілік үшін ашынған.⑥ арынды; 

арыншыл; бұлдырықтай; екпін; екпінді; 

ексім; еспе; қарқынды; шапшаң：～战

өлім таяғын соққан ұрыс.⑦(Jī)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【激昂】 jī’ánɡ【 сын.】  абыржыған; 

ашу кернеген; тынышы кеткен; 

тынышсызданған; екпінді; қызбалы; 

бойды шаттық билеген：群情～  қауым 

қатты тынышсызданған. 

【激昂慷慨】 jī’ánɡkānɡkǎi  игілікті 

ұмтылыс; үлкен қызбалықпен.  

【激变】 jībiàn 【 ет. 】 астан-кестен 

өзгеріс; катаклизм; қатты өзгеріс ：

【сын.】 势～  қалыпты жағдай қатты 

өзгеріп кетті. 

【激磁】 jīcí【 ет.】магниттік өршу; 

магниттік қыздырыну ： ～ 线 圈  

шиыршықтағы магниттік өршу. 

【激荡】 jīdànɡ 【 ет. 】① гүрілдеу; 

божылдау; бұрқылдап қайнау; бұрқ етіп 

шығу; бұрқылдау; бықырлау; долдану; 

қайнау; сарылдату; сарылдау; сарқырап 

ағу; ：海水～  теңіз суы гүрілдейді.②

тербелту; толқындандыру; толқыту：～

人心  сезімдерін толқыту. 

【激动】jīdònɡ①【сын.】 толқындау; 

толқындану; абыржу; қайғыру; 

сабырсыздану; тынышсыздану; 

уайымдау; әсерлену; жаңалану; 

қоздырылу; қозу; өршелену; өршу：情

绪～ көңіл-күйі толқып тұр.②【ет.】
тербелту; толқындандыру; толқыту; 

елірту; желдендіру; желпілдету; 

желіктіру; идіру; қыздыру ：～人心  

сезімін елірту; жүрекке жеткізе айту. 

【激发】 jīfā【 ет.】①ояту; тұрғызу; 

көтеру; шығару; дем беру; жігер беру; 

қайраттандыру; рухтандыру：～群众的

积极性 Қауымның құлшынысын ояту .

② қайнату; қайнау; қозу; қоздыру; 

қыздыру; қызыну; қызу; өршу; өршіту. 

【激发态】jīfātài【зат.】өршіп тұрған 

қалып; қозған күй. 

【 激 奋 】 jīfèn ① 【 сын. 】 

жігерлендірілу; қайраттандырылу; 

рухтандырылу; шабыттандырылу：精

神～   рухын жігерлендіру.②【 ет.】
қайнату; қайнау; қозу; қоздыру; 

қыздыру; қызыну; қызу; өршу; 

өршіту：～人心  сезімдерін қоздыру. 

【激愤】(激忿) jīfèn【сын.】 ашыну; 

ызалану; ызасы келу; ашынған; 

ызаланған; ызалы：群情～  ызаланған 

халық сезімдері. 

【激光】 jīɡuānɡ 【 зат. 】 лазер (өте 

жіңішке әрі қуатты сәуле шоғын алуға 

арналған аспап): ～发生器  лазерлі 

генератор. 

【激光刀】 jīɡuānɡdāo【 зат.】лазерлі 

скальпель. 

【激光器】jīɡuānɡqì【зат.】лазер: ～半

导体 жартылай өткізгіш лазер. 

【激光武器】jīɡuānɡwǔqì  лазерлі қару. 

【激光照排】 jīɡuānɡzhàopái  лазерлі 

жарық беру. 

【激化】 jīhuà 【 ет. 】① өткірлену; 

сезгіштену; асқыну; шиеленісу：避免

矛 盾 ～ Шиеленіскен қарама-

қайшылықты айналып өту. ②
интенсивтендіру; күшейту; күшейтілу; 

қарқындандыру; қарқындату; 

үдету：～矛盾  Келіспеушілік күшейді. 

【激活】 jīhuó【 ет.】① активтенген; 

активтеу; көтерілген; қоздырылған.②
жан кіру; жандану; жандыру; 

тірілту; ：～高科技产业   жоғары 

технологиялы салаларды жандандыру. 

【激将】 jījiànɡ 【 ет. 】 абалаттыру; 

абалату; арсылдату; келемеждеу; 

мазақтау; ызаландыру; айдап салу; жел 

беру; қолтығына су бүрку; құтырту; 

ушықтыру：～法  ызыландыру арқылы 

әрекет ету. 

【激进】 jījìn【сын.】  батыл; негізгі; 

радикал; радикалдық ： ～ 派  

радикалдар. 

【 激 剧 】 jījù 【 сын. 】  ① долы; 

қарқынды; тасқынды; толқынды; 

толқыны қатты; ағынды; екпінді; екпіні 

жылдам; құтыра：看样子他是在～地进

行 思 想 斗 争 . ② арынды; арыншыл; 

бұлдырықтай; екпін; екпінді; ексім; 

еспе; қарқынды; шапшаң; қатты; 

өткір：～发展  екпінді даму. 

【 激 浪 】 jīlànɡ 【 зат. 】 толқынның 

жағаға шарпуы (теңіздің жағаға соққан 

толқыны)：～滔滔  толқынның жағаға 

қарқынды шарпуы. 

【激励】jīlì【ет.】дем беру; жігер беру; 

қайраттандыру; рухтандыру; демеу; 

қанат бітіру; рухтандыру; рухын көтеру; 

ұмтылдыру; шабыттандыру：～士气 

әскерлердің рухын көтеру. 

【 激 励 器 】 jīlìqì қоздырушы; 

қоздырғыш; қозғаушы; туғызушы. 

【 激 烈 】 jīliè 【 сын. 】  ① долы; 

қарқынды; тасқынды; толқынды; 

толқыны қатты; ағынды; екпінді; екпіні 

жылдам; құтыра; ：大家争论得很～

Көпшілік екпінді сөз таласып отыр.②
жігерлендіру; көтермелеу; рухтандыру; 

рухын көтеру ： 壮 怀 ～  жігерлене 

тырысу. 

【激灵】jī·linɡ〈方〉【ет.】қалтылдау; 

селк ете қалу; селк ете түсу：他吓得

一～就醒了 Ол селк етіп бірден оянып 

кетті. 

【 激 流 】 jīliú 【 зат. 】 ① топан су; 

ағысты жер (өзеннің ағысы қатты жері).

②жылым; иірім; тартпа. 
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【激酶】jīméi  киназа. 

【 激 怒 】 jīnù 【 ет. 】 аласұру; 

долдандыру; долдану; құтыру; 

өршелену; өшігу; ызалану; ашуландыру; 

өкпелету; ызаландыру. 

【激起】 jīqǐ қозғау; қоздыру; ояту; 

арандату; жел беру; құтырту; ұрындыру; 

тұтандыру; тұтату: ~ 同 情  жақсы 

пікірлерді ояту. 

【激切】 jīqiè〈书〉【 сын.】  қатты; 

өткір：言辞～  өткір сөздер. 

【激情】 jīqínɡ【 зат.】 зауық; пафос; 

шабыт; шалқыма; шарықтау; ықылас; 

ынта; аффект; күйзелу; күйзеліс; 

қызбалық; өршу; толқу (ашуланған, 

долданған хал, ашу қысқанда уақытша 

естен адасу)：创作～ шығармашылық 

шабыт. 

【激乳素】jīrǔsù  пролактин. 

【激赏】 jīshǎnɡ〈书〉【 ет.】 қайран 

қалу; сүйсіну; сұқтану; таңдану; 

таңқалу; таңырқану ： ～ 不 已  

тоқтаусыз таңырқау. 

【激射药】jīshèyào лақтыратын заряд. 

【激素】 jīsù 【 зат. 】 гормон (ішкі 

бездердің секрециясынан жасалып 

қанға қосылатын зат): 性～ жыныстық 

гормондар. 

【激扬】 jīyánɡ【ет.】жігерлену; рух 

көтерілу; рухтану; шабыттанып 

кірісу：～士气  әскери рухты көтеру. 

【激越】 jīyuè【 сын.】  абыржыған; 

ашу кернеген; тынышы кеткен; 

тынышсызданған; көтерілген; 

қоздырылған; албырт; екпінді; 

қайратты; қызба; қызу：感情～ екпінді 

сезім. 

【激增】jīzēnɡ【ет.】бірден көтерілу; 

тез арада өсу：产值～   өнім бағасы 

бірден көтеріліп кетті. 

【激战】 jīzhàn 【 ет. 】 қызу күрес; 

аяусыз соғыс; қызу шайқас:发生了一

场～  аяусыз шайқас болып өтті. 

【激涨】 jīzhǎng бірден көтерілу; тез 

жоғарылау: 海 潮 ～  тасқын тез 

көтеріліп келуде. 

【 激 浊 扬 清 】 jī zhuó yánɡ qīnɡ  

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. 

羁 jī 〈 书 〉 ① жүген ： 无 ～ 之 马  

жүгенсіз ат. ② байланысу; матастыру; 

матату; матау; шатысу; ауыртпалық 

түсіру; қиындық келтіру; салмақ 

салу ： ～ 绊 жүгендеу. ③ кідіру; 

қалу：～旅  саяхаттаушы.  

【羁绊】jībàn〈书〉【ет.】бұғау; кісен; 

шынжыр; мойынағаш; мойынтұрық：

挣脱～ бұғауды бұзу. 

【羁勒】jīlè〈书〉【ет.】бұғау; кісен; 

шынжыр; мойынағаш; мойынтұрық; 

байланысу; матастыру; матату; матау; 

шатысу ：摆脱礼教的～  көне тәрбие 

кісендерінен құтылу. 

【羁留】jīliú【ет.】①кідіру;қалып қою.

②     羁押. 

【羁旅】jīlǚ〈书〉【ет.】  ұзақ уақыт 

бойы жат елде; жат жерде; түзде 

тұру：～异乡 жат елде тұру. 

【羁縻】 jīmí〈书〉【 ет.】① алдап 

еліктіру; алдап қызықтыру; арбау; 

еліктіру; еліктіріп әкету; қызықтыру; 

қызықтырып тарту; өз жағына тарту.②
бөгеу; жібермеу; кідірту; тоқтату; ұстап 

қалу; қамауға алу; тұтқындау; тұтқынға 

алу. 

【 羁 押 】 jīyā 【 ет. 】 қамауға алу; 

тұтқындау; тұтқында ұстау. 

 

jí 

 

及 -1jí ① жету; дегеніне жету; қол 

жеткізу：波～жанап өту; жолау; тиіп 

кету; тию; шалу.②жетіп ұстау; қуып 

жету：～时   уақытты қуып жету.③

【ет.】салыстыратындай; тең келу：论

学习，我不～他   Оқу бойынша мен 

оған тең келе алмаймын. ④ 〈 书 〉
есепке алу; есептелу; есептесу; саналу; 

санасу; ескеру. ⑤(Jí)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

及 2jí连 және, сонымен бірге; сонымен 

қатар: 主要问题~ 次要问题    негізгі 

және қосалқы мәселелер. 

【 及 第 】 jídì 【 ет. 】 мемлекеттік 

емтиханнан өту; мемлекеттік 

емтиханда алғашқы үш орынның бірін 

иелену ： 状 元 ～  мемлекеттік 

емтиханның ең жоғары нәтижелі адамы. 

【及格】 jíɡé【 ет.】 қанағаттанарлық; 

ойдағыдай: 考 试 ~ емтиханды 

ойдағыдай тапсыру . 

【及冠】jíɡuàn〈书〉【ет.】кәмелетке 

толу; кәмелет жасына келу; неке 

жасына келу. 

【及笄】 jíjī〈书〉【 ет.】жанастық 

жетілу; неке жасына келу. 

【及龄】jílínɡ【ет.】жасы келу; әскери 

жас：～儿童已全部入学   Баланың 

мектепке баруға толық жасы жетті. 

【及门】 jímén〈书〉【 ет.】 еруші; 

жолын қуушы; серік; шәкірт; 

ізбасар：～弟子  жас шәкірттер. 

【及时】jíshí①【сын.】  дер кезінде; 

мезгілінде; өз уақытында; уақтылы; 

уақытылы; уақытымен：他来得很～  

Ол дер кезінде келді.②【үс.】дереу; 

жедеғабыл; тез; шұғыл; іле-шала: 有问

题就～解决   Мәселе болса, бірден 

шешу керек. 

【 及 时 行 乐 】 jíshíxínglè  көңіл 

көтеретін кезде сайраңдап қал. 

【及时雨】 jíshíyǔ【 зат.】①уақтылы 

жаңбыр; нақ керек жаңбыр; дер 

кезіндегі жауын.②қажетінде жасалған 

көмек; керек кезде көмек көрсету. 

【 及 早 】 jízǎo 【 үс. 】 бұрынырақ; 

ертерек; алдын ала; ерте бастан; күн 

бұрын：生了病要～治  Ауру пайда 

болғанда алдын ала емдеу керек. 

【及至】jízhì①介 күту; тосу：～中午 

түс болғанын күту.②连 дейін; шейін. 

汲 jí①【ет.】тарту; көтеріп шығару; 

шығару：从井里～水   құдықтан су 

тартып шығару.②(Jí)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【汲出】   jíchū  сарқып алу; тартып 

шығару. 

【汲干】jígàn қүрғағанша сарқып алу; 

құрып қалғанша тартып шығару. 

【汲汲】 jíjí〈书〉【 сын.】  тырысу; 

ұмтылу：～于富贵   Бай әрі танымал 

болуға ұмтылу. 

【汲满】  jímǎn  көп қылып толтыру; 

көп қылып шығару; батырып алу; көсіп 

алу; малып алу. 

【汲取】jíqǔ【ет.】алу; батырып алу; 

шығарып алу：～经验  тәжірибе алу. 

【汲引】jíyǐn〈书〉【ет.】тиісті жерге 

жіберу; жол беру; алып шығу; көтеру: ~

后进  жастарды қоғамға шығару; жас 

ұрпақты көтермелеу. 

吉 jí①бақ; бақ-дәулет; бақыт; дәулет; 

мерей; нәубет; талан; ырыс ： 大 ～ 

үлкен бақыт.② (Jí)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【吉卜赛人】Jíbǔsàirén【зат.】сыған; 

цыган. 

【吉丁虫】jídīngchóng  зерқоңыз. 

【吉光片羽】 jíɡuānɡpiànyǔ  Цзигуаң 

атының жалының қылшығы; аман 

қалған кремет туынды бөлшегі. 

【吉剧】 jíjù【 зат.】Жилин операсы; 

Жилин жергілікті театры.. 

【吉利】jílì【сын.】 сәттілік; бақ; бақ-

дәулет; бақыт; дәулет; мерей; нәубет; 

талан; ырыс：～话 дәулетті сөз. 

【吉普】jípǔ【зат.】джип. 

【吉期】 jíqī【зат.】той күні, үйлену 

күні; некелесу күні. 

【吉庆】 jíqìnɡ【 сын.】  абатшылық; 

аман-саулық; аманшылық; береке; 

рақат; амандық; аман-есендік; саулық：

平安～ аман-саулық. 

【吉人天相】 jíréntiānxiànɡ  жақсы 

адамға аспанның өзі демеуші. 

【吉日】 jírì【 зат.】 қуанышты күн; 

бақытты күн：～良辰  жағымды күн. 

【吉他】jí·tā【зат.】гитара. 

【吉祥】 jíxiánɡ【 сын.】  бақ; бақ-

дәулет; бақыт; дәулет; мерей; нәубет; 

талан; ырыс：～如意  бақыт пен береке. 

【吉祥物】jíxiánɡwù【зат.】бойтұмар; 

талисман; тұмар. 

【吉星】jíxīnɡ【зат.】бақыт жұлдызы; 

бақытты жұлдыз ： ～ 高 照  бақыт 

жұлдызы жоғарыда жарқырайды. 

【吉凶】 jíxiōnɡ 【 зат. 】 бақыт пен 
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бақытсыздық; сәттілік пен сәтсіздік; 

жақсылық пен жамандық ： ～ 未 卜  

бақытқа не бақытсыздыққа деп 

жорамалдап айту қиын. 

【 吉 言 】 jíyán 【 зат. 】 жақсы сөз; 

жағымды тілектер. 

【吉兆】 jízhào【 зат.】жақсы ырым; 

жағымды жорамал. 

岌 jí〈书〉асқар; биік; құламалы; тік; 

тіп-тік. 

【岌岌】 jíjí〈书〉【сын.】  ①асқар; 

биік; құламалы; тік; тіп-тік. ② кәдік; 

кәдікті; қатерлі; қауіпті; қауіп-қатерлі; 

қорқынышты：～不可终日 қыл үстінде 

болу; қауіпке тап болу. 

忣 jí〈书〉 “急”   мағынасында. 

级(級)jí①【зат.】топ; дәреже; сұрып; 

басқыш; даму сатысы; саты ： 上 ～ 

жоғарғы дәрежелі. ②【 зат.】 сынып; 

курс ：同～不同班  бір курс бірақ 

әртүрлі топ.③қабат; баспалдақ; саты：

石 ～  тас баспалдақ. ④ 【 мөл. 】 a) 

баспалдақ; саты：十多～台阶   оннан 

көп баспалдақты саты.b) дәреже; 

деңгей：他的工资比我高一～  Оның 

жалақысы менікінен бір дәрежеге 

жоғары. 

【级别】 jíbié 【 зат. 】 топ; дәреже; 

сұрып; басқыш; даму сатысы; саты：干

部 的 ～   Кадрлық қызметкерлердің 

дәрежелері. 

【级差】jíchā【зат.】атақ; деңгей; саты; 

шен; дәреже; ранг (әскери дәреже, 

категория, атақ) ： 工 资 ～  жалақы 

деңгейі. 

【级联】 jílián   молдық; сарқылмас; 

сарқырама; таусылмас; каскад. 

【级任】jírèn【зат.】сынып жетекшісі; 

класс жетекшісі：～老师  сыныптың 

жетекші мұғалімі. 

【级数】 jíshù қатар; рет; прогрессия 

(біркелкі өсу немесе біркелкі арту). 

极(極)jí①ақырғы шек; шектен; ақырғы; 

соңғы; шекті ：无所不用其～  бар 

амалын іске салу; шекті шараларды 

қолдану. ② полюс (жер шары үйегі); 

полюс (магнит я электромагниттің екі 

басының бірі)：南～ Оңтүстік полюс.

③ мүмкіншілігінше; мүмкіншілігіне 

қарай; барынша; мейлінше; толық：～

一时之盛  толық таң атқанда.④аса; ең; 

өте; тым; тіпті; тіптен; қатты; өте-мөте; 

тіпті：～度  аса жоғары деңгей.⑤(Jí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【极板】jíbǎn  пластина; тілім; тілімше: 

蓄电池～ аккумулятор пластинасы. 

【极半径】jíbànjìng  полюс радиусы. 

【 极 大 值 】  jídàzhí максимум; ең 

жоғарғы; ең көп; максималдық деңгей. 

【极地】 jídì【зат.】полюс; полярлық 

елдер: ~ 气候 полярлық климат. 

【极点】 jídiǎn ①【зат.】ең жоғарғы 

саты; нағыз шек; шың; жоғарғы саты; 

ұш; шама шегі; шек：高兴到了～ басы 

көкке жету; қатты қуану; шектен тыс 

қуыныш. ②  полюс; шарықтау шегі; 

шарықтау нүктесі. 

【极顶】 jídǐnɡ①【 зат.】 бас; шың; 

құз：泰山～ Тайшан тауының шыңы.②

【 зат. 】 шарықтау шегі; ең жоғарғы 

саты; нағыз шек; шың; жоғарғы саты; 

ұш; шама шегі; шек：他对你佩服到～ 

Ол сенің алдыңда басын қатты иеді.③

【 үс. 】 полюс; шарықтау шегі; 

шарықтау нүктесі ： ～ 聪 明 

ақылдылықтың шарықтау шегі. 

【极度】 jídù①【үс.】жоғарғы саты; 

жоғарғы деңгей; ақтық; ақырғы; ең; 

мөлшерлі; соңғы; шегіне жеткен; 

шекті：～兴奋  .②【 зат.】шарықтау 

шегі; ең жоғарғы саты; нағыз шек; шың; 

жоғарғы саты; ұш; шама шегі; шек：他

的忍耐已经到了～  Оның шыдамы өз 

шегіне жетті. 

【极端】jíduān①【зат.】ақырғы шек; 

шектен; шек; полюс：看问题要全面，

不 要 走 ～   Мәселеге жалпылама 

қараңыз, шекті шараларға барудың 

қажеті жоқ.②【үс.】аса; қатты; өте-

мөте; тіпті; әсіре; шетен тыс：～苦恼 

шектен тыс кедей; әсіре бейшара. ③

【 сын. 】  ақырғы; соңғы; кесімді; 

тиянақты; үзілді-кесілді; шешімді; ：这

种观点太～ Бұл шешім өте кесімді. 

【极端主义】 jíduānzhǔyì  экстремизм 

(көбіне саясатта катал, батыл 

шараларды қолданушылық, тіпті 

солақайшылық):  ～ 的 倾 向  

экстремистік тенденция; экстемистік 

үрдіс. 

【极光】jíɡuānɡ【зат.】поляр жарқылы; 

поляр нұры; поляр шұғыласы. 

【极乐鸟】jílèniǎo【зат.】жұмақ құсы; 

жұмақтағы құс. 

【极乐世界】jílèshìjiè   бейіш; жаннат; 

жәннәт; жерұйық; жұмақ; пейіш; ұжмақ; 

жер жаннаты; жер жұмағы; эдем (қой 

үстіне бозторғай жұмыртқалайтын жер). 

【极力】jílì【үс.】барынша; мейлінше; 

бар ықыласымен; бар ниетімен; бар 

күшімен; бар пәрменімен：～抢救伤员  

Бар ықыласымен жаралыға көмекке 

ұмтылу. 

【极量】jíliànɡ【зат.】①барынша көп 

доза. ② барынша көп; ең жоғарғы 

деңгейдегі; ең көп; максимал. 

【极目】jímù〈书〉【ет.】көз тігу：～

远眺   Алысқа көз тігу; алысқа көз 

тастау. 

【极品】jípǐn【зат.】①ең жақсы сапа; 

ең жоғарғы сапа; аса жоғары сапалы：

关东人参号称～ Гуаңдуң тамыр дәрісі 

ең жоғары сапалы болып табылады.②

〈书〉жоғары рейтинг. 

【极其】 jíqí 【 үс. 】 жоғарғы саты; 

жоғарғы деңгей; ақтық; ақырғы; ең; 

мөлшерлі; соңғы; шегіне жеткен; шекті; 

аса; қатты; өте-мөте; тіпті：～重视  аса 

жоғары бағалау. 

【极圈】jíquān【зат.】поляр шеңбері. 

【 极 权 】 jíquán 【 зат. 】 есту; 

тоталитарлық; тотальдық: ~ 国 家  

тоталитарлық мемлекет. 

【极限】 jíxiàn 【 зат. 】① барынша; 

барынша мол; барынша толық; ең 

жоғарғы; ең көп; максимум; мол; өте 

зор：轮船的载重已经达到了～   Бу 

кемесі барынша толық жүк артылды.②
лимит; шек (бір нәрсені жұмсаудың, 

пайдаланудың шекті, нормалы өлшемі); 

көлем; маң; шек; шекара; іші. 

【极刑】jíxínɡ【зат.】ең қатаң жазалау 

шарасы; өлім жазасы：处以～ ең қатаң 

жазалау шарасын қолдану; өлім 

жазасына кесу. 

【极夜】jíyè【зат.】поляр түні. 

【极致】jízhì【зат.】жоғары жетістік; 

ең жоғарғы табыс：追求～   жоғары 

жетістікке жетуге ұмтылу. 

【极昼】jízhòu 【зат.】поляр күні. 

【 极 坐 标 】 jízuòbiāo  полярлық 

координаталар. 

即 -1jí①жақын келу; жақындап бару; 

жақындап келу; жақындаса бастау; 

жақындасу; жақындау; жуықтау; 

жұғысу; маңайласу; таяну：可望而不

可～көре тұра ала алмайсың; көресің, 

бірақ қол жетпейді .②басталу; жету; 

келу：～位  таққа келу; билікке колы 

жету. ③ көп кешікпей; тезден; жуыр 

арада; жуырда; жықын арада; 

таяуда：～日  жуырдағы күндерде.④
арқасында; себепті; себебімен; 

нәтижесінде; байланысты ： ～ 景 

жағдайға байланысты шабыт алу.⑤(Jí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

即-2jí〈书〉①яғни; дәл; нақ ：非此～

彼 не бірі не екіншісі.②【үс.】бірден; 

лезде; өте тез; шапшаң; дереу; 

жедеғабыл; тез; шұғыл; іле-шала; дәл 

қазір; тез арада ： 招 之 ～ 来   бір 

шақырғаннан-ақ келу.③连 болса да; 

болса-болсын; да; де; екеш; түгіл; 

тұрмақ; тіпті：～无他方之支援，也能

按 期 完 成 任 务   Басқа адамның 

көмегінсіз де тапсырманы уақытында 

жасауға болады. 

【即便】jíbiàn连            即使: 这个问题

~一时不能解决, 我们能一起工作   Бұл 

мәселені бірденшешіп болмаса да, біз 

бірге жұмыс істей аламыз. 

【即将】jíjiānɡ【үс.】жақында жақын 

арада; жылдам; тез; көп кешікпей; 

тезден; жуыр арада; жуырда; жықын 

арада：理想～实现  арман жақын арада 

жүзеге асады. 
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【 即 景 】 jíjǐnɡ 〈 书 〉【 ет. 】
шабыттанған; рухтанған; шабыт 

үстінде ： 西 湖 ～  Сиху көркіне 

шабыттана жазылған өлең. 

【 即 景 生 情 】 jí jǐnɡ shēnɡ qínɡ  

жағдайға шабыттана. 

【即刻】jíkè【үс.】өте; тез; шапшаң; 

әлден; дереу; жедеғабыл; қазір ғана; 

іле-шала; дереу; алып ұшып; әп-сетте; 

бірден; заматта; қапелімде; лезде：～出

发  дереу сөз сөйлеу. 

【即日】jírì【зат.】①бүгін; сол күні; 

дәл сол күнде：本条例自～起施行  Бұл 

мақала қазіргі таңдағы саяхаттау 

шарттары туралы .②жуырда; жақында; 

жақын арада. 

【即时】jíshí【үс.】өте; тез; шапшаң; 

әлден; дереу; жедеғабыл; қазір ғана; 

іле-шала; дереу; алып ұшып; әп-сетте; 

бірден; заматта; қапелімде; лезде：～投

产  Дереу отарлап алу. 

【即使】 jíshǐ 连 болса да; болса-

болсын; да; де; екеш; түгіл; тұрмақ; 

тіпті; дерлік：～我们的工作取得了很

大的成绩，也不能骄傲自满    Біз 

жұмысымызда үлкен жетістіктерге 

жеткен болсақ та, менменсінуге 

болмайды. 

【即事】jíshì【ет.】іске кірісу：～诗 

өлең жазуға кірісу. 

【即位】 jíwèi【 ет.】①билікке келу; 

билікке қол жеткізу.②таққа отыру. 

【 即 席 】 jíxí 【 ет. 】 ① жиналыста; 

жиында; банкетте：～赋诗   Жиында 

өлең суырып салу. ② билікке келу; 

билікке қол жеткізу. 

【 即 兴 】 jíxìnɡ 【 ет. 】 айтысу; 

импровизациялау; суырып салу (көркем 

шығарманы ойдан шығарып бірден 

айту)：～之作  суырып салу. 

【即兴曲】jíxìnɡqū суырып салып айту; 

суырып салмалық; кенет; тосын; төкпе 

(алдын ала жасаған әзірліксіз бірден 

өлең, сөз, музыкалық шығарма жазу). 

佶 jí  〈书〉   берік; қатты; мықты; 

әлуетті; қарулы. 

【佶屈聱牙】 jíqūáoyá  дөрекі тіл; 

айтуға қиын. 

诘(詰)jí［诘屈聱牙］(jíqū áoyá)  “佶屈

聱牙”  мағынасында. 

亟 jí 〈 书 〉【 үс. 】 асығыс; жедел; 

қауырт; мерзімді; тез; тығыз; шұғыл; 

қайсар; өжет; табанды ： ～ 待 解 决  

жедел шешім қабылдауды талап ету. 

【亟亟】 jíjí〈书〉【 сын.】  асығыс; 

жедел; қауырт; мерзімді; тез; тығыз; 

шұғыл; қайсар; өжет; табанды：不必～  

ерекше асығуға себеп жоқ. 

革 jí〈书〉(病) қатерлі; қауіпті; қауіп-

қатерлі; қорқынышты; төнген. 

急 jí①【сын.】  асығу; аттан түсіру; 

жанығу; жаяулату; жаяу қалдыру; 

жеделдену; жеделдеу; сасқалақтау：～

着要走   кетуге асығу.②【ет.】қайғы 

салу; тынышты кетіру; уайым жегізу; 

алаңдату; көңілін тыншытпау; қауіп-

қатер туғызу; тынышын алу：他还不

来，实在～人  Ол әлі келген жоқ, бұл 

адамдарға уайым салып қойды. ③

【сын.】 ашуқор; ашуланшақ; кейігіш; 

күйгелек; ызақор; дегбірсіз; сабырсыз; 

тағатсыз; шыдамсыз：没说上一句话他

就～了 Бір ауыз сөз айтып үлгермей-ақ 

ол ашулана бастады . ④ 【 сын. 】 

қысқаша; шағын; ықшам; қысқа 

мерзімді; өткінші; уақтылы; 

уақытша ： ～ 雨   өткінші жаңбыр; 

өткінші жауын.⑤【сын.】  күтпейтін; 

күттірмейтін; қауырт; шұғыл; еркінен 

тыс көндіру; еріксіз көндіру; мәжбүр 

ету; ырықсыздандыру; ырықсыз 

көндіру：～事  шұғыл шаруа.⑥ерекше 

шұғыл ：当务之～   өзекті мәселе; 

ерекше шұғыл шаруа.⑦алдағы шұғыл 

шаруа; шұғыл қажеттілік; қауырт 

қажеттілік ： ～ 人 之 难 (nàn)  

қиындықтағы адамға өз уақытында 

көмек беру. 

【急巴巴】jíbābā(～的)【сын.】 едел-

жедел; жедел; шұғыл; апыл-ғұпыл; 

асығыс; асығыс-үсігіс; едел-жедел; жан 

далбаса; жау қуғандай; тез; шапшаң. 

【 急 变 】 jíbiàn 【 зат. 】 шұғыл 

бұрылысы; үлкен өзгеріс; шұғыл 

өзгеріс. 

【急病】 jíbìnɡ【зат.】ауыр сырқат：

生～ ауыр сырқатқа шалдығу. 

【急赤白脸】 jí·chibáiliǎn(～的)〈方〉

【 сын.】  толқудан бір қызарып, бір 

реңі қашу. 

【 急 促 】 jícù 【 сын. 】  ① жиі; 

жиіленген：呼吸～   жи  жиіленген 

тыныс. ② қысқаша; шағын; ықшам; 

келте; қысқа; шолақ; қысқа уақыт; аз 

уақыт：时间很～   уақыт тым қысқа. 

【 急 电 】 jídiàn 【 ет. 】 шұғыл 

телеграмма; асығыс телеграмма; шұғыл 

хабарлама：～上级请求支援  Жоғары 

басшылыққа қолдауы жөнінде шұғыл 

телеграмма жіберу. 

【急风暴雨】 jífēnɡ bàoyǔ   дауыл; 

құйын; алай-дүлей қатты жел; боран. 

【急公好义】jí ɡōnɡ hào yì  қоғамдақ 

істерге қызғана қарау: қоғамдық пікірді 

көңіліне жақын қабылдау; басқаларға 

көмектесуге әрқашан дайын: ～的人   

үнемі өзгелерге көмек көрсетуге дайын 

адам. 

【急功近利】jí ɡōnɡ jìn lì  оңай олжаға 

қмтылу; Жеңілдің астымен, ауырдың 

үстімен жүру. 

【急急巴巴】 jí·jibābā(～的)【сын.】 

асығыс; едел-жедел; жедел; шұғыл, 

дереу; тығыз: 为什么要～地叫他回来? 

Оны неге жедел келсін деп 

шақырдыңыз? 

【急件】 jíjiàn【зат.】   шұғыл қағаз; 

жедел хат; асығыс хат. 

【急进】jíjìn【сын.】 өрлеу; алға басу; 

жақсарыс; озықтық; оңалыс; прогресс; 

ілгерілік; радикалды ： ～ 派  

радикалдар. 

【急救】 jíjiù【 ет.】 алғашқы көмек; 

жедел жәрдем：～危重病人    Ауыр 

сырқатқа шалдыққан адамға жедел 

көмек көрсету. 

【急救包】jíjiùbāo【зат.】жеке пакет; 

дара пакет; индивидуалдық пакет. 

【急就章】 jíjiùzhānɡ 【 зат. 】 дереу 

қағазға қойылу; дереу жазылған мақала; 

қағазға тез жазылып қою; қарапайым 

оқулық. 

【 急 剧 】 jíjù 【 сын. 】  арынды; 

арыншыл; бұлдырықтай; екпін; екпінді; 

ексім; еспе; қарқынды; шапшаң：气

温～下降  Ауа температурасы қарқында 

түрде түсіп келеді. 

【急遽】 jíjù【сын.】  кенет; арынды; 

арыншыл; бұлдырықтай; екпін; екпінді; 

ексім; еспе; қарқынды; шапшаң: ～ 的

【ет.】作  екпінді қимылдар. 

【急口令】 jíkǒulìnɡ〈方〉【 зат.】
жаңылтпаш; шапшаң сөз. 

【急流】 jíliú 【 зат. 】 екпінді ағыс; 

ағысты жер ： ～ 滚 滚   гүрілдеген 

арынды ағыс. 

【急流勇退】jí liú yǒnɡ tuì   мүмкіндік 

барында артқа шегінуге үлгеру. 

【急忙】 jímánɡ【 үс.】 асығу; аттан 

түсіру; жанығу; жаяулату; жаяу 

қалдыру; жеделдену; жеделдеу; 

сасқалақтау; асыға-үсіге; асығыс-үсігіс; 

атүсті; шала-пұла; шала-шарпы：急急

忙忙赶着去上班  Қатты асыға жұмысқа 

бара жатты. 

【急难】jínàn【зат.】апат; ауырмалық; 

бақытсыздық. 

【急迫】jípò【сын.】 өте асығыс; өте 

тығыз; өте шұғыл; асығыс; жедел; 

шұғыл; ерекше; төтенше：～的任务  

өте шұғыл тапсырма. 

【急起直追】jí qǐ zhí zhuī   қуа жөнелу; 

бел буып қуып жету; қуып жету үшін 

ерекше шаралар қолдану. 

【急切】jíqiè【сын.】 ①қайсар; өжет; 

табанды; әуесқой; құмар; ынтық：～地

盼望成功   тез арада жолы болады деп 

қатты үміттену.②асығыста; асып-сасып; 

ат үсті; алас-қапаста; асығып-

аптығып ： ～ 间 找 不 着 适 当 的 人  

Асығыста оңтайлы адамды табу қиын. 

【急如星火】jírúxīnɡhuǒ   өте тығызда; 

асып-сасып; ат үсті; алас-қапаста; 

асығып-аптығып; бір сәтке де кейінге 

қалдыруға болмайтын. 

【 急 速 】 jísù 【 сын. 】  екпіндей; 

екпіндеп; ексім; ексім-ексім; дереу; 

жедел; тез; шапшаң; шұғыл; тезірек; 
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шапшаңырақ ：火车～地向前飞奔  

пойыз тез алға қарай ілгерілеп келеді. 

【急湍】 jítuān〈书〉【 зат.】 екпінді 

ағыс; ағысты жер. 

【 急 弯 】 jíwān 【 зат. 】 ① шұғыл 

бұрылыс; қиын бұрылыс：前有～，行

车小心  Алда шұғыл бұрылыс бар, абай 

болыңыз. ② шұғыл бұрылу; асыға 

бұрылу：战斗机拐了个～，向西南飞

去   Жойғыш ұшақ шұғыл бұрылып, 

оңтүтік батыс бағытында ұшып кетті. 

【急务】 jíwù【 зат.】 тығыс шаруа; 

шұғыл іс; шұғыл шаруа：当前～  алда 

күтіп тұрған шұғыл шаруа. 

【急先锋】jíxiānfēnɡ【зат.】авангард; 

алдыңғы; басшы (негізгі әскери күштің 

алдында жүретін бөлімі); айғайшы; 

бастамашы; бастаушы; соққы толқыны. 

【 急 行 军 】 jíxínɡjūn 【 ет. 】 жедел 

марш：战士们连夜～，拂晓前到达指

定地点   Әскерлер түнімен жеделдете 

жүріп, таңда қажетті орынға жетіп 

келді. 

【 急 性 】 jíxìnɡ ①  【 сын. 】  жан 

ауыртатын; қатты; өткір：～阑尾炎  

ауыр соғыр ішек.② (～儿 )【 сын.】 

қызба; қызу қанды.③ (～儿 )【 зат.】
ашушаң; күйгелек. 

【急性病】 jíxìnɡbìnɡ【 зат.】① ауыр 

сырқат; қиын емделетін ауру; 

емделмейтн сырқат.②асығыс; асығыс-

үсігіс; жүрдім-бардым. 

【急性子】jíxìnɡ·zi①【сын.】 қызба; 

қызу қанды; асығыс; тез; жылдам; 

шапшаң; дегбірсіз; сабырсыз; тағатсыз; 

шыдамсыз：～人  қызу қанды адам.②

【 зат. 】 асығымпаз; асығып-аптығып 

жүруші; асыққыш адам; қызба мінезді 

адам：他是个～  Ол қызба мінезді адам. 

【急需】 jíxū【 ет.】 асығыс; жедел; 

шұғыл; асығыс қажеттілік ：～处理 

асығыс шара қолдану. 

【急用】 jíyònɡ【 ет.】 дереу керек; 

жедел қажет; тығыз; шұғыл：节约储

蓄，以备～   Аса қажеттілік туғанда 

дайын болу үшін, жинақ ақшаны 

үнемдеу керек. 

【急于】jíyú【ет.】асығу; аттан түсіру; 

жанығу; жаяулату; жаяу қалдыру; 

жеделдену; жеделдеу; сасқалақтау：～

求成  Орындауға асығу. 

【急躁】jízào【сын.】 ①қызба; қызу 

қанды; ашушаң, күйгелең ： 性 情 ～  

қызба мінез. ② асығыстық; 

жанталасушылық; сасқандық; тығыл-

таяңдық; шұғылдық; асығыстық; 

қарбаластық ： ～ 冒 进   соқыр 

асығыстық. 

【急诊】jízhěn   【зат.】 кезектен тыс 

қабылдау ： ～ 病 人   сырқаттарды 

кезектен тыс қабылдау. 

【急症】 jízhènɡ【зат.】ауыр сырқат; 

емделмейтін ауру. 

【 急 智 】 jízhì 【 зат. 】 жылдам 

тапқырлық; тапқыр шешім; тапқыр жол. 

【急中生智】jí zhōnɡ shēnɡ zhì  қиын 

жағдайда тапқыр шешім қабылдай білу; 

қажеттілік-тапқырлықтың бастауы. 

【急骤】 jízhòu【 сын.】  асығушы; 

асыққыш; безгек; діріл; асығыс; тез; 

жылдам; шапшаң：～的脚步声 асығыс 

адым дыбысы. 

【急转直下】 jízhuǎnzhíxià   кенеттен 

өзреру; шұғыл бұрылыс; тез өзгеріс. 

姞 Jí【зат.】фамилияға қолданылады. 

疾-1jí①  疾病：积劳成～  қалжыраудан 

ауырып қалу. ② азап шегу; қайғы-

қасірет тарту; азаптану; қиналу：～苦  

қиналу.③жек көру; жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау ： ～ 恶 如 仇  

жамандыққа жек көрушілікпен қарау. 

疾 -2jí жүйрік; жылдам; тез; шапшаң; 

ұшқыр：～走  тез адымдап жүру. 

【疾病】jíbìnɡ【зат.】ауру; дерт; кесел; 

науқас; сырқат：预防～   ауруға қарсы 

шара қолдану. 

【 疾 步】 jíbù 【 зат. 】 асығу; аттан 

түсіру; жанығу; жаяулату; жаяу 

қалдыру; жеделдену; жеделдеу; 

сасқалақтау：～走  асығып жүру. 

【疾驰】jíchí【ет.】желдірту; замғау; 

зулау; зымырау; тез жүру; шабу：汽

车～而过  көлік зымырай жөнелді. 

【疾恶如仇】 jíèrúchóu  жауыздықты 

жек көру; кез-келген жауызға жек 

көрінішпен қарау. 

【疾风】 jífēnɡ【зат.】  ①күшті жел; 

қуатты жел; қатты жел.②参看 407 页

〖风级〗. 

【疾风劲草】jífēnɡjìnɡcǎo  қатты жел 

болғанда ғана шыдамды шөпті тануға 

болады; сынақ болғанда ғана адамның 

төзімділігі айқындалады. 

【疾患】 jíhuàn〈书〉【 зат.】 ауру; 

кесел; науқас; сырқау; дерт. 

【疾苦】jíkǔ【зат.】жан қайғы; жапа; 

жапакөру; зауал; көресі; тақсірет; азап; 

азап шегу; бейнет; жапа көру; жапа 

шегу; зар; қазап; қайғы-қасірет көру; 

құсалық; налыс; сергелдең; 

тарығушылық：关心人民的～   халық 

қажеттілігін қанағаттандару үшін 

қамқорлық жасау. 

【疾首蹙额】jí shǒu cù é  жиіркенішін 

түрімен білдіру; түрін тыжырайту; 

жиіркену. 

【疾言厉色】jí yán lì sè   қатты дауыс 

пен ашулы кейіп; қатаң әрі аяусыз. 

棘 jí 【зат.】унаби, ююба. 

【棘刺】 jícì【 зат.】 тікенді бұтасы; 

шомырт тікенді бұтасы (қаракөк 

жемісті тікенді бұта). 

【棘轮】jílún【зат.】храповик (білікті 

теріс айналдырмай ұстап тұратын 

механизм). 

【棘皮【ет.】物】jípí-dònɡwù   тікен 

терілілер. 

【 棘 手 】 jíshǒu 【 сын. 】  ауыр; 

қатты：～的问题  қиын мәселе. 

【棘爪】jízhuǎ【зат.】анкер (сағаттың 

тілін жүргізіп тұратын механизмінің 

қозғаушы бөлімі). 

殛 jí〈书〉өлтіру; жоқ қылу; жою：

雷～ найзағай өлтірді. 

jí ①〈 书 〉 жинау; жию ：～ 翼 

қауырсындарды жинау.② (Jí)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

集 jí① жинау; жию; топтану：齐～  

топтану.②【зат.】нарық; пиаса; рынок; 

базар; жәрмеңке：赶～   жәрмеңкеге 

бару.③жинақ; жиын：文～ мақалалар 

жинағы; шығармалар жинағы. ④

【мөл.】бөлшек; бөлік; бөлім; тарау: 

这部影片分上下两～   Бұл фильм екі 

бөлімнен тұрады: бірінші және екінші.

⑤(Jí)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【集部】jíbù【зат.】жинақ; жиын.参看

1293页〖四部〗. 

【集成】 jíchénɡ【 ет.】 толық жинақ; 

коллекция; топтама (жүйеленген түрлі 

заттардың жинағы). 

【 集 成 电 路 】 jíchénɡ-diànlù  

интегралдық схема; интегралды сызба. 

【集萃】 jícuì 【 ет. 】 байлық қоры 

салынатын орын; қазына тұратын орын. 

【集大成】 jí dàchénɡ   бай топтама; 

бағалы топтама; асыл жинақ：集诗文

之大成  Поэзия мен прозаның бағалы 

топтамасын жинақтау. 

【 集 合 】 jíhé ① 【 ет. 】 жиналу; 

жиналысу; жинау; жиын; топталу：全

校同学已经在操场～了 Бүкіл мектептің 

оқушылары спорт алаңында жиналып 

тұр. ②【 ет. 】 жинау; жию; жиналу; 

жиналысу; жинау; жиын; топталу ：～

各种材料，加以分析   Жиналған әр 

түрлі материалдарды сараптама жасау 

керек. 

【集会】jíhuì①【ет.】жиналу; топталу.

②【зат.】митинг; жиналыс; жиылыс; 

жиын：盛大～  салтанатты жиналыс. 

【集结】 jíjié【ет.】бір жерге жинау; 

жию; топтау; шоғырландыру; біріктіру; 

жалғау; жапсарлау; қосылдыру：～兵

力  Қарулы күштерді шоғырландыру. 

【集解】 jíjiě 【 ет. 】     集注 2  

мағынасында. 

【集锦】jíjǐn【зат.】коллекция; жинақ; 

жиын; топтама ： 图 片 ～   сурет 

топтамасы. 

【集聚】 jíjù【ет.】бір жерге жинау; 

жию; топтау; шоғырландыру; біріктіру; 

жалғау; жапсарлау; қосылдыру. 

【 集 刊 】 jíkān 【 зат. 】 мақалалар 

жинағы; топтама. 

【 集 录 】 jílù 【 ет. 】 құрастыру; 
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ұйымдастыру; біріктіру; қосып жасау; 

тұтастыру. 

【 集 权 】 jíquán 【 ет. 】 биліктің 

орталықтануы; биліктің орталыққа 

шоғырлануы. 

【集日】 jírì【 зат.】 жәрмеңке күні; 

жәрмеңке болатын күн. 

【 集 散 地 】 jísàndì 【 зат. 】 торап; 

орталық; жинақтап-тарататын орталық. 

【 集 市 】 jíshì 【 зат. 】 жәрмеңке, 

базар：～贸易 сауда жәрмеңкесі. 

【 集 释 】 jíshì 【 ет. 】 集 注 2 

мағынасында. 

【集思广益】jí sī ɡuǎnɡ yì  бір бастан 

гөрі екеу жақсы; талқылай шешкен 

мәселе қате болмас. 

【集体】 jítǐ【 зат.】 ұжым：～生活  

ұжымдық өмір. 

【集体经济】jítǐ jīnɡjì  экономиканың 

ұжымдық секторы. 

【 集 体 所 有 制 】 jítǐ suǒyǒuzhì  

ұжымдық меншік жүйесі. 

【集体舞】 jítǐwǔ 【 зат. 】① жалпы 

билер: 跳～  жалпы би билеу.②жалпы 

билеп көңіл көтеру. 

【集体主义】 jítǐzhǔyì  ұжымдастыру: 

发展~ ұжымдастыруды өрлету. 

【集团】jítuán【зат.】сұрқиялар тобы; 

сыбайластар тобы; топ; бірлестік; блок; 

одақ (жалпы мақсатқа жету үшін саяси 

партиялардың я мемлекеттердің 

бірлесіп іс істеуі)：统治～ басқарушы 

топтар. 

【集团军】jítuánjūn【зат.】армия. 

【集训】 jíxùn 【 ет. 】 жинау; жию; 

жиналыс; ұжымдық білім беру：干部

轮流～  кадрларға кезекті ұжымдық 

білім беруі. 

【集腋成裘】 jí yè chénɡ qiú   тиын 

жиналып теңге болады; Көп түкірсе, 

көл болар. 

【集邮】 jíyóu【 ет. 】 марка жинау; 

филателизм, филателия (неше түрлі 

пошта, ақша маркаларының т. б. 

коллекциясын жинау және зерттеу). 

【集邮册】 jíyóucè【 зат.】 кляссер; 

маркаларға арналған альбом. 

【集约】 jíyuē【сын.】  ①интенсивті; 

қарқынды; өнімді; өсімтал. ②
интенсивті технология. 

【 集 运 】 jíyùn 【 ет. 】 жинақтаушы 

пункке басқа жерге жіберуі үшін 

жөнелту：～木材 ағаштарды  

 

жинақтаушы пункке басқа жерге 

жіберуі үшін жөнелту. 

【集镇】jízhèn【зат.】қалашық; ауыл; 

кент; қыстақ; поселке. 

【集中】jízhōnɡ①【ет.】жинау; топтау; 

шоғырлау; шоғырландыру ： ～ 兵 力  

қарулы күштерді шоғырландыру. ②

【сын.】  орталықтандыру; орталыққа 

қарату (мемлекеттік басқару ісін 

орталық мекемелерге қарату). 

【 集 中 营 】 jízhōnɡyínɡ 【 зат. 】
концлагерь; жинақтаушы лагерь; 

тұтқындарды бір жерге жинап 

ұстайтын лагерь. 

【 集 注 】 -1jízhù 【 ет. 】 бір жерге 

жиналу; топталу; ойын жинақтау; бір 

нүктеге топталу：代表们的眼光都～在

大 会 主 席 台 上    Депутаттардың 

барлығының назары Жоғарғы 

Ассамблея төрағасының мінбесіне 

шоғырланған. 

【集注】-2jízhù【ет.】қорытынды. 

【 集 装 箱 】 jízhuānɡxiānɡ 【 зат. 】
контрейлер; контейнер (жүк тасуға 

арналған жабдық) . 

【集资】 jízī【 ет.】 серне; шығынды 

ортақтасып көтеру; қаржы жинасып 

ортаға салу; құралу; құрастырылу：～

经营  Қаражат жинау қоры. 

【集子】jí·zi【зат.】жинақ; топтама：

这个～里一共有二十篇小说   Мына 

топтамада жалпы жиырма қысқа 

әңгімелер бар. 

楫 jí〈书〉 ескек; қалақ (қайықтың 

ескегі)：舟～қайық пен ескектері. 

辑 ( 輯 )jí ① біріктіру; қосып жасау; 

тұтастыру; іріктеме; топтама; іріктеп 

алынған (ортақ тақырыпқа жазылған 

шағын мақалалар жиыны).②【мөл.】

жинақ; топтама: 这部丛书分为十～，

每 ～ 五 本   Бұл топтама он 

шығарылымнан құралып және әрқайсы 

шығарылым бес кітаптан тұрады. 

【辑录】 jílù【 ет.】 біріктіру; қосып 

жасау; тұтастыру; жинақтау; жию; 

топтау. 

【辑要】 jíyào 【 ет. 】 сұрыпталған; 

таңдамалы; таңдаулы. 

嵴 jí〈书〉тау жотасы; тау қыры. 

嫉 jí① көре алмау; күндеу; қызғану; 

қызығу ： ～ 贤 妒 能   Ақылдыға 

қызығуға болады.②жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау; жеккөру; ғадауат; 

жек көрушілік; өшпенділік. 

【嫉妒】jídù【ет.】көре алмау; күндеу; 

қызғану; қызығу:  ~的眼光 көре алмай 

қарау. 

【嫉恶如仇】jí è rú chóu  “疾恶如仇”   

мағынасында. 

【嫉恨】jíhèn【ет.】күндеу; қызғану; 

қызығу; көре алмау; жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау; жеккөру; ғадауат; 

жек көрушілік; өшпенділік. 

耤 Jí   Жихы, Гансу провинциясындағы 

өзен атауы. 

蕺     jí    жүрек тәрізді гуттуиния 

(өсімдік). 

【蕺菜】 jícài【 зат.】 жүрек тәрізді 

гуттуиния (өсімдік). 

踖 jí见 232页〖踧踖〗. 

瘠 jí〈书〉① азғын; арық; жүдеу.②
азыңқы; арық; әлсіреген; жадау; жүдеу; 

көтерем; құнарсыз; өнімсіз ： ～ 土  

өнімсіз жер. 

【瘠薄】 jíbó【 сын.】  азғын; арық; 

жүдеу. 

【瘠田】 jítián〈书〉【зат.】құнарсыз 

жер. 

鹡 ( 鶺 )jí ［ 鹡 鸰 ］ (jílínɡ) 【 зат. 】
қаратамақ (шымшықтың бір түрі). 

藉 jí①〈书〉абыройын төгу; қарабет 

қылу; масқара ету; масқара қылу; 

масқаралау; ұятқа қалдыру; бетін 

жырту; бетін тырнау .② (Jí)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

另见 704页 jiè“借 2”；705页 jiè. 

蹐 jí〈书〉  кішкене адымдап жүру; 

ақырын басу; абай болу. 

籍 jí①кітап; кітапша; тізім; қолжазба：

古～   көне қолжазба.②жазу：～没  

жазып алып тәркілеу.③шыққан тегі; 

туған жері ： 原 ～  шыққан тегі. ④
қатарына болушылық; қатарында 

болушылық; құрамына болушылық; 

тәнділік; тиемелдік; тиістілік ：国～  

азаматтық. ⑤ (Jí) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【籍贯】 jíɡuàn【 зат.】шыққан тегі; 

туған жері; отаны. 

【籍没】jímò〈书〉【ет.】жазып алып 

тәркілеу. 

 

 

jǐ 

 

几(幾)jǐ 数①қанша, неше; қайсы; қай; 

қайсысы; нешінші ： 来 了 ～ 个 人 ?  

Неше адам келді? ② азын-аулақ; 

бірқатар; бірнеше; азғана; азғантай; 

аздап; сәл; біраз; бірсыпыра; 

біршама：～本书  бірнеше кітап. 

【几曾】jǐcénɡ〈书〉【үс.】қашан екен; 

қашаннан бері екен; ешбір; ешқашан：

在他重病期间，我～安睡过一夜？Ол 

ауыр сырқатқа шалдыққаннан бері, 

менің түнде тыныш ұйықтағаным  

қашан екен осы? 

【几次三番】 jǐcìsānfān  қайта-қайта; 

қаншама рет; қаншама：朋友们～地劝

说，他都当成了耳旁风   Достары оны 

қаншама рет көндіруге тырысты, 

алайда ол айқанның барлығы бір 

құлағынан кіріп екіншісінен шығып 

кетті. 

【几多】 jǐduō 〈方〉①代 қандай 

дәрежеде көп; қаншалықты көп：～人?  

Қаншалықты көп адам? ② 【 үс. 】

қаншама; неткен көп：这孩子～懂事!    

Мына бала неткен ақылды! 

【几何】jǐhé①〈书〉代 қанша, неше, 

қаншалықты; нешеу：价值～?  Бағасы 

қанша? ②【зат.】геометрия. 

【几何体】jǐhétǐ【зат.】геометриялық 

дене. 
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【 几 何 图 【 сын. 】  】 jǐhétúxínɡ  

геометриялық фигура. 

【几何学】 jǐhéxué【 зат.】 геометрия 

пәні. 

【几经】 jǐjīnɡ【 ет.】 әлденеше рет; 

бірнеше рет; дүркін-дүркін：～波折  

әлденеше рет қиындық көрген. 

【几儿】 jǐr 〈口〉代 қашан; қай 

уақытта; қанша ұзақ; қай күні：你～来

的?  Сен қашан келдің? 

【几时】jǐshí 代 қашан; қай уақытта; 

қай кезде ： 你 们 ～ 走 ?  Қашан 

барасыздар? 

【几许】 jǐxǔ〈书〉代 қанша; неше; 

нешеу：不知～ неше екені белгісіз. 

己 jǐ①өзі; өзім; өзің; өз; өз меншігі; 

өзінікі; өз міндетіне; өзіне：舍～为人  

Басқалар үшін өз мүддесінен бас тарту.

②【зат.】«цзи» он циклдық белгінің 

алтыншысы.参看 440 页〖干支〗.③(Jǐ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【己方】jǐfānɡ【зат.】өз жағы; өз шеті; 

біздің жақ. 

 

【己见】 jǐjiàn【 зат.】өз пікірі; жеке 

көз қарасы：各抒～  әркім өз пікірін 

ұстанады; әркімде өзінің көзқарасы бар. 

【己任】jǐrèn【зат.】жеке жауаптылық; 

өз шараусы; жеке ісі. 

【济济】 jǐjǐ〈书〉【 сын.】  байтақ; 

есепсіз; көп сан; қыруар; сансыз; 

сансыз көп; толып жатқан：人才～  

талантты толып жатқан саңлақтар тобы. 

【济济一堂】 jǐjǐ yī tánɡ   көпшілік 

жиыны. 

挤 ( 擠 )jǐ ①  【 ет. 】 жақын; тығыз; 

топтанып қалу; орналасу; топырлау; 

тығыз; үймелеу; жиылу; тобырлану; 

топтану：～做一团  бір топқа үймелеу.

② 【 сын. 】  жиналу; топтану; 

сығылыс：车厢里特别～ Вагонның іші 

тым сығылыс.③【 ет.】итеру; түрту; 

езу; қысу; тыныс тарылу：人多～不进

来   Адам көптен қысылып кіре 

алмайсың.④【 ет.】 сығу; сығып алу; 

сыту：～牛奶   сиыр сауу.⑤【 ет.】
бағындыру; еріксіз көндіру; 

зорландыру; зорлық ету; күштеу; 

мәжбүр ету; мәжбүрлеу; ықтиярсыз 

көндіру. 

【 挤 对 】 jǐ·dui 〈 方 〉【 ет. 】 ①
мәжбүрлеу; ықтиярсыз көндіру; 

бағындыру; еріксіз көндіру; 

зорландыру; зорлық ету; күштеу; 

мәжбүр ету：他不愿意，就别～他了 

Ол қаламаса, оны мәжбүрлеме.②сығу; 

сығыстыру; ығыстыру; сыйғызбау. 

【挤兑】jǐduì【ет.】бағындыру; еріксіз 

көндіру; зорландыру; зорлық ету; 

күштеу; мәжбүр ету; мәжбүрлеу; 

ықтиярсыз көндіру. 

【 挤 咕 】 jǐ·ɡu 〈 方 〉【 ет. 】

жыпылықтату; жыпылықтау; көзді 

ашып-жұму; көзді жыпылықтау; кірпік 

қағу; қыпылықтау; көз қысу; қас қағу; 

ымдау. 

【挤眉弄眼】jǐméinònɡyǎn(～儿)   көз 

қысу; көз қысысу; ымдасу; бет-аузын 

тыжырайту; бет-аузын қисайту：几个

人都对他～，叫他别去  Бірнеше адам 

оған қарап түрін тыжырайтып, оны 

бармауға шақырды. 

【挤轧】 jǐyà【ет.】сығу; сығып алу; 

ығыстыруы, сыйыстырмау; итеру：互

相～ өзара итерісу. 

给 ( 給 )jǐ ① жабдықтану; жабдықтау; 

жетістіру; ：自～ өзін-өзі қамтамасыз 

ету. ② көңілі толу; қанағат ету; 

қанағаттану; қандырылу; риза болу：

家～户足. 

【给付】jǐfù【ет.】тапсыру; беру：按

保险条例～保险金     сақтандыру 

жасаған болсаңыз, сақтандыру 

сыйлығы беріледі. 

【给水】 jǐshuǐ【 ет. 】 су жетістіру; 

сумен жабдықтау (сумен қамтамасыз 

ету үшін жасалған техникалық жабдық). 

【给养】 jǐyǎnɡ【 зат.】 қанағат ету; 

ризалық; үлес ： 补 充 ～   үлесін 

толықтыру. 

【给与】jǐyǔ   “给予”  мағынасында. 

【给予】jǐyǔ〈书〉【ет.】беру, тапсыру; 

сыйға тарту; сыйлау; тарту; сауғаға 

беру; табыстау：～帮助   көмек көрсету. 

脊 jǐ ① арқа омыртқа; бел омыртқа; 

омыртқа; омыртқа жотасы ： ～ 髓  

жұлын. ② жота; қырқа; үстірт; атша 

(жылқының басына ұқсатып ағаштан 

ойып жасаған үй шатырының 

әшекейі)：山～   тау жотасы.③ (Jǐ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 脊 背 】 jǐbèi 【 зат. 】 背 1 

мағынасында; арқа; жон; омыртқа; 

бел:  ~病  арқам ауырып тұр. 

【脊梁】 jǐ·liɑnɡ【зат.】①арқа; жон; 

омыртқа; бел. ② арқа омыртқа; бел 

омыртқа; омыртқа; омыртқа жотасы. 

【脊梁骨】 jǐ·liɑnɡɡǔ【 зат.】① арқа 

омыртқа; бел омыртқа; омыртқа; 

омыртқа жотасы. ② батылдық; бел 

байлағандық; жігерлілік; 

қайраттылық ： 做 人 不 能 没 有 ～  

жұмыскердің қайраттылығы болмауы 

мүмкін емес. 

【脊鳍】jǐqí【зат.】арқа қанаты. 

【 脊 神 经 】 jǐshénjīnɡ 【 зат. 】 бел 

омыртқа жүйкелері; жұлын жүйкелері. 

【脊髓】 jǐsuǐ【зат.】жұлын, омыртқа 

жұлыны. 

【 脊 髓 灰 质 炎 】 jǐsuǐhuīzhìyán   

полиомиелит (жұлын қабынуы). 

【脊索】 jǐsuǒ【зат.】хорда; омыртқа 

(балықтың және т. б. омыртқалы 

жануарлардың арқа сүйегіндегі 

ұзынынан жататын бөлімі): ~ 【ет.】物  

хордалылар. 

【 脊 索 【 ет. 】 物 】 jǐsuǒdònɡwù   

хордалылар; хордалы жануарлар. 

【 脊 柱 】 jǐzhù 【 зат. 】 арқа; жон; 

омыртқа; арқа омыртқа; бел омыртқа; 

омыртқа; омыртқа жотасы. 

【脊椎】jǐzhuī【зат.】①арқа омыртқа; 

бел омыртқа; омыртқа; омыртқа жотасы; 

арқа; жон; омыртқа ： ～ 【 ет. 】 物  

омыртқалы жануарлар; омыртқалылар.

②омыртқа (сүйек). 

【 脊 椎 【 ет. 】 物 】 jǐzhuīdònɡwù 

омыртқалы жануарлар; омыртқалылар. 

【 脊 椎 骨 】 jǐzhuīɡǔ 【 зат. 】 арқа 

омыртқасы; жота омыртқалары. 

掎 jǐ 〈书〉   көтеріп алып жүру; 

сүйретіп алып жүру; сүйреу; тарту; 

тартып алып жүру. 

【掎角之势】jǐjiǎozhīshì    әскерлердің 

біріге шабуыл жасауы. 

鱾 (魢 )jǐ【 зат.】шұбар гирелла(балық 

түрі). 

戟 jǐ①  «цзи» (көне замандағы қару 

түрі).②〈书〉түйреу; шаншу; қағу. 

麂 jǐ【зат.】мунтжак. 

 

jì 

 

计 (計 )jì①【 ет.】 есебін алу; есебін 

шығару; есептеп шығару; есептеу; 

санап шығу; санау：数以万～  сан-

санақсыз; шексіз көп. ② -метр;-граф; 

өлшеуіш：体温～   термометр; градус 

өлшеуіш.③【зат.】стратегия; жоспар; 

бағдарлама：百年大～   Көп жылдық 

ұлы жоспар. ④ 【 ет. 】 мақсатпен; 

мақсатында; көздеп：为加强纪律～ 

тәртіпті күшейту мақсатында.⑤【ет.】
ойласу; пікір алысу; сөз қылу; талқыға 

салу; талқылау; есепке алу; есептелу; 

есептесу; саналу; санасу：不～报酬  

мараппатты есепке алмау  . ⑥ (Jì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【计策】jìcè【зат.】ой; ниет; жоспар; 

айла; айла-әрекет; айла-тәсіл; ақыл-

айла; әдіс; әдіс-айла; бұқпантайлық; 

бұлаң; бұлтарыс; қулық; тәсіл; 

айлакерлік; амал; қулық 有一个好~ бір 

жақсы амал бар . 

【计程车】 jìchénɡchē〈方〉【 зат.】
такси (жалдама автомобиль). 

【计酬】jìchóu【ет.】өтеу; төлеу：按

劳～  жұмыс ақысын төлеу. 

【计划】 jìhuà①【 зат.】жоспар：五

年～  бес жылдық жоспар.②【 ет.】

белгілеу; жоспар жасау; жоспарлау：

先～一下再【ет.】手  Бастаудан бұрын 

жоспарлап алу керек. 

【 计 划 单 列 市 】 jìhuà-dānlièshì  

мемлекеттік жоспарға жеке 

шаруашылық есебіндегі субъектілер 
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ретінде қосылған қалалар. 

【计划经济】 jìhuàjīnɡjì  жоспарлы 

экономика. 

【计划生育】 jìhuàshēnɡyù  жоспарлы 

бала туу; бала тууды жоспарлау. 

【计价】 jìjià【 ет.】 калькуляциялау; 

калькуляция жасау：～器   есептегіш; 

есептеуіш; есепші жабдық. 

【计件工资】 jìjiànɡōnɡzī   істелген 

жұмысқа сай төленетін ақы. 

【计较】 jìjiào【 ет.】① есепке алу; 

есептелу; есептесу; саналу; санасу：他

从不～个人的得失  Ол бұрыннан жеке 

пайдасын есепке алмайды. ② айтысу; 

дауласу; ерегісу; таластыру; таласу：我

不同你～，等你气平了再说 Мен қазір 

сізбен дауласпай-ақ қояйын, сіз 

тынышталғаннан соң сөйлесейік. ③
ойға кіру; ойлану; ойланып көру; сену; 

ойлау：关于这件事我们以后再作～  

Бұл туралы кейінірек тағы ойлап 

көрерміз. 

【计量】jìliànɡ【ет.】①өлшем; өлшеу; 

шама. ② ойға кіру; ойлану; ойланып 

көру; сену; ойлау. 

【 计 谋 】 jìmóu 【 зат. 】 стратегия, 

жоспар, бағдарлама：有～  жоспар бар. 

【计日程功】 jìrìchénɡɡōnɡ  аяқтау 

тұсында; табыс алыс емес; жеңіс ұзақ 

емес: 这一工作已可~ жұмыс аяқталу 

тұсында тұр. 

【计时】 jìshí【ет.】күндеп; мезгілді; 

мерзімді：开始～  мерзімінде бастау. 

【计时工资】jìshíɡōnɡzī  күндеп төлеу; 

мерзімді ақы (істеген күніне төлеу); 

еңбекке мерзімдік ақы төлеу; мерзімдік 

еңбекақы. 

【计数】jìshǔ【ет.】есебін алу; есебін 

шығару; есептеп шығару; есептеу; 

санап шығу; санау：不可～   есептеп 

шығару мүмкін емес. 

【计数】 jìshù 【 ет. 】 мөлшер; сан; 

қорытынды шот：～器   есептеуіш, 

есептегіш. 

【计算】 jìsuàn【 ет.】① есебін алу; 

есебін шығару; есептеп шығару; 

есептеу; санап шығу; санау：～人数  

адамдар санын есептеу.②ойлау; ойлану; 

болжау; есептеу; шамалау：做事要先～

一 下   Істейтін жұмысты алдымен 

жоспарлап алу керек.③қастық ойлау; 

жамандық істеу; тосқауылдау. 

【 计 算 尺 】 jìsuànchǐ 【 зат. 】
логарифмдік сызғыш; логарифм 

сызғышы. 

【计算机】 jìsuànjī 【 зат. 】 есептеу 

машинасы; компьютер: ~ 技术  есептеу 

машинасының техникасы. 

【 计 算 机 病 毒 】 jìsuànjībìnɡdú 

компьютерлік вирус. 

【 计 算 机 层 析 成 像 】
jìsuànjīcénɡxīchénɡxiànɡ  компьютерлік 

томография. 

【计算机程序】 jìsuànjīchénɡxù  ЭЕМ 

бағдарламасы. 

【 计 算 机 断 层 扫 描 】
jìsuànjīduàncénɡsǎomiáo компьютерлік 

томография. 

【 计 算 机 网 络 】 jìsuànjīwǎnɡluò  

есептеуіш тор; есептеуіш машиналар 

торабы. 

【计算机综合征】 jìsuànjīzōnɡhézhēnɡ  

компьютер синдромы; компьютер 

алдында орытғаннан болатын көз ауруы. 

【计算器】 jìsuànqì【зат.】есептеуіш; 

есептегіш; арифмометр; калькулятор. 

【计议】 jìyì【ет.】ойласу; талқылау; 

талдау; ақылдасу; кеңесу; мәжіліс құру; 

мәслихаттасу ： 从 长 ～  жақсылап 

ақылдасу. 

记(記)jì①【ет.】есте сақтау; есте ұстау; 

ойында болу; ойында сақтау; ұмытпау; 

жадында тұту; жаттап алу; елестету; 

еске түсіру; есіне алу ： 好 好 ～ 住 

жақсылап есте сақтап алу.②【 ет.】
жазып қою; белгілеп қою; белгілеу; ен 

салу; жаздырып қою; жазып алу; тіркеп 

алу; тіркетіп қою：～一大功   Ерен 

қаһармандықты тжазып қою.③жазулар; 

әңгіме; баяндау; хикая; аңыз; очерк：

日～  күнделік; естелік.④(～儿) белгі; 

ен; таңба：标～  белгі.⑤【зат.】қал; 

мең; мін; дақ：左边眉毛上有个黑～  

Сол жақ қасының үстінде қара қалы 

бар. ⑥  (Jì) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【记仇】 jìchóu【 ет.】 жаман көру; 

жаны жаратпау; жаратпау; жеккөру：他

这个人从来不～  ОЛ мына адамдарды 

бұрыннан жек көреді. 

【记得】jì·de【ет.】есте сақтау; есте 

ұстау; ойында болу; ойында сақтау; 

ұмытпау; жадында тұту：他说的话我

还～   Оның айтқан сөзін мен әлі де 

есімде сақтап жүрмін. 

【记分】 jìfēn(～儿 )【 ет.】 ұпайлар 

есебін жүргізу：～员  ұпай есептеуші 

әділқазы. 

【 记 工 】 jìɡōnɡ 【 ет. 】 жасаған 

жұмысты есепке алу; есеп жүргізуші; 

есепке алушы; есепші. 

【记功】 jìɡōnɡ【 ет.】 қызметін атап 

өту; еңбегін атап айту：～一次  еңбегін 

бір рет атап айту. 

【记挂】 jìɡuà〈方〉【 ет.】 ойлану; 

ойлау; қамын жеу; қамын ойлау; 

абыржу; алаңдау; жабырқану; 

мазасыздану; тынышсыздану：好好养

病，不要～厂里的事  Жақсылап емдел, 

зауыттағы шаруаларды ойлап 

абыржудың қажеті жоқ. 

【记过】jìɡuò【ет.】сөгіс; сөгіс беру; 

сөгіс жариялау：记了一次过  Бір рет 

сөгіс алу. 

【记号】jì·hɑo【зат.】ишарат; нышан; 

ырым; белгі; ен; таңба; ：打～  белгі 

қою. 

【 记 恨 】 jì·hèn 【 ет. 】 кекшілдік; 

дықшылдық; кінәмшылдық; 

өкпелегіштік; өкпешілдік ： ～ 在 心  

жүрегіндегі кекшілдік. 

【记录】 jìlù ①【 ет. 】 жазып қою; 

жаздырып қою; жазып алу; тіркеп алу; 

тіркетіп қою ： ～ 在 案  тіркелген 

көрсеткіштер.②【 зат.】 хаттама：会

议～   жиналыс хаттамасы.③【зат.】

хаттамашы; хатшы：推举他当～  Оны 

хтшы ретінде таңдау.④   рекорд (ең 

жоғары дәрежелі табыс көрсеткіші): 世

界 ~ әлем рекорды. ⑤ “ 纪 录 ”  

мағынасында. 

【记录片儿】 jìlùpiānr   “纪录片儿”   

мағынасында. 

【记录片】jìlùpiàn    документальдық 

фильм; кинодокумент: 历史~  тарихи- 

документальдық фильм. “ 纪 录 片 ”  

мағынасында. 

【记名】 jìmínɡ【 ет.】 атаулы; атты; 

иелі; иесі аталған：无～投票  жабық 

дауыс беру; жасырын дауыс буру. 

【记【 зат.】制】 jìmínɡzhì【 зат.】
атаулы жүйе; аты аталатын жүйе. 

【记取】 jìqǔ【 ет.】 жадында тұту; 

жаттап алу; есте сақтау; есте ұстау; 

ойында болу; ойында сақтау; 

ұмытпау: ～教训   сабақ алу; сабақты 

есінде сақтап қалу. 

【记认】 jìrèn①【 ет.】 айырып тану; 

анықтап тану; танып қалу; байқап білу; 

байқап қалу; жорамалдап білу; тану; 

танып айыру; білу：她穿着一条黄裙

子，最好～   Ол тым қатты байқалатын 

сары белдемше киіп жүрген еді. ②

〈方〉【 зат.】 айырып тану; анықтап 

тану; танып қалу; жадында тұту; 

жаттап алу. 

【记事】 jìshì【 ет.】①жазба; жазу; 

хронологиялық жазбалар; оқиғаларды 

жазып қалдыру：～册  жазба кітабы; 

қойын дәптер.②есте сақтау; есте ұстау; 

ойында болу; ойында сақтау; ұмытпау. 

【记事儿】jìshìr【ет.】өзін есте ұстау; 

есін білу; өз-өзін ұмытпау：我五岁

才～  Мен өзімді бес жасымнан білемін. 

【记述】 jìshù 【 ет. 】 жазба; жазу; 

жазып қалдыру ： ～ 往 事   өткенді 

жазып қалдыру. 

【记诵】 jìsònɡ 【 ет. 】 жаттап алу; 

жатқа айту; жаттау：他从小就～了许多

古代诗文  Ол кішкентай кезінен көне 

поэзияны жаттап алатын. 

【记性】jì·xinɡ【зат.】ес; жады; зерде; 

ақыл：～好  зерделі; жадында жақсы 

сақтайды. 

【记叙】 jìxù【 ет.】 суреттеу; айтып 

беру; баяндау; мазмұндау; айту; 

әңгімелеу：书中～了很多【зат.】人趣
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事   кітапта көптеген атақты 

адамдардың қызықты әңгімелері 

баяндалған. 

【记叙文】 jìxùwén【 зат.】 баяндау; 

бейнелеу; жазып шығару; сипаттау; 

суреттеп жазу; суреттеу. 

【记要】jìyào  “纪要”  мағынасында. 

【记忆】 jìyì①【 ет.】 елестету; еске 

түсіру; есіне алу：小时候的事情有些还

能～起来   Балалықтағы оқиғаларды әлі 

де біраз еске түсіру керек.②【 зат.】

ақыл, ес, жады, зерде：～犹新   әлі 

күнге дейін есінде; есте әлі сайрап 

тұрғандай. 

【记忆力】jìyìlì【зат.】ақыл, ес, жады, 

зерде：～强   есінде жақсы сақтауды; 

жақында жақсы ұстау. 

【记载】 jìzǎi ①【 ет. 】 жазып алу; 

жазып қою：据实～  деректерге сүйене 

отырып жазып қою.②【 зат.】жазба; 

жазу; жазбалар; жауап; мазмұндама; 

түсінік：我读过一篇当时写下的～  

Мен сол кезде жазылған жазбаларды 

оқығанмын. 

【记者】jìzhě【зат.】тілші; журналист 

әйел; журналшы (журналистикамен 

шұғылданушы адам); газет қызметкері; 

газетші. 

【记住】jìzhu   жадында тұту; жаттап 

алу; есінде сақтап қалу. 

伎 jì ① біліктілік; мамандық; өнер; 

ұсталық; шеберлік;  “技”  мағынасында.

②әнші; өлеңші (әйел); биші; биші әйел; 

биші қыз：歌～  әнші қыз. 

【伎俩】jìliǎnɡ【зат.】айла-амал; айла-

шарғы; астыртын әрекет; қулық-

сұмдық (арамдықпен мұратқа 

жетушілердің жасайтын әрекеті); айла; 

айла-тәсіл; әдіс; қулық; сұмдық：骗人

的～  Айлакердің қулығы. 

齐 (齊 )jì〈书〉①ас қатығы; астатым; 

дәм-татымдық; дәмдеуіш; дәмқосар; 

тұздық (тұз, бұрыш, пияз сияқты).②
ерітпе қоспасы; қорытпа; қоспа; 

құйынды. 

纪 1(紀)jì   тәртіп; тәлім：军～  әскери 

тәртіп. 

纪 2(紀 )jì①   “记”  мағынасында.②
баспалдақ; белде; дәуір; заман; кез; 

кезең; мезгіл; шақ：世～  ғасыр. ③

【зат.】дәуір; заман; кезең . 

【纪纲】jìɡānɡ〈书〉【зат.】заңдылық; 

құқық тәртібі; құқықтық тәртіп. 

【纪检】jìjiǎn【зат.】тәртіптік тексеру; 

инспекция; тексеріс ： ～ 工 作   

жұмысты тексеру. 

【纪录】 jìlù①【 зат.】 үздік табыс; 

рекорд (ең жоғары дәрежелі табыс 

көрсеткіші) ： 创 造 新 的 世 界 ～  

Әлемдегі жаңа рекордқа қол жеткізу.也

作记录.②“记录”  мағынасында. 

【纪录片儿】jìlùpiānr〈口〉【зат.】记

录片儿 мағынасында. 

【 纪 录 片 】 jìlùpiàn 【 зат. 】
документальдық фильм; кинодокумент: 

历史~  тарихи- документальдық фильм. 

记录片 мағынасында. 

【纪律】 jìlǜ 【 зат. 】 тәртіп; тәлім-

тәрбие：遵守～  тәртіпті сақтау. 

【纪年】jìnián①【ет.】жыл есебі; жыл 

санау. ② 【 зат. 】 жылнама; шежіре; 

хабар; хроника. 

【纪念】(记念)jìniàn①【ет.】атап өту; 

мерекелеу; құрметпен мерекелеу; 

салтанатпен атап өту ： 用 实 际 行

【ет.】～先烈   Шынайы салтанатпен 

қаза тапқан жауынгерлерді атап өту.②

【 зат. 】 естелік сыйлық; кәдесый; 

сувенир ：这张照片给你做个～吧  

Мына суреттерді сізге естелік ретінде 

берейін. 

【纪念碑】 jìniànbēi【зат.】құлпытас; 

ескерткіш; жәдігер; монумент 

(көрнектілігі, үлкендігі, әсерлілігі 

жағынан зор ескерткіш)：人民英雄～  

Халық қаһармандарына арналған 

ескерткіш. 

【纪念币】 jìniànbì【 зат.】мерекелік 

мәнет; мерекелік тиын; мерекелік шақа. 

【纪念册】 jìniàncè【 зат.】 альбом; 

суретжиғы (өлең, сурет, марка т. б. 

жинауға арналған дәптер, кітап). 

【纪念封】 jìniànfēnɡ【 зат.】 естелік 

хат; ескертуші хат. 

【 纪 念 馆 】 jìniànɡuǎn 【 зат. 】

мұражай：鲁迅～  Лу Шүн мұражайы. 

【纪念品】 jìniànpǐn【 зат.】 естелік 

сыйлық; кәдесый; сувенир. 

【纪念日】 jìniànrì【 зат.】мерейтой; 

мүшелтой; жылдық мереке; еске алу 

күні; атап өту күні: 大学成立百年～ 

университеттің жүз жылдық мерейтойы. 

【纪念邮票】 jìniànyóupiào  естелік 

марка; естелікке берілген марка. 

【纪念章】 jìniànzhānɡ【зат.】медаль; 

естелік төсбелгі. 

【 纪 实 】 jìshí ① 【 ет. 】 деректерді 

жазып қалдыру; нақты жазбалар; нақты 

деректер; факт мәліметтер ：～文学 

нақты әдеби деректер. ② 【 зат. 】
құжаттық; деректі; документальдық; 

құжатпен дәлелдейтін ：《 植 树 活

【 ет. 】 ～ 》   Ағаш отырғызудығ 

құжаттық деректері. 

【纪事】jìshì①【ет.】нақты деректер; 

деректерді жазып қалдыру; нақты 

жазбалар; факт мәліметтер：～诗 .②

【 зат. 】 жазба жүргізу; жазбалар; 

тарихи деректер：《唐诗～》   Таң 

дәуірі өлеңдері жазбалары. 

【纪事本末体】 jìshìběnmòtǐ【 зат.】
тарихи монография. 

【纪行】jìxínɡ【зат.】жол естеліктері：

《延安～》  Янан жол естеліктері. 

【纪要】jìyào【зат.】қысқаша кіріспе; 

қысқаша шолу; маңызды деректер：会

谈～  интервью туралы қысқаша шолу. 

【纪元】jìyuán【зат.】①біздің дәуір; 

осы кезең: 前 ~ біздің заманымызға 

дейін.②дәуір; заман; кезең 在人类历史

开辟了新 ~ адамзат тарихында жаңа 

дәуір ашу. 

【纪传体】jìzhuàntǐ【зат.】ғұмырнама; 

өмірбаян; өмірнама; анналы (тарихи 

оқиғалардың жылға бөлініп жазылуы). 

技 jì①жүйріктік; зеректік; қабілеттілік; 

мүмкіндік; істей алушылық; істеуге 

икемділік;  еп; ептілік; епшілдік; икем; 

икемділік; шеберлік; іскерлік; істей 

білу; әдет; дағды; икем; машық：～术  

өнер; ұсталық; шеберлік.②(Jì)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【技法】jìfǎ【зат.】әдіс; тәсіл; техника 

(бір істі орындағанда қолданылатын 

әдіс)：雕塑～ мүсін жасау техникасы. 

【技改】jìɡǎi【ет.】жаңалау; жаңарту; 

жаңғырту; үлгілендіру (қайсыбір 

нәрсені қазіргі тілекке жағдайға сәйкес 

өзгерту)：～项目  жаңарту проекті. 

【技工】 jìɡōnɡ【зат.】білікті маман; 

зергер; мастер; ұста; шебер; ісмер. 

【 技 工 学 校 】 jìɡōnɡxuéxiào  

техникалық мектеп: техникалық 

училище. 

【技击】jìjī【зат.】бокс (белгілі ереже 

бойынша жұдырықтасып ойнайтын 

спорттық ойын) ： 精 于 ～   бокс 

шеберлігін меңгеру. 

【 技 能 】 jìnénɡ 【 зат. 】 біліктілік; 

мамандық; өнер; ұсталық; шеберлік; 

амал-әрекет; ебдей; ебдейлілік; ебедей; 

еп; ептілік; жырындылық; жытқырлық; 

икем; машық; оңтайлылық; 

тәсілқойлық; ысылғандық ： 基 本 ～  

негізгі шеберлік. 

【技巧】 jìqiǎo【 зат.】① әдіс; тәсіл; 

техника (бір істі орындағанда 

қолданылатын әдіс); біліктілік; 

мамандық; өнер; ұсталық; шеберлік; 

амал-әрекет; ебдей; ебдейлілік：绘画～  

сурет салу шеберлігі. ② әдет; дағды; 

икем; машық：～比赛  әдеттегі жарыс. 

【技巧运动】jìqiǎoyùndònɡ  акробатика 

(цирк ойындары гимнастикасы). 

【技师】 jìshī 【 зат. 】 техник (орта 

дәрежелі техникалық білімі бар маман); 

зергер; мастер; ұста; шебер; ісмер. 

【 技 术 】 jìshù 【 зат. 】 ① техника 

(өндіріс құралдарының жинағы)：～先

进  алдыңғы техника.②техника (бір істі 

орындағанда қолданылатын әдіс)：～

改造  техникалық қайта құру. 

【技术改革】 jìshùɡǎiɡé  техникалық 

қайта құру; техникалық өзгеріс. 

【技术革命】jìshùɡémìnɡ  техникалық 

революция. 
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【技术革新】 jìshùɡéxīn  техникадағы 

жаңашылдық. 

【技术科学】 jìshùkēxué  техникалық 

ғылымдар. 

【 技 术 性 】 jìshùxìnɡ 【 зат. 】 ①

техникалық：这种工作，～要求较高 

Бұл жұмыстың техникалық талаптары 

жоғары.②техникалық жақ; техникалық 

сала ： ～ 问 题 техникалық сала 

мәселесі. 

【技术学校】 jìshùxuéxiào  техникум; 

техникалық училище. 

【技术员】jìshùyuán【зат.】техник. 

【技术装备】jìshùzhuānɡbèi  техника; 

техникалық құрылғылар. 

【技校】 jìxiào【 зат.】    техникум; 

кәсіптік техникалық мектеп; 

техникалық училище. 

【技痒】jìyǎnɡ【сын.】 дуылдап қышу; 

қақсау; сырқырау; қолы қышу：他看别

人打球，不觉～   Ол басқа адамның 

футбол ойнап жатқанын көрсе, өзі де 

қарап тұра алмайды. 

【技艺】jìyì【зат.】амал-әрекет; ебдей; 

ебдейлілік; ебедей; еп; ептілік; 

жырындылық; жытқырлық; икем; 

машық; оңтайлылық; тәсілқойлық; 

ысылғандық ：～高超   өте жоғары 

икемділік. 

芰 jì  су жаңғағы; батпақ жаңғағы; 

чилим; шылым. 

系 jì【ет.】байлау; түю; байланыстыру; 

байлау; буу; түймелеу; түймесін салу; 

ілгегін салу; ілгектеу; ілмектеу：～鞋

带  бәтеңке бауын байлау. 

忌 jì① көре алмау; күндеу; қызғану; 

қызығу：～刻   жауыз; жаман ниетті; 

қара ниетті; қас ниетті; қаскүнем.②
елеңдеу; күдіктену; қауіпсіну; 

қауіптену; қорқу; сақтану; сескену; 

тіксіну：顾～  қорқу; сескену.③【ет.】
жарамайтын; тыйым салынған; жол 

бергісіз; жол беруге болмайтын; 

кешірілмейтін：～生冷   шикі және 

салқын тағамдарды жеуге тыйым 

салатын диета(тамақ жеу тәртібі). ④

【ет.】жаман әдеттерден бас атрту：～

酒  арақтан бас тарту; ішуді тастау. 

【忌辰】 jìchén【 зат.】 еске түсіру; 

есіне алу; зерде; қаза тапқан күн. 

【忌惮】 jìdàn〈书〉【 ет.】жасқану; 

имену; сескену; үрейлену; үрку; шошу; 

елеңдеу; күдіктену; қауіпсіну; 

қауіптену; қорқу; сақтану; тіксіну：肆

无～өз бетімен істеу; өз дегенімен істеу. 

【忌妒】jì·du【ет.】көре алмау; күндеу; 

қызғану：～心    күншіл; қызғаншақ; 

іші тар (іші тар адам). 

【忌恨】jìhèn【ет.】жаман көру; жаны 

жаратпау; жаратпау; жеккөру：～他人  

оны жек көретін адам. 

【忌讳】jì·huì【ет.】①тыйым; аттеріс; 

табу; тыйым сөз (алғашқы қоғам 

адамдарының сөзге, іске не затқа 

тыйым салу әдеті)：过年过节～说不吉

利的话  Жаңа жыл мерекесінде жаман 

сөздерді айтуға тыйым салынады. ②
аулақ болу; аулақ жүру; қашу; шыдай 

алмау：在学习上，最～的是有始无终  

Сабақта ең жаныма жақпайтыны істі 

жартылай қалдыру. 

【忌克】jìkè  “忌刻” мағынасында. 

【忌刻】jìkè【ет.】күндеп; қызғанып; 

қызғанышпен. 

【忌口】jìkǒu【ет.】  орынсыз сөздер; 

қажетсіз сөздер; орынсыз сөздерді 

айтудан аулақ болу. 

【忌日】jìrì【зат.】①жаназа күні; ас 

беру күні.②бақытсыз күн; бейбақ күн; 

сәтсіз күн. 

【 忌 语 】 jìyǔ 【 зат. 】 табу сөздер; 

айтуға тыйым салынған сөздер ：行

业～ табу сөздер саласы. 

【忌嘴】 jìzuǐ 【 ет. 】 диета сақтау; 

тамақтанудың ерекше тәртібін сақтау. 

际（際） jì①шама шегі; шек; ернеу; 

кенере; қыр; шек; шет：天～горизонт; 

көкжиек.② ішінде; -да; -де; -та; -те：

脑 ～ оймен; ойша. ③ арада; аралық; 

арасында; арасындағы：国～ мемлекет 

аралық.④〈书〉кезінде; кезде; дереу; 

уақытында ： 正 当 革 命 胜 利 之 ～  

революция жеңісі кезінде.⑤〈书〉әділ; 

әділетті; тура; турашыл.⑥душар болу; 

тап болу; тартылу; ұшырау; ілігу; 

іліну：遭～  бақытсыздыққа тап болу. 

【际会】 jìhuì〈书〉【 ет.】жолығу; 

кездесу; ұшырасу：风云～ бұлттармен 

кездесу; күтпеген кездесу. 

【际涯】 jìyá 〈书〉【 зат. 】 ернеу; 

кенере; қыр; шек; шет; белгі; жік; меже; 

шеқара. 

【际遇】 jìyù〈书〉【 ет.】жазмыш; 

махфуз; тағдыр; несібе; пешене; 

ауыртпалық; жағдай; нәсіп; хал. 

妓 jì   жәлеп; жезөкше; салдақы：娼～ 

жөзекше. 

【妓女】 jìnǚ【зат.】салдақы; гетера; 

жәлеп; жезөкше. 

【妓院】jìyuàn【зат.】жезөкшелер үйі. 

剂 ( 劑 )jì ① тіркестіру; үйлестіру; 

байланыстыру; сиғызу; сай болу; сай 

келу; үйлесу; бірге қосылатын; бірге 

тіркесетін; үйлесімді：调～  қажетті 

пропорцияда үйлестіру. ② амал; әдіс; 

жол; құрал; лаж; дауа; дәрі; дәрі-дәрмек; 

декокт; нәр; реактив (басқа бір затқа 

қосқанда химиялық реакция туғызып, 

ізделетін затты сол құрамнан табуға 

мүмкіндік беретін зат):麻醉～ есірткі 

дәрілер. ③ құрам; негіз; себеп 

(табиғатта алуан түрлі құбылыстарды 

тудыратын себептер) ： 冷 冻 ～  

мұздатқыш агент. ④ ( ～儿 ) 【 зат. 】

мөлшер. ⑤【 мөл. 】 алу; қабыл алу; 

қабылдау ：第一～药   бірінші рет 

қабылдауға арналған дәрі.也说服(fù). 

【剂量】 jìliànɡ【зат.】мөлшер; доза: 

按~服药  мөлшерлеп қабылдау. 

【剂型】 jìxínɡ【 зат.】 түр (дәрі): 片

状～ таблетка түріндегі дәрі. 

【剂子】jì·zi【зат.】ашытуға арналған 

қамыр кесегі. 

季 jì①【зат.】маусым; мерзім; мезгіл: 

冬～  қыс мезгілі.② (～儿 )【 зат.】
маусымды; маусымдық; мерзімді; 

маусым; мерзім ： 雨 ～   жаңбыр 

маусымы. ③ маусым соғы; мезгіл 

соңы：清～ Цин династиясының соңғы 

жылдары.④маусымның соңғы айы：～

春  көктемнің соңғы айы.参看 937 页

“ 孟 ” 、 1769 页 “ 仲 ”. ⑤ кішілік; 

кейінгі：～弟  кіші іні.⑥ (Jì)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【季春】 jìchūn【 зат.】 ай күнтізбесі 

бойынша үшінші ай; көктем соңы. 

【季冬】 jìdōnɡ【 зат.】 ай күнтізбесі 

бойынша он екінші ай; қыстың соңғы 

айы. 

【季度】 jìdù【 зат.】 квартал; тоқсан 

(үш ай)：～预算   тоқсандық есеп 

жүргізу. 

【季风】 jìfēnɡ【 зат.】 муссон (жыл 

маусымына қарай теңізден құрлыққа, 

құрлықтан теңізге қарай ауысып 

соғатын жел). 

【季风气候】 jìfēnɡqìhòu  муссондық 

климат. 

【季候】 jìhòu〈方〉【 зат.】 мезгіл; 

мерзім; маусым：隆冬～  қатаң қыс 

маусымы. 

【季节】 jìjié【 зат.】мезгіл; мерзім; 

маусым：农忙～  ауыл шаруашылыға 

науқаны. 

【季节工】jìjiéɡōnɡ【зат.】маусымшы 

(маусымдап істейтін жұмысшы). 

【季军】 jìjūn【 зат.】 үшінші орын 

алған спортшы. 

【季刊】jìkān【зат.】үш айлық; тоқсан 

сайын шығатын басылым. 

【季秋】 jìqiū 【 зат.】 ай күнтізбесі 

бойынша тоғызыншы ай; күздің соңғы 

айы. 

【季世】 jìshì 〈书〉【 зат. 】 соңғы 

жылдар; дәуір соңы. 

【季夏】 jìxià 【 зат.】 ай күнтізбесі 

бойынша алтыншы ай; жаздың соңғы 

айы. 

垍 jì〈书〉жер; жер қыртысы; құйқа; 

қыртыс; топырақ. 

济 (濟 )jì①  кешіп өту; өтукізу：同舟

共～  сәтсіздіктен бірлесе өту.②болысу; 

ермек ету; жәрдем беру; жәрдем жасау; 

жәрдем көрсету; жәрдемдесу; көмек 

көрсету; көмектесу ： 接 ～  

материалдық көмек көрсету.③баһралы; 
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берекелі; игі; игілікті; пайдалы; 

тиімді：无～于事   пайдасыз болу; 

шаруаға көмегі болмау. 

【济贫】jìpín【ет.】кедейлерге көмек 

көрсету; шарасыздарға көмек қолын 

ұсыну：赈灾～  табиғат апаты кезінде 

шарасыздарға көмек көрсету. 

【 济 世 】 jìshì 【 ет. 】  әлемге 

жарылқаушылық; көпшілікке 

жақсылық жасау; қайырым көрсету; 

дүниеге шарапат  жасау ： ～ 安 民  

Қайырым көрсетіп халықты 

тыныштандыру. 

【济事】jìshì【сын.】 шаруаға болысу; 

істің алға басуы үшін көмек көрсету. 

迹(跡、蹟)jì①белгі; жым; із：足～ аяқ 

іздері.②естелік; із; мирас; мұра; ізінен 

бару：古～ көненің мұралары.③амал; 

әрекет; қылық; іс; жосық; тәлім; тәртіп. 

【迹地】 jìdì【 зат.】 бөлінген орын 

(ағашын кесу үшін бөлінген жер телімі). 

【迹象】jìxiànɡ【зат.】із; белгі; нышан; 

сыңай; жым：～可疑  күмәнді іздер. 

洎 jì〈书〉 дейін; жету：～乎近世  

жаңа заман келгенге дейін. 

既 jì①【үс.】已经：～成事实  болып 

қалған факт.②连 солай болғандықтан; 

солайша; сондықтан (сөйлемдерді 

байланыстыратын жалғаулықтар 

орнына қолданылады)：～来之，则安

之   кеген болғандықтан, қайта кетуді 

ойлама.③〈书〉аяқтап шығу; аяқтау; 

бітіру：食～  толық күн тұтылудың 

басталуы.④【үс.】да; де; және; мен; 

пен; тағы：～高且大   биік әрі үлкен. 

【既而】jì’ér〈书〉连 көп кешікпей; 

тезден; жақында жақын арада; жылдам; 

тез：～大家一起欢呼起来  Тез арада 

көпшілік бірге айғай салып 

қошеметтеді. 

【既然】 jìrán 连 ал; егерде; солай 

болғандықтан; солайша; сондықтан 

(сөйлемдерді байланыстыратын 

жалғаулықтар орнына қолданылады)：

你～一定要去，我也不便阻拦  Сенің 

міндетті түрде баруың керек 

болғандықтан мен саған кедергі 

жасамаймын. 

【既是】jìshì 连 солай болғандықтан; 

ал; егерде; солайша; сондықтан：～他

不 愿 意 ， 那 就 算 了 吧   Ол 

қаламағандықтан ұмытқан жөн. 

【既往】jìwǎnɡ【зат.】①өткен; өткен-

кеткен; өткен уақыт; өткен күндер：一

如 ～ әдеттегідей; өткендегідей. ②
баяғыда; ертеде; өткен кезеңдерде; 

өткенде ： 不 咎 ～  өткен үшін 

айыптамау; баяғыда өткен іс үшін 

кінәламау. 

【既往不咎】 jìwǎnɡbùjiù   өткеннің 

артынан қумау; өткен үшін айыптамау; 

баяғыда өткен іс үшін кінәламау. 

【既望】 jìwànɡ〈书〉【 зат.】 айдың 

толған кезі; толған ай. 

勣 jì 〈 书 〉 еңбек; қызмет; жеңіс; 

жетістік; табыс. 

哜(嚌)jì〈书〉дәмін тату; дәмін көру; 

ауыз тию. 

【哜哜嘈嘈】jì·jicáocáo【ел.】 айқай-

ұйқай; бақ-шақ; ың-жың：屋里面～，

不知他们在说些什么  Бөлмеде айғай-

шу болып, олардың не туралы 

сөйлесені белгісіз. 

觊(覬)jì〈书〉дәмелену; сену; үміттену; 

нану; сүйену; үміттену. 

【觊觎】 jìyú〈书〉【 ет.】 талаптану; 

таласу; ұмтылу; үміт ету; үміткерлену; 

үміттену; қызығу; сұғанақтану; 

сұқтану ： ～ 世 界 霸 权   әлемдік 

гегемонияға таласу. 

继 ( 繼 )jì ① әрі қарай жүргізу; 

жалғастыру; жалғау; жүргізе беру; созу; 

ұзарту ： ～ 任   ісін жалғастыру; 

ізбасары болу.②连 артынан; жалғаса; 

соңынан; ізінше; іле-шала; кейін; содан 

кейін; сонан; сонан кейін; сонан соң; 

соңыра; сосын.③(Jì)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【继承】jìchénɡ【ет.】①мұрагер болу; 

ие болу; иелену; мұра ету ： ～ 人 

мұрагер. ② әрі қарай жүргізу; 

жалғастыру; жалғау; жүргізе беру; созу; 

ұзарту; ие болу; иелену; мұра ету：～

文化遗产  мәдени мұраны жалғастыру.

③ие болу; иелену; мұра ету：～先烈的

遗业  қаза болған батырлардың жоғары 

мақсаттарын иелену. 

【 继 承 权 】 jìchénɡquán 【 зат. 】
мұрагерлік құқығы; мұра иелену 

құқығы. 

【继承人】jìchénɡrén【зат.】мирасқор; 

мұрагер; ізбасар: 法 定 ～  заңды 

мирасқор. 

【继而】 jì’ér 连 артынан; жалғаса; 

соңынан; ізінше; іле-шала; кейін; содан 

кейін; сонан; сонан кейін; сонан соң; 

соңыра; сосын：人们先是一惊，～哄

堂大笑   адамдар алдымен қорқып, 

артынан қатты күліп жіберді. 

【继父】jìfù【зат.】өгей әке. 

【继母】 jìmǔ【 зат.】 өгей ана; өгей 

шеше. 

【继配】jìpèi【зат.】екінші рет некеге 

тұру; екінші рет үйлену. 

【继任】jìrèn【ет.】орнын басу. 

【继室】jìshì【зат.】екінші әйел; тоқал. 

【继嗣】 jìsì〈书〉①【 ет.】 бала 

асырап алу; ұл асырап алу.②【зат.】
асыранды ұл. 

【继往开来】jìwǎnɡkāilái  мұра иеленіп, 

оны әрі қарай дамыту. 

【继位】jìwèi【ет.】тақты иелену; тақ 

мұрагерлігі：～典礼  тақ мұрагерлігі 

салтанаты. 

【继武】 jìwǔ〈书〉【 ет.】 ізін басу; 

алдындағы адамның жолын жалғастыру. 

【继续】jìxù【ет.】әрі қарай жүргізу; 

жүргізе беру; созу; ұзарту; жалғастыру; 

жалғас; жалғасу; жалғау; одан арғысы; 

созыла беру; тоқталмау ： ～ 不 停 

тоқтаусыз жалғасу. 

【继续教育】 jìxùjiàoyù  тоқтаусыз 

білім. 

【继子】jìzǐ【зат.】өгей бала; өгей ұл. 

偈 jì【зат.】гата; төрт жолды әнұран. 

徛 jì〈方〉【ет.】тұру; тұрып қалу. 

寄 jì ① 【 ет. 】 жұмсау; аттандыру; 

жөнелту; жібергізу; жіберу; салу：～信  

хат жөнелту.②【 ет.】бекіту; жүктеу; 

тапсырту; тапсыру; басқаруына беру; 

сеніп тапсыру：～存  сақтап қоюға 

сеніп тапсыру.③нану; сену; сүйену; иек 

арту; иек сүйеу; иек тіреу; сүйену; 

таяну; тірелу ： ～ 食   арамтамақ; 

жатып-ішер. ④ мақұлдау; мойындау; 

тану：～父 өкіл әке; атанған әке.⑤(Jì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【寄存】 jìcún 【 ет. 】 сақтап қоюға 

сеніп тапсыру：小件行李～处   біраз 

жүктерді қоймаға сақтап қоюға сеніп 

тапсыру. 

【寄存器】 jìcúnqì【 зат.】 тіркелім; 

көрсеткіш; тізім. 

【 寄 递 】 jìdì 【 ет. 】 апарып беру; 

жеткізу; аттану; жөнелту; жөнелтілу; 

жөнелтім; жіберу; жіберілу:  ～邮件  

пошта жөнелту. 

【寄放】 jìfànɡ 【 ет. 】 сақтап қою; 

қалдыру; қалдырып кету; тастап кету：

把箱子～在朋友家  қорапты досымның 

үйіне қалдырдым. 

【寄费】 jìfèi【зат.】жөнелту бағасы; 

жөнелтім ақшасы; жіберу үшін 

төленетін ақша: 要付多少~ ? сәлемдеме 

үшін қанша ақша төлеу керек?. 

【寄籍 】 jìjí 【 зат. 】 баспана табу; 

жататын орын табу: ~ 出林  дәруіш 

болып өмір сүру; жұрттан безіп ғұмыр 

кешу. 

【寄居】 jìjū 【 ет. 】 тұру; жайласу; 

орналасу; түсу：她从小就～在外祖父

家 里   Ол бала кезінен нағашы 

атасының үйінде тұрады. 

【寄卖】jìmài【ет.】комиссияға беру; 

комиссияға қабылдау ： ～ 行  

комиссиялық дүкен. 

【 寄 名 】 jìmínɡ 【 ет. 】 өкілдік 

туысқандық қабылдау; өкілдік жасау. 

【寄情】 jìqínɡ【 ет.】 сізімін білдіру; 

сезімін сыйлау：～山水   таулар мен 

өзендерге сезімін білдіру. 

【寄人篱下】 jìrénlíxià  арамтамақ 

болып өмір сүру; біреудің есебінен өмір 

сүру. 

【寄生】 jìshēnɡ【ет.】①паразитизм; 

арамтамақтық; жатып ішушілік; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/берекелі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/игі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/игілікті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайдалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тиімді/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарылқаушылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарылқаушылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жақсылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шарапат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/із/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғастырушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/амал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әрекет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жосық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәлім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәртіп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/белгі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нышан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыңай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/солайша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сондықтан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аяқтау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бітіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/және/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тағы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жылдам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тез/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/егерде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/солайша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сондықтан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/егерде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/солайша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сондықтан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өткен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өткен-кеткен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өткен-кеткен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/еңбек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қызмет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жеңіс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жетістік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/табыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқай-ұйқай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқай-ұйқай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бақ-шақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ың-жың/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәмелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үміттену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талаптану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұмтылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үміттену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қызығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұғанақтану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сұқтану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/созу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұзарту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/артынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/соңынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ізінше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іле-шала/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кейін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сонан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/соңыра/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сосын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/созу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұзарту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иелену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мирасқор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұрагер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ізбасар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/артынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/соңынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ізінше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іле-шала/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кейін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сонан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/соңыра/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сосын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/созу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұзарту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғастыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоқталмау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұмсау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аттандыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жөнелту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жібергізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіберу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бекіту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүктеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тапсырту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тапсыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таяну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тірелу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арамтамақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мақұлдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мойындау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көрсеткіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тізім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жеткізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жөнелту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жөнелтілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жөнелтім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіберу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіберілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қалдыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орналасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арамтамақтық/


352 

 

жауыздық; масылдық. ② паразиттену; 

паразиттік тіршілік ету; арамтамақ 

болу; біреудің еңбегімен күн елту; 

біреудің қанын сору; біреудің 

арқасында күн көру ： ～ 阶 级  

паразиттер класы. 

【寄生虫】 jìshēnɡchónɡ 【 зат. 】①
паразит; тоғышар (бір жәндіктің қанын 

сорып күнелтетін екінші бір жәндік 

мыс. кене, бүрге т. б). ② арамтамақ; 

жатыпішер; жауыз; қанішер; масыл. 

【寄食】 jìshí 【 ет. 】 арамтамақтық; 

жатып ішерлік; арамтамақ болу; 

біреудің арқасында күн көру. 

【寄售】jìshòu【ет.】комиссияға беру; 

тауарды біреудің тапсыруымен сату. 

【寄宿】 jìsù【 ет.】① түнеуге қалу; 

қону; қонып шығу; түнеу：我～在一个

朋友家里  Мен бір досымның үйінде 

қонуға қалдым. ② интернатта тұру; 

мектеп жатақханасында тұру; 

университет жатақханасында ： ～ 生 

мектеп-интернат оқушысы. 

【寄宿生】 jìsùshēnɡ【 зат.】мектеп-

интернат оқушысы; университет 

жатақханасында тұратын студент; 

интерн (интернатурада жүрген дәрігер). 

【 寄 托 】 jìtuō 【 ет. 】 ① сақтауға 

қалдыру; бекіту; жүктеу; тапсырту; 

тапсыру ： 把 孩 子 ～ 在 邻 居 家 里  

Балаларды көршілердің үйіне 

тапсырып кету. ② арту; жүктеу; 

міндеттеу：～哀思   қайғысын артып 

қою. 

【寄养】jìyǎnɡ【ет.】тәрбиелеуге беру; 

тәрбиелеуге тапсыру：她从小～在姑母

家  Ол кішкентай кезінен-ақ тәтесінің 

үйіне тәрбиеленуге берілген. 

【寄予】 (寄与 )jìyǔ【 ет.】① бекіту; 

жүктеу; тапсырту; тапсыру ; 

басқаруына беру; сеніп тапсыру：国家

对于青年一代～极大的希望  Мемлекет 

жас ұрпаққа үлкен үміт артып отыр.②
айту; аудару; білдіру; көрсету; 

тигізу ： ～ 无 限 同 情   шексіз 

ынтымақтастығын білдіру. 

【寄语】 jìyǔ①【 ет.】 айтып беру; 

жеткізе алу; жеткізу; әйгілеу; баяндау; 

мәлімет беру; хабар беру; хабар ету; 

хабарлау ： ～ 青 年 朋 友   Жас 

жолдастарға хабарлау.②【зат.】арнау; 

бағыштау; жөнелту; қарап айту; қарата 

айту：新年～ Жаңа жылдық бағыштау 

сөз. 

【寄寓】 jìyù【 ет.】①〈书〉 тұру; 

жайласу; орналасу; түсу：～他乡  ОЛ 

туған жерінде тұрады.②бекіту; жүктеу; 

тапсырту; тапсыру ; басқаруына беру; 

сеніп тапсыру ：小说～着作者对劳

【 ет.】人民的深切同情   Әңгімелер 

жазушыға жұмысшы халық жүрегіне 

жақын болуын жүктейді. 

【 寄 主 】 jìzhǔ 【 зат. 】 ие; қожа; 

қожайын; үй иесі. 

寂 jì ① жайшылық; жым-жырт; 

тыныштық; үнсіздік; байсалдылық; 

бейбіттік; жайшылық; сабырлылық：～

无一人 тірі жан жоқ, толық тыныштық 

жайлаған. ② жым-жырт; сөзсіз; тым-

тырыс; үнсіз：枯～жалғыз бас; оңаша. 

【寂静】 jìjìnɡ【 сын.】  жайшылық; 

жым-жырт; тыныштық; сөзсіз; тым-

тырыс; үнсіз ：～无声   жым-жырт 

болып тұр. 

【寂寥】 jìliáo〈书〉【 сын.】  алыс; 

алыстағы; қиыр түкпірдегі; шалғайдағы; 

жым-жырт; сөзсіз; тым-тырыс; үнсіз; 

тыныш. 

【寂寞】jìmò【сын.】 ①жалғыз; саяқ; 

күтімсіз қалған; қараусыз қалған：晚上

只剩下我一个人在家里，真是～  Мен 

кешке үйде жалғыз қалып, шынында да 

жалғызсырадым. ② байсалдылық; 

бейбіттік; жайшылық; сабырлылық; 

тыныштық; үнсіздік; ләм демеу; 

сөйлемеу; тіл қатпау; үндемеу; 

үндемеушіліқ ：～的原野  қараусыз 

қарған жер. 

【寂然】 jìrán〈书〉【 сын.】  тым-

тырыс; үнсіз; үн-түнсіз; сөзсіз. 

悸 jì 〈 书 〉 қорыққаннан қалтырау; 

қорқыныштан қалтырау ：～【 ет. 】
желпілдеу; қалтырау; селкілдеу; сілкіну; 

ұйтқу. 

祭 jì【 ет.】① құдайы; құрбан шалу; 

құрбандық шалу; тасаттық; тасаттық 

беру：～祖   ата-бабаларға құрбандық 

шалу.②тарту; әдет-ғұрып; ғұрып; жора; 

кәде; рәсім; салт; ырым; еске алу：

公～烈士  қаза тапқан батырларды еске 

алуға арналған митинг.③қолдану. 

【祭奠】jìdiàn【ет.】еске алу; рухына 

табыну; еске алып құрметтеу：～英灵 

рухын еске алу. 

【祭礼】jìlǐ【зат.】①құдайы; құрбан 

шалу; құрбандық шалу; тасаттық; 

тасаттық беру.② құрбан; қаза тапқан; 

құрбан болған; садақа. 

【祭品】 jìpǐn 【 зат. 】 құрбан; қаза 

тапқан; құрбан болған; садақа. 

【祭扫】 jìsǎo 【 ет. 】 құрбан шалу; 

құрбандық шалу; тасаттық; тасаттық 

беру; қабірін жинау：～烈士   қаза 

тапқан батырларға арналған құрбандық 

беру және олардың қабірін тазалау. 

【 祭 祀 】 jì·sì 【 ет. 】 құдайы беру; 

құдайы; құрбан шалу; құрбандық шалу; 

тасаттық; тасаттық беру. 

【 祭 坛 】 jìtán 【 зат. 】 құрбан 

шалынатын жер; алтарь(құрбандық 

шалатын орын). 

【 祭 文 】 jìwén 【 зат. 】 қаза 

тапқандарды құрметтеп айтатын сөз. 

【祭灶】jìzào【ет.】от басы құдайына 

арналған құрбандық шалу. 

绩 (績 )jì①【ет.】есу; иіру; ширату：

纺～жіп иіру.②еңбек; қызмет; жеңіс; 

жетістік; табыс：成～жеңіс; жетістік. 

【绩效】 jìxiào〈书〉【 зат.】 табыс; 

жетістік; мерей ： ～ 显 著   айқын 

жетістік. 

【绩优股】 jìyōuɡǔ【 зат.】 көгілдір 

фишкалар (ірі әрі сенімді 

компаниялардың акциялары мен құнды 

қағаздары). 

惎 jì〈书〉①ғадауат; жек көрушілік; 

алауыздық; дұшпандық; жаулық; 

қастық; өшпенділік. ② оқыту; сабақ 

беру; үйрету; ақыл айту; кеңес беру; 

ұқтыру. 

蓟 1 jì【зат.】жапон сары қалуені. 

蓟 2 Jì① көне жер аты.② Тяньцзин 

өлкесі. ③ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

霁 jì 〈 书 〉 ① айқындалу; ашылу; 

жадырау; жайнау：雪～ қар жауған соң 

аспан ашылып кетті.②ашылу; жадырау; 

айқындалу; жайнау ： 色 ～   жүзі 

жадырады. 

【霁月光风】jìyuèɡuānɡfēnɡ. 

跽 jì〈书〉тезе бүгу; тізедеп тұру. 

穊 jì〈书〉қалың; жиі; қою; тығыз：深

耕～种  терең етіп қазсаң, қалың егін 

аласың. 

暨 jì①〈书〉连 және, тағы; әрі; мен; 

пен. ② 〈 书 〉 дейін; шейін ： ～ 今  

бүгінгі таңға дейін. ③ (Jì) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

鲚 jì 【 зат. 】 анчоус; хамса балық 

(шабаққа ұқсас ұсақ балық). 

漈 jì〈书〉ойдым; ойпат; шұқыр; су 

жағасы; өзен жиегі. 

稷 jì①  тары.② көне замандағы ана 

құдайы; жемістілік; құнарлылық; 

шұрайлылық құдайы：社～  Жер мен 

нан құдайлары.③(Jì)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

鲫 jì【зат.】табан (балық). 

髻 jì   шиньон (басқа біреудің шашынан 

алып қосып шашын тарау); шашты 

қиыстырып жинау：发～  шиньон. 

冀 -1jì 〈 书 〉 дәмелену; сену; 

үміттену：～其成功   табысқа жетуге 

үміттену. 

冀 -2Jì 【 зат. 】① Хыбэйдің басқаша 

атауы.②тегі. 

【冀求】 jìqiú【 ет.】дәмелену; сену; 

үміттену ：～自由  еркіндікке жетуге 

үміттену. 

【冀图】 jìtú【 ет.】 белгілеу; жоспар 

жасау; жоспарлау; дәмелену; сену; 

үміттену：～东山再起  Дуңшан тауына 

қайта шығуға үміттену. 

【冀望】jìwànɡ〈书〉【ет.】нану; сену; 

сүйену; дәмелену; сену; үміттену; 

арман ету; армандау; қиялдау. 

穄 jì穄子. 

【穄子】jì·zi【зат.】①тары.②просо.‖
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也叫糜子(méi·zi). 

罽 jì 〈 书 〉 жүн; жүнді; жүннен 

тоқылғап; түкті; қылшықты：～帐  жүн 

перде. 

檵 jì (jìmù) 【 зат. 】 бозқараған; 

тікенбұқа. 

鰶 jì【зат.】майшабақ (майда балық). 

骥 jì〈书〉арғымақ ат; желісті; жүйрік; 

пырақ; тұлпар. 

 

 

 

jiā 

 

加 jiā①【ет.】қосу; сала түсу; үстеу; 

жинап қою; салу; үйіп қою：二～三等

于五  екіге ұшті қосса бес болады.②

【ет.】арттыру; қоса түсу; қосу; сала 

түсу; үстеу：～大  көбейту ; арттыру.③

【ет.】апарып қою; қою; орналастыру; 

салып қою; алу; жасау; отыру; тарту; 

істеу：～符号  белгі қою.④【ет.】қоса 

жіберу; қоса тіркеу; қосу; тіркеу; 

ойлану; ойлау：不～考虑 салдарларын 

ойланбау. ⑤ (Jiā) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【加班】 jiābān【 ет.】мерзімнен тыс 

жұмыс：～加点  мерзімнен тыс жұмыс 

істеу. 

【加倍】 jiābèi① (--)【 ет.】 екі есе 

арттыру; екі есе көбейту; екі есе өсіру; 

екі есе үлкейту ： ～ 偿 还  екі есе 

арттырып төленген.②【үс.】көбейту; 

арттыру; өсіру; екі есе арттыру; екі есе 

көбейту; екі есе өсіру; екі есе 

үлкейту：～努力 тырысуын арттыру. 

【加餐】 jiācān ① (--) 【 ет. 】 тамақ 

мөлшерін ұлғайту.②【зат.】дәмтатым; 

жеңіл тамақ; шайнама：今天的～是牛

奶和面包  бүгінгі жеңіл тамақ сүт пен 

нан. 

【加点】jiādiǎn【ет.】түзету; дұрыстау; 

жөндету; жөндеу：加班～  мерзімнен 

тыс жұмысты түзету. 

【加法】jiāfǎ【зат.】қосу; біріктіру. 

【加封】 1jiāfēnɡ【 ет.】мөр; пломба 

(тауарға тағылатын қорғасын мөр). 

【加封】2jiāfēnɡ【ет.】жәрдем ақша; 

жәрдем ақы; қаржы; субсидия. 

【加工】 jiāɡōnɡ【 ет.】① өңденген; 

өңделген：来料～  девальттік шикізат 

қайта өңделімі.② өңдету; өңдеу：技

术～ техникалық өңдеу. 

【加固】 jiāɡù【 ет.】бекіту; мықтау; 

нығайту ：～楼房  көпқабатты үйді 

нығайту. 

【加害】jiāhài【ет.】зарарлы; зиянды; 

зиян келтіретін ： ～ 人 质   зиянды 

тұтқын. 

【 加 紧 】 jiājǐn 【 ет. 】 жылдамдату; 

тездету; үдету ：～生产   өндірісті 

тездету. 

【加劲】 jiājìn(～儿 )【ет.】тырмысу; 

тырысу; ынталану; іждағаттану：～工

作  тырыса жұмыс істеу. 

【加剧】 jiājù【 ет.】 қадау; қайрау; 

өткірлеу; тесірейту; әлдендіру; еселеу; 

күшейту; күшею; үдету：病势～  ауруы 

асқынып кетті. 

【加快】 jiākuài 【 ет. 】① жебелеу; 

жедеғабылдату; жеделдеу; жеделдету; 

жеделдету; жеделдеу; жылдамдату; 

тездету. ② жеделдену; жылдамдау; 

тездетілу; шапшаңдатылу. 

【加料】 jiāliào① (--)【 ет.】шикізат 

қабылдау ： ～ 工 人  шикізат 

қабылдаушы жұмыскер. ② 【 сын. 】 

асыл; жоғары сапалы：～药酒  жоғары 

сапалы тұнба. 

【加榴炮】 jiāliúpào【 зат.】 гаубица 

(аспандата ататын қыша діңгекті ауыр 

зеңбірек). 

【 加 仑 】 jiālún 【 мөл. 】 галлон 

(ағылшынның сұйық және құм 

заттарды өлшейтін 4,5 литрлік 

өлшеуіші). 

【加码】 jiāmǎ【 ет.】① (～儿 )тауар 

бағасын қымбаттату; тауар бағасын 

көтеру. ② мөлшерлемені көбейту. ③

норманы өсіру; норманы жоғарылату：

层 层 ～  көпқабатты норманы 

жоғарылату. 

【加盟】 jiāménɡ【 ет.】 одаққа кіру; 

одақтасу ： ～ 共 和 国  одақтас 

республика. 

【 加 密 】 jiāmì 【 ет. 】 құпиялылық  

белгісін таңу. 

【加冕】 jiāmiǎn 【 ет. 】 тәж кигізу 

жорасы (таққа отырған монархқа тәж 

кигізу жорасы). 

【 加 农 榴 弹 炮 】 jiānónɡ-liúdànpào  

гаубица (аспандата ататын қыша 

діңгекті ауыр зеңбірек). 

【加农炮】jiānónɡpào【зат.】зеңбірек. 

【加强】 jiāqiánɡ 【 ет. 】 әлдендіру; 

еселеу; күшейту; күшею; үдету; 

бекемдеу; нығайту：～团结   бірлікті 

нығайту. 

【加热】 jiārè【 ет.】ысыту; жылыту; 

қыздыру. 

【加人一等】 jiārényīděnɡ  өзгелерден 

бір бас жоғары; дүр; көрнекті; үздік. 

【加入】jiārù【ет.】①қосу; үстеу：～

食 糖 少 许   Азырақ қант қосу. ②
қатынастыру; қатынасу; қатысу; 

құрамына ену; кіру：～工会  кәсіподақ 

құрамына ену. 

【加塞儿】jiāsāir〈口〉【ет.】кезексіз 

кіру. 

【加上】 jiā·shànɡ 连 сол қатарлы; 

сонымен қатар; оған қоса; сонымен 

бірге; оның үстіне：～他还不熟悉情况 

оның үстіне ол әлі жағдаймен таныс 

емес. 

【 加 深 】 jiāshēn 【 ет. 】 ауырлату; 

күшейту; тереңдету; ұлғайту：矛盾～ 

сөз қарама-қайшылығын тереңдету. 

【加时赛】 jiāshísài【 зат.】 овертайм 

(кемеге жүк тиеу не түсіру жұмысы 

жүргізілген мерзімнен тыс уақыт). 

【加速】 jiāsù【 ет.】①жылдамдату; 

тездету; үдету; шапшаңдату：火车正

在～运行   Пойыз қозғалысын үдетіп 

келеді.②жебелеу; жеделдету; жеделдеу; 

жылдамдату; тездету; үдету 

(қозғалыстың шапшаңдық 

шамасы)：～其自身的灭亡 өз қазасын 

тездетті. 

【加速度】 jiāsùdù【 зат.】 жебелеу; 

жеделдету; жеделдеу; жылдамдату; 

тездету; үдету (қозғалыстың 

шапшаңдық шамасы); дамудың 

жеделдеуі; жетілу; тез өсу. 

【 加 速 器 】 jiāsùqì 【 зат. 】
жылдамдатқыш; тездеткіш; үдеткіш; 

акселератор (нарықтық қатынасты 

мемлекеттік реттеуде пайдаланылатын 

көрсеткіш): 回旋～  циклотрон. 

【加压】 jiāyā【ет.】айдамалау; басу; 

басып тығыздау; қысып толтыру. 

【加以】 jiāyǐ①【ет.】бақылап көру; 

жасап көру; жасап шығу; жасау; 

жүргізу; айналысу ：～解决  шешімін 

табумен айналысу; шешімін табу.②连
сол қатарлы; сонымен қатар; оған қоса; 

сонымен бірге; оның үстіне：～他还不

熟悉情况 оның үстіне ол әлі жағдаймен 

таныс емес. 

【 加 意 】 jiāyì 【 үс. 】 әбден; жете; 

мұқият; ұқыпты; зейін салып; 

ықыласпен; ілтипатпен：～经营   істі 

аса жоғары зейін қойып жүргізу керек. 

【加油】 jiāyóu【 ет.】① салу; салып 

қою; жағу; май жағу; майлап алу; 

майлау：～站   жанармай қоймасы; 

құйып беретін пункт (автомобильге 

және сондайларға май құйып беретін 

орын). ② ( ～儿 ) жігерін қоздыру ；
жоғарылатып беру; жоғары ырғыту; 

бере түсу; күшейте түсу; үдете түсу; 

үдету; етпеттей кірісу; жігер салу; күш 

сала кірісу：～干  жұмысқа жігер сала 

кірісу. 

【加之】 jiāzhī 连 одан басқа; ол аз 

болса; оның үстіне：天气闷热，～窗外

车声不断，简直无法休息   Ауа райы 

өте қапырық болып тұрды, оның үстіне 

сырттағы   машинаның     гүрілі  

үздіксіз болып, демалуға еш мүмкіндік 

болған жоқ. 

【加重】 jiāzhònɡ【 ет.】① ауырлату; 

қиындату ： ～ 负 担  арқалап жүру 

қиындап кетті. ② әлдендіру; еселеу; 

күшею; үдету; ауырлату; күшейту; 

тереңдету; ұлғайту：他的病一天天～了  

Оның ауруы күннен күнге ауырлап 

барады. 

夹 ( 夾 )jiā ① 【 ет. 】 алу ： ～ 菜  
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қуырмашты алу.②【ет.】қолтығының 

астында алып жүру ： ～ 着 书 包  

кітаптарды қолтығының астында алып 

жүру.③【ет.】қыстыру; қысып ұстау; 

шымшып ұстау ：把信～在书本里  

Хатты кітаптың арасына қыстырып 

қою.④【ет.】араластырып; араласып; 

ретсіз; тәртіпсіз ： 风 声 ～ 着 雨 声  

желдің дыбысы жаңбырдың 

дыбысымен араласып кетті. ⑤
қолданушы; ұстаушы; тұтқыш; 

ұстағыш; ұстауыш; сақтауыш：文件～ 

қағаз сақтауыш құрал.【夹板】jiābǎn①

【 зат. 】 тақта; тақтай. ② 【 зат. 】
қабықша; шина (дөңгелекті қаптайтын 

темір құрсау немесе ішіне ауа 

толтырылған резіңке). 

【 夹 板 气 】 jiābǎnqì 【 зат. 】 қарсы 

партиялардың сынауы：受～   жан-

жақты сынауларға ұшырау. 

【夹层】jiācénɡ【зат.】қабат; қабатша; 

қаттам：～墙  қатпарланған қабырға. 

【夹带】 jiādài①【 ет.】 контрабанда 

ретінде тасымалдау; жасырын тасу：严

禁～危险品   тез жанғыш тауарларды 

жасырын тасу қатаң тыйым салынған.

②【зат.】шпаргалка (оқытушы сабақ 

сұрағанда оқушы оған көрсетпей 

пайдаланам деп даярлаған жазба қағаз). 

【夹道】 jiādào① (～儿 )【 зат.】 асу; 

өтетін жер; өткел; тар көше; тұйық 

көше; шолақ көше.②【 ет.】 лек-лек 

болып тұру; сап түзеп тұру：～欢迎  

көшенің екі жағынан лек-лек болып 

тұрып қарсы алу. 

【夹缝】 jiāfènɡ(～儿 )【зат.】жарық; 

саңылау; тесік; ара; аралық：在～中求

生存   саңылау арасынан тіршілікке 

ұмтылу. 

【 夹 肝 】 jiáɡān 〈 方 〉【 зат. 】 үй 

жануарларының ұйқы безі. 

【夹攻】 jiāɡōnɡ 【 ет. 】 тістеуікпен 

қысу; қыспаққа алу; жан жақты 

шабуылдау ： 内 外 ～  іші-срытынан 

шабуылдау. 

【夹棍】 jiāɡùn【зат.】көне кезеңдегі 

қинауға арналған ағаш қысқыштар. 

【夹击】jiājī  шабуыл жасау; қыспаққа 

лау; қысым жасау：两面～  екі жақтан 

шабуыл жасау. 

【 夹 剪 】 jiājiǎn 【 зат. 】 қысқаш; 

қышқаш; тістеуік; шымшуыр. 

【夹具】jiājù【зат.】қысқыш; ұстағыш; 

толғақ. 

【夹克】 (茄克 )jiākè【зат.】бешпент; 

жакет; кеудеше (киім)：～衫  кеудеше. 

【夹七夹八】 жаңылысып; мүдіріп; 

шатасып; іркіліп; бейберекет：她～地

说了许多话，我也没听懂是什么意思   

Ол іркіле көп сөз айтты, ешбірінің 

мағынасын түсінгенім жоқ. 

【夹生】 jiāshēnɡ【 сын.】  дүмбілез; 

шала дымқыл; шала піскен ： ～ 饭   

шала піскен тамақ. 

【夹心】 jiāxīn(～儿)【сын.】  салма; 

салынды; ішіне салынған нәрсе (самса, 

кәмпит т. б.)：～饼干   ішінде салмасы 

бар печенье. 

【夹杂】jiāzá【ет.】араласқан; қоспа; 

қоспақ; қосылған; араластырып; 

араласып; ретсіз; тәртіпсіз：脚步声和

笑语声～在一起    жүріс дыбыстары 

мен күлкі дауытаыр бірге араласып 

кетті. 

【夹竹桃】 jiāzhútáo【 зат.】 олеандр 

(гүлі қуармайтын, мәңгі жап-жасыл 

болып тұратын тал тәрізді үй өсімдігі). 

【 夹 注 】 jiāzhù 【 зат. 】 аңғарту; 

ескертпе; ескерту. 

【夹子】jiā·zi【зат.】тұтқыш; ұстағыш; 

ұстауыш：头发～  түйреуіш; шпилька; 

шаш түйреуіш. 

伽 jiā［伽倻琴］(jiāyēqín)【зат.】цинь 

(кәрістердің ұлттық аспабы). 

佳 jiā①【сын.】 асқан сұлу; әсем; өте 

әдемі; өте сұлу; айтуға тұрарлық; 

маңдай алды; өте жақсы; тым жақсы; 

тамаша; асқан сұлулық; асқан 

тамашалық; әдемілік; әсемдік; 

көркемдік; өте жақсылық：成绩甚～  

тамаша жетістіктер. ② (Jiā) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【佳宾】 jiābīn   қымбатты қонақ; 

ұнамды қонақ.  

【佳话】 jiāhuà【 зат.】 ертегі; аңыз; 

әфсана; қызықты әңгіме; қызықты 

жағдай; ：传为～  аңызға айналу. 

【佳绩】 jiājì【 зат.】жетістік; мерей; 

табыс：再创～  тағы да жетістікке жету. 

【佳节】 jiājié【зат.】думан; мейрам; 

мереке; той：中秋～    Күз ортасы 

мерекесі. 

【佳境】jiājìnɡ【зат.】①әсем көрініс; 

пейзаж; табиғат көрінісі (белгілі бір 

жердің я жаратылыстың әсем 

көрінісі)：西山～   Сишан тауының 

әсем көрінісі. ② керемет әлем; әсем 

әлем：渐入～   ақырындап әсемдікке 

жақындау. 

【佳句】 jiājù【 зат.】 асыл сөз; сөз 

маржаны; асыл ой; мағыналы сөздер. 

【佳丽】 jiālì〈书〉①【сын.】  ару; 

әдемі; көрікті; перизат; сұлу.②【зат.】 

 

сұлу бикеш; сұлу қыз; көрікті әйел; ару 

қыз. 

【佳酿】jiāniànɡ【зат.】ғажап шарап; 

керемет шарап：【 зат.】酒～  қымбат 

ғажап шарап. 

【佳偶】 jiā’ǒu〈书〉【зат.】бақытты 

жұбайлар; жақсы жұп. 

【佳期】 jiāqī【 зат.】①үйлену күні; 

той күні.②жолығу; жолығысу; жүздесу; 

көрісу. 

【佳人】jiārén〈书〉【зат.】ару; әдемі; 

көрікті; перизат; сұлу; сұлу бикеш; 

сұлу қыз; көрікті әйел; ару қыз：才

子～  талантты ару қыз. 

【佳肴】 jiāyáo【 зат.】 айтулы тамақ; 

деликатес; жеңсік ас (сапалы істелген 

дәмді тамақ)：美味～  дәмді жеңсік ас. 

【佳音】 jiāyīn〈书〉【 зат.】жақсы 

жаңалық; өағымда жаңалық; жауап; 

хат：静候～  Сізден жақсы жауап хат 

күтудемін. 

【佳作】 jiāzuò【 зат.】біртума; үлгі; 

шедевр (асқан үлгілі шығарма) ：影

视～  телевизиондық шедевр. 

泇 Jiā  Жиахы, Жиаңсу және Шандуң 

провинцияларындағы өзен. 

迦 jiā    күтпеген жерден көріп қалу; 

кездейсоқ кездесу. 

珈 jiā   көне замандағы атаұты әйелдер 

таққан баскиім безегі. 

挟(挾) jiā  “夹”(jiā)  мағынасында. 

枷 jiā【зат.】  бұғау; кісен：披～带锁   

мойны кісендеулі шынжырмен 

байланған. 

【枷锁】 jiāsuǒ【 зат.】 бұғау; кісен; 

шынжыр; мойынағаш; мойынтұрық：

精神～  рухани кісен. 

浃 (浹 )jiā〈书〉 дымқылдау; сіңдіру; 

шылқылдату; шылқыту; ылғалдау. 

痂 jiā【зат.】қабыршақ. 

家 (傢 )jiā①【 зат.】жанұя; отбасы：

他～有五口人   Оның жанұсында бес 

адам бар.②【зат.】үй：我的～在上海  

менің үйім Шанхайда.③【зат.】орнығ 

жұмыс орны：我找到营部，刚好营长

不在～Штабқа барып едім, командир 

орнында жоқ екен.. ④ шаруа; 

шаруашылық; кәсіпорын：农～  ауыл 

шаруашылығы. ⑤ маман; қайраткер; 

білгір; білгіш; білімпаз; жетік：科学～  

ғылым қайраткері; ғалым. ⑥ мектеп; 

ағым; бағыт беру; бағыт; беталыс; жол 

сілтеу：儒～  конфуцийшілдік мектебі.

⑦【 зат. 】 палата ：上～   жоғарғы 

палата.⑧менің：～兄 менің ағам.⑨үй; 

үйде жасалған; үйде өсірілген：～畜  

үй жануарлары.⑩〈方〉【сын.】 қала; 

елорда.11【мөл.】  ғимаратқа мөлшер 

сөз：一～人家 бір отбасы; 两～饭馆 екі 

қонақ үй; ～商店   үш дүкен.12 (Jiā)

【зат.】  тегі. 

【家财】 jiācái【 зат.】үй жиһаздары; 

отбасы жағдайы：万贯～  иен байлық. 

【家蚕】jiācán【зат.】жібек құрт. 

【家产】jiāchǎn【зат.】дәулет; дүние; 

дүние-мүлік; мал-мүлік; мүлік：继承～  

дүние мүлікке ие болу; байлық мұра 

етіп алу. 

【家长里短】 jiāchánɡlǐduǎn (～儿 ) 

〈方〉 күнделікті үй шаруалары：谈

谈～儿  үй шаруалары туралы сөйлесу. 

【家常】 jiāchánɡ【зат.】үй：～便饭  
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үйдегі күнделікті тамақ. 

【家常便饭】 jiāchánɡbiànfàn①үйдегі 

түскі ас. ② күнделікті іс; қарапайым 

жағдай; әдеттегілік; күндегілік; 

қарадүрсінділік; қарапайымдылық; 

үйреншіктілік. 

【家丑】 jiāchǒu 【 зат. 】 отбасылық 

абыройсыздық; қарабеттік; масқара; 

масқаралық; ұят ： ～ 不 可 外 扬  

Отбасымыздың қарабет болуына жол 

беруге болмайды; жабулы қазан жабулы 

қалсын. 

【家畜】jiāchù【зат.】үй жануарлары; 

мал. 

【 家 传 】 jiāchuán 【 ет. 】 ұрпақтан 

ұрпаққа берілетін：～秘方   ұрпақтап 

ұрпаққа берілетін құпия рецепт. 

【家慈】jiācí〈书〉【зат.】менің анам; 

менің апам; менің шешем. 

【家当】jiā·dànɡ(～儿)〈口〉【зат.】үй 

жиһаздары; жеке заттар：置～   жеке 

заттарды орналастыру 

【 家 道 】 jiādào 【 зат. 】 отбасының 

материалдық жағдайы ： ～ 小 康  

отбысының материалдық жағдайы 

жақсы. 

【 家 底 】 jiādǐ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 үй 

жиһаздары; жеке заттар ： ～ 薄  

қамтамасыз етілмеген; кедей отбасы. 

【 家 电 】 jiādiàn 【 зат. 】 үйдегі 

электроқұралдар. 

【家丁】jiādīnɡ【зат.】даяшы; малай; 

үй қызметшісі. 

【家法】 jiāfǎ【 зат.】①мектеп оқуы 

және қағидалары; дәлелденбеген қағида; 

догма (тексерусіз, зерттеусіз тек 

сенімге ғана сүйенген дәлелденбеген 

қағида).②патриархалдық негіз.③дүре 

таяқ; дүре шыбық; қамшы. 

【家访】jiāfǎnɡ【ет.】жанұяны көріп 

қайту：通过～，深入了解学生的情况  

Үйді көріп қайтқан кезде студенттердің 

жағдайын түсінуге болады. 

【家父】 jiāfù【 зат.】менің әкем; өз 

әкем. 

【家鸽】jiāɡē【зат.】кептер; көгершін; 

көк кептер. 

【 家 规 】 jiāɡuī 【 зат. 】 үйдегі 

қағидалар ： 国 有 国 法 ， 家 有 ～  

Мемлекетте заң болса, уйдің де өз 

қағидалары бар. 

【家伙】jiā·huo〈口〉【зат.】①аспап; 

құрал; сайман; жарақ; қару.②тип; пәле; 

арамза; жексұрын; кәпір; мүттайым; 

сұм; сұмырай; сұрқия：你这个～真会

开玩笑  Ой пәле, сен осы қалжыңбас 

екенсің ғой. ③ бақа-шаян; құрт-

құмырсқа; мақұлық：这～真机灵，见

了主人就摇尾巴  Ой, ақылды мақұлық-

ай, иесін көре сала құйрығын 

бұлғаңдатып шыға келеді. 

【家鸡】jiājī【зат.】тауық. 

【家给人足】jiājǐrénzú  жетістікте өмір 

сүру; жақсы жағдайда ғұмыр кешу. 

【家计】 jiājì【 зат.】 отбасын бағу; 

отбасын қамтамасыз ету ： 维 持 ～  

отбасын қамтамасыз ету. 

【家家户户】 jiājiāhùhù 【 зат. 】 әр 

жанұя; әрбір үй; әрбір отбасы：～都打

扫 得 很 干 净   әрбі үй жақсылап 

тазаланып жатыр. 

【家教】jiājiào【зат.】①үйдегі тәрбие; 

үйде берілген тәлім ： 有 ～  үйдің 

тәрбиесін көрген. ② репетитор; 

үйретуші (сабаққа үлгере алмайтын 

оқушыға үйде сабақ үйрететін 

мұғалім)：请～  үйретушіні шақыру. 

【 家 景 】 jiājǐnɡ 【 зат. 】 家 境  

мағынасында. 

【 家 境】 jiājìnɡ 【 зат. 】 отбасының 

материалдық жағдайы: 他 的 ~ 不 错  

оның отбасының материалдық жағдайы 

жаман емес. 

【家居】jiājū【ет.】қарбаласпай өмір 

сүру. 

【 家 具 】 jiā·jù 【 зат. 】 жабдықтар; 

саймандар; жағдай; жиһаз (үй 

жабдықтары: шкафтар, үстелдер, 

орындықтар және т. с): 屋里什么~都没

有   бөлмеде ешқандай жағдай болған 

жоқ. 

【家眷】 jiājuàn【 зат.】①   отбасы; 

жанұя: 回城按~ қалаға отбысын акелу 

үшін бару. ②әйел; жар; зайып; қатын: 

他是有~ 的人  Ол үйленген адам; ол 

отбасылы адам. 

【 家 口 】 jiākǒu 【 зат. 】 отбасы 

мүшелері; бала-шаға; үй-іш：～多，开

销大  Үйде адам көп болса, шығын да 

көп болады. 

【家累】jiālěi【зат.】отбасы салмағы; 

отбасы ауыртпалығы：没有～  отбасы 

ауырпалығы жоқ. 

【 家 门 】 jiāmén 【 зат. 】 ① үйдің 

дарбазасы; үй  қақпасы; салтанатты 

қақпа：几天没进～了  бүрнеше күн 

бойы үйдің қақпасын ашпау.②〈书〉

отбасы; ру; тұқым：～不幸  отбасым 

бақытсыз. ③ 〈 书 〉 өз отбасым; өз 

туыстарым; туғандарым; әке үйі：他是

我的～堂兄弟   Олар менің туған 

немере ағаларым. 

【家母】 jiāmǔ【зат.】менің анам; өз 

анам; менің апам. 

【家谱】 jiāpǔ【 зат.】 генеалогия; ру 

тарихы; шежңре. 

【家雀儿】jiāqiǎor〈方〉【зат.】торғай; 

шымшық. 

【家禽】 jiāqín 【 зат.】 үй құстары; 

асыранды құстар. 

【 家 人 】 jiārén 【 зат. 】 ① отбасы 

мүшелері：～团聚   отбасы мүшелері 

жиналды. ② көнедегі үй қызметшісі; 

малай. 

【 家 什 】 jiā·shi 〈 口 〉【 зат. 】 үй 

жиһаздары; үйдегі керек-жарақ：食堂

里 的 ～ 擦 得 很 干 净   ас үйдегі 

жиһаздарды жақсылап сүрту керек. 

【家世】 jiāshì〈书〉【 зат.】 тек; ру; 

отбасы; тұқым. 

【家事】jiāshì【зат.】①үй шаруалары; 

үйдегі шаруалар：一切～，都是两个人

商【мөл.】着办   Үйдегі бар шаруаны 

екі адам келісе отырып жасау керек.②

〈 方 〉 отбасының материалдық 

жағдайы: 他的~不错  оның отбасының 

материалдық жағдайы жаман емес.. 

【家室】 jiāshì【 зат.】① әйел; жар; 

зайып; қатын：已有～   әйелі бар.②

〈书〉үй; пәтер үй. 

【家书】 jiāshū【зат.】отбасымен хат 

алмасу：写封～  үйге хат жазу. 

【家塾】 jiāshú【 зат.】үйдегі мектеп 

(көнедегі бай адамдардың өз үйінен 

өздерінің балаларын және 

туыстарының балаларын оқыту үшін 

ашатын мектебі) . 

【 家 属 】 jiāshǔ 【 зат. 】 отбасы 

мүшелері; үйдегілер ： 病 人 ～  

науқастың отбасы мүшелері. 

【 家 鼠 】 jiāshǔ 【 зат. 】 қаптесер; 

тышқан; егеуқұйрық. 

【 家 私 】 jiāsī 【 зат. 】 жекеменшік; 

дәулет; дүние; дүние-мүлік; мал-мүлік; 

мүлік; отбасылық істер：万贯～  үлкен 

мүлік; сансыз байлық. 

【家庭】jiātínɡ【зат.】отбасы; жанұя; 

үй: ~ 环境  отбасындағы жағдай. 

【家庭暴力】jiātínɡbàolì  отбасындағы 

зорлық-зомбылық; жанұядағы 

озбырлық. 

【家庭病床】 jiātínɡbìnɡchuánɡ  үйде 

төсек тартып жату. 

【家庭妇女】 jiātínɡfùnǚ  үй иесінің 

әйелі; үй шаруасындағы әйел. 

【家庭教师】 jiātínɡjiàoshī репетитор; 

үйретуші (сабаққа үлгере алмайтын 

оқушыға үйде сабақ үйрететін мұғалім). 

【家庭医生】jiātínɡyīshēnɡ  отбасылық 

дәрігер; отбасы дәрігері. 

【 家 庭 影 院 】 jiātínɡyǐnɡyuàn  

отбасылық кинотеатр. 

【 家 徒 壁 立 】 jiātúbìlì 家 徒 四 壁  

мағынасында. 

【家徒四壁】jiātúsìbì  үйде құры  

 

қабырғадан басқа ештеңе жоқ; 

кедейшілік жайлаған. 

【 家 务 】 jiāwù 【 зат. 】 үй 

шаруашылығы：～劳【 ет.】  үйдегі 

еңбек. 

【家乡】 jiāxiānɡ 【 зат. 】 отан; ата-

мекен; ел; ел-жұрт; туған ел; туған жер: 

在 我 们 ～   біздің өлкеде; біздің 

отанымызда. 

【 家 小 】 jiāxiǎo 【 зат. 】 әйелі мен 

балалары; жұбайы мен бала-шағасы：
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丢下～   әйел, бала-шағасын тастап 

кетті. 

【家信】 jiāxìn【 зат.】отбасымен хат 

жазысу：按到～ үйінен хат алды. 

【家兄】jiāxiōnɡ【зат.】менің ағам; өз 

ағам. 

【 家 学 】 jiāxué 〈 书 〉【 зат. 】 ①
отбасынан мұраға қалған білімдер; ата-

анасынан мирас болып қалған 

ілімдер ：～渊源  ата-анадан мирас 

қалған ілімдер негізі.②үйдегі мектеп 

(көнедегі бай адамдардың өз үйінен 

өздерінің балаларын және 

туыстарының балаларын оқыту үшін 

ашатын мектебі) . 

【家训】 jiāxùn【 зат.】 үйдегі әдет-

ғұрыптар; үйдегі тәртіп. 

【家严】jiāyán〈书〉【зат.】менің әкем; 

өз әкем. 

【家宴】 jiāyàn 【 зат. 】 үйдегі той-

думан：以～招待贵宾   үйдегі той-

думанда қадірлі қонақтарды қарсы алу. 

【家燕】jiāyàn【зат.】ауыл қарлығашы. 

【家业】jiāyè【зат.】①үй жиһаздары; 

дәулет; мүлік：重建～   отбасының 

мүлкін қалпына келтіру.②〈书〉үйдің 

мұра мамандығы; мирас мамандық. 

【 家 用 】 jiāyònɡ ① 【 зат. 】 үй 

шығындары; отбасылық шығындар：贴

补 ～   үй шығындарын қаптау. ②

【сын.】 үй;үй іші; үйдегі：～小商品  

үйдегі майда тауарлар. 

【家用电器】 jiāyònɡdiànqì  үйдегі 

электроқұралдыр. 

【家喻户晓】jiāyùhùxiǎo   әйгі; әйгілі; 

жалпыға мәлім; жұртқа белгілі:  做到~ 

жұрттың бәріне жеткізу. 

【家园】jiāyuán【зат.】отан; ата-мекен; 

ел; ел-жұрт; туған ел; туған жер：重

建～ туған жерін қалпына келтіру. 

【 家 贼 】 jiāzéi 【 зат. 】 отбасы 

мүдделерін сатқан адам; отбасы 

мүддесіне қиянат жасаған адам. 

【家宅】jiāzhái【зат.】үй; пәтер-үй. 

【家长】jiāzhǎnɡ【зат.】①ру ақсақалы; 

ру көсемі; патриарх (ру қоғамында ру 

басы; ақсақал). ② отбасы басшысы; 

жанұядағы әке; ата-ана：学校里明天

开～座谈会 ертең мектепте ата-аналар 

жиналысы өтеді . 

【 家 长 制 】 jiāzhǎnɡzhì 【 зат. 】
ақсақалдық дәуір; патриархат (отбасы 

билігі ақсақалға көшкен ру қоғам 

формасы). 

【 家 政 】 jiāzhènɡ 【 зат. 】 үй 

шаруашылығы. 

【 家 种 】 jiāzhònɡ  өз үйінде 

өсірілген ： ～ 的 蔬 菜   өз үйінде 

қсірілген көкеністер. 

【家装】jiāzhuānɡ【зат.】пәтер өрнегі; 

үй дизайны：～设计  үйдің дизайнын 

жоспарлау. 

【家资】 jiāzī【 зат.】 дәулет; дүние; 

дүние-мүлік; мал-мүлік; мүлік：～耗尽  

дүние-мүлкін жұмсап бітіру. 

【家子】 jiā·zi〈口〉【 зат.】 отбасы; 

жанұя; туыстар; тек; тұқым：那边好

几～都是新搬来的   Ана жақтағы 

туыстарымыздың көпшілігі жаға келген. 

【家族】jiāzú【зат.】тұқым; тек; туыс. 

笳 jiā    сыбызғы; сырнай. 

袈 jiā［袈裟］ (jiāshā)【 зат.】кашья; 

ряса (православие дін бастықтарының 

сырт киімі). 

葭 jiā①〈书〉қамыс; құрақ (жас).②(Jiā)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【葭莩 】 jiāfú 〈 书〉【 зат. 】 алыс 

туысқандар; алыс туыстар ：～之亲  

алыс туысқандар. 

跏 jiā ［ 跏 趺 ］ (jiāfū) 【 ет. 】 аяғы 

айқастырылған. 

嘉 jiā①асқан сұлу; әсем; өте әдемі; өте 

сұлу; айтуға тұрарлық; маңдай алды; 

өте жақсы; тым жақсы; тамаша; асқан 

сұлулық; асқан тамашалық; әдемілік; 

әсемдік; көркемдік; өте жақсылық：～

宾   қымбатты қонақ.②дәріп; құптау; 

мадақ; мақтан; мақтаншылық; 

мақтаныш; мақтау; пікір; дәріптеу; 

мадақтау：其志可～  оның ынтасы 

мақтауға арзиды. ③ (Jiā)фамилияға 

қолданылады. 

【嘉宾】(佳宾)jiābīn【зат.】құрметті 

қонақ; қадірлі қонақ：～满座 құрметті 

қонақтардың барлығы түгел келді. 

【嘉奖】jiājiǎnɡ①【ет.】дәріп; құптау; 

мадақ; мақтан; мақтаншылық; 

мақтаныш; мақтау; пікір ： 通 令 ～  

мадақтау туралы бұйрық шығару. ②

【зат.】мадақтама; мақтау; пікір：最高

的～  ең үлкен мадақтама. 

【 嘉 靖 】 Jiājìnɡ 【 зат. 】 Ғажайып 

тыныштық орнату (Мин династиясы 

императоры Чжоу Хоуцун басқаруының 

ұраны). 

【 嘉 勉 】 jiāmiǎn 〈 书 〉【 ет. 】

көтермелеу; мадақтау; ынталандыру：

函电～  мадақтама хат. 

【嘉许】 jiāxǔ〈书〉【 ет.】 дәріптеу; 

мадақтау; мақтау; жақтыру; жарату; 

қостау; қоштау; мақұлдау ： 城 可 ～  

мақтауға әбден тұрарлық. 

【嘉言懿行】jiāyányìxínɡ〈书〉алтын 

сөздер әрі үлгі аларлық істер. 

镓(鎵)jiā【зат.】галлий (ақ түсті сирек 

металл). 

豭 jiā〈书〉шошқа; қабан (жабайы 

шошқа). 

麚 jiā〈书〉бұғы; марал. 

 

jiá 

 

夹   jiá 【 сын. 】  астар; ұлтанша; 

іштік：～袄   астарлы күртеше. 

郏 Jiá ① Жиасян, Хынан 

провинциясындағы уезд. ② 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

荚(莢)jiá【зат.】①бұршаққын; қабық; 

собық：豆～ бұршақ қабығы.②(Jiá)тегі. 

【荚果】jiáɡuǒ【зат.】ірі бұршақ. 

恝 jiá 〈书〉 ақпа құлақ; алаңғасар; 

зейінсіз; көңілсіз; құнтсыз; салақ; 

ынтасыз; енжар; немқұрайды; селқос; 

селсоқ; кемсітетін; кеміткен; қалай 

болса солай; қорлаған; қорлайтын; 

менсінбеген; менсінбейтін; такаппар; 

төменсітетін ： ～ 然    елемеген; 

елемейтін. 

【恝置】 jiázhì〈书〉【 ет.】 елемеу; 

ескермеу; жаратпау; жек көру; кемсіту; 

менмендік ету; менсінбеу; тіксіну; 

ұнатпау. 

戛 (戞 ) jiá〈书〉дүкілдету; дүкілдеу; 

зырқылдау; қағу; сартылдау; соғу; 

тақылдату; тарсылдату; тарсылдау; 

тоқылдату; тықылдату：～击   қағу; 

қойғылау; соғу. 

【戛戛】 jiájiá〈书〉【 сын.】  ауыр; 

қиын：～乎难哉!  Ерекше ауыр апат! 

【戛然】 jiárán 〈书〉【 сын. 】  ①
сұңқылдап жырлау; тыраулау (тырна 

туралы) ： ～ 长 鸣  тырна тыраулап 

жатыр. ② сықырлату; сықырлау; 

шақырлау; шиқылдау ： ～ 而 止  

сырырлап тоқтады. 

铗 (鋏 )jiá〈书〉① қысқаш; қышқаш; 

тістеуік; шымшуыр ： 铁 ～   темір 

қысқаш.②қылыш; семсер：长～ сабы 

ұзын қылыш. ③ қылыштың қолға 

ұстайтын жері; қылыштың сабы. 

颊(頰)jiá【зат.】бет; жақ; ұрт：两～екі 

беті. 

【颊囊】jiánánɡ【зат.】жақ сыртынан 

тұрған қалта. 

蛱 ( 蛺 )jiá ［蛱蝶］ (jiádié) 【 зат. 】
ванесса. 

跲 jiá〈书〉сүріну; шалыс басу. 

jiǎ 

甲 1jiǎ①【зат.】  «цзя» (он циклдық 

белгілердің біріншісі).. ② алғашқы; 

бірінші：桂林山水～天下   Гуйлинь 

өзінің таулары және суларымен әйгілі.

③(Jiǎ)【зат.】фамилияға қолданылады. 

甲 2jiǎ①қабыршақ; сауыт; тас қабық 

(мыс. тасбақаның үстіндегі тас 

қабығы)：龟～   тасбақа сауыты.②

тырнақ ：指～ тырнақ. ③ бадана; ат-

жарақ; қару-жарақ;  сауыт (қылыш, 

найзадан сақтау үшін бұрынғы 

кездерде киетін темір сауыт) ：盔～  

сауыт-сайман. 

甲 3 jiǎ【 зат.】   «цзя» ( халықты 

әкімшілік бөлудің жүйесі) . 

【甲板】jiǎbǎn【зат.】палуба (кеменің 

үсті):上～ жоғарғы палуба. 

【 甲 苯 】 jiǎběn 【 зат. 】 толуол 
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(медицинада, қопарғыш заттар 

өндірісінде пайдаланатын химиялық 

зат). 

【甲兵】 jiǎbīnɡ〈书〉【 зат.】① ат-

жарақ; қару-жарақ; сауыт-сайман. ②
қаруланған әскер. 

【甲虫】jiǎchónɡ【зат.】қоңыз. 

【 甲 醇 】 jiǎchún 【 зат. 】 метанол; 

ағаштан жасалған спирт; метил спирті; 

метилдік спирт. 

【甲骨文】jiǎɡǔwén【зат.】сүйек және 

тасбақа сауытына жазылған көне 

жазулар. 

【甲亢】 jiǎkànɡ【 зат.】 гипертиреоз; 

базед ауруы; бақшаңкөз ауруы. 

【甲壳 】 jiǎqiào 【 зат. 】 қабыршақ; 

сауыт; тас қабық (мыс. тасбақаның 

үстіндегі тас қабығы). 

【甲壳【ет.】物】jiǎqiàodònɡwù  шаяң 

тәрізді; шаян тектес. 

【甲醛】jiǎquán【зат.】формальдегид; 

құмырсқа альдегиді. 

【甲烷】 jiǎwán【 зат.】 рудник газы; 

батпақ газы; метан (сазды жердің газы, 

көміртегі мен сутегінің қосындысы). 

【甲午战争】Jiǎwǔ Zhànzhēnɡ 1894—

1895  жылдардағы қытай-жапон соғысы. 

【甲鱼】jiǎyú【зат.】қытай амидасы; 

қиыр шығыстық тасбақа. 

【甲胄】 jiǎzhòu〈书〉【зат.】бадана; 

сауыт (қылыш, найзадан сақтау үшін 

бұрынғы кездерде киетін темір сауыт); 

бронь. 

【 甲 状 软 骨 】 jiǎzhuànɡ-ruǎnɡǔ  

қалқандық шеміршек. 

【 甲 状 腺 】 jiǎzhuànɡxiàn 【 зат. 】
қалқанша без. 

【甲子】 jiǎzǐ【 зат.】 алпысжылдық; 

алпысжылдық цикл. 

岬 jiǎ①таудың етегі; алап; алқап; аңғар.

②жартас; қия; құз. 

【 岬 角 】 jiǎjiǎo 【 зат. 】 мүйіс 

(сүйірленіп теңізге еніп тұрған жер). 

胛 jiǎ【 зат.】 күрекше; қалақ：～骨 

күрек. 

贾 ( 賈 )Jiǎ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 〈 古 〉 “ 价 ( 價 )”jià  

мағынасында. 

【贾宪三角】Jiǎ Xiànsānjiǎo  Жиа Сянь 

үшбұрышы.  

钾 jiǎ【зат.】калий (химиялық элемент, 

күміс сияқты ақшыл металл). 

【 钾 肥 】 jiǎféi 【 зат. 】 калий 

тыңайтқыштары. 

假 jiǎ①【сын.】 бекер; жалған; лақап; 

өтірік; бүркеме; жасанды; 

жылмысқы：～话  өтірік сөз.②болжал; 

болжам; долбар, жорамал; ойлау; 

тұспал; шамалау：～设  болжамалы.③

егер; егер де：～若  егер.④〈书〉

қарызға алу; уақытша алып тұру：久～

不归  қарызға алып қайтармау. 

【 假 扮 】 jiǎbàn 【 ет. 】 жасырыну; 

бүркену：他～什么人，就像什么人  

Ол кімге ұқсап бүркенсе де, содан 

аумай қалады. 

【假币】 jiǎbì【 зат.】 жалған ақша; 

жалған құжат. 

【 假 钞 】 jiǎchāo 【 зат. 】 жалған 

банкноттар. 

【假充】 jiǎchōnɡ【ет.】өзін өзі атау; 

болғансу; болып көріну; жәдігөйлену; 

сияқтану：～内行 өзін білімпаз сияқты 

көрсету. 

【 假 道 学 】 jiǎdàoxué 【 зат. 】
екіжүзділік; жәдігөйлік; жүзіқаралық; 

көлгірлік; сиқырлық; екіжүзді адам; 

жәдігөй; көлгір; сиқыршы; . 

【 假 定 】 jiǎdìnɡ ① 【 ет. 】 болжал; 

болжам; долбар, жорамал; ойлау; 

тұспал; шамалау：～他明天起程，后天

就可以到达延安   Ол шамамен ертең 

жолға шығатын болса, арыкүні Янанға 

жетіп баруы мүмкін. ② 【 зат. 】
жорамалдау; болжалдау; болжам. 

【假根】jiǎɡēn【зат.】ризоид. 

【假公济私】 jiǎɡōnɡjìsī  өз мүддесін 

көздеп лауазымын пайдалану. 

【假果】 jiǎɡuǒ【 зат.】 өтірік жеміс; 

жалған жеміс. 

【假借】 jiǎjiè①【 ет.】 иеленіп алу; 

пайдаланып қалу; пайдаланып кету; 

түрінде; көз бояп ： ～ 【 зат. 】 义  

біреудің атын пайдаланып.②【 зат.】
кірме; шеттен алып пайдалану. 

【假冒】 jiǎmào【 ет.】 жалғап қою; 

жасау; сылтаурату; сылтау қылу; 

сылтау іздеу; бұрмалау ： 谨 防 ～  

Жасанды бұйымнан абай болыңыз. 

【假寐】 jiǎmèi〈书〉【 ет.】 қалғу; 

қалғып-мүлгу; мүлгу; көз шырымын 

алу; көз іліндіру：闭目～ көзін жұмып 

қалғып алу. 

【假面具】jiǎmiànjù【зат.】①бетперде; 

маска (танытпау киімі т. б.); жасанды 

бет.② бетперде: 识破～  бетпердесін 

танып қою. 

【假名】 jiǎmínɡ【 зат.】 бүркеме ат; 

бүркеншік ат; бүркеншік есім; 

бүркеніш ат; жалған ат; жасырын ат; 

құпия ат; лақап ат. 

【假模假式】 jiǎ·mojiǎshì  қулықшыл; 

монтаны; өтірікші; екіжүзді. 

【假模假样】 jiǎ·mojiǎyànɡ 假模假式  

мағынасында. 

【假撇清】 jiǎpiēqīnɡ〈方〉【 ет.】
білмейтін сыңай таныту. 

【假仁假义】 jiǎrénjiǎyì   екіжүзділік; 

монтанылық; сайқалдық; сұрқиялық: ~ 

的人 сұрқия адам. 

【假如】jiǎrú 连 егер; егер де：～明天

不下雨，我一定去  Егер ертең жаңбыр 

жаумаса, мен міндетті түрде барамын. 

【假若】jiǎruò连 егер де; солай болса; 

егер：～遇见这种事，你该怎么办 ? 

Егер осындай шаруаға түсіп қалмасаң, 

қазір не істеуші едің а? 

【假嗓子】 jiǎsǎnɡ·zi【 зат.】фальцет 

(жіңішке еркек даусы); фистула 

(шаңқылдап шыққан жіңішке дауыс). 

【 假 山 】 jiǎshān 【 зат. 】 жасанды 

кішігірім тау. 

【 假 设 】 jiǎshè ① 【 ет. 】 болжал; 

болжам; долбар, жорамал; ойлау; 

тұспал; шамалау：～他明天起程，后天

就可以到达延安   Ол шамамен кеше 

жолға шыққан болса, арыкүні Янанға 

жетіп баруы мүмкін.②【ет.】басынан 

шығару; қиыстыру ： ～ 的  

қиыстырылған . ③【 зат. 】 гипотеза; 

болжам; болжамдау. 

【假使】jiǎshǐ连 егер; егер де：～你同

意，我们明天一清早就出发   Егер сіз 

келіссеңіз, біз ертен таңертең ерте 

жолға шығамыз. 

【假释】jiǎshì【ет.】мерзімінен бұрын 

шартты босату. 

【假手】jiǎshǒu【ет.】①  жасанды қол; 

қолы протез. ②  бірдеме арқылы; біреу 

арқылы ： ～ 于 人   басқа біреудің 

еңбегін пайдалану. 

【 假 说 】 jiǎshuō 【 зат. 】 гипотеза; 

болжам. 

【假死】 jiǎsǐ【 ет.】① өтірік өлім; 

өтірік өлген (өліп қалған болып көріну).

② анабиоз (ағзаның өмірін уақытша 

тоқтату).③ өзін өлген сияқты көрсету. 

【假托】 jiǎtuō【 ет.】① сылтаурату; 

сылтау табу; меңзеу; сүйену; сілтеу：

他～家里有事，站起来先走了   Ол 

үйінде жұмыс бар деп сылтауратып 

тұрып кетип қалды. ② арқылы; 

жәрдемімен; біреу арқылы. 

【 假 戏 真 做 】 jiǎxìzhēnzuò  ойын 

шындыққа айналып кетти. 

【假想】 jiǎxiǎnɡ【ет.】жорамалдағы; 

қиялдағы; ойдағы：～世界  қиялдағы 

әлем. 

【假想敌】jiǎxiǎnɡdí【зат.】белгіненіп 

қойған қарсылас; анықталған қарсылас. 

【 假 相 】 jiǎxiànɡ   “ 假 象 ”    

мағынасында. 

【假象】jiǎxiànɡ【зат.】қате елестету; 

жалған көрініс; жалған құбылыстар：

擦亮眼睛，不要被～所迷惑   Жалған 

құбылыстарды көріп шатысқанша 

көзіңді ашық ұста. 

【假小子】jiǎxiǎo·zi【зат.】еркекшора. 

【假惺惺】 jiǎxīnɡxīnɡ(～的)【сын.】 

екіжүзділік; монтанылық; сайқалдық. 

【 假 性 近 视 】 jiǎxìnɡ-jìnshì өтірік 

алыстан көрмеушілік; жалған алысқа 

көзі жетпеушілік. 

 

【假牙】jiǎyá【зат.】қойылған тіс; тіс 

протездері. 

【 假 意 】 jiǎyì ① 【 зат. 】 алдау; 

алдаушылық; жадыгөйлік; жалған; 
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өтірік：虚情～  жалған сезіммен алдау.

②【 үс.】 әдейі; әдейілеп; біле тұра; 

қасақана; жорта; қалжыңдап; қасақана; 

ойнап ： 他 ～ 笑 着 问   Ол әдейі 

қалжыңдап сұрады 

【假造】 jiǎzào【 ет.】① алдау; бұзу; 

бұрмалау：～证件  құжатты бұрмалау.

② ойлап шығару; алдап айта салу; 

ойына келгенін айту：～理由  ойлап 

шығарылған дәлелдер. 

【 假 账 】 jiǎzhànɡ 【 зат. 】 өтірік 

бухгалтерлік есеп. 

【假肢】jiǎzhī【зат.】жасанды аяқ-қол; 

протез аяқ-қол. 

【假装】 jiǎzhuānɡ 【 ет.】 қылымсу; 

өтірік болу; сылтаурату; тәлімсу：～糊

涂  Ол ақымақсынып тұрды. 

槚(檟)jiǎ  катальпа; қытай камелиясы. 

榎 jiǎ    “槚”  мағынасында. 

 

jià 

 

价(價)jià①【зат.】ақы; баға; бәс; құн; 

нарық ：物～   тауардың бағасы. ②

бағалылық; құндылық ： 等 ～ 交 换  

эксивалентті айырбас; тепе-тең 

құндылық.③【 зат.】 валенттілік (бір 

элемент атомның сан жағынан өзіндей 

не азды-көпті мөлшердегі сутегі 

атомымен қосылу қабілеті). ④ (Jià)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【价格】 jiàɡé【 зат.】 ақы; баға; бәс; 

құн; нарық: ～波【 ет.】   бағаның 

аутқуы. 

【 价 款 】 jiàkuǎn 【 зат. 】 тауарға 

төленетін ақша. 

【价码】jiàmǎ(～儿)〈口〉【зат.】баға; 

ақы; құн：标明～  баға белгілеу. 

【 价 目 】 jiàmù 【 зат. 】 құн; ақы; 

баға：～表  баға анықтамалығы; баға 

көрсеткіші; бағанама; бағатізбе; баға 

тізімі; нарық көрсеткіші; прейскурант 

(сатылатын нәрселердің аты, бағасы 

көрсетілген тізім). 

【价钱】 jià·qián 【 зат. 】 баға; құн; 

ақы：～公道  әділ баға. 

【价位】jiàwèi【зат.】баға; құн; ақы：

低～  төмен баға. 

【 价 值 】 jiàzhí 【 зат. 】 ① құн; 

құндылығы: ～变【ет.】  баға өзгерісі.

② мағызы; бағасы; құны ： 经 济 ～  

экономикалық маңызы. 

【价值观】 jiàzhíɡuān 【 зат. 】 баға; 

құндылықтар жүйесі. 

【价值规律】 jiàzhíɡuīlǜ  құндылық 

заңы. 

【价值连城】 jiàzhíliánchénɡ  ерекше 

қымбат тұрады; өте қымбат. 

【价值量 】 jiàzhíliànɡ 【 зат. 】 құн; 

құндылылық. 

【价值【 сын. 】  式】 jiàzhíxínɡshì 

құндық тұлғалану. 

驾(駕)jià①【ет.】жеккі; жегу; қосу.②

【 ет. 】 басқарту; басқару; басқарып 

отыру; бастау; жүргізу：～车  машина 

жүргізу.③басқарту; басқару; басқарып 

отыру; бастау; ： 车 ～ ｜ 大 ～  

машинаны басқару.④екі аяқты күйме 

арба; колесница (екі аяқты күйме арба).

⑤(Jià)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【驾临】jiàlín【ет.】сіздің келуіңіз：

恭候～  Сіздің келуіңізді асыға күтемін. 

【驾凌】jiàlínɡ【ет.】артық болу; асу; 

асып түсу; асырту; асыру; асырылу; 

басым болу; басым түсу; басып озу. 

【驾龄】 jiàlínɡ【 зат.】жүргізушілік 

тәжірибесі：他是个老司机，已有二十

年～了  Ол жиырма жылдық тәжірибесі 

бар кәрі жүргізуші. 

【驾轻就熟】jiàqīnɡjiùshú  көз қорқақ, 

қол батыр. 

【驾驶】jiàshǐ【ет.】жүргізу; басқарту; 

басқару; басқарып отыру; бастау：～汽

车  көлікті басқару. 

【驾校】jiàxiào【зат.】автомектеп. 

【驾驭】(驾御)jiàyù【ет.】①басқару; 

меңгеру; тізгінін ұстап айдау：这匹马

不好～   мына атты басқару қиын.②

басқару：～时局   қазіргі жағдайды 

басқару. 

【驾辕】 jiàyuán【 ет.】жегулі арба;  

жегу; жегілу; қосу.  

【 驾 照 】 jiàzhào 【 зат. 】 жүргізуші 

күәлігі. 

架 jià①(～儿)【зат.】  баған; діңгек; 

таған; тіреу; ілгек; ілгешек：衣～儿  

киім ілгек.②【ет.】қолдау; тіреу; ұстап 

тұру：～桥  көпір құрылысы.③【ет.】

дарытпау; қағу; қайтару; тойтару：～住  

соққыны қайтару.④【 ет.】 қымқыру; 

ұрлап алу; ұрлап әкету; ұрлап жету; 

ұрлау ： 他 被 土 匪 ～ 走 了   Ол 

қарақшыны қинап алып кетті.⑤【ет.】
демеу; қолдау; қолтықтан сүйеу; 

сүйемелдеу; сүйеу. ⑥ араздық; дау-

дамай; егер; егестік; жанжал; керіс-

шалыс; лаң; талас; ұрыс; ұрыс-керіс; 

шатақ ： 打 ～   ұрысу. ⑦ 【 мөл. 】 

мөлшер сөз：几～飞机  бірнеше ұшақ. 

【架不住】 jià·buzhù〈方〉【 ет.】①
шыдай алмау; көмек беруге шамасы 

болмау.②шыдай алмау; әлі келмеу. 

【架次】jiàcì【мөл.】ұшақтың ұшуы. 

【架得住】jià·dezhù〈方〉【ет.】төтеп 

беру; төтеу; шыдау：有的小学给学生留

的家庭作业太多，孩子怎能～?  Кейбір 

бастауыш сынып оқушыларына өте көп 

тапсырмалар береді, балалар оған 

қалайша төтеп береді? 

【架空】jiàkōnɡ【ет.】①аспа; аспалы; 

асып қоятын：竹楼是～的，离地约有

两米多高   Бамбуктан жасалған аспалы 

үйдің биіктігі шамамен екі метрге 

жетеді.② айғақсыз; дәлелсіз; дерексіз; 

жөнсіз; жөні жоқ; жүйесіз; қисынсыз; 

негізсіз; уәжсіз. 

【架设】 jiàshè【 ет.】 қондыру; қою; 

орнату; жасау; жүргізу; ретке салу：～

桥梁  көпірді салу. 

【架势】(架式)jià·shi【зат.】①〈口〉
дене күйі; дене тұрысы; кейіп; қалып; 

тұрған тұрыс:  看他走路的～像是个军

人   Оның жолда келе жатқан кейпін 

көріп, әскери адамға ұқсаттым. ②

〈方〉ахуал; жағдай; жағдаят; жәйт：

看她病的～是不行了   Оның ауырып 

жатқан жағдайын көріп, қатты 

абыржыдым. 

【架秧子】 jiàyānɡ·zi〈方〉【 ет.】
жағымпаз; жампаң; жандайшап; 

жантық; жарамсақ; жарбақ; жәреуке; 

жәркелеш; итаршы; күлтек; 

қошаметкей; қошеметші ： 起 哄 ～  

жағымпаздану. 

【 架 子 】 jià·zi 【 зат. 】 ① демеуіш; 

сүйеуіш; тіреуіш; астына қойылатын 

сүйемел; түпқойма; тығырық; үйкек; 

қаңқа：骨头～  қаңқа.②бастау; негіз; 

қаңқа; арқау; кереге; сүйек; сүйеніш; 

төсек; тұлға сүйеніш ： 文 章 的 ～  

мақаланың арқауы. ③ кеудемсоқтық; 

менмендік; шамданушылық; 

шамшылдық：没有～  менмендігі жоқ.

④дене күйі; дене тұрысы; кейіп; қалып; 

тұрған тұрыс:  看他走路的～像是个军

人   Оның жолда келе жатқан кейпін 

көріп, әскери адамға ұқсаттым. 

【架子车】jià·zichē【зат.】қол арба. 

【架子花】 jià·zihuā 【 зат. 】 екінші 

мінезді кейіпкер. 

【架子猪】 jià·zizhū【 зат.】 енесінен 

айырған шошқа баласы. 

假 jià【зат.】демалыс; каникул：暑～  

жазғы демалыс. 

【假期】jiàqī【зат.】демалыс; каникул; 

демалыс мерзімі: 一个月的~  бір айлық 

демалыс. 

【假日】jiàrì【зат.】демалыс күні: ~ 照

常 工 作   демалыс күндері жұмыс 

әдеттегідей жүреді. 

 

【 假 日 经 济 】 jiàrìjīnɡjì  демалыс 

кезіндегі шаруашылық қызмет. 

【假条】jiàtiáo(～儿)【зат.】демалыс 

сұрау мақсатында жазылған өтініш хат. 

嫁 jià①【 ет.】 зайыптылық; күйеуге 

шығушылық; күйеуде болу; тұрмыста 

болу：～女儿 қызын тұрмысқа беру.②
алып қою; апарып қою; ауыстырып 

салу; аудару: ～祸于人   кінәні басқа 

біреуге аудару.③(Jià)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【嫁接】 jiàjiē【 ет.】 будандау; егу; 

телу; шаншу. 

【嫁妆】(嫁装)jià·zhuɑnɡ【зат.】жасау; 
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жасау мүлкі (ұзатылған қызға берілетін 

мүлік). 

稼 jià① егу; себу; отырғызу ：耕～

диқаншылық. ② астық; дәнді дақыл; 

дәнді егіс：庄～егіс; егістік. 

【稼穑】jiàsè〈书〉【ет.】егін егушілік; 

егін шаруашылығы; егіншілік; 

диқаншылық：～艰难  егіншілік қиын. 

jiān 

戋 ( 戔 )jiān ［戋戋］ (jiānjiān) 〈书〉

【сын.】 болмашы; өте шамалы; тым 

аз：为数～  өте аз сан. 

 

jiān 

尖 jiān ①【 сын. 】  жіңішке; өткір; 

үшкір：～下巴颏儿   иегі үшкір.②

【сын.】 қаңсылды; шаңқылдақ; ащы; 

шыңғырған; шиқылдақ; шырылдақ; 

шіңкілдек ： ～ 声 ～ 气   шиқылдақ 

дауыспен сөйлеу.③【 сын.】  алғыр; 

өткір; тапқыр; тапқыш：眼～   көзі 

өткір.④【 ет.】 қаңқылдау; қыңсылау; 

шаңқылдау; шырылдау：她～着嗓子喊  

Ол шаңқылдап айғай салды.⑤ (～儿 )

【 зат.】  жүз; ұш (бір нәрсенің сүйір 

ұшы я жүзі)：针～ иненің ұшы.⑥(～儿)

【 зат.】дүр; көрнекті; үздік：～儿货  

ең үздік тауар. ⑦ 〈 方 〉【 сын. 】 

қызғаншақ; есепдан; есепқой; есепқор; 

сараң; шығымсыз：这人可～了，一点

儿亏也不吃  Мына адамның сараңдығы 

соншалық, кішігірім шығын шықса 

тамаққа да ақша қимай қалады. ⑧

【сын.】 өткір; тікенді; зәрлі; зымиян; 

кекеткіш; мысқылшыл：他嘴～，说话

不留情面   оның тілі қымиян, айтқан 

сөздері аяусыз. ⑨ (Jiān) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【尖兵】 jiānbīnɡ 【 зат. 】① барлау; 

барлаушы; шолғыншы：～班   барлау 

бөлімі. ② екпінді; авангард; алдыңғы; 

басшы：我们是地质战线上的～  біз 

геология саласындағы алдыңғы 

қатардағылармыз. 

【 尖 刀 】 jiāndāo 【 зат. 】 екпінді; 

авангард; алдыңғы; басшы：～部队  

алдыңғы әскер. 

【尖顶】jiāndǐnɡ【зат.】төбе; бас; бас 

жақ; ұш. 

【尖端】jiānduān①【зат.】жүз; ұш (бір 

нәрсенің сүйір ұшы я жүзі) ：针～ 

иненің ұшы.②【сын.】 төбе; бас; биік; 

биіктік; шың：～科学  ғылым шыңы. 

【尖晶石】jiānjīnɡshí【зат.】шпинель, 

цейлонит. 

【尖刻】 jiānkè【сын.】  ащы; замыр; 

зәрлі; кекесін; сықақ сөз：他为人～  Ол 

қыршаңқы адам. 

【尖利】jiānlì  【сын.】 өткір; өзектен 

өтетін; ащы; шыңғырған：笔锋～ өткір 

қалам. 

【 尖 溜 溜 】 jiānliūliū( ～的 ) 〈 方 〉

【сын.】  сүйір; үшкір; өткір; өзектен 

өтетін; ащы; шыңғырған：～的嗓子
шыңғырған дауыс . 

【尖脐】 jiānqí 【 зат. 】 еркек теңіз 

шаяны. 

【尖锐】 jiānruì【 сын.】  ①жіңішке; 

өткір; үшкір：把锥子磨得非常～ бізді 

өткір етіп ұштау.② байқағыш; білгір; 

көреген; өткір; сұңғыла; тапқыр：眼

光～  өткір көзқарас.③қатты; өткір：子

弹 发 出 ～ 的 啸 声   оқтың қатты 

ысқырған дыбысы естілді. ④ өткір; 

қатты; қатты соғатын; қатты тиетін; 

оспа：～的批评  өткір сын. 

【尖酸】jiānsuān【сын.】 замыр; зәрлі; 

кекесін; сықақ сөз; өткір ： ～ 刻 薄  

аяусыз сықақ. 

【尖牙】jiānyá【зат.】азу тіс. 

【尖子】jiān·zi【зат.】①жүз; ұш (бір 

нәрсенің сүйір ұшы я жүзі) ：针～ 

иненің ұшы.②【 зат.】 дүр; көрнекті; 

үздік：他是我们班的～学生 Ол біздің 

топтағы үздік оқушы. 

【尖嘴薄舌】jiānzuǐbóshé  жылан тіл; 

тілі ащы; тілі жаман. 

【 尖 嘴 猴 腮 】 jiānzuǐhóusāi  

қорқынышты кейіп; кейіпсіз; сиықсыз; 

тұрпатсыз; ұсқынсыз. 

奸 1jiān ① арам ойлы; аяр; жауыз; 

жымырысқы; зұлым; зұлымдық：～笑

жымырысқы күлкі. ② екіжүзділік; 

опасыздық; сатқын; сатқындық：～臣  

сатқын. ③ опасыз; сатқын; сатылған 

(дұшпанға, жауға сатылған) ： 汉 ～ 

Қытайды сатқан адам.④【сын.】 ғаяр; 

жәдігөй; қуланған; қулықты; тақыс：

藏～耍滑  қулыққа жүгіну. 

奸 2 ( 姦 ) jiānазғындыққа салыну; 

азғындау; бұзықтық істеу ： 通 ～  

зинақорлық. 

【 奸 臣 】 jiānchén 【 зат. 】 опасыз; 

сатқын; сатылған. 

【 奸 宄 】 jiānɡuǐ 〈 书 〉【 зат. 】
дұшпандар мен сатқындар; ішкі дәне 

сыртқы жаулар. 

【奸猾】jiānhuá【сын.】 ғаяр; жәдігөй; 

қуланған; қулықты; тақыс; арамза; екі 

жүзді; залым; қиянатшыл; опасыз; серт 

бұзған. 

【奸滑】jiānhuá  “奸猾” мағынасында. 

【奸计】 jiānjì【 зат.】айла; әзәзілдік; 

қастық; пәлелік; шиеленіс ： 中 ～  

қастық құрбандарына айналу. 

【奸佞】 jiānnìnɡ〈书〉①【 сын.】 

зұлым әрі жағымпаз：～人 зүлым әрі 

жағымпаз адам . ② 【 зат. 】 сатқын; 

жауыз опасыз ： ～ 专 权   озбыр 

опасыздық. 

【奸商】jiānshānɡ【зат.】алыпсатар. 

【 奸 徒 】 jiāntú 【 зат. 】 азғырғыш; 

азғырушы; аздырушы; араншы; әзәзіл; 

бұзушы; тайдырушы. 

【奸污】jiānwū【ет.】зорлау; күштеу; 

азғыру; жолдан тайдыру. 

【奸细】jiān·xì【зат.】жансыз; тыңшы; 

азғырушы; арандатушы; ұрындырушы; 

ылаң салушы; ылаңшы. 

【奸险】jiānxiǎn【сын.】 арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық. 

【奸笑】 jiānxiào【 ет.】 арам күлкі; 

жымырысқы күлу：满脸～   жүзінде 

арам күлкі. 

【奸邪】 jiānxié〈书〉①【 сын.】 

жауыз; жымырысқы; зұлым; зұлымдық; 

арам ойлы.②【зат.】жауыз адам; арам 

адам; зұлым адам. 

【奸雄】 jiānxiónɡ【 зат.】 қаскүнем 

билікқұмар ： 乱 世 ～ қаскүнем 

билікқұмарлардың тынышсыз кезі. 

【奸淫】 jiānyín【 ет.】① бұзықтық; 

жезөкшелік; ойнас; азу; бұзылу; 

бұзықтыққа салыну.② зорлау; күштеу; 

азғыру; жолдан тайдыру ： ～ 掳 掠 

ұрлап кетіп зорлау. 

【奸贼】jiānzéi【зат.】опасыз; сатқын; 

сатылған: 卖 国 ～  Отанын сатқан 

опасыз. 

【奸诈】 jiānzhà【сын.】  арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық. 

间(間、閒)jiān①【зат.】арада; аралық; 

арасында; арасындағы：两国之～  екі 

мемлекет арасында. ② 【 зат. 】
ортасында; арасында; ішінде; 

барысында：人～  адамдар арасында.

③бөлме：里～ ішкі бөлме.④【мөл.】

мөлшер сөз：一～卧室   бір жатын 

бөлме. ⑤ (Jiān) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 间 冰 期 】 jiānbīnɡqī 【 зат. 】
мұздықаралық. 

【间不容发】jiānbùrónɡfà①тығыз; жиі; 

тар; бір тал шашқа да орын жоқ.②қыл 

үстінде тұру. 

【间架】 jiānjià【 зат.】 арқау; кереге; 

сүйек; сүйеніш; төсек; тұлға сүйеніш. 

【 间 距 】 jiānjù 【 зат. 】 аралық; 

интервал. 

【间量】jiān·liɑnɡ (～儿) 〈方〉【зат.】

бөлменің аумағы; ауданы：这间屋子～

儿太小  Мына бөлменің ауданы тым 

кішкентай . 

【间脑】jiānnǎo【зат.】аралық ми. 

【间奏曲】 jiānzòuqǔ【 зат.】антракт; 

үзіліс (ойын-сауық арасындағы я 

концерт бөлімі арасындағы үзіліс). 

歼(殲)jiān  жайпау; жайрату; жойдыру; 

жойып жіберу; жою; көзін жою; құрыту; 

қыру; қырып тастау; ойран қылу：～敌

五千   бес мың жау әскерлерінің көзін 

жою. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алыпсатар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азғырғыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азғырушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аздырушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араншы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзәзіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зорлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күштеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жансыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тыңшы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азғырушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арандатушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұрындырушы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ылаңшы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аяр/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зұлымдық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзықтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жезөкшелік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойнас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зорлау/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зұлымдық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арада/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арасында/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арасындағы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арасында/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ішінде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұздықаралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/арқау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кереге/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйеніш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төсек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/интервал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/антракт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үзіліс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайпау/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрыту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қыру/
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歼击】jiānjī【ет.】көзін жою; құрыту; 

жайпау; жайрату; жойдыру; жойып 

жіберу; жою; қыру; қырып тастау; 

ойран қылу: ～敌  жауын құрту. 

【歼击机】 jiānjījī【 зат. 】 жойғыш; 

құртушы; қырып-жоюшы. 

【歼灭】jiānmiè【ет.】жойып жіберу; 

жою; қыру; қырып тастау; көзін жою; 

құрыту; жайпау; жайрату; жойдыру; 

ойран қылу：～敌人 !  Дұшпандарға 

өлім! 

【歼灭战】 jiānmièzhàn【 зат.】жоюға 

бағытталған әскери қимылдар. 

坚(堅)jiān①берік; қатты; мықты：～冰  

қатты мұз.②тұрақты; тұрлаулы; күшті; 

қатты：攻～  күшті жерлерінен соққы 

беру. ③ баянды; бекем; орнықты; 

тиянақты; тұрақты：～信 сендірілген.

④ (Jiān) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 坚 壁 】 jiānbì 【 ет. 】 жаудан 

материалдық құндылықтарды жасыру:  

把粮食～起来   астық байлықтарын 

жаудан жасырып қою. 

【 坚 壁 清 野 】 jiānbìqīnɡyě  жауға 

ештеңе тимеу үшін материалдық 

байлықтарды жасырып қойып, қауіпсіз 

жерге шығару. 

【 坚 不 可 摧 】 jiānbùkěcuī  берік; 

қажымас; мұқалмас; мызғымас. 

【坚持】 jiānchí【ет.】қорғау; сақтап 

қалу：～工作  жұмысын қорғау. 

【坚定】jiāndìnɡ①【сын.】  тұрақты; 

тұрлаулы; күшті; қатты：攻～  күшті 

жерлерінен соққы беру.②【ет.】бекіту; 

мықтау; нығайту ： ～ 立 场   өз 

позициясын бекемдеу. 

【坚固】jiānɡù【сын.】 бекем; берік; 

мығым; мықты; нық; орнықты; төзімді; 

шыдамды：阵地～  ұстанымы бекем. 

【坚果】jiānɡuǒ【зат.】жаңғақ. 

【坚决】 jiānjué 【 сын. 】  табанды; 

қатал; қатаң; үзілді-кесілді：态度～  

табанды тәсіл. 

【坚苦】 jiānkǔ【 сын.】  арымайтын; 

жалықпайтын; қажымайтын; қажымас; 

майталман; өлермен; талмайтын; 

торықпас. 

【坚苦卓绝】 jiānkǔ zhuójué  ерекше 

тұрақтылық. 

【坚强】 jiānqiánɡ①【 сын.】  күшті; 

берік; қатты：意志～  еркі күшті.②

【ет.】бекіту; мықтау; нығайту：～自

己的信心  Өз сенімін нығайту. 

【坚忍】 jiānrěn【 сын. 】  табанды; 

тұрақты; стоицизм; стоицизмдік：～的

意志  табанды ерік. 

【坚韧】jiānrèn【сын.】 берік; қайсар; 

орнықты; табанды; тайсалмайтын; 

тайынбайтын; тұрықты：质地～ берік 

мінез. 

【坚韧不拔】 jiānrènbùbá  қажымас; 

қайтпас; табанды. 

【坚实】jiānshí【сын.】 ①бекем; берік; 

мығым; мықты; нық; орнықты; төзімді; 

шыдамды：～的基础  бекем базалар.②

бекем; күшті; дені сау：身体～ күшті 

денсаулық. 

【 坚 守 】 jiānshǒu 【 ет. 】 берілмеу; 

құламау; таймау ： ～ 阵 地  

позицияларын берілмей қорғау. 

【坚信】jiānxìn【ет.】батыл; сенімді; 

сеніммен; тыңғылықты：～我们的事业

一定会胜利   Біздің шаруа міндетті 

түрде пайдалы болады деген 

сенімдемін. 

【坚毅】 jiānyì 【 сын. 】  адуынды; 

албырт; арынды; қайсар; табанды：性

格～ қайсар мінез. 

【坚硬】jiānyìnɡ【сын.】 берік; қатты; 

мықты：～的山石 қатты тас. 

【坚贞】 jiānzhēn【 сын.】  керемет 

шынайылық; ауытқымаушылық; бір 

беткейлік; принциптілік; 

принципшілдік; ұстанымпаздық：～不

屈 бір беткейлік пен тұрақтылық. 

浅 (淺 )jiān［浅浅］ (jiān jiān)〈书〉

【ел.】 божылдау; бұрқылдап қайнау; 

бұрқ етіп шығу; бұрқылдау; бықырлау; 

долдану; қайнау; сарылдату; сарылдау. 

另见 1091页 qiǎn. 

肩 jiān①【зат.】жауырын; иық; иін：

两～  екі иық. ②арқалау; алып жүру; 

көтеріп жүру：息～  міндеттен арылу. 

【肩膀】 jiānbǎnɡ(～儿 )【 зат.】иық; 

жауырын; иін:溜～  иығы қисық адам. 

【肩负】 jiānfù【 ет.】 арқалау; алып 

жүру; көтеріп жүру：我们～建设社会

主义的 任务  Біз социализмді құру 

міндетін артып жүрміз. 

【肩胛】jiānjiǎ【зат.】①иық; жауырын; 

иін.②жауырын. 

【肩胛骨】jiānjiǎɡǔ【зат.】жауырын.  

【 肩 摩 毂 击 】 jiānmóɡǔjī  жолдар 

адамдар мен арбаларға толып кеткен. 

【肩摩踵接】jiānmózhǒnɡjiē  адам толы 

жерде қысылысып итерісу.   

【肩头】jiāntóu【зат.】иық: 两个～不

一般高 екі иығы сондай биік емес. 

【肩窝】jiānwō(～儿)【зат.】иық . 

【肩章】 jiānzhānɡ【 зат.】иық белгі; 

погон (формалы киімде иыққа 

тағылатын белгі). 

艰(艱)jiān   ауыр; қиын; машақатты：～

苦 азапты. 

【艰巨】 jiānjù【 сын.】  ауыр; қиын; 

азапты：～的任务  қиын тапсырма. 

【 艰 苦 】 jiānkǔ 【 сын. 】  ауыр; 

қиын：～的工作  ауыр жұмыс. 

【艰苦卓绝】jiānkǔzhuójué  ап-ауыр; ең 

қиын; өте азапты. 

【 艰 难 】 jiānnán 【 сын. 】  қиын; 

ауыр ： ～ 险 阻   қиындықтар мен 

тосқауылдар. 

【艰涩】jiānsè【сын.】 ауыр салмақты; 

көп жүкті; салмақты. 

【艰深】 jiānshēn【 сын. 】  айқыш-

ұйқыш; күрделі; қиын ： 文 字 ～  

түсінуге ұиын әріптер. 

【艰危】jiānwēi【сын.】 апатты қағдай; 

қиын кезең：处境～  апатты жәйт. 

【艰险】 jiānxiǎn【 сын.】  ұиындық; 

қатер：路途～  жолдағы қиындықтар. 

【 艰 辛 】 jiānxīn 【 сын. 】  азап; 

ауыртпалық; бақытсыздық; 

қиыншылық; жоқтық; қасірет; 

тауқымет ： 历 尽 ～   көп қасіретті 

басынан кешу. 

兼 jiān①екі; екі есе; екі еселенген：～

旬 екі декада.②【ет.】бір мезгілде; бір 

уақытта; бір шақта; жамырай; жарыса; 

қатар ： 品 学 ～ 优  жоғары білімді 

болумен қатар өте игілікті. ③ (Jiān)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【兼备】jiānbèi【ет.】барлығына иелік 

ету; бәрі  болу ： 德 才 ～ 

қайырымдылығы талантына ұштасұан. 

【兼并】 jiānbìnɡ【 ет.】 басып алу; 

жаулап алу; аннексиялау. 

【兼差】jiānchāi①(--)【ет.】қиыстыру; 

қатар болғызу; қатар қолдану.②【зат.】
қиыстырылған лауазым. 

【兼程】jiānchénɡ【ет.】жеделдетілген; 

өте тез; тым шапшаң：～前进  өте тез 

жылдамдықпен жүру. 

【兼顾】 jiānɡù【 ет.】 есептесу; еске 

алу; көңіл қою; санасу ： 公 私 ～ 

қоғамдық және жеке мүдделерді ескере 

отырып. 

【 兼 课 】 jiānkè 【 ет. 】 қосымша 

мұғалім болып жұмыс істеу. 

【兼任】 jiānrèn ①【 ет. 】 қосымша 

жұмыс істеу; лауазымдарды 

қиыстыру：总务主任～学校工会主席   

Әкімшілік істерінің меңгерушісі және 

мектептегі кәсіподақ төрағасы 

лауазымдарып қиыстыру. ②【 сын. 】 

үйлестіретін; қиыстыратын ：～教员  

үйлестіруші оқытушы . 

【兼容】 jiānrónɡ 【 ет. 】 бірлестіру; 

бірлестірілу; біріктіру; құрастыру. 

【兼容并包】 jiānrónɡbìnɡbāo  кез-

келген нәрсені біріктіру. 

【兼收并蓄】jiānshōubìnɡxù  біріктіру; 

үйлестіру. 

【 兼 祧 】 jiāntiāo 〈 书 〉【 ет. 】 екі 

отбасының мұрагері болу. 

【 兼 听 】 jiāntīnɡ 〈 书 〉【 ет. 】
пікірлердің барлығын ескеру . 

【兼之】jiānzhī〈书〉连 одан басқа; ол 

аз болса; оның үстіне：人手不多，～

期限迫近   жұмысшы күш аз, оның 

үстіне уақыт та таяп қалды. 

【兼职】 jiānzhí①(--)【ет.】біріктіру; 

үйлестіру, қиыстыру; үстеме жұмыс 
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істеу ： ～ 教 师   Ол үйлестіруші 

профессор. ② 【 зат. 】 үйлестірілген 

лауазым ： 辞 去 ～   үйлестірілген 

лауазымнан бас тарту. 

监(監)jiān①байқау; бақылау; қадағалау; 

қадағалап байқау：～考   емтиханды 

бақылау. ② абақты; зындан; лабақты; 

түрме：收～ түрмеге жабу. 

另见 672页 jiàn. 

【 监 测 】 jiāncè 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру ：环境～  қоршаған ортаны 

бақылау. 

【 监 察 】 jiānchá 【 ет. 】 тексеру; 

тексеріс. 

【 监 场 】 jiānchǎnɡ 【 ет. 】 емтихан 

кезінде тәртіпті бақылау. 

【 监 督 】 jiāndū 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру：～执行   бақылауды жүзеге 

асыру. 

【监工】jiānɡōnɡ①(--)【ет.】жұмысты 

бақылау; жұмыс үстінен бақылау 

жүргізу.②【зат.】бағушы; бақылаушы; 

қадағалаушы; қараушы. 

【 监 管 】 jiānɡuǎn 【 ет. 】 бақылау; 

күзету; қадағалау; қарау ： ～ 犯 人  

қылмыскерді қадағалау. 

【监护】 jiānhù【 ет.】① бағып-қағу; 

бақылау; қамқоршы болу. ② бақылау; 

бағып-қағу; күту; қамқоршы; өсіріп-

өндіру; тәрбиелеу：～病人  науқасқа 

қамқорлық жасау. 

【监护人】 jiānhùrén【 зат.】жебеуші; 

қамқоршы. 

【监禁】 jiānjìn【 ет.】 қамауға алу; 

түрмеге қамау; күзет астына алу. 

【监考】jiānkǎo①【ет.】емтихандағы 

тәртіпті бақылау.②【зат.】экзаминатор 

көмекшісі. 

【监控】 jiānkònɡ【 ет.】① бақылау; 

тексеру.②байқау; бақылау; қадағалау; 

қадағалап байқау：实行物价～  тауар 

бағасын қадағалау. 

【监牢】 jiānláo〈口〉【зат.】абақты; 

зындан; лабақты; түрме. 

【监理】jiānlǐ①【ет.】бақылау; күзету; 

қадағалау; қарау. ②【 зат. 】 бақылау; 

тексеру. 

【监事】 jiānshì【 зат.】 бақылаушы; 

контролер; тексеруші; . 

【监事会】 jiānshìhuì【 зат.】 тексеру 

коммитеті; бақылау коммитеті. 

【监视】jiānshì【ет.】байқау; бақылау; 

қадағалау; қадағалап байқау：跟踪～
аңдып бақылау. 

【 监 守 】 jiānshǒu 【 ет. 】 бақылау; 

күзету; қадағалау; қарау：选举时票箱

由 专 人 ～  Сайлау  кезінде сайлау 

жәшігін күзітетін арнайы адам керек. 

【监守自盗】jiānshǒuzìdào  бір затты 

күзетуге сұранып, сол затты ұрлап кету. 

【 监 听 】 jiāntīnɡ 【 ет. 】 білдірмей 

тыңдау; жансыз тыңдау; жасырын 

тыңдау; сездірмей есту; сырттан 

тыңдау; тың тыңдау. 

【监外执行】jiānwàizhíxínɡ  түрмеден 

тыс үкім бойынша  жазасын өтеу. 

【监押】 jiānyā【ет.】①қамауға алу; 

тұтқындау; тұтқынға алу ： ～ 罪 犯  

қылмыскерді тұтқынға алу. ② айдап 

жүру; айдау; алып бару. 

【监狱】jiānyù【зат.】абақты; зындан; 

лабақты; түрме. 

【监制】 jiānzhì   бақылау астында; 

қадағалау астында. 

菅 jiān【 зат.】① орхидея (тропиктік 

өсімдік).②(Jiān)тегі. 

笺 jiān①түсінік беру; түсіндіру：～注  

түсіндірме.②пошта қағазы：信～  хат 

жазуға арналған хат.③ хат; хат жазысу; 

хат алысу; хат жазысып тұру：～札 хат. 

【笺注】 jiānzhù【 зат.】 түсіндірме; 

түсініктеме. 

渐 jiān〈书〉① дымдау; дымқылдау; 

дымқылдандыру; ылғалдау. ② қосылу; 

құйылу; қабысып қалу; ішке кіріп кету. 

【渐染】jiān rǎn〈书〉【ет.】қабылдату; 

қабылдау. 

犍 jiān. өгіз：老～ кәрі өгіз. 

 

【犍牛】jiānniú【зат.】өгіз; атан өгіз. 

湔 jiān 〈 书 〉 жуғызу; жуу; 

тазалану：～雪 ақтау. 

【湔洗】 jiānxǐ〈书〉【 ет.】①жуу; 

жуып тазарту.②іш жүргізетін дәрі. 

【 湔 雪 】 jiānxuě 〈 书 〉【 ет. 】
айыпсыздығын ашу; ақтап жіберу; 

ақтау; жұртшылық алдындағы беделін 

қайта көтеру. 

缄(緘)jiān【ет.】байлау; байлап-матау. 

【缄口】jiānkǒu〈书〉【ет.】ләм демеу; 

сөйлемеу; үндемеу ：～不语  аузын 

ашпау. 

【缄默】 jiānmò 【 ет. 】 ләм демеу; 

сөйлемеу; үндемеу：～无言 аузына құм 

құю. 

瑊 jiān 〈 书 〉 гауһар; гауһар тас; 

жарқырауық тас. 

【瑊玏】jiānlè〈书〉【зат.】асыл тас; 

гауһар; гауһар тас; жарқырауық тас. 

搛 jiān【ет.】таяқшамен алу; сапқымен 

ұстау：～菜  тамақты сапқымен алу. 

椾 jiān〈书〉  “笺”  мағынасында. 

煎 jiān①【ет.】қуыру：～鱼   балық 

қуыру.②【ет.】қайнату：～茶   шай 

қайнату.③【 мөл.】 қайнату; қорыту; 

пісіру. 

【 煎 熬 】 jiān’áo 【 ет. 】 азапталу; 

азаптану; бейнеттену; жапа шегу; 

қиналу：受尽～жеткілікті азаптану. 

【煎饼】jiān·binɡ【зат.】блин; құймақ. 

【煎剂】jiānjì【зат.】декокт; нәр. 

缣(縑)jiān〈书〉нәзік жібек мата. 

鲣(鰹)jiān【зат.】кіші тунец. 

【鲣鸟】jiānniǎo【зат.】олуша. 

鹣(鶼)jiān鹣鹣，  ертегідегі цзянь құсы. 

【 鹣 鲽 】 jiāndié 〈 书 〉【 зат. 】
айырылмас жұп. 

篯 ( 籛 ) Jiān 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

熸 jiān〈书〉① өртеу; жағу; жағып 

жіберу.②күйреу; жойылу. 

鞬 jiān〈书〉қорамсақ; оқ қап. 

鳒 ( 鰜 )jiān 【 зат. 】 тікен қанатты 

камбала. 

櫼 jiān〈书〉сына; танап. 

jiǎn 

 

囝 jiǎn〈方〉【зат.】①ұлы.②қызы. 

jiǎn〈书〉 “茧”  мағынасында. 

拣 1( 揀 )jiǎn 【 ет. 】 таңдап алу; 

таңдау：～选  таңдау. 

拣 2 (揀) jiǎn  “捡”  мағынасында. 

【拣选】jiǎnxuǎn【ет.】сорттау; таудау; 

таңдап алу：～上等药材   жоғары 

сапалы дәрілерді іріктеп алу. 

【 拣 择 】 jiǎnzé 【 ет. 】 сорттау; 

сұрыптау; іріктеу; таңдау ： ～ 吉 日  

бақытты күнді таңдау. 

枧-1 (梘) jiǎn  “笕”   мағынасында. 

枧 -2(梘 )jiǎn〈方〉 сабын; сабынды; 

сабынның. 

茧-1(繭)jiǎn【зат.】жібек құрт; піллә. 

茧-2(繭)jiǎn  “趼”  мағынасында. 

【茧绸】jiǎnchóu【зат.】шушынша. 

【茧子】 -1jiǎn·zi〈方〉【 зат.】жібек 

құрт; піллә. 

【 茧 子 】 -2jiǎn·zi   “ 趼 子 ”  

мағынасында. 

柬 jiǎn   хат; визитка：请～  шақыру 

билеті. 

俭(儉)jiǎn①берекелі; құнтақты; құнтты; 

сақ; ұқыпты; үнемшіл：勤～еңбекқор 

әрі үнемшіл.②(Jiǎn)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【俭朴】 jiǎnpǔ 【 сын. 】  жұпыны; 

қарапайым; сыпайы ： 生 活 ～ 

қарапайым өмір. 

【俭省】 jiǎnshěnɡ【 сын.】  берекелі; 

құнтақты; құнтты; сақ; ұқыпты; 

үнемшіл ：爷爷过日子很～ көкенің 

туған күні өте қарапайым өтті. 

 

【 俭 约 】 jiǎnyuē 〈 书 〉【 сын. 】 

қарапайым; үнемді. 

捡(撿)jiǎn【ет.】көтеру; жинау：～柴  

тезек жинау. 

【捡漏】jiǎnlòu【ет.】шатырды жөндеу. 

【捡漏儿】jiǎnlòur〈方〉【ет.】өзгенің 

қиындығынан пайда өндіріп алу. 

【 捡 破 烂 儿 】 jiǎnpòlànr  көшедегі 

қоқысты жинау. 

【 捡 拾 】 jiǎnshí 【 ет. 】 қазбалау; 

шұқыну. 

笕(筧)jiǎn〈书〉бамбук су құбыры. 

剪 jiǎn ① қайшы. ② қию; қырқу; 
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кесу ： ～ 发  шаш қию. ③ 【 ет. 】

қайшылық.④жою：～除  көзін құрту.

⑤ (Jiǎn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【剪报】 jiǎnbào ① (--) 【 ет. 】 газет 

қиындысы.②【зат.】мақала үзіндісі. 

【剪裁】jiǎncái【ет.】①пішу; үлгілеу.

②құрастыру; тұтастыру. 

【剪彩】jiǎncǎi【ет.】лента қию. 

【剪除】jiǎnchú【ет.】жою; құрту：～

奸宄  тонаушылықты жою. 

【剪刀】jiǎndāo【зат.】қайшы. 

【剪刀差】jiǎndāochā【зат.】қайшы. 

【剪辑】jiǎnjí①【ет.】монтаж; құрама.

②【ет.】құрастыру; монтаждау：～照

片  суретті монтаждау. ③ 【 зат. 】

реттелген：新图片～  реттелген жаңа 

суреттер. 

【剪接】jiǎnjiē【ет.】монтаж; құрама. 

【剪径】 jiǎnjìnɡ【 ет.】 үлкен жолда 

тонау. 

【剪灭】jiǎnmiè【ет.】құрту; жою：～

群雄  батырларды жою. 

【 剪 票 】 jiǎnpiào 【 ет. 】 билетті 

компостерлеу. 

【剪贴】jiǎntiē【ет.】①картотека үшін 

материалдарды қиып жапсыру.② түсті 

қағазды қиып жапсыру арқылы 

жасалған қолөнер. 

【剪影】 jiǎnyǐnɡ ①【 ет. 】 бейнеу; 

бұлдыр кескін; елес; көмескі; нұсқа.②

【зат.】кескін：人物～ адам кескіні.③

【зат.】долбар; пішін; сұлба：京华～ 

астана сұлбасы. 

【剪纸】 jiǎnzhǐ  орнамент; қағаздан 

қиылған сурет. 

【剪子】jiǎn·zi【зат.】қайшы. 

趼 jiǎn күс; қол ойылу; аяқ 

қажалу;сүйел. 

【趼子】jiǎn·zi【зат.】күс; қол ойылу; 

аяқ қажалу;сүйел. 

减 (減 )jiǎn【ет.】①азайту; алу; алып 

тастау：五～三是二 бестен үшті алса 

екі болады. ② азайту; кеміту; 

төмендету：～价  бағасын төмендету. 

【 减 仓 】 jiǎncānɡ 【 ет. 】 жиыру; 

қысқарту. 

【 减 产 】 jiǎnchǎn 【 ет. 】 өндірісті 

төмендету; өндірісті азайту：粮食～
азық-түлік өндірісін азайту. 

【 减 低 】 jiǎndī 【 ет. 】 төмендету; 

азайту ： ～ 物 价   тауар бағасын 

төмендету. 

【减法】 jiǎnfǎ 【 зат. 】 азайту; алу; 

кеміту. 

【 减 肥 】 jiǎnféi 【 ет. 】 арықтау; 

салмағы төмендеу. 

【减幅】jiǎnfú【зат.】өшіп қалу; сөніп 

қалу. 

【 减 负 】 jiǎnfù 【 ет. 】 арқауын 

жеңілдету: 给 农 民 ～  шаруаның 

жұмысы жеңілдету. 

【减河】 jiǎnhé 【 зат. 】 су деңгейін 

төмендетуге арналған канал. 

【减缓】 jiǎnhuǎn【 ет.】 ақырындату; 

баяулату; бәсеңсіту：老年人新陈代

谢～  кәрі адамда зат алмасу бәсеңдейді. 

【 减 价 】 jiǎnjià 【 ет. 】 бағаны 

төмендету：大～ жаппай арзан бағамен 

сату. 

【减亏】jiǎnkuī【ет.】азайту; қысқарту. 

【减慢】 jiǎnmàn【 ет.】 ақырындату; 

баяулату; бәсеңдету. 

【减免】 jiǎnmiǎn 【 ет.】 жеңілдету; 

босаңсыту ： ～ 灾 区 税 收   апатты 

аудандарды салықтан босату. 

【减轻】 jiǎnqīnɡ 【 ет. 】 жеңілдету; 

оғайлату：～负担  ауырын жеңілдету. 

【 减 弱 】 jiǎnruò 【 ет. 】 ① басылу; 

бәсеңдеу; басыла түсу; саябырлау ：

风～了  жел бәсеңсіді.② әлсіреу; әлі 

кету; әлі құру. 

【 减 色 】 jiǎnsè 【 ет. 】 кедейлену; 

жұпыну. 

【 减 少 】 jiǎnshǎo 【 ет. 】 азайту; 

қысқарту：～人员   қызметкерлерді 

қысқарту. 

【减速】 jiǎnsù【 ет.】жылдамдығын 

азайту; бәсеңдету：～行驶  бісеңдей 

жүру. 

【减损】 jiǎnsǔn【 ет.】 азаю; кему; 

қайту; тартылу. 

【减缩】jiǎnsuō【ет.】қысқару：～开

支 шығындар азайды. 

【 减 退 】 jiǎntuì 【 ет. 】 әлсіреу; 

төмендеу：雨～ жаңбыр әлсіреді . 

【 减 刑 】 jiǎnxínɡ 【 ет. 】 жазаны 

жеңілдету. 

【 减 压 】 jiǎnyā 【 ет. 】 жабығу; 

торығу：～阀 редукциялық кақпақ. 

【减员】 jiǎnyuán【 ет.】① айырылу; 

босқа оздыру; босқа өткізу; жоғалту; 

жоғалу; жою; ысырап жасау. ②
қызметкерлерді қысқарту. 

【 减 灾 】 jiǎnzāi 【 ет. 】 апат 

салдарларын жеңілдету. 

检 (檢 )jiǎn ① іздеу; іздестіру：  ～字  

сөздіктен иероглиф іздеу. ② өзін өзі 

сынау：行为不～  өз-өзінің әрекетін 

сынамау.③ “捡” маңынасында.④(Jiǎn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【检波】jiǎnbō【ет.】детектрлеу. 

【检测 】 jiǎncè 【 ет. 】 өлшеу ：质

【мөл.】～ салмағын өлшеу. 

【检查】jiǎnchá①【ет.】тексеру：～

身体  денсаулығын тексеру.②【 ет.】
бақылау; қадағалау; қарау; тексерткізу; 

тексерту; тексеру; тексеріп шығу. ③

【ет.】өз-өзін сынау：～自己的错误  

өзінің қателігін өзі сынау.④【зат.】көз 

салу; шолу; шолып қарау：写了一份～ 

жазылган  үзіндіге шолу жасау. 

【检察】 jiǎnchá 【 ет. 】① тексеру; 

тергеу.②мемлекеттік бақылау. 

【检察官】jiǎncháɡuān【зат.】тергеуші; 

тексеруші. 

【 检 察 院 】 jiǎncháyuàn 【 зат. 】
прокуратура. 

【 检 场 】 jiǎnchǎnɡ 【 ет. 】 сахна 

қызметкері. 

【检点】 jiǎndiǎn 【 ет. 】① тексеру; 

санап шығу：～行李 жүкті тексеру.②
байсалды; сабырлы; ұстамды; 

шыдамды：说话失于～ ұстамсыз. 

【检定】jiǎndìnɡ【ет.】бекіту; рұқсат 

ету：药品～  дәрілерін бекіту. 

【 检 核 】 jiǎnhé 【 ет. 】 зерттеу; 

тексеру：～出口商品  экспортталатын 

тауарларды тексеру. 

【检举】jiǎnjǔ【ет.】әшкерелеу. 

【检录】jiǎnlù【ет.】қазылық; төрелік; 

төрешілік：～员 төреші. 

【检票】jiǎnpiào【ет.】билет тексеру. 

【检视】 jiǎnshì【 ет.】 қарап шығу; 

тексеру：～现场 орнында қарап шығу. 

【 检 束 】 jiǎnshù 【 ет. 】 байсалды; 

сабырлы; ұстамды; шыдамды：行为～ 

әрекеттері салмақты. 

【检索】 jiǎnsuǒ【 ет.】 қарап шығу; 

танысу：数据～   статистиканы қарап 

шығу. 

【 检 讨 】 jiǎntǎo 【 ет. 】 ① өз-өзін 

сынау：工作～  жұмысты өзі санау.②
есеп беру; есептеме. 

【检修】 jiǎnxiū【ет.】тексеру; қарап 

шығу; бақылау：～房屋  бөлмені қарап 

шығу. 

【 检 验 】 jiǎnyàn 【 ет. 】 тексеру; 

бақылау; қадағалау：～汽车   көлікті 

тексеру. 

【 检 疫 】 jiǎnyì 【 ет. 】 карантин; 

уақытша тыйым. 

【检阅】 jiǎnyuè【ет.】парад; айлану; 

орағыту ： ～ 仪 仗 队   қарауылдап 

айналып шығу. 

【检字法】 jiǎnzìfǎ【 зат.】 иероглиф 

іздеу ережелері. 

揃 jiǎn〈书〉қию; кесу; қырқу. 

硷 jiǎn   “碱”  мағынасынды. 

睑 jiǎn〈书〉қабақ. 

【睑腺炎】jiǎnxiànyán【зат.】теріскен. 

锏 jiǎn  цзянь, көнедегі қару түрі. 

简 1jiǎn①қарапайым; күнделікті：～便 

қарапайым әрі ыңғайлы.②ыңғайлату; 

жеңілдету.③ (Jiǎn)【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

简 2 jiǎn①бамбук пластинкасы：竹～ 

бамбук пластинка.②хат：书～хат. 

简 3jiǎn〈书〉 таңдау; сайлау：～拔 

көпшілік арасынан таңдау. 

【简板】jiǎnbǎn【зат.】кастаньет. 

【简报】jiǎnbào【зат.】бюллетень：新

闻～ ақпараттық бюллетень. 
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【简本】 jiǎnběn【зат.】жеңілдетілген 

басылым. 

【简编】jiǎnbiān【зат.】қысқа курс 

【简便】 jiǎnbiàn【сын.】  қарапайым 

әрі ыңғайлы：方法～ қарапайым әрі 

ыңғайлы әдіс. 

【简称】jiǎnchēnɡ   қысқаша атау. 

【简单】 jiǎndān【сын.】  қарапайым: 

他简简单单说了几句话    Ол өте 

қарапайым бірнеше сөйлем айтты. 

【简单机械】 jiǎndānjīxiè  қарапайым 

машина. 

【 简 单 劳 动 】 jiǎndānláodònɡ  

қарапайым еңбек. 

【简单再生产】 jiǎndānzàishēnɡchǎn  

қарапайым өндіріс. 

【简短】jiǎnduǎn【сын.】  қысқа：说

得很～ өте қысқа сөйледі. 

【 简 化 】 jiǎnhuà 【 ет. 】 жеңілдету; 

оңайлату ： ～ 手 续   ресмилікті 

жеңілдету. 

【 简 化 汉 字 】 jiǎnhuà Hànzì  

иероглифтерді оңайлату 

【简化字】 jiǎnhuàzì【зат.】简化汉字  

мағынасында. 

【简洁】jiǎnjié【сын.】 келте қайыру; 

қысқа сөйлеу; қысқалық; қысқаша 

айтушылық; ықшамдылық ： 文 笔 ～ 

қысқаша айту стилі. 

【简捷】jiǎnjié【сын.】 ①қарапайым.

② тез әрі жеңіл; тура：算法～  тура 

алгоритм. 

【简截】jiǎnjié   “简捷” мағынасында. 

【简介】jiǎnjiè①【ет.】қысқаша шолу.

②【зат.】кіріспе. 

【简况】 jiǎnkuànɡ 【 зат. 】 қысқаша 

түсіндірме; жалпы шолу：介绍候选

人～ үміткермен қысқаша таныстыру. 

【简括】 jiǎnkuò【 сын.】  жалпылай; 

қысқаша. 

【简历】 jiǎnlì【 зат.】 қысқа тарих; 

резюме. 

【简练】 jiǎnliàn【сын.】  қысқа：用

词～сөзді қысқаша пайдалану. 

【 简 陋 】 jiǎnlòu 【 сын. 】  жай; 

қарадүрсін; қарапайым ： 设 备 ～ 

қарапайым құрал. 

【简略】jiǎnlüè【сын.】 қысқартылған; 

қысқа：～地说  қысқаша айту. 

【简慢】 jiǎnmàn【ет.】алаңғасарлық; 

аңсыздық; елемеушілік; зейінсіздік; 

көңіл қоймаушылық：他～得很  ол өте 

зейінсіз. 

【 简 朴 】 jiǎnpǔ 【 сын. 】  нақты; 

қысқа：陈设～нақты жағдай. 

【简谱】 jiǎnpǔ【 зат.】жеңілдетілген 

ноталар. 

【 简 省 】 jiǎnshěnɡ 【 ет. 】 үнемдеу; 

қысқарту：～手续 ресмилікті қысқарту. 

【简体】jiǎntǐ【зат.】жеңілдету：～字 

жеңілдетілген иероглифтер. 

【 简 体 字 】 jiǎntǐzì 【 зат. 】
жеңілдетілген иероглифтер. 

【简写】 jiǎnxiě①【 ет.】жеңілдетіп 

жазу.②【зат.】аббревиатура; қысқарма. 

【简讯】jiǎnxùn【зат.】қысқа жаңалық. 

【简要】 jiǎnyào 【 сын.】  қысқаша; 

қысқа：～的介绍  қысқаша танустыру. 

【 简 易 】 jiǎnyì 【 сын. 】  ①

жеңілдетілген：～办法  жеңілдетілген 

әдіс.②оңай әрі қарапайым. 

【简约】jiǎnyuē【сын.】 ①қысқарту：

文 字 ～  қысқарған иероглиф. ②

үнемдеу ： 生 活 ～ өмір сүру 

шығындарын үнемдеу. 

【简则】jiǎnzé【зат.】ереже; шарт. 

【 简 章 】 jiǎnzhānɡ 【 зат. 】 устав; 

ереже：招生～  оқушыларды қабылдау 

ережелері. 

【简直】jiǎnzhí【үс.】жай: қарапайым; 

жайдан-жай：屋子里热得～待不住了 

Үй іші ыстық, жай тұрудың өзі мүмкін 

емес. 

谫(謭、譾)jiǎn〈书〉майда; терең емес; 

таяз. 

【 谫 陋 】 jiǎnlòu 〈 书 〉【 сын. 】 

қарапайым; үстіртін：学识～Үстіртін 

білім. 

戬 jiǎn〈书〉①жою; өшіру; құрту.②
бақыт; жақсылық. 

碱 (堿 )jiǎn①【 зат.】 алакалдар; сілті; 

негіз.②【 зат.】 сода.③【 ет.】 тұзы 

сіңген; сілтіге қаныққан. 

【碱土】 jiǎntǔ 【 зат. 】 сілтілі жер; 

тұзды жер. 

謇 jiǎn 〈书〉① тұтығып сөйлеу. ②
шыншыл; турашыл. 

鬋 jiǎn〈书〉①бұрым：盛～  қолаң 

шаш.②қию; кесу; қырқу. 

瀽 jiǎn〈方〉【ет.】құю; толтыру. 

 

jiàn 

 

见 -1( 見 )jiàn ①【 ет. 】 көру; көрініп 

тұр：罕～көптен көрмеген.②【ет.】-

дан; -ден; -нан; -нен; -тан; -тен：这种

药怕～光  мына дәріні күннен сақтау 

керек.③【 ет.】 байқалу; сезілу：病

已～好转  аурудың түзелуі байқалуда.

④【ет.】қара; байқа：～上   жоғары 

қара. ⑤ 【 ет. 】 көру; кезіктіру; 

жолықтыру:他要来～你 оның сенімен 

жолығуы керек.⑥көзқарас; ой; пікір：

固执已～  өз дегенінде тұру.⑦ (Jiàn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

见 -2( 見 )jiàn 〈 书 〉 助 ① ие болу; 

пайдалану ： ～ 重 于 当 时  

құрдастарының құрметіне ие болу.②

маған; бізді; мені; бізге：～告  маған 

айтыңыз. 

【 见 报 】 jiànbào 【 ет. 】 газетке 

жариялау; газетке басу：这篇文章明天

就可以～  мына мақала ертең газетке 

басып шығарылуы мүмкін. 

【见背】jiànbèi〈书〉【ет.】тастанды 

болу. 

【见不得】 jiàn·bu·dé【ет.】①көруге 

шыдамау; су қаны сүймеу.②көрсетуге 

ұят：不做～人的事  адамға көрсетуге 

ұят істі жасама.③〈方〉көре алмау; 

көргісі келмеу ： 我 ～ 懒 汉    мен 

жұмыссыздықты көргім келмейді. 

【见长】 jiànchánɡ【ет.】ерекшелену; 

өзгешелену. 

【见得】jiàn·dé【ет.】көрініп тұр; ：

怎～他不来? Оның келмейтіні қайдан 

көрініп тұр?   

【见地】jiàndì【зат.】көзқарас; пікір：

有～көзқарасы бар. 

【 见 方 】 jiànfānɡ 〈 口 〉【 зат. 】

төртбұрыш; шаршы：这间屋子有一

丈～   Мына бөлменің аумағы  бір 

шаршы  чжан. 

【 见 风 是 雨 】 jiànfēnɡshìyǔ  жел 

соғысынан жаңбыр жауады деп ойлау. 

【见风转舵】 jiànfēnɡzhuǎnduò  жел 

соққан жаққа жүру. 

【 见 缝 插 针 】 jiànfènɡchāzhēn  

қолдануға болатынның барін жасау. 

【见怪】jiànɡuài【ет.】ренжу; ренішті 

болу. 

【见鬼】 jiànɡuǐ【ет.】Қарғыс атқыр! 

Қарғыс атсын. 

【见好】jiànhǎo【ет.】түзелу; жақсару. 

【见机】jiànjī【ет.】жағдайды ескеріп; 

қолайлы болса ： ～ 行 事  жағдайға 

сәйкес әрекет ету. 

【见教】 jiànjiào〈书〉【 ет.】жақсы 

кеңес беру; ақыл айту：有何～ айтар 

ақылыңыз бар ма?  

【见解】 jiànjiě【 зат.】 көзқарас; көз 

тастау; көз тігу ： ～ 正 确   дұрыс 

көзқарас. 

【见老】jiànlǎo【ет.】қартаю：他这两

年真～了   Ол осы екі жылда өте 

қартайып кетті. 

【见礼】 jiànlǐ【ет.】амандасу; сәлем 

беру. 

【见谅】jiànliànɡ〈书〉【ет.】кешірім  

 

сұраймын ： 敬 希 ～  шын көңілден 

кешірім сұраймын. 

【见猎心喜】 jiànlièxīnxǐ  әуестену; 

құмарлану; қызығу. 

【见面】jiànmiàn【ет.】көрісу; кездесу; 

кезігу：思想～  кездесуді ойлау. 

【见面礼】 jiànmiànlǐ【зат.】сыйлық; 

сый. 

【见钱眼开】jiànqiányǎnkāi〈口〉ақша 

көргенде соқыр да көзін ашып қарайды. 

【见轻】 jiànqīnɡ 【 ет. 】 жеңілдеді; 

жақсарды. 

【 见 仁 见 智 】 jiànrénjiànzhì  әркім 

өзінше түсінеді. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қысқалық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ықшамдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарадүрсін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарапайым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алаңғасарлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аңсыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/елемеушілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зейінсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аббревиатура/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қысқарма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұрым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байқалу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сезілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көзқарас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/амандасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әуестену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құмарлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қызығу/
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【 见 识 】 jiàn·shi ① 【 ет. 】 танысу; 

дүниетанымын кеңейту ： 到 各 处 走

走 ， ～ ～ 也 是 好 的   Саяхаттап 

дүниетанымын кеңейтсе жақсы болар 

еді.②【зат.】дүниетаным; тәжірибе：

长～ тәжірибесі көп. 

【见世面】jiànshìmiàn  дүние көру. 

【见所未见】 jiànsuǒwèijiàn  бұрын 

көрмегенге таңырқау. 

【见天】 jiàntiān(～儿 )〈口〉【үс.】

күнде; әр күні：他～早上出去散步  Ол 

күнде таңертең серуендеуге шығады. 

【见外】 jiànwài【 сын.】  бөтен деп 

есептеу：你对我这样客气，倒有点～

了   Сіз мені бөтен адамдай қонақ 

сияқты қабылдап тұрсыз. 

【见危授命】 jiànwēishòumìnɡ  керек 

кезде жанын беруге дайын. 

【见微知著】 jiànwēizhīzhù  кішігірім 

заттан үлкен нәрсе көре білу. 

【见闻】jiànwén【зат.】хабардар болу; 

хабардар болушылық; хабардарлық：

增长～ хабардарлықты көтеру. 

【见习】 jiànxí 【 ет. 】 тәжірибелеу; 

сынау мерзімін өткізу ： ～ 技 术 员  

сынау мерзімін өтеуші практикант. 

【见效】 jiànxiào【 ет.】 әрекет ету; 

көмектесу：～快  тез әрекет жасау. 

【见笑】 jiànxiào【 ет.】① кешіріңіз; 

айып етпеңіз ：写得不好，～，～  

Жақсы жазылмағанына айып етпеңіз.②
үстімнен күлу; сықақтау 

【见新】 jiànxīn〈方〉【ет.】жаңарту; 

жаңа өмір беру . 

【见义勇为】jiàn yì yǒnɡ wéi   жақсы іс 

үшін қажымай күресу. 

【见异思迁】jiànyìsīqiān  тұрақтылық 

жоқ. 

【见责】 jiànzé〈书〉【 ет.】 айпталу; 

кінәлану. 

【见长】jiànzhǎnɡ【ет.】көтерілу; өсу: 

孩子的个头～   Баланың бойы өсті. 

【 见 证 】 jiànzhènɡ ① 【 ет. 】 куә 

болу：～人  куәгер.②【зат.】күәгер：

历史是最好的～   Тарих ең жақсы 

күәгер. 

【见罪】 jiànzuì〈书〉【 ет.】 ренжу; 

ренішті болу. 

件 jiàn①【мөл.】мөлшер сөз：一～事 

бір шаруа. ② құжат. ④ (Jiàn) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

间 jiàn ① аралық; тетік; бос ：乘～

қолайлы кезден пайдаланып қалу. ②
араласпау; жат болып кету; жатырқау; 

қағажу көрсету; қатынаспау; шеттету：

亲密无～ өте жақын; жатырқамайтын.

③ айыру; бөлектеу; жекелеу ： ～ 隔  

оқшаулану.④ұрыстыру. 

【 间 壁 】 jiànbì 【 зат. 】 ① көрші; 

көршілес.②〈方〉көрші бөлмелер. 

【间道】 jiàndào〈书〉【 зат.】 қысқа  

жол. 

【间谍】jiàndié【зат.】агент; агентура. 

【间断】jiànduàn【ет.】үзіліс：试验不

能 ～   зерттеуде үзіліс жасауға 

болмайды. 

【间隔】 jiànɡé  интервал; аралық; 

арасы. 

【间或】jiànhuò【үс.】кейде; сирек. 

【间接】jiànjiē【сын.】 жанама：～选

举 жанама сайлау. 

【间接经验】 jiànjiējīnɡyàn  жанама 

тәжірибе. 

【间接税】 jiànjiēshuì【 зат.】жанама 

салықтар. 

【间接推理】 jiànjiē tuīlǐ  жанама ой 

тұжырымы. 

【间接选举】 jiànjiēxuǎnjǔ  жанама 

сайлау. 

【间苗】 jiànmiáo【 ет.】 жегенелеу; 

жекелеу; сирету. 

【间色】jiànsè【зат.】күрделі түс. 

【间隙】jiànxì【зат.】ара; аралық：利

用工作～学习 жұмыстан бос уақытты 

пайдаланып оқу . 

【间歇】jiànxiē【ет.】үзіліс; демалыс. 

【间杂】jiànzá【ет.】араласу：红白～
қызыл мен ақ араласып кетті. 

【间作】 jiànzuò【 ет.】 аралас себу; 

аралас егіс. 

饯 1 jiàn  қоштасу кешін 

ұйымдастыру：～别 қоштасу кешін 

ұйымдастыру. 

饯 2 jiàn дымқылдану; сіңу; ылғалдану; 

шылқу; шылқылдау ： 蜜 ～  қантқа 

малынған жемістер. 

【饯别】 jiànbié【ет.】қоштасу кешін 

ұйымдастыру. 

【饯行】jiànxínɡ【ет.】қоштасу кешін 

ұйымдастыру：为代表团～ депуттатар 

тобына қоштасу кешін ұйымдастыру. 

建 1jiàn ① 【 ет. 】 құру; салу; 

құрастыру：新～  жаңадан салынған.②

【ет.】негізін қалау; негіздеу; құру：～

军 әскер құру.③ұсыныс жасау; бастама; 

бастау ：～议 ұсыныс жасау.③【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【建白】 jiànbái〈书〉【 ет.】ұсыныс 

білдіру. 

【 建 材 】 jiàncái 【 зат. 】 құрылыс 

материалдары ： ～ 工 业  құрылыс 

материалдары өндірісі. 

【 建 都 】 jiàndū 【 ет. 】 астананың 

негізін қалау. 

【建构】jiànɡòu【ет.】құру; құрастыру; 

салу; негізін қалау：～好的关系 жақсы 

қатынастың негізін салу. 

【建国】 jiànɡuó【ет.】①мемлекеттің 

негізін салу：～功臣   мемлекеттің 

негізін қалаған қайраткер.②мемлекет 

құрылуы. 

【建交】jiànjiāo【ет.】дипломатиялық 

қатынастарды орнату. 

【 建 兰 】 jiànlán 【 зат. 】 фуньзцянь 

орхидеясы. 

【建立】jiànlì【ет.】①құру：～政权 

саяси билік құру.②орнату; бекіту：～

关系  қарым-қатынас орнату. 

【 建 模 】 jiànmó 【 ет. 】 модельдеу; 

үлгілеу. 

【建设】 jiànshè【ет.】құру; негіздеу; 

құрастыру：经济～ экономиканы құру. 

【 建 设 性 】 jiànshèxìnɡ 【 зат. 】
конструктивті; конструкциялық; 

сындарлы：～意见  сындарлы көзқарас. 

【建树】 jiànshù   табыс; жетістік; 

сәттілік. 

【建言】 jiànyán【 ет.】пікір білдіру; 

ойын айту：大胆～ пікірін батыл түрде 

білдіру. 

【建议】jiànyì①【ет.】ұсыну; ұсыныс 

жасау：我～休会一天  Мен отырысты 

бір күнге кешеуілдетуді ұсынамын.②

【зат.】ұсыныс. 

【建元】 jiànyuán〈书〉【 ет.】жыл 

санаудың орнауы. 

【建造】jiànzào【ет.】құру; құрастыру; 

салу：～房屋  үй салу. 

【建制】 jiànzhì【 зат.】ұйымдастыру 

құрылымы. 

【 建 筑 】 jiànzhù ① 【 ет. 】 құру; 

құрылыс; құрастыру：～铁路   темір 

жол құрылысы. ② 【 зат. 】 ғимарат; 

құрылыс：古老的～  көне ғимарат. 

【建筑物】jiànzhùwù【зат.】құрылыс; 

ғимарат. 

【 建 筑 学 】 jiànzhùxué 【 зат. 】
архитектура; құрылыс. 

荐 1 (薦 ) jiàn①ұсыну; кеңес беру：

举～  ұсыныс жасау. ②〈书〉 беру; 

ұсыну; тапсыру. 

荐 2(薦 )jiàn〈书〉① сабан.② жөке 

орауыш; жүк орауыш; өрме; сабан; 

тоқыма; ши тоқыма ：草～   сабан 

тоқыма. 

【荐骨】 jiànɡǔ【 зат.】 бөктеріншек; 

құйымшақ; сегізкөз. 

【荐举】 jiànjǔ【 ет.】ұсыну; ұсыныс 

жасау：～人 біреуді ұсыну. 

【荐引】 jiànyǐn〈书〉【 ет.】 ұсыну; 

ұсыныс жасау. 

【 荐 椎 】 jiànzhuī 【 зат. 】 сегізкөз; 

құйымшақ. 

贱 ( 賤 )jiàn ① 【 сын. 】  арқан; 

құнсыз：～价   арзан баға.② төмен 

статус：贫～ бейшаралық.③【сын.】 

ақымақтық; ессіздік; нақұрыстық：～

骨头 нақұрыс.④менің. 

【贱骨头】 jiànɡǔ·tou【 зат.】 ақымақ; 

нақұрыс. 

【贱货】jiànhuò【зат.】①арзан тауар.

②төмен адам; нақұрыс; оңбаған. 

【贱民】jiànmín【зат.】плебей; плебс; 

пария. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/хабардарлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласпау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жатырқау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатынаспау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шеттету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөлектеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жекелеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жегенелеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жекелеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сирету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дымқылдану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сіңу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ылғалдану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шылқу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шылқылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/модельдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үлгілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конструктивті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/конструкциялық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сындарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ғимарат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрылыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өрме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сабан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоқыма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөктеріншек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құйымшақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сегізкөз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақымақтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ессіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нақұрыстық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/плебей/
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牮 jiàn①【ет.】тіреп қою; тіреу: ～一

下山墙  жан қабырғасны тіреп қою.②

〈书〉суды бөгеу. 

剑 ( 劍 、 劒 )jiàn 【 зат. 】 ① қылыш; 

семсер; шпага.②(Jiàn)тегі. 

【剑拔弩张】jiàn bá nǔ zhānɡ  толық 

әскери дайындық. 

【剑客】jiànkè【зат.】шпага шебері. 

【剑麻】jiànmá【зат.】Жаңа Зеландия 

зығыры. 

【剑眉】jiànméi【зат.】较直而末端翘

起的眉毛. 

【 剑 术 】 jiànshù 【 зат. 】 сайысу; 

семсерлесу. 

【 剑 侠 】 jiànxiá 【 зат. 】 кезеген 

сері(рыцарь). 

监 jiàn①көнедегі ресми атау：国子～

мемлекеттік училище.② (Jiàn)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【监本】 jiànběn【 зат.】 мемлекеттік 

училище басылымы. 

【监利】 Jiànlì【 зат.】Хубейдегі жер 

аты. 

【监生】jiànshēnɡ【зат.】мемлекеттік 

училище оқушысы. 

涧(澗)jiàn   бұлақ：山～ тау бұлағы. 

健 jiàn①дені сау; мықты; күшті：～全 

денсаулық.②мықтау; жақсылау：～身 

денсаулықты мықтау.③жақсы：～谈 

сөзшең. ④ (Jiàn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【健步】 jiànbù【 зат.】 аяғы мықты; 

жүруде шыдамды：～走上讲台   жел 

аяқ. 

【健存】jiàncún【ет.】тірі болу; тірі. 

【 健 儿 】 jiàn’ér 【 зат. 】 қырандар; 

батырлар ： 空 军 ～   әуе әскери 

қырандары. 

【健将】jiànjiànɡ【зат.】①екпінді.②
спорт шебері.  

【健康】jiànkānɡ【сын.】 ①денсаулық; 

дені сау：恢复～ денсаулығын қалпына 

келтіру.②дені сау; қалыпты：～ 的发

展  қалыпты даму. 

【 健 康 寿 命 】 jiànkānɡshòumìnɡ  

денсаулық пен ұзақ өмір. 

【健美】jiànměi①【сын.】 мықты әрі 

әдемі：～的体魄 мықты әрі көрікті ағза.

②【 зат. 】 атлетизм ：～运【 ет. 】 

атлетизммен айналысу. 

【健美操】jiànměicāo【зат.】аэробика. 

【 健 美 运 动 】 jiànměi yùndònɡ 一  

культуризм; бодибилдинг. 

【健全】jiànquán①【сын.】 дені сау; 

сау：头脑～дұрыс ақыл; сау ақыл.②

【 сын. 】  қалыпты; сау ： 设 施 ～  

қалыпты өмір сүру.③【 ет.】мықтау; 

нығайту; сауықтыру ： ～ 基 层 组 织  

төменге ұйымды мықтау. 

【健身】 jiànshēn【 ет.】 гимнастика; 

денсаулықты мықтау：～操  атлетизм. 

【健身房】 jiànshēnfánɡ【 зат.】 спорт 

зал. 

【 健 谈 】 jiàntán 【 сын. 】  сөзшең; 

сөйлегіш. 

【健忘】 jiànwànɡ【сын.】  ұмытшақ; 

ұмытқыш. 

【健旺】jiànwànɡ【сын.】 сергек; тың; 

ширақ：精神～  денсаулық пен күшке 

толы. 

【健在】 jiànzài【ет.】аман сау болу; 

аман-сау өмір сүру; сау-сәлемет болу：

父母都～ ата-анаң аман-сау. 

【健壮】 jiànzhuànɡ【 сын.】  мықты; 

күшті：身体～ ден-саулығы мықты. 

舰 (艦 )jiàn【 зат.】әскери кеме：～队  

әскери флот. 

【舰船】jiànchuán【зат.】кеме; қайық. 

【舰队】jiànduì【зат.】флот; эскадра. 

【舰日】jiànrì【зат.】күндізгі кеме. 

【舰艇】jiàntǐnɡ【зат.】әскери кеме. 

【舰只】jiànzhī【зат.】әскери кеме. 

渐(漸)jiàn①【үс.】ақырындап; бірте-

бірте：天气～冷   ауа-райы бірте –бірте 

суып барады.②(Jiàn)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【渐变】jiànbiàn【ет.】даму; эволюция. 

【渐次】jiàncì〈书〉【үс.】ақырындап; 

аз-аздап; ：雨声～停息   жаңбырдың 

дауысы ақырындап тынышталып 

барады. 

【渐渐】jiànjiàn【үс.】аз-аздап; аздап-

аздап; ақырын-ақырын; бара-бара：天

气～暖起来了   ауа-райы біртіндеп 

жылынуда. 

【渐进】 jiànjìn【ет.】бірізді; жүйелі; 

ретті：循序～ бірізділік. 

谏(諫)jiàn〈书〉иландыру; насихаттау; 

өсиеттеу; үгіттеу ： 进 ～   біреуді 

иландыру. 

【 谏 诤 】 jiànzhènɡ 〈 书 〉【 ет. 】
иландыру; үгіттеу. 

践(踐)jiàn①басу; аяқ асты ету：～踏 

аяқ асты ету.②пайдалану; жүзеге асыру. 

【践诺】 jiànnuò〈书〉【 ет.】 берген 

сөзін орындау. 

【践踏】jiàntà【ет.】①басу; аяқ асты 

ету：不要～青苗  егісті баспау керек.②
таптау. 

【践行】 jiànxínɡ【 ет.】 істеу; жүзеге 

асыру ： ～ 科 学 发 展 观  ғылымды 

дамыту. 

【 践 约 】 jiànyuē 【 ет. 】 кездесуге 

уақытында келу. 

【践祚】 jiànzuò〈书〉【 ет.】 таққа 

отыру. 

锏 ( 鐧 )jiàn 【 зат. 】 төртжақты қол 

шоқпар. 

毽 jiàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】 желбіршек; 

қосетек：踢～желбіршекте ойнау. 

【毽子】 jiàn·zi 【 зат. 】 желбіршек; 

қосетек. 

腱 jiàn【зат.】сіңір. 

【腱鞘】jiànqiào【зат.】сіңірлі қынап. 

【腱子】jiàn·zi【зат.】сіңір. 

溅(濺)jiàn【ет.】шашу; шашырату：水

花四～ су шашырап тұр. 

【溅落】 jiànluò【 ет.】 ертіп келіну; 

ертіп келу. 

鉴(鑒、鑑)jiàn①айна.②жарқырау：水

清可～  су айнадай жарқырап тұр.③

ынталана; дұрыстап; тырыса ： ～ 定  

тырысы анықтау.④ сабақ; үлгі：引以

为～  сабақ алу.⑤мәртебелі... ：惠～ 

жоғары мәртебелі.... 

【鉴别】 jiànbié 【 ет.】 ерекшелену; 

өзгешелену ： ～ 古 画   көне сурет 

ерекшелігі. 

【鉴定书】 jiàndìnɡ①【ет.】анықтау; 

тағайындау：～书 жазбаша тағайындау.

② 【 зат. 】 баға қою; баға кесу; 

бағалау：写～  жазылғанға баға беру.③

【 ет. 】 сарап; сараптама; сараптау; 

экспертиза. 

【鉴定人】jiàndìnɡrén【зат.】сарапшы. 

【鉴戒】 jiànjiè【 зат.】 ескерту：引

为～ ескерту жасау. 

【鉴谅】 jiànliànɡ〈书〉【ет.】түсіну; 

кешу. 

【 鉴 赏 】 jiànshǎnɡ 【 ет. 】 бағалау; 

эстетикалық баға：～字画  иероглиф 

сызықтарына баға беру. 

【 鉴 于 】 jiànyú   болғандықтан; 

нәтижесінде; себепті; сондықтан. 

键(鍵)jiàn①【зат.】буат.②〈书〉тиек; 

ысырма. ③【 зат. 】 клавиш; перне ：

琴～ пернелер.④【зат.】байланыс. 

【键盘】jiànpán【зат.】пернетақта. 

【键盘乐器】 jiànpán yuèqì  клавишті 

аспаптар. 

【键入】jiànrù【ет.】енгізу; теру：～

网址 веббеттің адресін енгізу. 

槛 (檻 )jiàn① қанат; сүйеніш; таяныш; 

шарбақ.②тор; торлы орын：兽～  аң 

торы. 

僭 jiàn〈书〉жалған атақты：～号  

жалған атақтылық. 

踺 jiàn ［ 踺 子 ］ (jiàn·zi) 【 зат. 】
желбіршек; қосетек. 

箭 jiàn【зат.】①жебе; қол оқ; оқ; садақ 

оғы.②жебедеу; оқ тәрізді. 

【箭靶子】jiànbǎ·zi【зат.】нысана. 

【箭步】 jiànbù【зат.】секіріс; беріле 

секіру. 

【箭垛子】jiànduò·zi【зат.】①қабырға 

қалғаны.②нысана. 

【 箭 楼 】 jiànlóu 【 зат. 】 қала 

қабырғасының ғимараты. 

【箭头】jiàntóu(～儿)【зат.】①жебе; 

садақ оғы.②стрелка; тілше. 

【 箭 在 弦 上 】 jiàn zài xián shànɡ  

садаққа тарлылған оқтай; атылар 

оқтай ：～，不得不发   қаласа да 
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қаламаса да оны істеуге мәжбүр. 

【箭竹】jiànzhú【зат.】жайран. 

【箭镞】jiànzú【зат.】оқ жебесі. 

 

jiānɡ 

 

江 jiānɡ①【зат.】өзен：长～ ұзын өзен.

② (Jiānɡ)Янцзы өзені ：～南  Янцзы 

өзенінің оңтүстік жағы. ③ (Jiānɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【江北】Jiānɡběi【зат.】①Цзянбей.②
Янцзы өзенінің солтүстік жағы. 

【 江 东 】 Jiānɡdōnɡ 【 зат. 】 Янцзы 

өзенінің шығыс жағы. 

【江防】 jiānɡfánɡ【 зат.】① Янцзы 

өзені алабы. ② гидротехникалық 

жұмыстар：～工事 гидротехникалық 

жұмыстар. 

【江河日下】 jiānɡ hé rì xià  күннен-

күнге жаман болу. 

【江湖】 jiānɡhú【зат.】әлем; ел：流

落～ әлемді кезіп жүру; кезбелік. 

【江湖骗子】jiānɡhúpiàn·zi  кезбе адам. 

【江郎才尽】Jiānɡlánɡ cái jìn  талантын 

жоғалтқан жазушы. 

【江轮】jiānɡlún【зат.】өзен пароходы. 

【江米】jiānɡmǐ【зат.】күріш. 

【江米酒】 jiānɡmǐjiǔ【 зат.】 күріш 

шарабы. 

【江南】 Jiānɡnán 【 зат. 】① Янцзы 

өзенінің оңтүстік жағы.②Жиаңнан. 

【江山】 jiānɡshān【 зат.】 мемлекет; 

территория ： 打 ～  территорияны 

белгілеу. 

【江天】jiānɡtiān【зат.】өзүсті аспаны. 

【江豚】jiānɡtún【зат.】өзен дельфині. 

【江洋大盗】 jiānɡyánɡ dàdào  нағыз 

қарақшы. 

【 江 珧 】 jiānɡyáo 【 зат. 】 жеуге 

жарамды ұлу. 

【江珧柱】jiānɡyáozhù【зат.】ұлу еті. 

茳 jiānɡ ［茳芏］ (jiānɡdù) 【 зат. 】
малактік сәлемшөп. 

姜 1( 薑 )jiānɡ 【 зат. 】 ① жанжабіл; 

занзабіл; зімбір.②занзәбіл тамыры. 

姜 2Jiānɡ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【姜黄】jiānɡhuánɡ①【зат.】куркума.

②【сын.】 қоңыр-сары. 

将 ( 將 )jiānɡ ① 〈 书 〉 көмектесу; 

қолдаукөрсету. ② қамқорлық жасау; 

қорғаштау; қолдау：～养  қолдау.③

〈方〉【ет.】туу;туылу; көбею：～羔  

қозы туылды.④〈书〉істеу; жасау：～

事 іс істеу.⑤【ет.】шах қою(шахмат).

⑥【 ет.】жанды жеріне тиіп кету：

你～他  Сен оның жанды жеріне тиіп 

кеттің. ⑦  (Jiānɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【将次】jiānɡcì〈书〉【үс.】жақында; 

біраздан соң. 

【 将 错 就 错 】 jiānɡ cuò jiù cuò   

қателікті пайдаға асыруға тырысу. 

【 将 计 就 计 】 jiānɡ jì jiù jì   

қарсыластың жүрісінен пайдалану. 

【将将】jiānɡjiānɡ【үс.】әрең дегенде; 

енді-енді; енді ғана. 

【将近】 jiānɡjìn 【 үс. 】 жақындау; 

шамамен：中国有～四千年的历史  

Қытайдың шамамен төрт мың жылдан 

аса тарихы бар. 

【 将 就 】 jiānɡ·jiu 【 ет. 】 үйрену; 

ыңғайлану：这里的条件不好，你就～

点儿吧   Мынаның ішіндегі жағдай 

онша емес, сен үйренісіп кетесің енді. 

【将军】 jiānɡjūn①【 зат.】шах қою; 

шах жариялау. ② 【 зат. 】 қиын 

мәселенің алдына қою; басын қатыру.

③【зат.】генерал.④(--)【ет.】басқару.  

⑤ жоғары командалық құрама. 

【将军肚】jiānɡjūndù  сыралы қарын. 

【将来】 jiānɡlái【 зат.】 болашақта; 

келешекте：美好的~  керемет болашақ. 

【 将 息 】 jiānɡxī 【 ет. 】 демалып 

сауығу：大病初愈，一定要好好～  

Қатты ауруға шалынғанда міндетті 

түрде демалып сауығу керек. 

【将心比心】jiānɡ xīn bǐ xīn  өзін басқа 

біреудің орнына қойып көру. 

【将信将疑】 jiānɡxìnjiānɡyí  әрең 

сенерлік; сену қиын：我说了半天，他

还是～ Мен жарты күннен бері айтып 

атырмын, ал ол әлі сенер емес. 

【将养 】 jiānɡyǎnɡ 【 ет. 】 демалып 

сауығу：医生说再～好了  дәрігер әлі 

де жақсылап демалып сауығу керек 

деді. 

【将要】 jiānɡyào【 үс.】 болашақта; 

жақында：他～来北京   Ол жақында 

Бейжіңге келеді. 

豇 jiānɡ［豇豆］ (jiānɡdòu)【зат.】①

сиыр бұршағы.②бұршақ дәндері. 

浆 (漿 )jiānɡ①【зат.】масса; араласра; 

ерітінді; плазма：纸～ целлюлоза.②

【 ет. 】 крахмалдау; 

шлихталандыру ： ～ 衬 衫  көйлекті 

крахмалдау. 

【浆果】jiānɡɡuǒ【зат.】жидек. 

【 浆 洗 】 jiānɡxǐ 【 ет. 】 жуып 

крахмалдау：衣服～得很干净   жуып 

крахмалданған киім өте таза. 

【 浆 液 】 jiānɡyè 【 зат. 】 ұйыма 

сұйықтық. 

僵 (殭 )jiānɡ①【сын.】  қатып қалған; 

сіресіп қалған：～尸   сіресіп қалған 

өлік.②【сын.】  дағдарыс; күйзеліске 

ұшырау; тұйыққа тірелу：，情【сын.】 

非常～ шаруа тығырыққа тірелді. 

【僵持】 jiānɡchí【ет.】таяну; тірену; 

дегенінде тұру：双方～  екі жақ та 

дегенінде тұрып алды. 

【僵化】jiānɡhuà【ет.】қатып қалған; 

сіресіп қалған：思想～ ойдың сіресіп 

қалуы. 

【 僵 局 】 jiānɡjú 【 зат. 】 тығырық; 

тығырықты жағдай ： 陷 入 ～  

тығырыққа тірелу. 

【僵尸】jiānɡshī【зат.】сіресіп қалған 

өлік. 

【僵死】 jiānɡsǐ 【 ет. 】 жаны кету; 

жансыздану. 

【僵硬】 jiānɡyìnɡ【 сын.】  ① қатып 

қалған; сіресіп қалған：他的两条腿～

了   Оның екі аяяғы қатып қалды.②

ақымақ; тоңмойын; топас：表情～  бет 

кескіні ақымақ тәрізді. 

【僵直】jiānɡzhí【сын.】 қатып қалған; 

сіресіп қалған：手指冻得～  саусақтар 

суықтан сіресіп қалады. 

缰 ( 繮 、 韁 )jiānɡ 【 зат. 】 тізгін; 

шылбыр：信马由～  атыың тізгіні. 

【 缰 绳 】 jiānɡ·shénɡ 【 зат. 】 тізгін; 

шылбыр. 

鳉 ( 鱂 )jiānɡ 【 зат. 】 ірі тісті тұқы 

(балық). 

礓 jiānɡ①［礓 儿］(jiānɡcār)〈方〉

【зат.】баспалдақтар. 

疆 jiānɡ①шекара; шек; меже：边～ 

шекаралық аудан.②(Jiānɡ)  Шыңжаң：

南～  оңтүстік Шыңжаң. 

【疆场】 jiānɡchǎnɡ 【 зат. 】 шайқас 

алаңы：驰骋～ шайқас алағында атпен 

шабу. 

【疆界】jiānɡjiè【зат.】шекара; меже; 

шек. 

【疆土】 jiānɡtǔ【 зат.】 территория; 

аудан; аумақ：守卫～  территорияны 

күзету. 

【疆埸】 jiānɡyì〈书〉【 зат.】①шек; 

меже.②шекара. 

【疆域】jiānɡyù【зат.】территория; ел 

аумағы. 

 

jiǎnɡ 

 

讲 ( 講 )jiǎnɡ ①【 ет. 】 айту; сөйлеу; 

сөйлесу：他高兴得话都～不出来了  Ол 

өте қуанышты болып ештеңе айтпай 

шығып кетті. ② 【 ет. 】 түсіндіру; 

анықтап беру：这本书是～气象的  

мына кітапта метереологиялық 

құбылыстар түсіндірілген. ③ 【 ет. 】

келісу; талқылау：～价儿   Бағаны 

келісу.④介 қатысты; байланысты.⑤

【ет.】зерттеу; іздену; білу; сақтау：～

卫生 қатаң тазалықты сақтау.⑥(Jiǎnɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【讲法】 jiǎnɡ·fǎ 【 зат. 】① сөйлеу; 

айтып беру; баяндау; мазмұндау .②ой; 

пікір; көзқарас.  

【 讲 稿 】 jiǎnɡɡǎo( ～ 儿 ) 【 зат. 】
конспект; текст; шимай дәптер. 

【讲和】 jiǎnɡhé【 ет.】жарасып алу; 

бейбітшілікті тұрақтандыру. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жанжабіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/занзабіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шлихталандыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дағдарыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таяну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тірену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жансыздану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақымақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоңмойын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тізгін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шылбыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тізгін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шылбыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/баяндау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мазмұндау/
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【讲话】 jiǎnɡhuà① (--)【ет.】сөйлеу; 

айту; сөйлесу：会～ сөйлесе алу.②(--)

【 ет. 】 айтып салу; айту; сөйлеу. ③

【зат.】сөз; орындау; сөз сөйлеу：他

的～代表了多数人的要求   Оның сөз 

сөйлеуін депутаттардың көпшілігі 

сұрады.④【зат.】атақты курс. 

【讲价】jiǎnɡjià(～儿)【ет.】саудаласу; 

бағаны келісу. 

【讲价钱】 jiǎnɡjià·qián  саудаласу; 

бағаны келісу：他买东西从不～ Ол зат 

сатып алғанда ешқашан саудаласпайды. 

【 讲 解 】 jiǎnɡjiě 【 ет. 】 түсіндіру; 

айқындау：～员  эккусияны жүргізуші. 

【讲究】 jiǎnɡ·jiu ①【 ет.】 шындап 

қарау; шындап қатынас жасау：～卫生  

тазалықты шындап қарау. ② ( ～ 儿 )

【зат.】арзитын; маңызды; татымды：

有～ маңызы бар.③【сын.】 талғампаз; 

таңдамалы; таңдаулы：房间布置得很～ 

бөлме талғаммен жинастырылған. 

【讲课】 jiǎnɡkè【 ет.】 сабақ беру; 

оқыту：他在我们学校～  Ол біздің 

мектепте сабақ береді. 

【讲理】 jiǎnɡlǐ①【 ет.】шындықты 

ашу; шындықты дәлелдеу：咱们跟他～

去  Оған барып біздікі дұрыстығын 

дәлелдейік. ② 【 сын. 】  дәлелдерді 

мойындау：他是个～的人 Ол ақылды 

адам. 

【讲论】jiǎnɡlùn【ет.】①ой жүгірту; 

ойға салу; ойлау; пайымдау; пікірлесу; 

сөз қылу：她从不在背地里～别人  Ол 

ешқашан адамдарды сыртынан сөз 

етпейді .②айту; талқылау. 

【讲情】jiǎnɡqínɡ【ет.】өтіну; өтініш 

ету. 

【讲求】 jiǎnɡqiú【 ет.】 үлкен көңіл 

аудару; артынан қалмау. 

【讲师】 jiǎnɡshī【 зат.】 лектор; аға 

оқытушы. 

【 讲 史 】 jiǎnɡshǐ 【 зат. 】 тарих 

тақырыбына ауызша талқылау жасау. 

【讲授】jiǎnɡshòu【ет.】оқыту; сабақ 

беру：～数学  математикадан сабақ 

беру. 

【讲述】 jiǎnɡshù【 ет.】 айтып беру; 

айту：～事情经过  оқиғаның болғанын 

айтты. 

【讲台】jiǎnɡtái【зат.】мінбе; кафедра. 

【讲坛】jiǎnɡtán【зат.】мінбе; трибуна. 

【 讲 堂 】 jiǎnɡtáng 【 зат. 】 сынып 

бөлмесі; аудитория; лекциялық бөлме. 

【讲习】 jiǎnɡxí【ет.】①оқыту және 

оқу：～班   курс.②үйрену：～学问 

ғылымды үйрену. 

【讲学】jiǎnɡxué【ет.】лекция оқу：

他在这里讲过学   Ол мұнда лекция 

рқыған. 

【讲演】 jiǎnɡyǎn【 ет.】 сөз сөйлеу; 

көпшіліктің алдында сөз сөйлеу: 他

的～很生【ет.】  Оның сөз сойлегені 

өте әсерлі болды. 

【讲义】jiǎnɡyì【зат.】лекция. 

【讲座】 jiǎnɡzuò【 зат.】 лекциялар 

циклы：电脑知识～ компьютер білімі 

бойынша лекциялар курсы. 

奖 ( 奬 )jiǎnɡ ① 【 ет. 】 сыйлау; 

марапаттау ： 有 功 者 ～ лайықты 

адамдарды марапаттау.②【 зат.】 сый; 

сый ақы：发～ сый ақы беру. 

【奖杯】jiǎnɡbēi【зат.】бәйге; жүлде; 

кубок. 

【奖惩】 jiǎnɡchénɡ【 ет.】 сый беріп 

жазалау：～分明  сый бері жазалауды 

ажырату. 

【奖金】jiǎnɡjīn【зат.】сыйлық еңбек 

ақы. 

【 奖 励 】 jiǎnɡlì 【 ет. 】 марапаттау; 

мадақтау ： 物 质 ～  материалдық 

марапат жасау. 

【 奖 牌 】 jiǎnɡpái 【 зат. 】 медаль; 

төсбелгі. 

【奖品】jiǎnɡpǐn【зат.】марапат; сый; 

сыйлық. 

【奖旗】jiǎnɡqí【зат.】ту; жалау. 

【奖券】jiǎnɡquàn【зат.】ұтыс билеті. 

【奖赏】 jiǎnɡshǎnɡ【ет.】марапаттау; 

сыйлау; сый ақы беру: 最高的~  ең 

үлкен марапат. 

【奖项】 jiǎnɡxiànɡ【 зат.】 марапат; 

сыйлық; бәйге ： 最 高 ～  ең үлкен 

сыйлық. 

【 奖 学 金 】 jiǎnɡxuéjīn 【 зат. 】
стипендия; шәкіртақы. 

【 奖 掖 】 jiǎnɡyè 〈 书 〉【 ет. 】

марапаттап ұсыну：～后进  жаңа ұрпақ 

адамдарын марапаттап ұсыну. 

【 奖 挹 】 jiǎnɡyì 〈 书 〉【 ет. 】
марапаттап ұсыну. 

【奖章】 jiǎnɡzhānɡ 【 зат.】 үздіктік 

белгісі; медаль; төсбелгі. 

【奖状】jiǎnɡzhuànɡ【зат.】мадақтама 

грамота; мақтау қағазы. 

桨(槳)jiǎnɡ【зат.】ескек. 

蒋 ( 蔣 )Jiǎnɡ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

耩 jiǎnɡ【ет.】аралас сепкіш арқылы 

егіс себу：～豆子   аралас сепкіш 

арқылы бұршақ себу. 

【耩子】jiǎnɡ·zi〈方〉【зат.】күс; қол 

ойылу ; аяқ қажалу; сүйел. 

膙 jiǎnɡ［膙子］(jiǎnɡ·zi)〈方〉【зат.】

күс; қол ойылу ; аяқ қажалу; сүйел：两

手磨起了～  екі қолы ойылып кетті. 

 

jiànɡ 

 

匠 jiànɡ ① әбзелші; кәсіпші; 

қолөнерші：铁～   темірші; ұста.②

〈书〉шебер; ұста：宗～  ұлы ұста. 

【匠人】jiànɡrén【зат.】шебер; ұста. 

【匠心】jiànɡxīn〈书〉【зат.】шеберлік; 

өнер：独具～  үлкен шеберлікпен. 

【匠心独运】jiànɡxīn dú yùn   үлкен 

ерекшелік. 

降 jiànɡ ① 【 ет. 】 жығылу; құлау; 

түсу ：～雨  жаңбыр жауып тұр. ②

【ет.】түсу; төмендеу：～价  бағаның 

төмендеуі.③ (Jiànɡ)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【降半旗】jiànɡbànqí  туды түсіру. 

【 降 低 】 jiànɡdī 【 ет. 】 түсіру; 

төмендету: ～ 物 价  тауар бағасын 

төмендету. 

【降格】 jiànɡɡé 【 ет. 】 талаптарды 

төмендету：～以求   төмен талаптар 

қою. 

【 降 耗 】 jiànɡhào 【 ет. 】 үнемдеу; 

шығындарды төмендету ： ～ 节 能 

энергетикалық ресурстарды үнемді 

пайдалану. 

【 降 级 】 jiànɡjí 【 ет. 】 лауазымын 

төмендету; төменгі тапқа ауыстыру. 

【 降 价 】 jiànɡjià 【 ет. 】 бағаны 

төмендету：滞销货物～  тұрып қалған 

тауардың бағасын төмендету. 

【降解】 jiànɡjiě【ет.】азу; біртіндеп 

кері кету; деградация; кері кету; 

құлдилау; нашарлау; төмендеу. 

【降临】jiànɡlín【ет.】келу; түсу：夜

色～ қараңғы түсу. 

【降落】 jiànɡluò【 ет.】 түсу; құлау; 

қону：飞机在～  ұшақ қонайын деп 

жатыр. 

【降落伞】jiànɡluòsǎn【зат.】парашют. 

【降旗】jiànɡqí【ет.】туды түсіру. 

【降生】jiànɡshēnɡ【ет.】туу; туылу. 

【降水】 jiànɡshuǐ①【 зат.】 жауын-

шашын.②【ет.】жауын  жауу：人工～ 

жасанды жауын жауғызу. 

【 降 水 量 】 jiànɡshuǐliànɡ 【 зат. 】
жауын-шашын мөлшері; жауын-шашын. 

【降温】 jiànɡ wēn 【 ет. 】①  ауа 

температурасын жасанды төмендету.② 

ауа температурасының төмендеуі. 

【 降 噪 】 jiànɡzào 【 ет. 】 дыбысты 

азайту：～材料  дыбысты азайтатын 

материал. 

【降职】 jiànɡ zhí【 ет.】 лауазымын 

төмендету ： ～ 调 用   лауазымын 

төмендетіп ауыстыру. 

虹 jiànɡ〈口〉кемпірқосақ. 

将 ( 將 )jiànɡ ① генерал; басқарушы 

құрама：少～ генерал-майор.②〈书〉 

жаулап алу. 

【将才】jiànɡcái【зат.】①қазір ғана.②

қолбасшы таланты：一位难得的～ өте 

сирек  қолбасшылық талант. 

【将官】jiànɡɡuān【зат.】командирлер; 

командалық құрылым. 

【 将 领 】 jiànɡlǐnɡ 【 зат. 】 әскери 

басшылар; командирлер; командалық 

құрылым：陆军～ әскери қолбасшылар. 

【 将 令 】 jiànɡlìnɡ 【 зат. 】 әскери 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөйлеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орындау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/маңызды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/татымды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талғампаз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таңдамалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таңдаулы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пайымдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пікірлесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өтіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лайықты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәйге/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүлде/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кубок/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/марапат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сый/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыйлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әбзелші/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәсіпші/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/темірші/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұста/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жығылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлдилау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нашарлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төмендеу/
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бұйрық. 

【 将 门 】 jiànɡmén 【 зат. 】
қолбасшының отбасы. 

【将士】jiànɡshì【зат.】офицерлер мен 

солдаттар. 

【将帅】 jiànɡshuài【 зат.】қолбасшы; 

маршал. 

【将校】 jiànɡxiào【 зат.】 генералдар 

мен жоғары офицерлік құрам. 

【将指】jiānɡzhǐ〈书〉【зат.】ортаңғы 

саусақ. 

洚 jiànɡ〈书〉құйылу; ағылу：～水  

сел; су тасу; тасқын. 

绛(絳)jiànɡ   қою қызыл; қарақошқыл. 

【绛紫】jiànɡzǐ【сын.】 қызыл туспен 

қою күлгін түс. 

浆 jiànɡ   “糨”(jiànɡ)  мағынасында. 

弶 jiànɡ〈书〉тор; қапас. 

强 (強、彊 )jiànɡ  ерегісу; қайта айту; 

қарсы сөзге келу; қасарысу; сөз қайыру; 

сөз таластыру; тайталасу ： 倔 ～ 

қасарысқан. 

【强嘴】jiànɡzuǐ  “犟嘴”  мағынасында. 

酱(醬)jiànɡ①【зат.】соя дәмдеуіші：

黄～  сояда дәмделген қияр.②【ет.】

сояда тұздалған ： ～ 牛 肉   сояда 

тұздалған сиыр еті.③джем; езбе：芝

麻～ күжуттен жасалған пюре. 

【 酱 菜 】 jiànɡcài 【 зат. 】 сояда 

тұздалған көкеністер. 

【酱豆腐】 jiànɡdòu·fu【 зат.】 сояда 

тұздалған доуфу. 

【 酱 坊 】 jiànɡfánɡ 【 зат. 】 соя 

дәмдеуіштері дүкені. 

【酱色】jiànɡsè【зат.】қою қоңыр түс. 

【 酱 油 】 jiànɡyóu 【 зат. 】 соя; соя 

тұздығы. 

【 酱 园 】 jiànɡyuán 【 зат. 】 соя 

дәмдеуіштерін сататын дүкен. 

【酱紫】jiànɡzǐ   “绛紫”  мағынасында. 

犟(勥)jiànɡ【сын.】 қырсық; қайсар：

脾气～ қырсық мінез. 

【 犟 劲 】 jiànɡjìn( ～ 儿 ) 【 зат. 】

қайсарлық; қырсықтық：他～一上来 

Ол қырсықтана келді. 

【犟嘴】 jiànɡzuǐ 【 ет. 】 қарсыласу; 

қырсығу: ұрысысу. 

糨(糡)jiànɡ【сын.】 қалың; жиі; қою：

粥太～了  ботқа шектен тыс қою. 

【糨糊】 jiànɡ·hu 【 зат. 】 клейстер; 

қамыр. 

【糨子】jiànɡ·zi〈口〉【зат.】клейстер; 

қамыр：打～ клейстер жасау. 

 

jiāo 

 

交-1jiāo①【ет.】тапсыру; беру：～活  

жұмысты тапсыру.②【 ет.】 басталу; 

жақындау; орнау; түсе бастау; түсу：明

天就～冬至了  ертең қысқы таң атады.

③【ет.】қосылу; бірігу; қиылысу：两

直线～于一点   екі түзу сызық бір 

нүктеде қиылысады.④【зат.】жапсар; 

қосылысқан жер; тоғысқан жер; торап; 

түйіс; түйіскен жер：春夏之～  көктем 

мен күз тоғысында.⑤【 ет.】 танысу; 

дос арттыру：～朋友 достар арттыру.

⑥достық; таныстық：绝～  достықты 

доғару. ⑦ ( 人 )жыныстық қатынас; 

біріктірілу; қосылу：～媾  жыныстық 

қатынас.⑧бір-бірін; өзара：～谈 өзара 

әңгімелесу.⑨ сол уақытта; сондай-ақ; 

сол кезде.⑩ (Jiāo)【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

交-2jiāo  “跤”(jiāo)  мағынасында. 

【交白卷】jiāobáijuàn(～儿)①жазбаша 

емтиханда құлап қалу. ② тапсырманы 

орындай алмау. 

【交班】jiāobān【ет.】ауысым. 

【交办】 jiāobàn 【 ет. 】 орындалуға 

беру：这是上级～的任务 бұл жоғары 

жақтан берілген тапсырма. 

【 交 保 】 jiāobǎo 【 ет. 】 кепілдікке 

беру：～释放  кепілдікке босату. 

【交杯酒】 jiāobēijiǔ【 зат.】 некелік 

шарап бокалы. 

【交兵】 jiāobīnɡ〈书〉【ет.】күресу; 

шайқасу：两国～ екі мемлекет соғысы. 

【 交 叉 】 jiāochā 【 ет. 】 ① тоғысу; 

қиылысу：～火力  қиылысқан от.②
бөлшектік қайталану; кей бір 

ұқсастық：～的意见  пікірлердің кейде 

ұқсап кетуі.③араласу; аралас：～作业 

аралас жұмыс. 

【交差】 jiāochāi 【 ет. 】 есеп беру; 

есеп：事情不办好，怎么回去～? Іс 

жақсы істелмеді, қалайша есеп береміз? 

【交错】jiāocuò【ет.】қиылысу; түйісу; 

тоғысу. 

【交代】 jiāodài 【 ет. 】① тапсыру; 

беру：～工作  жұмысты тапсыру.②

сұрау; бұйыру. ③ түсіндіру; 

айқындау ： ～ 政 策  саяси  

қондырғыларды айқындау. 

【 交 待 】 jiāodài ①   “ 交 代 ”  

мағынасында.②【ет.】аяқтау. 

【交道 】 jiāodào 【 зат. 】 байланыс; 

таныстық; достық：打～  танысу. 

【交底】jiāodǐ【ет.】бетпердесіп ашу; 

барлығын ашып салу. 

【 交 点 】 jiāodiǎn 【 зат. 】 қиылыс 

нүктесі; түйнек. 

【 交 锋 】 jiāofēnɡ 【 ет. 】 күресу; 

шайқасу; шайқас. 

【 交 付 】 jiāofù 【 ет. 】 беру; 

тапсыру：～定金  кепілдеме беру. 

【 交 感 神 经 】 jiāoɡǎn-shénjīnɡ  

симпатикалық жүйке. 

【交割】 jiāoɡē【 ет.】① есептесу.②

есеп; есептеу  ： 工 作 都 ～ 清 了  

жұмыстың барлығы есептелді. 

【交工】 jiāoɡōnɡ【ет.】беру; өткізу; 

тапсыру. 

【交媾】jiāoɡòu【ет.】бірігу; бірлесу; 

жыныстық қатынас. 

【交关】 jiāoɡuān①【 ет.】байланыс; 

қатынас：性命～  өмірлік маңызы бар 

байланыс.②〈方〉【үс.】өте; тым：上

海今年冬天～冷  Биыл Шанхайдығы 

қыс өте суық.③〈方〉【сын.】 оте көп; 

сансыз：公园里人～  Паркте өте көп 

адам бар. 

【交管】 jiāoɡuǎn【 зат.】 қозғалысты 

басқару ： ～ 人 员  қозғалысты 

басқарушы. 

【交好】 jiāohǎo【 ет.】 достасу：两

国～  екі ел достығыф. 

【交合】jiāohé【ет.】①жақсы қатынас 

құру; достасу.②байланысу; жыныстық 

қатынас жасау. 

【交互】 jiāohù①【 үс.】 өзара; бір-

бірін.②【үс.】кезектесе; бірінен соң 

бірі. 

【交欢】 jiāohuān 〈书〉【 ет. 】①

достасу; жақсы қатынаста болу：握

手～  достасып қол алысу.② қатынас 

жасау; жыныстық қатынас жасау. 

【交还】jiāohuán【ет.】беру; қайтару; 

қайтарып беру. 

【交换】jiāohuàn【ет.】①алмасу：～

意见  пікіп алмасу.②айырбас; бпартер. 

【 交 换 机 】 jiāohuànjī 【 зат. 】
коммутатор. 

【交换价值】jiāohuàn jiàzhí  айырбас 

құны. 

【交汇】jiāohuì【ет.】құйылу; ағылу. 

【交会】 jiāohuì【ет.】керткен таңба; 

кертілген таңба. 

【交火】 jiāohuǒ【ет.】атысу; әскери 

қимылдарды бастау. 

【交集】jiāojí【ет.】қиылысу; тоғысу; 

түйісу：百感～  сезімдер тоғысы. 

【 交 际 】 jiāojì 【 ет. 】 араласу; 

байланысу; жұғысу; қарым-қатынас 

жасау; қатынасу; тілдесу：语言是人们

的 ～ 工 具   тіл- адамдардың өзара 

байланысу құралы. 

【交际花】jiāojìhuā【зат.】куртизанка. 

【交际舞】jiāojìwǔ【зат.】бал билері; 

сәнді билер. 

【 交 加 】 jiāojiā 【 ет. 】 араласу; 

кезектесу ： 风 雪 ～  жел мен қар 

кезектесіп тұр. 

【 交 接 】 jiāojiē 【 ет. 】 ① бірігу; 

қосылу：夏秋～的季节  жаз соңы мен 

күздің басындағы маусым.② тапсыру 

және алмастыру.③ достасу; танысу：

他～的朋友也是爱好京剧的   оның 

таныс досы да операны ұнатады. 

【 交 结 】 jiāojié 【 ет. 】 ① достасу; 

танысу; байланыс жасау：～朋友 дос 

арттыру.②〈书〉байланысу; байланыс. 

【交界】 jiāojiè 【 ет. 】 шекараласу; 

түйісу. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тасқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарақошқыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ерегісу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қасарысу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тайталасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/езбе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/клейстер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қамыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/клейстер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қамыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басталу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жақындау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орнау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жапсар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/торап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түйіс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/біріктірілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бір-бірін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өзара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есеп/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/есептеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/беру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өткізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тапсыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байланысу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұғысу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатынасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тілдесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/куртизанка/
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【 交 警 】 jiāojǐnɡ 【 зат. 】 ГИБДД 

қызметкері. 

【交九】jiāojiǔ【ет.】жылдағы ең суық 

күн. 

【交卷】 jiāojuàn( ～儿 ) 【 ет. 】①

емтихандық жұмысты тапсыру. ②

орындау; жасау：这事交给他办，三天

准能～ Бұл жұмысты оған тапсырайық, 

ол оны үш күнде орындайды. 

【 交 口 】 jiāokǒu ① 【 үс. 】 бір 

ауыздан：～称誉 бір ауыздан мақтау.②

〈方〉【ет.】әңгімелесу：他们没有～ 

олар әңгімелескен жоқ. 

【交困】 jiāokùn【 ет.】 басу; қысу; 

сықпалау ： 内 外 ～  ішкі сыртқы 

жағынан қысу. 

【交流】 jiāoliú【 ет.】① айнымалы; 

ауыспалы; құбылмалы; өзгергіш; 

өзгермелі; өспелі. ② алмасу; 

айырбастау：物资～  тауар айырбасы. 

【交流电】jiāoliúdiàn【зат.】өзгермелі 

тоқ. 

【交纳】 jiāonà【 ет.】 енгізу; беру; 

тапсыру：～会费   мүшулік төлемді 

төлеу. 

【 交 配 】 jiāopèi 【 ет. 】 будандасу; 

шағылыстыру; шағылысу. 

【 交 迫 】 jiāopò 【 ет. 】 жан жақты 

қысым көрсету：饥寒～   суық пен 

аштық қысып барады. 

【 交 情 】 jiāo·qinɡ 【 зат. 】 достық; 

достық қатынас：～深 жақын достық 

қатынаста болу. 

【 交 融 】 jiāorónɡ 【 ет. 】 қосылу; 

құйылу; бірігу：水乳～ су мен сүттің 

қосылысы. 

【 交 涉 】 jiāoshè 【 ет. 】 келіссөз; 

келіссөздер жүргізу：办～  келіссөздер 

жүргізу. 

【交手】 jiāoshǒu【 ет.】 қол үресіне 

кірісу; күресу. 

【 交 谈 】 jiāotán 【 ет. 】 әңгімелесу; 

сөйлесу：亲切地～   достар секілді 

әңгімелесу. 

【交替】jiāotì【ет.】①ауысу：新旧～ 

ескі кетін орнына жаңа ауысып келеді.

② кезектесіп; мезгіл-мезгілімен ： 循

环～ циклдық кезектесу. 

【交通 】 jiāotōnɡ ①〈书〉【 ет. 】

хабарлама; қозғалыс. ② 【 зат. 】

коммуникация; байланыс. ③ 【 зат. 】

байланыс.④【зат.】тәжірибелі.⑤〈书〉

【ет.】достасу; келісу; танысу：～权贵  

ықпалды адаммен танысу. 

【交通车】jiāotōnɡchē【зат.】автобус. 

【 交 通 岛 】 jiāotōnɡdǎo 【 зат. 】
милиционер-реттеушінің орны. 

【交通工具】 jiāotōnɡ ɡōnɡjù  көлік 

құралы; байланыс құралы. 

【交通沟】jiāotōnɡɡōu【зат.】交通壕  

мағынасында. 

【 交 通 壕 】 jiāotōnɡháo 【 зат. 】

хабарлама жолы. 

【 交 通 警 察 】 jiāotōnɡ jǐngchá  

милиционер-реттеуші. 

【 交 通 线 】 jiāotōnɡxiàn 【 зат. 】
коммуникация; хабарлама жолдары. 

【 交 通 员 】 jiāotōnɡyuán 【 зат. 】
байланысшы. 

【交头接耳】 jiāo tóu jiē ěr  ақырын 

сыбырласу; сыбырласу. 

【交投】jiāotóu【зат.】сауда：～清淡  

қарапайым сауда. 

【 交 往 】 jiāowǎnɡ 【 ет. 】 танысу; 

танстық сақтау：我跟他没有～  Мен 

онымен таныс емеспін. 

【 交 尾 】 jiāowěi 【 ет. 】 шағылысу; 

будандасу. 

【交恶】 jiāowù【 ет.】 бір-бірін жек 

көру：二人～已久  екі адамның өзара 

жек көрініші. 

【交相辉映】jiāo xiānɡ huī yìnɡ  бір-

бірінің әсемдігін толықтыру. 

【 交 响 诗 】 jiāoxiǎnɡshī 【 зат. 】
симфониялық поэма. 

【 交 响 乐 】 jiāoxiǎnɡyuè 【 зат. 】
симфония. 

【 交 卸 】 jiāoxiè 【 ет. 】 лауазымын 

тапсыру. 

【交心】jiāoxīn【ет.】сезімін білдіру; 

ықыласын білдіру：通过～  сезімін 

білдірді. 

【交椅】 jiāoyǐ【 зат.】① кресло.②

〈方〉орындық. 

【 交 易 】 jiāoyì ① 【 ет. 】 сауда 

келісімі ： 不 能 拿 原 则 做 ～   өз 

принципін саудаламайды. ② 【 зат. 】
сауда. 

【交易所】jiāoyìsuǒ【зат.】биржа. 

【 交 谊 】 jiāoyì 【 зат. 】 достық; 

достастық. 

【交谊舞】 jiāoyìwǔ【зат.】достастық 

билері. 

【交游】jiāoyóu〈书〉【ет.】сөйлесу; 

танысу; араласу：～很广 кең араласу. 

【交友】jiāoyǒu【ет.】достасу; танысу; 

араласу：～要慎重   досты ақылмен 

арттыру керек. 

【交战】jiāozhàn【ет.】соғысу; соғыс 

жүргізу：～国 соғысушы мемлекет. 

【 交 战 国 】 jiāozhànɡuó 【 зат. 】
соғысушы мемлекеттер. 

【交织】jiāozhī【ет.】араласу; тоғысу; 

бірігу：各色各样的烟火在天空中～成

一幅美丽的图画   От шашудың түрлі 

тустері бір ғажайып суретке бірігіп 

кетти. 

郊 jiāo①қаланың маңындағы поселке; 

қала түбіндегі елді мекен ： ～ 外

қаланың маңындағы поселке  сырты.②

(Jiāo)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【郊区】jiāoqū【зат.】қала айналасы; 

қала жаны; қала маңайы; қала маңы; 

қала түбі. 

【 郊 外 】 jiāowài 【 зат. 】 қала 

сыртында ：古都～【 зат. 】胜很多   

Көне астана сыртында  көзге көрінерлік 

ерекше жерлер көп. 

【 郊 野 】 jiāoyě 【 зат. 】 қала 

сыртындағы жерлер. 

【郊游】jiāoyóu【ет.】қала сыртында 

серуендеу. 

茭 jiāo〈书〉пішен; шөп. 

【 茭 白 】 jiāobái 【 зат. 】 тускарора; 

цицания. 

浇 1(澆)jiāo【ет.】①суару; су құю; су 

себу：大雨～   үлкен жаңбыр жауып 

өтті.②суару：～花  гүл суару.③құю; 

құйып алу：～铅字   типографиялық 

шрифттерді құйып алу. 

浇 2(澆 )jiāo〈书〉аямайтын; аяусыз; 

безбүйрек; зәлім; қатал; мейірімсіз; 

рақымсыз：～薄 мейірімсіз; өш. 

【浇薄】jiāobó〈书〉【сын.】 ашулы; 

ащы; жауыз; қас; мейірімсіз; өш：人

情～  жауыз сезімдер. 

【浇灌】jiāoɡuàn【ет.】①құю; құйып 

алу：～混凝土  бетондау; бетон құю.②
суару; су құю; суғару. 

【浇冷水】jiāolěnɡshuǐ  суық су шашу. 

【浇漓】jiāolí〈书〉【сын.】 сенімсіз; 

тұрақсыз; жауыз. 

【浇头】jiāo·tou〈方〉【зат.】дәмдеуіш; 

тұздық. 

【浇注】jiāozhù【ет.】суару; су басу; 

су жаю; су қаптату. 

【浇铸】 jiāozhù【 ет.】 құю; ыдысқа 

бөліп құю. 

【浇筑】jiāozhù【ет.】салу; себу：～

大坝 бөген салу. 

骄 ( 驕 )jiāo ① асылық; дандайсу; 

дандайсушылық; дандайсығандық; 

мастық; менмендік; тасығандық. ②

〈书〉қиян-кескі; қызу; қырғын：～阳  

қызу күн. 

【骄傲】 jiāo’ào①【 сын.】  асылық; 

дандайсу; дандайсушылық; 

дандайсығандық; мастық; менмендік; 

тасығандық：～自满   көкіректік.②

【сын.】 астамшылық; тәкаппарлық.③

【зат.】абырой; мақтаныш：中国的～ 

Қытайдың мақтанышы. 

【骄横】 jiāohènɡ【 сын.】  асқақтық; 

асылық; мақтаншақтық; 

менсінбеушілік; шадырлық ：～一时  

кезінде өзінің мақтаншақтығымен 

атақты болған. 

【 骄 矜 】 jiāojīn 〈 书 〉【 сын. 】 

менмендік; тәкаппарлық：面有～之色  

Жүзінде тәкәппарлық бар. 

【骄慢】jiāomàn【сын.】 асқақтылық; 

паңдық; тәкаппарлық：为人～  мінезі 

тәкаппар. 

【骄气】 jiāo·qì 【 зат. 】 менмендік; 

өркөкірек; өркөкіректік; 

тәкапарлық：～十足   барып тұрған 
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өркөкірек. 

【骄人】 jiāorén【 сын.】  ғайбатшы; 

даттаушы; жалақор; өсекші. 

【骄奢淫逸】 jiāo shē yín yì  әдемі; 

салтанатты; сәнді; сәндік. 

【骄阳】 jiāoyánɡ〈书〉【зат.】ыстық 

күн：～似火  күн шақшиып ысып тұр. 

【骄躁】 jiāozào 【 сын. 】  асылық; 

дандайсу; дандайсушылық; 

дандайсығандық; мастық; менмендік; 

тасығандық. 

【 骄 子 】 jiāozǐ 【 зат. 】 ерке бала; 

қырсық бала. 

 

【骄纵】 jiāozònɡ【сын.】  бассыздық 

ету; өз бетімен кету; өз еркімен жүру; 

өзімсіну. 

姣 jiāo〈书〉әдемі; әсем; өте әдемі; өте 

әсем; өте көркем; өте сүйкімді; 

тамаша：～好 өте әсем. 

【 姣 好 】 jiāohǎo 【 сын. 】  әдемі; 

ғажайып сүйікті; таң қаларлық ： 姿

容～  әдемі сырт бейне. 

【姣美】 jiāoměi【 сын.】  ғажайып; 

әдемі; әсем; өте әдемі; өте әсем; өте 

көркем; өте сүйкімді; тамаша：容颜～  

жузі өте көркем. 

娇(嬌)jiāo①әдемі; әсем; өте әдемі; өте 

әсем; өте көркем; өте сүйкімді; тамаша.

② 【 сын. 】  еркелік; науетектік; 

нәзіктенушілік; тым төзімсіздік; 

үлпілдектік. ③ 【 ет. 】 еркелету; 

шалқақтату：把孩子～坏了  баланы 

қатты еркелетіп жіберген . 

【娇嗔】jiāochēn【ет.】ернін бұлтиту. 

【娇宠】 jiāochǒnɡ【 ет.】 қылымсу; 

өтірік болу; сылтаурату; тәлімсу 

【娇滴滴】 jiāodīdī(～的 )【 сын.】 

қылымсыған; назды：～的声音  назлы 

дауыс. 

【娇儿】jiāo’ér【зат.】балақай. 

【娇惯】 jiāoɡuàn【ет.】еркелету：别

把孩子～坏了  баланы қатты еркелетпе. 

【 娇 贵 】 jiāo·ɡui 【 сын. 】  ерке; 

науетектенген; нәзік; нәзіктенген; 

төзімсіз; үлбіреген; үлпілдеген. 

 

【 娇 憨 】 jiāohān 【 сын. 】  әсерлі 

сенімшілдік. 

【娇客】jiāokè【зат.】①күйеу бала.②
ерке адам; еркетай. 

【 娇 媚 】 jiāomèi 【 сын. 】  ①

қылымсыған; назды.②еріксіз тартатын; 

таңырқататын：舞姿～  таңырқататын 

би қимылдары. 

【娇嫩】jiāo·nen【сын.】 биязы; ерке; 

жарқын; мейірімді; назды; нәзік：～的

鲜花  нәзік гүл. 

【娇妻】jiāoqī【зат.】әйелі әдемі. 

【娇气】 jiāo·qì   еркелік; науетектік; 

нәзіктенушілік; тым төзімсіздік; 

үлпілдектік. 

【娇娆】jiāoráo〈书〉【сын.】  әдемі; 

әсем; өте әдемі; өте әсем; өте көркем; 

өте сүйкімді; тамаша：体态～  өзін 

ұстауы өте ұнамды. 

【娇柔】jiāoróu【сын.】 биязы; ерке; 

жарқын; мейірімді; назды; нәзік. 

【娇生惯养】jiāo shēnɡ ɡuàn yǎnɡ  ерке; 

науетектенген; нәзік; нәзіктенген; 

төзімсіз; үлбіреген; үлпілдеген. 

【娇娃】jiāowá【зат.】①көрікті қыз; 

сұлу бикеш; үлбіреген бикеш. 

【娇小】 jiāoxiǎo【 сын.】  үлбіреген; 

жұқа; жұмсақ; нәзік ： ～ 的 野 花 

үлбіреген гүл. 

【 娇 小 玲 珑 】 jiāoxiǎolínɡlónɡ  

миниатюралы; миниатюралық; өте 

кішкене; өте нәзік：身材～  тұла бойы 

өте нәзік. 

【 娇 羞 】 jiāoxiū 【 сын. 】  әйелдің 

сыпайылығы; әйел ұялшақтығы. 

【 娇 艳 】 jiāoyàn 【 сын. 】  әдемі; 

ғажайып сүйікті; таң қаларлық：～的

桃花  әдемі гүл. 

【娇养】 jiāoyǎnɡ 【 ет. 】 әлпештеу; 

еркелету. 

【 娇 纵 】 jiāozònɡ 【 ет. 】 қисықты 

мақұлдау; қостау; құп деу：～孩子  

баланың еркелігін мақұлдау. 

胶 (膠 )jiāo①【 зат.】желім.②【 ет.】

желімдеу; жапсыру：～上  жапсырып 

қою. ③ жабысқақ; желімді; 

желімтек ： ～ 泥  балшық. ④ резина 

каучук. ⑤ (Jiāo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【胶版】jiāobǎn【зат.】офсетті үлгі. 

【胶布】jiāobù【зат.】①тежеу таспа.

②〈口〉жабысқақ пластырь. 

【 胶 带 】 jiāodài 【 зат. 】 пластмасс 

магниттік таспа. 

【胶合】jiāohé【ет.】жапсыру. 

【胶合 板】 jiāohébǎn 【 зат. 】 жұқа 

тақтай; фанера. 

【胶结】jiāojié【ет.】цементпен жабу; 

цементтеу. 

【 胶 卷 】 jiāojuǎn( ～ 儿 ) 【 зат. 】
фотопленка. 

【胶木】jiāomù【зат.】бакелит. 

【胶囊】jiāonánɡ【зат.】капсула. 

【胶泥】jiāoní【зат.】балшық. 

【胶皮】jiāopí〈口〉【зат.】резина. 

【 胶 片 】 jiāopiàn 【 зат. 】 пленка; 

фотопленка. 

【胶水】 jiāoshuǐ(～儿 )【зат.】сұйық 

желім. 

【胶体】jiāotǐ【зат.】коллоид. 

【胶体溶液】jiāotǐrónɡyè  коллоидтық 

ерітінді. 

【胶鞋】jiāoxié【зат.】резіңке аяқ киім. 

【胶靴】jiāoxuē【зат.】резіңе етік. 

【胶印】 jiāoyìn【 ет.】 офсет; офсет 

мөр. 

【胶柱鼓瑟】 jiāo zhù ɡǔ sè  әдетке 

берілген; сірескен; сіресіп қалған：情

况变了 , 不能～   Жағдай өзгерді, 

бұрынғы дегенде сіресіп қалуға 

болмайды. 

【胶着】jiāozhuó【ет.】өлі нүкте：～

状态  өлі нүкте жағдайы. 

教 jiāo 【 ет. 】 оқыту; үйрету; сабақ 

беру：～唱歌  ән айтуды үйрету. 

【教书】 jiāoshū【 ет. 】 сабақ беру; 

оқыту; білім беру：～先生  оқытушы 

мырза. 

【教书匠】jiāoshūjiànɡ【зат.】кәсіпкер 

оқытушы. 

【教学】 jiāoxué【 ет.】 сабақ беру; 

оқыту; білім беру. 

椒 jiāo  бұрыш; бұрыш ағашы：花～ 

бұрыш гүлі. 

【 椒 盐 】 jiāoyán( ～ 儿 ) 【 зат. 】
майдаланған бұрыш пен тұздан 

жасалған дәмдеуіш. 

蛟 jiāo  су айдаһары. 

【蛟龙】jiāolónɡ【зат.】су айдаһары. 

焦 jiāo①【сын.】  жанып кету; күйіп 

қалу：树烧～了  ағаштар жанып кетті.

②【 зат.】 қортқы көмір; кокс：炼～  

кокстеу.③ уайымдау; қайғыру：心～ 

ішінен уайым жеу. ④ (Jiāo) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【焦愁】jiāochóu【сын.】 абыржыған; 

қам жеген; ренішті; уайым басқан; 

уайымшыл ：母亲为他的病昼夜～  

Анасы оның ауырып қалғанына қатты 

абыржып жүр. 

【 焦 点 】 jiāodiǎn 【 зат. 】 ① фокус 

нүктесі.②тартылыс ортасы. 

【焦耳】jiāo’ěr【мөл.】Джоуль. 

【焦黑】jiāohēi【сын.】 көмірленген; 

көмір болған; күйген. 

【焦黄】jiāohuánɡ【сын.】  қоңырқай 

сары：面色～ жүзі  қоңырқай сары. 

【 焦 急 】 jiāojí 【 сын. 】  абыржу; 

алаңдау; жабырқану; мазасыздану; 

тынышсыздану：心里～ Іштей алаңдау. 

【焦距】 jiāojù【зат.】анық көрінетін 

қашықтық. 

【 焦 渴 】 jiāokě 【 сын. 】  қатты 

шөлдеу：～难耐  шыдай алмай қатты 

шөлдеу. 

【焦枯】jiāokū【сын.】 кебу; құрғау; 

солу：禾苗～  егістік құрғап кетті. 

【 焦 雷 】 jiāoléi 【 зат. 】 шартылдақ  

найзағай. 

【 焦 虑 】 jiāolǜ 【 сын. 】  алаңдау; 

қайғыру; қапалану; тынышсыздану：～

不安  алаңдап тыныш таппау. 

【焦炭】jiāotàn【зат.】кокс; өңделген 

көмір. 

【焦头烂额】 jiāotóulàné  күйіп қалу; 

күйдіріп алу. 

【焦土】jiāotǔ【зат.】күйік; қара күйік; 

өрт болған жер; өрт орны. 

【 焦 心 】 jiāoxīn 【 сын. 】  жоқтау; 
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зарығу; қамығу; қапалану; құса болу; 

мұңаю; сағыну. 

 

【焦油】jiāoyóu【зат.】қарамай; ным; 

шайыр. 

【焦枣】 jiāozǎo 【 зат. 】 кептірілген 

жужуб. 

【焦躁】 jiāozào 【 сын. 】  абыржу; 

күйгелектену; күйіп-пісу; толқу：～不

安 тыныштаппай абыржу. 

【焦砟】 jiāozhǎ 【 зат. 】 тас көмір 

қалдығы. 

【焦炙】 jiāozhì【 сын.】  отта күю; 

күйдіру：心情～万分   отта күйіп 

жатқандай сезіну. 

【焦灼】 jiāozhuó【 сын.】  абыржу; 

күйгелектену; күйіп-пісу; толқу：～不

安 тыныштаппай абыржу. 

僬 jiāo［僬侥］(jiāoyáo)【зат.】қортық; 

пигмей. 

鲛(鮫)jiāo【зат.】акула. 

蕉 jiāo①банан：香～  банан.② (Jiāo)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【蕉农】jiāonónɡ【зат.】банан өсіруші. 

礁 jiāo①риф：暗～ су асты рифтері.②
маржан рифтері. 

【礁石】jiāoshí【зат.】риф. 

 

jiáo 

 

【 矫 情 】 jiáo·qinɡ 〈 口 〉【 сын. 】 

басқалардың пікірімен санаспау; 

өзімшіл：这个人太～ Мына адам өте 

өзімшіл . 

嚼 jiáo 【 ет. 】 шайнау; жеу ：细～ 

жақсылап шайнау. 

【嚼裹儿】 jiáo·ɡuor〈方〉【 зат.】
күнделікті шығындар. 

【 嚼 舌 】 jiáoshé 【 ет. 】 ① сайрау; 

тілімен жүру; сөйлеу：别在背后～  

Артынан сөйлеме.②көп ішіп мас болу; 

қатты есіру：没工夫跟你～   Сенімен 

ішетін уақыт жоқ. 

【 嚼 用 】 jiáo·yonɡ 〈 方 〉【 зат. 】

күнделікті тұрмыстық шығындар：人

口 多 ， ～ 大   Адам көп болса, 

күнделікті шығындар да үлкен. 

【嚼子】jiáo·zi【зат.】ауыздық; сулық. 

 

jiǎo 

 

菱角 1jiǎo①【зат.】мүйіз：鹿～  бұғы 

мүйізі.②керней：号～горн; керней.③

бұрыш ：菱～  үшбұрышты таға. ④

мүйіс.⑤(～儿)【зат.】бұрыш：桌子～

儿   орындық бұрышы. ⑥【 мөл. 】

бөлік：一～饼  бір бөлік шелпек. 

角-2jiǎo【мөл.】 «цзяо»; (бір цзяо - он 

фэн(0,1 юань). 

角 3jiǎo“饺”  мағынасында. 

【角尺】 jiǎochǐ 【 зат. 】 бұрыштық; 

үшбұрышты сызғыш. 

【 角 度 】 jiǎodù 【 зат. 】 ① градус; 

бұрыш өлшемі.②көз қарас; жақ; ：～

来看问题   мәселені қарастыру. 

【 角 弓 反 张 】 jiǎoɡōnɡ-fǎnzhānɡ  

опистотонус. 

【角果】 jiǎoɡuǒ【 зат.】 бұршаққын; 

қабық; собық. 

【角楼】 jiǎolóu 【 зат. 】 бұрыштық 

ғимарат. 

【角落 】 jiǎoluò 【 зат. 】 ① бұрыш; 

түкпір：院子的一个～长着一棵桃树  

Ауланың бір бұрышында шабдалы 

ағашы өседі.②бұрыш; аяғы：祖国的每

一 个 ～   мемлекеттің барлық 

бұрышында. 

【角门】 (脚门 )jiǎomén【 зат.】бүйір 

жақтағы кіру. 

【角膜】 jiǎomó【зат.】көздің мөлдір 

қабығы; қасаң қабық; шынайна. 

【角票】jiǎopiào【зат.】майда айырбас 

банкноттары. 

【角球】 jiǎoqiú 【 зат. 】 бұрыштық 

соққы. 

【角质】jiǎozhì【зат.】кутин. 

侥 ( 僥 )yáo ［ 侥 幸 ］ ( 儌 倖 、 徼

倖 )(jiǎoxìnɡ) 【 сын. 】  кездейсоқ 

сәттілік：～心理  кездейсоқ сәттілікке 

үміттену. 

佼 jiǎo〈书〉 керемет; ғажайып; таң 

қаларлық. 

【佼佼】 jiǎojiǎo〈书〉【 сын.】  дүр; 

көрнекті; үздік：～者  көрнекті адам. 

挢(撟)jiǎo〈书〉①көтеру; түзету.② “矫

1”  (jiǎo)  мағынасында.③ “矫 3”(jiǎo)  

мағынасында. 

狡 jiǎo  ғаяр; жәдігөй; қуланған; 

қулықты; тақыс：～计 тақыс жоспар. 

【 狡 辩 】 jiǎobiàn 【 ет. 】 сопылық; 

бақасшылдық; казуистика. 

【狡猾】(狡滑)jiǎohuá【сын.】  ғаяр; 

жәдігөй; қуланған; қулықты; тақыс. 

【狡计】jiǎojì【зат.】қу жоспар; сараң 

жоспар. 

【狡谲】 jiǎojué〈书〉【 сын.】  арам 

ойлы; аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық：为人～  жымырысқы мінез. 

【狡狯】 jiǎokuài〈书〉【сын.】  арам 

ойлы; аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық. 

【 狡 赖 】 jiǎolài 【 ет. 】 жалтару; 

құтылу ： 百般～   қалай болса да 

жалтару. 

【狡兔三窟】jiǎo tù sān kū  қу қоянның 

үш іні болады. 

【狡黠】 jiǎoxiá〈书〉【 сын.】  арам 

ойлы; аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық. 

【狡诈】 jiǎozhà【сын.】  арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық：为人～ жауыз мінезді. 

饺(餃)jiǎo(～儿)тұшпара. 

【饺子】jiǎo·zi【зат.】тұшпара. 

绞 ( 絞 )jiǎo ① 【 ет. 】 ширату; 

шиыршықтау：绳是用许多铁丝～成的  

болат трос сым темірлерден оратылған.

②【ет.】сығу; сығымдау：把毛巾～ 

сүлгіні сығу.③“铰”  мағынасында.④

【ет.】іліп қою; асып қою：～杀  асып 

өлтіру; буындыру.⑤【ет.】айналдыру; 

бұрау ： ～ 车  машинаны бұру. ⑥

【мөл.】иірген жіп; келеп; оралған жіп; 

орам; шарғы жіп：一～纱   тоқыма 

орамы. 

【绞包针】jiǎobāozhēn【зат.】缝麻袋

等大型包裹用的一种铁针，较粗而长，

略呈弯【сын.】 . 

【 绞 车 】 jiǎochē 【 зат. 】 жүкарба; 

жүкшығыр. 

【绞架】jiǎojià【зат.】дар; дар ағашы. 

【绞脸】 jiǎoliǎn【 ет.】 беттің үлпе 

жүнін жұлу. 

【 绞 脑 汁 】 jiǎonǎozhī   басын 

айналдыру. 

【 绞 盘 】 jiǎopán 【 зат. 】 жүкарба; 

жүкшығыр. 

【绞杀】 jiǎoshā【 ет.】① буындыру; 

бұғу; тұншықтыру.②буындырып өлтіру; 

буындырып тастау ： ～ 革 命  

революцияны жою. 

【绞索】jiǎosuǒ【зат.】дар; дар арқаны. 

【绞刑】 jiǎoxínɡ【 зат.】 дарға асу; 

дарға асып өлтіру. 

铰 jiǎo①〈口〉【ет.】кесу; турау：用剪

子～指甲   қайшымен кесу.②【ет.】

күшейту; өрістету; жазу ： ～ 孔  

саңылауды кеңейту.③  дар; дар арқаны. 

【铰刀】 jiǎodāo 【 зат. 】 кеңейткіш; 

кеңіткіш. 

【 铰 接 】 jiǎojiē 【 ет. 】 топсалы 

біріктірме. 

【铰链】jiǎoliàn【зат.】арқан; топса. 

矫 1（矯）jiǎo①дұрыстау; туралау：～

枉过正   қисық жерлерин дұрыстау.②

(Jiǎo)【зат.】фамилияға қолданылады. 

矫 2（矯） jiǎoбатыл; мықты：～健  

батыл; батыр. 

 

矫 3 （矯） jiǎo   батыл; ержүрек; 

батыр：～饰  көзбояма батырлық. 

【 矫 健 】 jiǎojiàn 【 сын. 】  күшті; 

құдіретті：身手～ құдіретті денелі. 

 

【矫捷】 jiǎojié【 сын.】  дәл; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер 

【矫命】 jiǎomìnɡ〈书〉【 ет.】өтірік 

бұйрық. 

【矫情】 jiǎoqínɡ〈书〉【ет.】жалған 

жомарттық. 

【矫揉造作】jiǎoróuzàozuò  әсемсіну; 

сәндену; сипану; сылану-сипану; 

сырбаздану. 

【矫饰】 jiǎoshì【 ет.】 екі жүзділік; 

қулану; қулық; өтірік. 
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【 矫 枉 过 正 】 jiǎowǎnɡɡuòzhènɡ  

қателікті түзетуде шектен шығу. 

【 矫 【 сын. 】  】 jiǎoxínɡ 【 ет. 】
ортопедия. 

【矫正】 jiǎozhènɡ【 ет.】 дұрыстау; 

туралау：～发音 сөйлеуді дұрыстау. 

【 矫 治 】 jiǎozhì 【 ет. 】 ортопедия; 

ортопедиялық емдеу ： ～ 口 吃  

тұтығуды емдеу. 

皎 jiǎo ① жарық; жарқын ： ～ 月  

жарқын ай.② (Jiǎo)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【 皎 皎 】 jiǎojiǎo 【 сын. 】  жарық; 

жарқын：月光～ жарық ай. 

【皎洁】jiǎojié【сын.】  таза; жарық; 

жарқыраған：～的月色 жарқыраған ай 

жарығы. 

脚 jiǎo①【зат.】аяқ; табан; өкше：～

背  алқым (аяқтың қыр үсті). ②етегі; 

негізі：山～  таудың етегі. 

【脚板】 jiǎobǎn【 зат.】 аяқ; табан; 

өкше. 

【脚背】jiǎobèi【зат.】алқым (аяқтың 

қыр үсті). 

【 脚 本 】 jiǎoběn 【 зат. 】 сценарий; 

пьесса сөздері. 

【脚脖子】jiǎobó·zi〈方〉【зат.】асық; 

тобық; толарсақ. 

【 脚 步 】 jiǎobù 【 зат. 】 ① қадам; 

адым：～大  үлкен адымдай.② адым; 

айналым; аралық. 

【脚踩两只船】jiǎocǎiliǎnɡzhīchuán  екі 

кеменің басын ұстаған суға кетеді. 

【脚灯】jiǎodēnɡ【зат.】рампа. 

【脚底】jiǎodǐ【зат.】табан：～起了茧  

аяғына сүйел шықты. 

【脚底板】jiǎodǐbǎn【зат.】аяқ; табан. 

【 脚 夫 】 jiǎofū 【 зат. 】 ①

тасымалдаушы; жүк тасушы; жүкші.②
ұстап беруші. 

【脚跟】 (脚根 )jiǎoɡēn【 зат.】 аяқ; 

табан. 

【脚孤拐】 jiǎoɡū·ɡuɑi〈方〉【 зат.】
жіліншік; сирақ; тобық; толарсақ. 

【脚行】jiǎohánɡ【зат.】жүк тасушы; 

жүкші. 

【脚后跟】 jiǎohòu·ɡen〈口〉【 зат.】
табан. 

【脚迹】jiǎojì【зат.】аяқ іздері. 

【脚尖】 jiǎojiān(～儿 )【 зат.】 бас; 

тұмсық; ұш(аяқ)：踮着～走  аяқтың 

ұшымен жүру. 

【脚劲】jiǎojìn(～儿)〈方〉【зат.】аяқ 

күші: ～很好 аяқтары күшті. 

【脚扣】 jiǎokòu【 зат.】 имек темір; 

ырғақ. 

【脚力】jiǎolì【зат.】①аяқ күші：他

一天能走八九里，～很好  Ол күніне 

сегіз-тоғыз километр жүре алады, 

аяқтары өте күшті. ② жүк тасушы; 

тасымалдаушы.③тасымалдау ақысы. 

【脚镣】jiǎoliào【зат.】бұғау; кісен. 

【脚炉】 jiǎolú【зат.】аяққа арналған 

жылытқы. 

【脚轮】jiǎolún【зат.】дөңгелек аяқ. 

【 脚 面 】 jiǎomiàn 【 зат. 】 алқым 

(аяқтың қыр үсті). 

【脚盆】 jiǎopén【 зат.】 аяқты ыстық 

суға салу.  

【脚蹼】jiǎopǔ【зат.】ескекаяқ. 

【 脚 气 】 jiǎoqì 【 зат. 】 ① аяқ 

дерматофиозы. ② бери-бери (В1 

дәруменінің жетіспеуінен болатын 

ауру).③бери-бери ауруына шалдыққан 

науқас. 

【脚钱】 jiǎoqián【 зат.】 тасымалдау 

ақысы. 

【脚手架】jiǎoshǒujià【зат.】ағаштар. 

【脚踏车】 jiǎotàchē〈方〉【 зат.】
велосипед; самокат. 

【脚踏两只船】jiǎotàliǎnɡzhīchuán  екі 

кеменің басын ұстау. 见〖脚踩两只船〗. 

【 脚 踏 实 地 】 jiǎotàshídì  іскерлік 

қатынас. 

【脚腕子】 jiǎowàn·zi【 зат.】 асық; 

тобық; толарсақ. 

【脚下】jiǎoxià【зат.】①аяқ; табан.②

〈方〉қазір; бүгінгі таңдағы.③〈方〉

келе жатқан кез：冬至～  қыс келе 

жатыр. 

【脚心】jiǎoxīn【зат.】табан ортасы. 

【 脚 癣 】 jiǎoxuǎn 【 зат. 】 аяқ 

дерматофиозы. 

【脚丫子】 jiǎoyā·zi〈方〉【зат.】аяқ; 

бәшпай. 

【脚鸭子】 jiǎoyā·zi   “ 脚丫子 ”   

мағынасында. 

【脚印】jiǎoyìn(～儿)【зат.】аяқ іздері. 

【脚掌】 jiǎozhǎnɡ【зат.】аяқ; табан; 

окше. 

【 脚 爪 】 jiǎozhǎo 〈 方 〉【 зат. 】
жануарлар табаны. 

【脚指头】 jiǎozhǐ·tou(口语中也读

jiǎozhí·tou)〈口〉【зат.】бәшпайлар. 

【脚趾】jiǎozhǐ【зат.】бәшпайлар. 

【 脚 注 】 jiǎozhù 【 зат. 】 нұсқама; 

сілтеме; түсірме. 

 

【脚镯】jiǎozhuó【зат.】аяққа тағатын 

білезік. 

搅（攪）jiǎo【ет.】①араластыру：把

粥～一～ ботқаны араластырып жіберу.

② бөгет жасау; кедергі болу; кедергі 

жасау; кедергі келтіру; кедергі істеу; 

мазасыздау. 

【搅拌】 jiǎobàn【 ет.】 араластыру; 

қозғау：～机 араластырғыш; миксер. 

【搅动】 jiǎodònɡ【 ет.】 араластыру; 

қозғау. 

【 搅 浑 】 jiǎohún 【 ет. 】 шайқалу; 

лайлау：把水～  суды шайқату. 

【 搅 混 】 jiǎo·hun 〈 方 〉【 ет. 】

араластыру; қосылу; бірігу：歌声和笑

声～成一片  Ән мен күлкі дауыстары 

араласып кетті. 

【搅和】 jiǎo·huo 〈口〉【 ет. 】①

араластыру; қосылу; бірігу.② араласу; 

қатысу：事情让他～糟了  жағдай оның 

араласуын қажет етті. 

【搅局】jiǎojú【ет.】бассыздық істеу; 

бұзақылық жасау. 

【搅乱】 jiǎoluàn【 ет.】шатыстыру; 

шиыстырып жіберу ： ～ 人 心  

адамдарды шатыстыру. 

【搅扰】 jiǎorǎo【 ет.】 бөгет жасау; 

кедергі болу; кедергі жасау; кедергі 

келтіру; кедергі істеу; мазасыздау: 别～

她  оны мазалама. 

筊 jiǎo〈书〉бамбуктан тоқылған жіп. 

湫 jiǎo〈书〉бапақты жер; бетпақ жер. 

敫 Jiǎo【зат.】фамилияға қолданылады. 

剿 jiǎo  жою; жоқ қылу ： ～ 匪 

қарақшыларды жоюға бағытталған 

экспедиция. 

【剿除】jiǎochú【ет.】жою; жоқ қылу. 

【剿灭】 jiǎomiè【 ет.】 көзін құрту; 

жою. 

缴 jiǎo ① 【 ет. 】 енгізу; кіргізу; 

төлеу ：～费   төлемдерді төлеу. ②

【 ет. 】 тапсыру ： ～ 了 敌 人 的 枪  

жаулардың қаруын тартып алу.③(Jiǎo)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【缴获】 jiǎohuò【 ет.】жетіп үлгеру; 

қуып жету; орнынан басу; орнында 

басу; ұстау ： ～ 敌 军   қарсы жақ 

әскерлерін қолға түсіру. 

【缴纳】 jiǎonà【 ет.】беру; тапсыру; 

төлеу：～税款  салық төлеу. 

【缴销】jiǎoxiāo【ет.】қайта тапсыру 

【 缴 械 】 jiǎoxiè 【 ет. 】 ①
қарусыздандыру; қаруын тартып алу. 

 

②қару тапсыру; қарусыздану：～投降  

қаруын тапсырып берілу. 

 

jiào 

 

叫 -1 （呌） jiào ①【 ет. 】 айқайлау; 

дауыс шығару; ән салу：鸡～  /тауық 

шақырды.②【ет.】шақыру; шақырып 

алу：外边有人～你  Сені сыртта біреу 

шақырып тұр. ③ 【 ет. 】 жалдау; 

тапсырыс беру：～两个菜  екі түрлі 

қуйырмашқа тапсырыс беру.④【зат.】

атау; атын атау：您怎么称呼?  Сізді 

қалай атайын? 

叫 -2 （ 呌 ） jiào ① 【 ет. 】 бұйыру; 

айту：～他早点回去  Оған ерте қайту 

бұйырылған. ② 【 ет. 】 рұқсат беру; 

келісім беру：他不～我去   Ол маған 

баруға рұқсат бермей жатыр. ③ 介

артынан; бола; салдарынан; үшін ：

他 ～ 雨 淋 了   Ол жаңбырдың 

салдарынан су болып кетті. 

【 叫 板 】 jiàobǎn 【 ет. 】① операда 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ортопедия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алқым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алқым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тобық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толарсақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/адым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айналым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/рампа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/табан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүкші/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жіліншік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сирақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тобық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толарсақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүкші/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұмсық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ырғақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұғау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кісен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жылытқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алқым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ескекаяқ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бери-бери/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тобық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/толарсақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/табан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нұсқама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сілтеме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/енгізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кіргізу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұстау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/артынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бола/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салдарынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үшін/
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соңғы буынды соза сөйлеу.② (--)ұран 

тастау; күреске шақыру. 

【叫春】 jiàochūn 【 ет. 】 мысықтың 

махаббат азабында айғай салуы. 

【叫喊】jiàohǎn【ет.】айғайлау; ақыру; 

шыңғыру：高声～ қатты айғай салу. 

【叫好】jiàohǎo(～儿)【ет.】браво деп 

айғайлау. 

【叫花子】 (叫化子 )jiàohuā·zi〈口〉

【зат.】бейшара; қайыршы; пақыр. 

【叫唤】 jiào·huɑn【 ет.】① айғайлау; 

ақыру; шыңғыру：疼得直～ аурудан 

ақыру.②ән салу; шырылдау:小鸟儿在

树上唧唧喳喳地～   Кішкене құстар 

ағаш басында шұғырласып отыр. 

【 叫 魂 】 jiàohún( ～ 儿 ) 【 ет. 】
науқастың жанын шақыру. 

【 叫 价 】 jiàojià 【 ет. 】 бағаны 

жариялау ： ～ 竞 买   биржада баға 

белгілеу. 

【叫劲】jiàojìn  “较劲”  мағынасында. 

【叫绝】 jiàojué 【 ет. 】 таңданысын 

білдіру：拍案～   орындықты соғып 

жіберіп таңданысын білдіру. 

【叫苦】jiàokǔ【ет.】шағыну; зарлану; 

наразылық білдіру ：～不迭  тоқтаусыз 

шағыну. 

【叫苦连天】 jiàokǔliántiān   өмірі 

шағымданып жүру; үнемі зарлану. 

【叫骂】 jiàomà【 ет.】 катты ұрысу; 

айғайлау; ақыру. 

 

 

【叫卖】jiàomài【ет.】қолдан сату; қол 

саудасы：沿街～  көше боймен қолдан 

сатып жүру. 

【叫门】 jiàomén【 ет.】 есікті ашуын 

сұрау; есікті ашуға шақыру. 

【叫名】jiàomínɡ①(～儿)【зат.】атау; 

атын айту. ②〈方〉【 ет.】 аталады; 

аталу; айтылады：这孩子～十岁，其实

还不到九岁  Мына бала он жаста деп 

айтылады, алайда ол әлі тоғызға да 

толмаған. 

 

【叫屈】 jiàoqū【ет.】зарығу; ренжу; 

шағыну ： 鸣 冤 ～   шағым айтып, 

әділдікті орнатуды сұрау. 

【 叫 嚷 】 jiàorǎnɡ 【 ет. 】 шақыру; 

айғайлау. 

【叫停】jiàotínɡ【ет.】тайм-аут алу. 

【 叫 嚣 】 jiàoxiāo 【 ет. 】 айқай-шу; 

думан; дүбір; жың; шуыл ：疯狂～   

жабайы айқай-шу. 

【 叫 啸 】 jiàoxiào 【 ет. 】 ысықыру; 

шиқылдау; шәңкілдеу; шарылдау：江

水在峡谷中奔腾～  Бұлақ жартас 

арасынан шарылдап ағып тұр. 

【 叫 真 】 jiàozhēn   “ 较 真 ”   

мағынасында. 

【叫阵】 jiàozhèn【 ет.】ұран тастау; 

күреске шақыру. 

【叫子】jiào·zi〈方〉【зат.】ысқырық. 

【 叫 座 】 jiàozuò( ～ 儿 ) 【 сын. 】 

сәттілікті пайдалану; жолы болғыш 

болу; табысты болу：他很～  Ол өте 

жолы болғыш. 

【叫做】 jiàozuò【 ет.】бұл; аталады; 

айтылады：这东西～三角板   Бұл зат 

үшбұрыш деп аталады. 

峤（嶠） jiào 〈书〉 тау жолы; тау 

арқылы өтетін жол. 

觉（覺）jiào【зат.】ұйқы; ұйықтау：

好好地睡一～  жақсылап ұйықтап алу. 

珓 jiào 〈 书 〉 бал ашуға арналған 

бамбук стакан. 

校 jiào ①【 ет. 】 тексеру; дұрыстау; 

түзету：～稿子   мақаланы түзету.②

өлшеу; салыстыру ： ～ 场   оқу 

полигоны; плац. 

【校本】jiàoběn【зат.】басылым; ескі 

үлгімен түзетілген басылым. 

【 校 场 】 jiàochǎnɡ 【 зат. 】 оқу 

полигоны; плац. 

【 校 雠 】 jiàochóu 〈 书 〉【 ет. 】
редакциялау. 

【校点】 jiàodiǎn【 ет.】 редакциялап 

тыныс белгілірін қойып шығу：～古籍  

Көне әдебиетті редакциялап тыныс 

белгілірін қойып шығу. 

【 校 订 】 jiàodìnɡ 【 ет. 】

редакциялау：～文稿    қолжазбаны 

редакциялау. 

【 校 对 】 jiàoduì ① 【 ет. 】 тексеру; 

түзету; дұрыстау.②【 ет.】 дұрыстау; 

салстыру; түзету.③【зат.】корректор; 

түзетуші ： 他 在 印 刷 厂 当～   Ол 

типографияда корректор болып жұмыс 

істейді. 

【校改】 jiàoɡǎi 【 ет. 】 салыстырып 

дұрыстау. 

【校勘】jiàokān【ет.】редакциялау. 

【 校 勘 学 】 jiàokānxué 【 зат. 】
текстология. 

【 校 验 】 xiàoyàn 【 ет. 】 бақылау; 

тексеру; тексеріс. 

【校样】 jiàoyànɡ【 зат.】 корректура; 

түзетім. 

【校阅】jiàoyuè【ет.】①редакциялау.

②〈书〉тексеру; қарап шығу：～三军  

үш түрлі әскерді тексеру. 

【 校 正 】 jiàozhènɡ 【 ет. 】 түзету; 

дұрыстау ：～错字   қате әріптерді 

дұрыстау. 

【校注】 jiàozhù【 ет.】 салыстырып 

түсіндірме жазып қою. 

【校准】 jiàozhǔn 【 ет. 】 калибрлеу; 

калибрін өлшеу; салыстыра тексеру; 

салыстырып дұрыстау; түзету. 

较 jiào①салыстырмалы; қатысты：～

【мөл.】  салыстыру.②介 салыстыру; 

теңесу; теңету; теңеу.③【үс.】дәреже; 

деңгей.④〈书〉 санау; санасу：锱铢

必～  майда ақшаны санама. 

较 jiào〈书〉анық; айқын. 

【较比】jiàobǐ〈方〉【үс.】салыстыру; 

теңестіру; теңеу：这里的气候～热  

Үштегі ауа салыстырмалы түрде ыстық 

екен. 

【 较 场 】 jiàochǎnɡ   “ 校 场 ”   

мағынасында. 

【较量】 jiàoliànɡ 【 ет. 】① сынасу; 

өлшесу：～枪法   ату шеберлігінде 

сынасу.②〈方〉есептеу; санау. 

【 较 为 】 jiàowéi 【 үс. 】 қарағанда; 

салыстырғанда ： 这 样 做 ～ 安 全  

Мұндай жұмыс біршама тыныш сияқты. 

【较真】jiàozhēn(～儿)〈方〉【сын.】 

шындық деп қабылдау; 

жауаптылықпен：他办事很～儿   Ол 

жұмысты үлкен жауаптылықпен 

жасады. 

【较著】jiàozhù〈书〉【сын.】  анық; 

айқын：彰明～   нағыз айқын; айдан 

анық. 

轿 ( 轎 )jiào 【 зат. 】 паланкин ：抬～  

паланкинді алып жүру. 

【 轿 车 】 jiàochē 【 зат. 】 ① күйме; 

пәуеске. ② жеңіл автомобиль; 

лимузин：大～  ұлкен жеңіл көлік. 

【轿子】jiào·zi【зат.】паланкин：坐～
паланкинде отыру. 

窌 jiào〈书〉жерқойма; погреб. 

教 1jiào ① оқыту; үйрету ： 管 ～  

үйретуші.②【зат.】дін; шіркеу：佛～  

будда діні.③ (Jiào)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

教 2jiào【 ет.】 айту; бұйыру：～我  

маған айтылған. 

【教案】jiào’àn【зат.】конспект. 

【教本】jiàoběn【зат.】оқулық. 

【教鞭】jiàobiān【зат.】нұсқағыш. 

【 教 材 】 jiàocái 【 зат. 】 оқу 

материалдары. 

【教程】jiàochénɡ【зат.】оқу курсы：

政治经济学～  политэкономика курсы. 

【教导】 jiàodǎo【 ет.】оқыту;үйрету; 

жол сілтеу：～处  оқу бөлімі. 

 

【 教 导 员 】 jiàodǎoyuán 【 зат. 】
политрук; саяси жетекші. 

【教范】jiàofàn【зат.】басшылық. 

【教父】jiàofù【зат.】①теолог.②өкіл 

әке; әулие әке. 

【 教 改 】 jiàoɡǎi 【 ет. 】 ① оқудағы 

өзгеріс.②оқу процесіндегі реформалар. 

【教工】jiàoɡōnɡ【зат.】оқу-әкімшілік 

қызметкері. 

【教官】jiàoɡuān【зат.】нұсқаушы. 

【教规】jiàoɡuī【зат.】діни талаптар. 

【教化】 jiàohuà〈书〉【 ет.】 тәрбие 

мен моральдық ықпал. 

【教皇】jiàohuánɡ【зат.】папа; әулие 

әке. 

【教会】 jiàohuì【зат.】діни орталық; 

діни мекеме. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейшара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайыршы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пақыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зарлану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқай-шу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/думан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүбір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жың/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шуыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/редакциялау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/редакциялау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/редакциялау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бақылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тексеру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тексеріс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/корректура/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түзетім/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/редакциялау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/калибрлеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түзету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәреже/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/деңгей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/анық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңестіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сынасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өлшесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарағанда/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салыстырғанда/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/анық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/паланкин/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/паланкин/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пәуеске/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жерқойма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/политрук/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басшылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нұсқаушы/
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【教诲】 jiàohuì〈书〉【 ет.】 ақыл; 

өсиет; уағыз：谆谆～шын көңілден 

уағыз айту. 

【教具】jiàojù【зат.】оқу құралы. 

【教科书】jiàokēshū【зат.】оқулық. 

【教练】 jiàoliàn①【 ет.】 дайындау; 

оқыту; үйрету：～得法  үйрету тәсілі.

②【зат.】тренер; бапкер; нұсқаушы：

足球～ футбол бапкері. 

【教龄】jiàolínɡ【зат.】педагогикалық 

тәжірибе. 

【教令】jiàolìnɡ【зат.】ереже; нұсқау. 

【教门】 jiàomén【 зат.】① (～儿 )

〈口〉 ислам; мұсылмандық. ② діни 

секта; діни ағым. 

【教母】jiàomǔ【зат.】өкіл шеше. 

【教派】 jiàopài 【 зат. 】 діни ағым; 

секта. 

【 教 区 】 jiàoqū 【 зат. 】 шіркеу-

әкімшілік округі. 

【 教 师 】 jiàoshī 【 зат. 】 мұғалім; 

ұстаз：人民～ халық ұстазы. 

 

【教师节】Jiàoshī Jié【зат.】ұстаздар 

күні. 

【教士】jiàoshì【зат.】дін қызметшісі. 

【 教 室 】 jiàoshì 【 зат. 】 сынып; 

аудитория. 

【 教 授 】 jiàoshòu ① 【 ет. 】 оқыту; 

үйрету; білім беру ： ～ 数 学  

математика мұғалімі. ② 【 зат. 】
профессор. 

【教唆】 jiàosuō【ет.】азғыру; айдап 

салу; атыстыру：这伙人专门～青少年

偷窃  Адамдарды жас кезінен ұрлыққа 

итермелеу. 

【 教 唆 犯 】 jiàosuōfàn 【 зат. 】
итермелеуші қылмыскер. 

【教堂】jiàotánɡ【зат.】шіркеу. 

【教条】 jiàotánɡ①【зат.】догмашыл.

②【зат.】дәлелденбеген қағида; догма.

③【зат.】догмашылдық. 

【 教 条 主 义 】 jiàotiáo zhǔyì  

догмашылдық. 

【教廷】 jiàotínɡ【 зат.】Ватикан; ең 

әулие тақ. 

【教头】jiàotóu【зат.】аға профессор. 

【教徒】jiàotú【зат.】діндар; діншіл. 

【 教 务 】 jiàowù 【 зат. 】 оқу; 

оқулық：～处  оқу бөлімі. 

【教习】jiàoxí①【зат.】ұстаз; мұғалім.

②〈书〉【 ет. 】 оқыту; білім беру; 

үйрету：～书法  хаткерлікке үйрету. 

【教学】 jiàoxué【 зат.】оқыту; білім 

беру. 

【教学相长】 jiào xué xiānɡ zhǎnɡ  

адамдарды оқытып, өзің де үйренесің. 

【教训】 jiào·xun①【ет.】ақыл беру; 

бағыт көрсету; жөн сілтеу：～孩子  

балаға ақыл айту.②【зат.】сабақ; ілім; 

ғылым：接受～，改进工作  ғылымға 

атсалыссаң жұмысың алға басады. 

【教研室】jiàoyánshì【зат.】кафедра. 

【教研组】jiàoyánzǔ【зат.】кафедра. 

【教养】 jiàoyǎnɡ①【ет.】тәрбиелеу; 

тәрбие беру：～子女   қыз баланы 

тәрбиелеу. ②【 зат. 】 тәрбие ：有～
тәрбиелі. 

【 教 养 员 】 jiàoyǎnɡyuán 【 зат. 】
тәрбиеші. 

【教义】jiàoyì【зат.】ілім; догмат. 

【 教 益 】 jiàoyì 【 зат. 】 пайдалы; 

ғибратты; үлгілі; өнегелі. 

【教育】jiàoyù①【зат.】ағарту; білім 

беру：高等～  жоғары білім.②【ет.】
тәрбиелеу. 

【 教 育 改 造 】 jiàoyùɡǎizào  білім 

саласында реформа  жасау. 

【 教 员 】 jiàoyuán 【 зат. 】 ұстаз; 

мұғалім：中学～ орта мектеп мұғалімі. 

【教正】 jiàozhènɡ〈书〉【 ет.】білім 

беру бастығы. 

【教职员】jiàozhíyuán【зат.】ұстаздар 

мен қызметкерлер. 

【教主】 jiàozhǔ【зат.】діннің негізін 

қалаушы. 

窖 jiào①【зат.】ор; жерқойма：花儿～ 

гүоге арналған қойма.②【ет.】қоймада 

сақтау. 

【窖藏】 jiàocánɡ【 ет.】жерқоймада 

сақтыу：保存白薯的最好办法是～  

Каортопты балауса етіп сақтаудың ең 

жақсы жолы оны жерқоймада сақтау. 

【 窖 肥 】 jiàoféi 〈 方 〉【 зат. 】
тыңайтқыштарды суға салып қою. 

滘 jiào 〈 方 〉 жер аттары ： 双 ～  

Шуанцзяо. 

斠 jiào  өлшеу; салыстыру. 

酵 jiàoашу; божу; іру. 

【酵母】jiàomǔ【зат.】ашытқы. 

【酵母菌】 jiàomǔjūn【 зат.】ашытқы 

саңырауқұлағы. 

【酵子】 jiào·zi〈方〉【зат.】ұйытқы; 

фермент. 

漖 jiào   “滘”  мағынасында. 

噍 jiào〈书〉тамақ; ас. 

【噍类】 jiàolèi 〈书〉【 зат. 】 тірі 

мақұлықтар. 

噭 jiào〈书〉  “叫”  мағынасында. 

徼 jiào〈书〉①шекара; шек; меже.②
күзетте жүру; күзеттіру; күзету; 

патрульдеу. 

醮 jiào ① үйлену тойы салтанатын 

өткізу：再～    тағы да үйлену тойы 

салтанатын өткізу.②құрбандық шалып 

өлген адамға құран оқу. 

皭 jiào〈书〉таза; ұқыпты. 

 

jiē 

 

节（節）jiē    төменде. 

【节骨眼】 jiē·ɡuyǎn( ～儿 ) 〈方〉

【зат.】түйінді мәселе; негізгі кез：就

在这～上   шешуші кезеңде. 

【节子】jiē·zi【зат.】түйін; торап. 

阶（階、堦）jiē①баспалдақ; саты：～

梯  баспалдақ.②деңгей; саты; дәреже; 

ранг：官～   дәрежелік саты.③ (Jiē)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【阶层】 jiēcénɡ【 зат.】①қабат; қат; 

текше.②тап：中产～ орта тап. 

【阶乘】jiēchénɡ【зат.】факториал. 

【阶地】jiēdì【зат.】кіре беріс. 

【阶段】 jiēduàn【 зат.】 этап; кезең; 

фаза ： 第 一 ～ 的 工 程 已 经 完 成  

Құрылыс жұмыстарының алғашқы 

кезеңі аяқталды. 

 

【阶级】jiējí【зат.】тап; класс. 

【阶级斗争】 jiējídòuzhēnɡ  таптық 

күрес. 

【阶级性】 jiējíxìnɡ【 зат.】 таптық; 

таптық мінез. 

【 阶 梯 】 jiētī 【 зат. 】 баспалдақ; 

трамплин. 

【阶下囚】jiēxiàqiú【зат.】тұтқын. 

【 疖 子 】 jiē·zi 【 зат. 】 сыздауық; 

фурункул; шиқан. 

皆 jiē【үс.】бәрі; барлығы：人人～知  

бәрі біледі. 

【皆大欢喜】 jiēdàhuānxǐ  барлығы 

қуанышты және риза. 

结 jiē【ет.】жеміс беру：树上～了不少

苹果  Алма ағашы көп жеміс берді. 

【 结 巴 】 jiē·bɑ ① 【 ет. 】 тұтығу; 

тұтығып сөйлеу：他说话结结巴巴  Ол 

тілі күрмеліп сөйледі.②【зат.】кекеш; 

тұтықпа. 

【结果】jiēɡuǒ【ет.】жеміс беру ：开

花～ Гүлдеп жеміс беру. 

【结实】jiē·shi【сын.】 ①жеміс беру; 

құнарлы; миуалы; өнімтал ：这双树

很～ Мына екі алма ағашы өте өнімтал.

②мықты; күшті; дені сау：他的身体～  

Оның денсаулығы мықты. 

接 jiē ① жанында; қасында ： 邻 ～  

жанында. ② 【 ет. 】 біріктіру; ұлау; 

жалғастыру：～电线  сымдарды жалғау.

③【ет.】қағып алу; қағып әкету; іліп 

алу; жұқтырып алу ：～球   допты 

қағып алу.④【ет.】алу; қабылдау：～

电话   қоңырау қабылдау; телефонды 

алу. ⑤ 【 ет. 】 кезіктіру; кездестіру; 

күтіп алу：到车站～人  Біреуді күтіп 

алуға вокзалға бару.⑥【 ет.】 орнын 

басу; ауысу：谁～你的班? Кім сенің 

тобыңды ауыстырады? ⑦ (Jiē)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【 接 班 】 jiēbān( ～ 儿 ) 【 ет. 】 ①

ауыстыру; алмастыру; кезек ауысу：谁

接 你 的 班 ? Кім сенің тобыңды 

ауыстырады?. ② жалғастыру; 

эстафетаны қабылдап алу. 

【 接 班 人 】 jiēbānrén 【 зат. 】

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өсиет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/уағыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ереже/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нұсқау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/азғыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/атыстыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/догма/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/діндар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/діншіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ағарту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/божу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйытқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/фермент/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күзеттіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күзету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/патрульдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәреже/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ранг/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қабат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/текше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таптық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таптық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұтқын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыздауық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шиқан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кекеш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұтықпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құнарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/миуалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өнімтал/
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ауыстырушы; жалғастырушы：培养革

命 的 ～  революция 

жалғастырушыларын тәрбиелеу. 

【接办】 jiēbàn【 ет.】 өзіне алу; өз 

қолына алу：～业务   қызметті өз 

қолына алу. 

【接产】jiēchǎn【ет.】акушерлік. 

【接茬儿】jiēchár〈方〉①【ет.】сөзін 

жалғастыру; әңгімені ұстап тұру. ②

【 үс. 】 сосын; содан соң; кейін; 

жалғастыру. 

【 接 触 】 jiēchù 【 ет. 】 ① жалғасу; 

жанасу：皮肤和物体～后产生的感觉就

是触觉   Сезу-бұл тері затқа жанасқан 

кезде болатын сезім.②араласу; қарым-

қатынаста болу. 

【接待】jiēdài【ет.】қабылдау：～室  

қабылдау бөлмесі. 

【接地】 jiēdì【 ет.】① жерге қосу; 

жерге тұйықтау.② жерте қону; жерге 

түсу. 

【接二连三】 jiē èr lián sān  секунд 

сайын; бірінен соң бірі：喜讯～地传来  

қуанышты хабарлар бірінен соң бірі 

келіп жатты. 

【接防】jiēfánɡ【ет.】қорғанысқа тұру. 

【接风】jiēfēnɡ【ет.】банкет беру; ас 

беру：设宴～   банкет ұйымдастырып 

ас беру. 

【接羔】jiēɡāo【ет.】қозылған кездегі 

көрсетілетін . 

【接骨】jiēɡǔ【ет.】сүйекті дұрыстау; 

остеосинтез. 

【 接 管 】 jiēɡuǎn 【 ет. 】 басқаруды 

қабылдау：～政权   саяси басқаруды 

қабылдау. 

【接轨】jiēɡuǐ【ет.】тоғыстыру：与国

际 经 济 ～  мемлекет экономикасы 

тоғыстыру. 

【接柜】 jiēɡuì【ет.】在柜台接待 (储

户、顾客等)：～员. 

【 接 合 】 jiēhé 【 ет. 】 біріктіру; 

түйістіру：段落之间～得十分巧妙  

Бөлімдер арасын толыңымен біріктіру. 

【接火】jiē huǒ(～儿)〈口〉【ет.】①

шайқасқа түсу; атысу.②жүйеге қосылу; 

жарық қосу：电灯安好了，但是还没～  

Электр сөніп қалды, бірақ әлі қосылған 

жоқ. 

【接机】jiē jī【ет.】аэропорттан күтіп 

алу：由会议接待组～  Конференцияға  

қатысушы топты аэропорттан күтіп алу. 

【接济】 jiējì 【 ет. 】 қолдау; көмек 

көрсету ： ～ 粮 草   азық-түлікпен 

қамтамасыз ету. 

【 接 驾】 jiējià 【 ет. 】 императорды 

күтіп алу. 

【接见】jiējiàn【ет.】қабылдау：～与

会代表  Кездесу делегаттарын қабылдау. 

【接界】 jiējiè 【 ет. 】 шекара; шек; 

меже：这个车站临近两省～的地方  

Мына вокзал екі шекараның түйіскен 

жерінде орналасқан. 

【 接 近 】 jiējìn 【 ет. 】 жақындау; 

жақындасу ： ～ 群 众 көпшілікпен 

жақын араласу. 

【接警】 jiējǐnɡ【 ет.】шекара; шек; 

меже. 

【接境】 jiējìnɡ【 ет.】шекара; шек; 

меже：山西东部同河北～  Шансидің 

шығыс бөлігі Хыбеймен шектеседі. 

【接客】jiēkè【ет.】①қонақ қабылдау.

②келушілерді шақырып алып қызмет 

көрсету(жөзекшелер). 

【接口】jiēkǒu【зат.】әңгімеге қосылу. 

【接力】jiēlì【ет.】эстафета：～赛跑 

эстафеталық жүгіру. 

【接力棒】 jiēlìbànɡ【 зат.】 эстафета; 

эстафета таяқшасы . 

【接力赛跑】 jiēlìsàipǎo  эстафета; 

эстафеталық жүгіріс. 

【 接 连 】 jiēlián 【 үс. 】 қатарынан; 

сыпыра; ұдайы; шетінен ： ～ 不 断  

тоқтаусыз. 

【接纳】 jiēnà【ет.】①қабылдау：他

被～为工会会员   Ол кәсіподаққа 

қабылданды.②мойындау; мақұлдау：

他～了大家的意见   Ол көпшіліктің 

пікірін мақұлдады. 

【 接 气 】 jiēqì 【 ет. 】 қисындылық; 

орамдылық：这一段跟下一段不很～  

Мына үзінді келесі үзіндімен онша 

қиыспайды. 

【 接 洽 】 jiēqià 【 ет. 】 келісу; 

шарттасу：～工作 келісімді құмыс. 

【接腔】jiēqiānɡ【ет.】жауап беру：他

说完话，大家谁也没有～Ол сөйлеп 

болған соң көпшіліктен ешкім оған 

жауап бермеді. 

【 接 壤 】 jiērǎnɡ 【 ет. 】 шектесу; 

шекараласу ： 河 北 西 部 和 山 西 ～  

Хыбейдің батыс бөлігі Шансимен 

шектеседі. 

【接任】 jiērèn 【 ет. 】 орнын басу; 

алмасу; ауысу. 

【 接 墒 】 jiēshānɡ 【 ет. 】 борпас 

топырақ; борпылдаған топырақ. 

【接生】jiēshēnɡ【ет.】толғақ кезінде 

көмектесу：～员  акушер. 

【接事】jiēshì【ет.】лауазымға отыру; 

қызметті қабылдау. 

【接收】jiēshōu【ет.】①қабылдау：～

来稿   қолжазбаны қабылдау.②   өз 

ықпалына ал; қарамағына алу：～逆产  

сатқынды қарамағына алу. ③

қабылдау：～新会员  жаңа мүшені 

қабылдау. 

【 接 手 】 jiēshǒu 【 ет. 】 ауыстыру; 

алмастыру 

【 接 受 】 jiēshòu 【 ет. 】 ① алу; 

қабылдау ：～礼品   ыйлық алу. ②

қабылдау ： ～ 任 务  тапсырманы 

қабылдау. 

【 接 穗 】 jiēsuì 【 зат. 】 бұтақ; сап; 

шыбық. 

【 接 榫 】 jiēsǔn 【 ет. 】 байланыс; 

қатынас. 

【 接 谈 】 jiētán 【 ет. 】 қабылдау; 

әңгімілесу：跟来访的人～  келушімен 

әңгімілесу. 

【 接 替 】 jiētì 【 ет. 】 ауыстыру; 

алмастыру：～工作  жұмысқа ауысу. 

【接听】 jiētīnɡ 【 ет. 】 жауап беру; 

қабылдау：～电话  телефонға жауап 

беру. 

【接头】 jiētóu【 ет.】①жалғастыру; 

біріктіру; түйістіру. ②〈口 〉 келісу; 

шарттасу ： 领 导 上 叫 我 来 跟 你 ～  

Басшылық мені сенімен келісімге 

келуге шақырды.③білу; хабары болу：

我刚来，这件事我还不～  Мен қазір 

ғана келдім? Бұл шаруадан менің 

хабарым жоқ. 

【接头儿】 jiē·tóur【 зат.】 байланыс; 

тоғысқан жер. 

【接吻】 jiēwěn【 ет.】 өбісу; сүйісу; 

сүю. 

【接线】jiēxiàn【ет.】біріккен сымдар. 

【 接 线 员 】 jiēxiànyuán 【 зат. 】
байланыстырушы. 

【接续】jiēxù【ет.】жалғастыру：～前

任的工作 бұрын тапсырылған жұмысты 

жалғастыру. 

【接应】jiēyìnɡ【ет.】①қолдау; қолдау 

көрсету.②көмектесу; қолдау. 

【接援】jiēyuán【ет.】көмек көрсету. 

【接站】jiēzhàn【ет.】到车站接人：派

专车负责～. 

【接着】 jiē·zhe 【 ет. 】 жалғастыру; 

кейін; сосын：这本书，你看完了我～

看  Мына кітапті сен оқып болған соң 

мен оқиын. 

【接诊】jiēzhěn【ет.】науқас. 

【接踵】 jiēzhǒnɡ〈书〉【ет.】бірінен 

соң екіншісі; қатарласа ： ～ 而 来 

бірінен соң бірі келді. 

【接种】 jiēzhònɡ【 ет.】вакцина егу; 

екпе. 

秸(稭)jiē   сабан：麦～ бидай сабаны. 

【秸秆】jiēɡǎn【зат.】өсімдік сабағы; 

сабақ. 

痎 jiē   безгек  ауруы. 

揭 jiē①【ет.】сыдыру; сыртын алып 

тастау; түсіру; алып тастау：～下墙上

的画  Қабырғадағы суретті түсіру. ②

【 ет. 】 алу; алып тастау; жұлып 

алу：～锅盖 Қазанның қақпағын алу.③

【 ет.】 әшкерелеу; бет пердесін алып 

тастау：～他的老底 оның ескі жауын 

әшкерелеу. ④〈书〉 жоғары көтеру; 

көтермелеу; көтеілу ： ～ 竿 而 起 

көтеріліске шығу. ⑤ (Jiē) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【揭不开锅】 jiē·bukāiɡuō  қазанның 

қақпағын аша алмау. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/акушерлік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жанасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/араласу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатарынан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыпыра/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұдайы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шетінен/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қисындылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/орамдылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұтақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сап/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шыбық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өбісу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйісу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүю/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сабақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/безгек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыдыру/
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【揭穿】jiēchuān【ет.】әшкерелеу：假

面具被～了 бет пердесін жұлып алды. 

【揭疮疤】jiēchuānɡbā  жанды жеріне 

басу. 

【揭底】jiēdǐ(～儿)【ет.】жанды жерін 

әшкерелеу：他很怕人家揭他的底  Ол 

басқалар оның жанды жерін біліп 

қоюынан қатты қорқады. 

【揭短】 jiēduǎn(～儿 )【 ет.】жанды 

жеріне тию; кемшіліктерін әшкерелеу. 

【揭发】 jiēfā【ет.】әшкерелеу：～罪

行  қылмыстық әректтерді әшкерелеу. 

【 揭 盖 子 】 jiēɡài·zi  ашу; бастау; 

әшкерелеу. 

【 揭 竿 而 起 】 jiēɡānérqǐ  көтеріліс 

бастау. 

【 揭 露 】 jiēlù 【 ет. 】 ашу; 

әшкерелеу ： ～ 矛 盾   қарама-

қайшылықтарды әшкерелеу. 

【揭秘】 jiēmì 【 ет. 】 ашу; әйгілеу; 

әшкерелеу; әшкерелік. 

【揭幕】jiēmù【ет.】①ашу; ашылым.

② бастау; ашу; басталу ：展览会～ 

көрме ашылды. 

【揭牌】jiēpái【ет.】мекеме жұмысын 

бастау ： 公 司 在 沪正 式～  Фмрма 

Шанхайда ресми жұмысын бастады. 

【揭破】 jiēpò 【 ет. 】 ашу; әйгілеу; 

әшкерелеу; әшкерелік：～诡计  жауыз 

жоспарын әшкерелеу. 

【揭示】 jiēshì 【 ет. 】① жариялау; 

жария ету; мәлімдеу; ақпарлау：～牌 

ақпараттар тақтасы. ② ашу; әйгілеу; 

әшкерелеу; жариялау ：～客观规律  

объективті заңды жариялау. 

【揭晓】jiēxiǎo【ет.】жариялау; жария 

ету; мәлімдеу; ақпарлау：录取【зат.】

单还没有～ тізім әлі жарияланған жоқ. 

喈 jiē［喈喈］(jiējiē)〈书〉【ел.】 ①

үйлесімді; жұмсақ; жағымды：钟鼓～ 

барабандар мен қоңыраулардың 

жағымды жауысы. ② шырылдау; 

шиқылдау; ән салу; шұғырлау：鸡鸣～
әтеш шақыруы. 

嗟 jiē〈书〉①【од.】  шақыру.②ішке 

дем тарту; күрсіну ： ～ 【 од. 】    

күрсіну. 

【嗟悔】jiēhuǐ〈书〉【ет.】аяу; күйіну; 

опыну; өкіну. 

【嗟来之食】jiēláizhīshí  садақа. 

【嗟【 од.】   】 jiētàn〈书〉【 ет.】

күрсіну：～不已  үнемі күрсініп жүру. 

街 jiē【 зат.】① көше：上～买东西  

көшеге зат сатып алуға шығу.②〈方〉

жәрмеңке; базар ：赶～  жәрмеңкеге 

бару.③(Jiē)тегі. 

【街道】 jiēdào 【 зат. 】① көше. ②

квартал; тоқсан：～工作   тоқсандық 

жұмыс. 

【 街 灯 】 jiēdēnɡ 【 зат. 】 көше 

шырақтары. 

【街坊】jiē·fɑnɡ〈口〉【зат.】көрші：

我们是～  біз көршілерміз. 

【街景】jiējǐnɡ【зат.】қала көрінісі. 

【街垒】jiēlěi【зат.】бөгет; бөгеу：～

战  баррикадалық ұрыстар. 

【街门】jiēmén【зат.】дарбаза; қақпа; 

салтанатты қақпа. 

【街面儿上】 jiēmiànr·shɑnɡ 〈口〉

【зат.】①қалада; көшелерде：～特别

热闹 көшелер өте жанданған .②көшеде; 

қалада：他在这儿住了几十年，～都知

道他   Ол осында бірнеше онжылдар 

бойы тұрды, оны қаладағы барлық адам 

біледі. 

【街市】jiēshì【зат.】сауда аудандары. 

【 街 谈 巷 议 】 jiētánxiànɡyì  көше 

әңгімелері. 

【街头】jiētóu【зат.】көше бастауы：

十字～ көшелер қиылысы. 

【街头巷尾】 jiētóuxiànɡwěi  барлық 

көшелер мен қиылыстарда. 

【街舞】jiēwǔ【зат.】көше билері. 

【 街 心 】 jiēxīn 【 зат. 】 көше 

ортасы：～花园   бульвар.  

湝 jiē［湝湝］ (jiējiē)〈书〉【 сын.】 

сылдырап ағу; сылдырау; сыбдырлап 

ағу：水～  сусылдырап ағып тұр. 

楷 jiē【зат.】қытай жаңғағы. 

 

jié 

 

孑 jié①〈书〉жалғыз; соққабас：～立 

жалғызсырап тұру. ② (Jié) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 孑 孓 】 jiéjué 【 зат. 】 масаның  

дернәсілі. 

【 孑 然 】 jiérán 〈 书 〉【 сын. 】 

жалғызсырап; жетімсіреп ： ～ 一 身 

жалғыз өмір сүру. 

【 孑 遗 】 jiéyí 〈 书 〉【 зат. 】 тірі 

қалғандар：劫后～  шабыулданн соң 

тірі қалғандар. 

节 (節 )jié①【 зат.】 тізе; бөлшектеу; 

буын：竹～ бамбук буындары.②бөлім; 

бөлімше 音～ устав бөлімі.③【мөл.】

мөлшер сөз：两～火车  екі вагон.④

【 зат. 】 мереке; мейрам ： 国 际 ～ 

мемлекеттік мереке. ⑤ даналық; 

ақылдылық.⑥【 ет.】 үнемдеу：～煤  

көмірді үнемдеу. ⑦ түйін; түйнек. ⑧

рухани тазалық. ⑨ (Jié) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【节哀】 jié’āi〈书〉【 ет.】 қайғыға 

қатты берілмеу. 

【节本】 jiéběn【 зат.】 қысқартылған 

нұсқа. 

【节操】jiécāo〈书〉【зат.】моральдық 

қағидалар; рухани тазалық. 

【 节 点 】 jiédiǎn 【 зат. 】 қиылысу 

нүктесі. 

【 节 妇 】 jiéfù 【 зат. 】 дана әйел; 

ақылды әйел. 

【节假日】 jiéjiàrì 【 зат. 】 демалыс 

күндері. 

【节俭】 jiéjiǎn 【 сын. 】  берекелі; 

құнтақты; құнтты; сақ; ұқыпты; 

үнемшіл. 

【 节 减 】 jiéjiǎn 【 ет. 】 үнемдеу; 

қысқарту：～经费  шығындарды азайту. 

【节礼】jiélǐ【зат.】мерекелік сыйлық. 

【节烈】 jiéliè【 сын.】  мінез-құлқы 

таза; таза. 

【节令】 jiélìnɡ【 зат.】 кез; маусым; 

мезгіл ：～不正 мезгілсіз ауа райы 

болып тұр. 

【节录】jiélù   көшірме; үзінді. 

【节律】jiélǜ【зат.】①ырғалу; тербелу.

②ритм; ырғақ. 

【节略】jiélüè   меморандум. 

【节目】jiémù【зат.】бағдарлама：～

单  бағдарламалар тізімі. 

【节能】 jiénénɡ【ет.】электр қуатын 

үнемдеу ： ～ 措 施   электр қуатын 

үнемдеуге шара қолдану. 

【节能灯】 jiénénɡdēnɡ【 зат.】 қуат 

үнемдеу шамы. 

【节拍】jiépāi【зат.】метр. 

【节气】jié·qi【зат.】мезгіл; маусым.

【 节 庆 】 jiéqìnɡ 【 зат. 】 мереке; 

мейрам：举办～  мереке ұйымдастыру. 

【节日】 jiérì【 зат.】①мерекелік.②
мейрам; мереке. 

【 节 省 】 jiéshěnɡ 【 ет. 】 үнемдеу; 

ақырындап жарату：～时间   уақыт 

үнемдеу. 

【节食】jiéshí【ет.】тамақты үнемдеу. 

【节外生枝】 jiéwàishēnɡzhī   істі 

қиындату. 

【节下】 jié·xiɑ〈口〉【 зат.】мейрам 

кезінде. 

【节选】jiéxuǎn【ет.】сақталған. 

【节衣缩食】 jiéyīsuōshí   өзін тамақ 

пен киімнен тию. 

【节余】jiéyú①【ет.】үнемдеп қалу：

每月能～三五百元  Әр ай сайын 300-

500 юань үнемдеп қалуға болады.②

【зат.】үнемделген; алып қалынған. 

【节育】 jiéyù【 ет.】бала тууға шек 

қою. 

【节欲】jiēyù【ет.】сезімдерін тию. 

【节约】jiéyuē【ет.】үнемдеу; сақтап 

қалу：～时间  уақыт үнемдеу. 

【节支】jiézhī【ет.】қаржыны үнемді 

жұмсау. 

【节肢【ет.】物】jiézhī-dònɡwù бунақ 

аяқтылар; буын аяқтылар. 

【节制】 jiézhì【 ет.】① бағындыру; 

қарату：这三个团全归你～  Үш полк 

са,ан бағынады.②шектеу; тыю：～饮

食  тамақты шектеу. 

【节奏】jiézòu【зат.】①ритм; ырғақ.

② бір қалыптылық; біркелкілік; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әйгілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әшкерелеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әшкерелік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ашу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әйгілеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әшкерелеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әшкерелік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күрсіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аяу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/опыну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өкіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/квартал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөгет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөгеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дарбаза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қақпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бульвар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сылдырау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/берекелі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құнтақты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құнтты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқыпты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үнемшіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көшірме/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үзінді/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ырғақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/біркелкілік/
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ырғақтылық. 

讦(訐)jié〈书〉әшкерелеу. 

劫 1（刦、刧、刼）jié   қарақшылық 

жасау; тонау：打～ тонау. 

劫 2jié   апат; қиыншылық ：浩～  

қорқынышты апат. 

【劫案】jié’àn【зат.】тонау туралы іс. 

【劫持】jiéchí【ет.】ұрлап кету; айдап 

кету：～飞机  ұшақты ұрлап кету. 

【劫道】 jiédào (～儿 )【 ет.】 үлкен 

жолдарда тонау. 

【劫夺】 jiéduó 【 ет. 】 қарақшылық 

жасау; тонау; ұрлау ： ～ 资 源  

ресурстарды тонау. 

【劫匪】jiéfěi【зат.】ұры; қарақшы. 

【劫机】jiéjī【ет.】ұшақты басып алу. 

【劫掠 】 jiélüè 【 ет. 】 қарақшылық 

жасау; тонау; ұрлау. 

【劫难】 jiénàn【 зат.】 апат; зілзала; 

қирау：历经～  апатты басынан өткізу. 

【劫数】jiéshù【зат.】жазмыш; жазым; 

тағдыр ：～难逃   ауыр жазмышты 

қайтара алмайсын. 

【劫狱】 jiéyù 【 ет. 】 тұтқындарды 

босату мақсатында түрмеге шабуыл 

жасау. 

劼 jié〈书〉①өте сақ; сақ; ұқыпты.②
тырыса; ынталана. 

诘(詰)jié〈书〉қазбалап сұрау：～责 

тергеу. 

【诘难】 jiénàn 〈书〉【 ет.】 сұрақ 

астына алу. 

【诘问】 jiéwèn〈书〉【ет.】қазбалап 

сұрау. 

【诘责】jiézé〈书〉【ет.】тергеу; сұрау. 

杰 jié①алдыңғы қатарлы үздік адам.②

дүр; көрнекті; үздік：～作 көрнекті іс.

③(Jié)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【杰出】jiéchū【сын.】 дүр; көрнекті; 

үздік：～人物  көрнекті адам. 

【杰作】jiézuò【зат.】шедевр. 

疌 jié〈书〉   “捷 1” мағынасында. 

jié   “洁 ”(多用于人【 зат.】 )  

мағынасында. 

拮 jié［拮据］(jiéjū)【сын.】 қаржылай 

қиындықтар ： 手 头 ～  ақшалай 

қиындық. 

洁（潔） jié①таза：～白  тап-таза.②

(Jié)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【洁白】jiébái【сын.】 аппақ; ақ：～

的心灵 тап-таза көңіл. 

【洁净】jiéjìnɡ【сын.】 таза; айнадай; 

таптай. 

【洁具】jiéjù【зат.】сантехника. 

【洁癖】jiépǐ【зат.】тазалықты сүю. 

【洁身自好】 jiéshēnzìhào  өзіне өте 

талапшыл болу. 

结(結)jié①【ет.】тоқу：～网 тор тоқу.

②【 зат.】 түйін：打～  түйіндеу.③

【 ет. 】 біріктіру; қосу ： ～ 为 夫 妻 

некелесу.④【ет.】凝聚；凝结：～晶｜

湖面～了一层冰 .⑤【 ет.】 аяқтау; 

бітіру：你不理他不就～了吗 ?  Сен 

іште болмасаң ол аяқтамай ма? ⑥

байлау; түю.⑦ 

【结案】jiéàn【ет.】істі аяқтау. 

【结拜】jiébài【ет.】өкілдік ету. 

【结伴】 jiébàn(～儿 )【 ет.】 бірге; 

бірлесе：结个伴儿  жолдасымен бірге. 

【结彩】 jiécǎi 【 ет. 】 түрлі түспен 

безендіру. 

【结肠】jiéchánɡ【зат.】ішек. 

【结仇】jiéchóu【ет.】дұшпан арттыру. 

【结存】jiécún   сальдо; қалдық. 

【结党营私】 jiédǎnɡyínɡsī  жаман 

ниетпен топ жинау. 

【结缔组织】jiédì-zǔzhī  дәнекер ұлпа. 

【 结 发 夫 妻 】 jiéfàfūqī  жаңадан 

үйленгендер. 

【结构】 jiéɡòu  【 зат.】 құрылым; 

құрылыс: 语 言 的 ～   институт 

құрылымы. 

【 结 构 式 】 jiéɡòushì 【 зат. 】
құрылымдық формула. 

【结关】jiéɡuān【ет.】кедендік тазарту. 

【结果】1jiéɡuǒ①【зат.】жеміс беру; 

өнім беру.②连 нәтиже; ақыр соңы. 

【结果】2jiéɡuǒ【ет.】өлтіру; жою. 

【 结 合 】 jiéhé 【 ет. 】 ①

біріктіру;бірлестіру; қосу. ② үйлену; 

некелесу. 

【结合能】jiéhénénɡ【зат.】байланыс 

энергиясы. 

【结核】 jiéhé【зат.】①туберкулез.②
конкреция. 

【结核病】jiéhébìnɡ【зат.】туберкулез; 

өкпе қабынуы. 

【 结 汇 】 jiéhuì 【 ет. 】 валюталық 

операция. 

【 结 婚 】 jiéhūn 【 ет. 】 некелесу; 

үйлену：～证书 неке күәлігі. 

 

【 结 伙 】 jiéhuǒ   бірге; бірлесе; 

біргелікте. 

【 结 集 】 -1jiéjí 【 ет. 】 жинақ 

құрастыру：～出版  жинақ жариялау. 

【结集】-2 jiéjí【ет.】шоғырландыру; 

қарату ：～兵力   қарулы күштерді 

шоғырландыру. 

【结交】 jiéjiāo【 ет.】 достасу; дос 

арттыру：～朋友  дос арттыру. 

【结节】 jiéjié【зат.】дөңес; төбешік; 

төмпешік. 

【 结 晶 】 jiéjīnɡ ① 【 ет. 】

кристалдандыру.②【зат.】кристалл.③

【зат.】жеміс; нәтиже：劳【ет.】的～ 

еңбектің жемісі. 

【结晶体】jiéjīnɡtǐ【зат.】кристалл. 

【结局】jiéjú【зат.】ақыры; нәтижесі; 

финал：悲惨的～  трагедияның соңғы 

акты. 

【结论】 jiélùn 【 зат. 】 қорытынды; 

нәтиже. 

【结盟】 jiéménɡ【 ет.】одақ құру：

不～国家 одақтас емес мемлекет. 

【结膜】jiémó【зат.】көздің шырықты 

қабығы. 

【结亲】 jiéqīn【 ет.】① некелесу.②
туыстасу. 

【结球甘蓝】 jiéqiúɡānlán  қауданды 

қырыққабат; қаудиған тұтас 

қырыққабат. 

【结社】jiéshè【ет.】одақ құру; ұйым 

құру. 

【结石】jiéshí【зат.】ағзадағы тас. 

【结识】jiéshí【ет.】танысу：～了许

多 国 际 友 人  әр түрлі мемлекет 

өкілдерімен таныстым. 

【结束】 jiéshù【 ет.】 аяқтау; бітіру; 

тәмамдау. 

【结束语】jiéshùyǔ【зат.】қорытынды 

сөз. 

【结算】jiésuàn【ет.】есептесу; шотты 

жабу. 

【结尾】jiéwěi  【ет.】ақыр аяғы; соңы. 

【结业】 jiéyè【 ет.】 оқуды аяқтау; 

курсты тәмамдау ： ～ 考 试   курс 

тәмамдау емтиханы. 

【结义】jiéyì【ет.】өкілдік ету. 

【结余】jiéyú①【ет.】қалдық：这个

月～二百元钱  Бұл айға 200 юан қалды.

②【зат.】сальдо. 

【 结 语 】 jiéyǔ 【 зат. 】 эпилог; 

қорытынды сөз. 

 

【结缘】 jiéyuán 【 ет. 】 байланысу; 

ұнату. 

【结怨】jiéyuàn【ет.】дұшпан арттыру. 

【结扎】jiézā【ет.】лигатура. 

【 结 账 】 jiézhànɡ 【 ет. 】 есептеу; 

есептесу; есеп жүргізу：饭后三百多

元 ～  тамақ үшін 300 юаннан көп 

ақшамен есептесті. 

 

【结子】jié·zi【зат.】түйін. 

桔 jié  төменде. 

【桔槔】jiéɡāo【зат.】тырна. 

【桔梗】jiéɡěnɡ【зат.】платикодон. 

倢 jié〈书〉①  “捷 1”  мағынасында.② 

“婕”  мағынасында. 

【倢伃】jiéyú  “婕妤”  мағынасында. 

桀 Jié  қатал; жауыз. 

【桀骜】 jié’ào〈书〉【сын.】  асау ; 

жабайы：～不驯  асау; шәлкес. 

【桀犬吠尧】 JiéquǎnfèiYáo   иесіне 

деген соқыр адалдық. 

【桀纣】Jié-Zhòu【зат.】жауыз; қатал; 

озбыр; рақымсыз. 

【捷报】 jiébào【 зат.】жеңіс туралы 

хабар：～频传  жеңіс туралы хабарлар 

бірінен соң бірі келді. 

【捷径】jiéjìnɡ【зат.】қысқа жол. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ырғақтылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зілзала/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қирау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жазмыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жазым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тағдыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқыпты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көрнекті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көрнекті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дөңес/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төбешік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төмпешік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лигатура/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шәлкес/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жауыз/
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【捷足先登】 jié zú xiān dēnɡ  алға 

жүгіру; бірінші болып келу. 

偈 jié〈书〉батыр; батыл; ержүрек 

婕 jié［婕妤］(jiéyú)【зат.】фрейлина. 

絜 jié〈书〉  “洁” мағынасында. 

颉(頡)jié  көтерілу; ұшу. 

楬 jié〈书〉белгі; белгілеу. 

睫 jié  кірпік：目不交～  кірпік қақпау. 

【睫毛】jiémáo【зат.】кірпік. 

竭 jié①бар күшімен; барынша：～力

бар күшімен.②〈书〉құрғау; қурау：

枯 ～ қурап қалған. ③ (Jié) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【竭诚】jiéchénɡ【үс.】шын көңілден; 

бар ықыласымен～帮助  шын көңілден 

көмектесу. 

【 竭 尽 】 jiéjìn 【 ет. 】 барын беру; 

барынша：～全力  бар күшін салу. 

【竭蹶】 jiéjué〈书〉【 сын.】  толық 

күйреу; толық күйзеліс：～状态 толық 

күйреу жағдайы. 

【竭力】 jiélì 【 үс. 】 бар күшімен; 

барынша. 

【竭泽而渔】jié zé ér yú  болашаққа 

ештеңе қалдырмай пайдалану; ертеңін 

ойламау. 

截 jié①【ет.】кесу; қию; бөлу：把木

头～成两段 ағашты қақ бөлу.②(～儿)

【 мөл.】 бөлік; тілім：一～儿木头  

ағаш кесіндісі. ③  (Jié) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【截长补短】 jié chánɡ bǔ duǎn  бір-

бірін толықтыру. 

【截断】 jiéduàn【 ет.】① кесу; қию; 

бөлу：～钢板  болат плитаны кесу.②

бөлу; кесіп өту：电话铃声～了他的话  

Телефон сыңғыры оның сөзін бөлді. 

【截获】 jiéhuò【ет.】қағып алу; іліп 

әкету. 

【截击】jiéjī【ет.】ұстап қалу：～敌

人的增援部队  қарсыластардың көмек 

күшін ұстап алу. 

【截留】jiéliú【ет.】ұстап қалу; алып 

қалу：～税款  салықта ұстап қалу. 

【截流】jiéliú【ет.】суды бөгеу：～工

程 суды бөгеуге арналған құрылыстар. 

【截门】jiémén【зат.】вентиль. 

【截面】jiémiàn【зат.】қиылыс; кесік; 

кесілген жер; тілінген орын. 

【截取】 jiéqǔ【ет.】ұстап алу; алып 

қою：～文章开头的几句  Мақаланың 

басындағы кейбір сөйлемдерді алып 

тастау. 

【 截 然 】 jiérán 【 үс. 】 бірден; бір 

мезетте：～不同 бірден ерекшелену. 

【截瘫】jiétān【ет.】параплегия. 

【截肢】jiézhī【ет.】ампутация. 

【截止】jiézhǐ【ет.】тоқтау; тоқтату：

报【зат.】在昨天已经～ баруға деген 

құлшыныс ертең-ақ тоқтайды. 

【截至】jiézhì【ет.】дейін; шейін：～

昨日 кешегі күнге дейін. 

【截子】 jié·zi【 мөл.】 бөлік; кесік; 

тілім. 

碣 jié  тас：墓～қабірдегі тас. 

鲒(鮚)jié маржанқап. 

羯 jié   азбан қошқар. 

【羯羊】jiéyánɡ【зат.】азбан қошқар. 

 

jiě 

 

姐 jiě【зат.】①әпке：大～  үлкен әпке.

② (Jiě)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【姐夫】jiě·fu【зат.】姐姐的丈夫. 

【姐姐】jiě·jie【зат.】①күйеу бала.②

жезде：叔伯～  немере әпкенің күйеуі. 

【姐妹】jiěmèi【зат.】①апа сіңлілер.

②бауырлар; туыстар. 

【 姐 儿 】 jiěr 〈 口 〉【 зат. 】 апа 

сіңлілер：你们～几个? Сендер неше 

апа сіңлісіңдер? 

【姐儿们】 jiěr·men〈口〉【 зат.】апа 

сіңлілер. 

【姐丈】jiězhànɡ【зат.】жезде. 

解(觧)jiě①ашу.②【ет.】шешу; шешіп 

тастау：～衣服  киімін шешу.③алып 

тастау; жою; кетіру：～乏  шаршауды 

кетіру.④  түсіндіру; айқындау：～说 

түсіндіру.⑤  түсіну：令人不～ түсіну 

қиын.⑥ дәрет：大～  үлкен дәрет.⑦

【зат.】теңдеу. 

【解馋】jiěchán【ет.】аздап дәмді жеу; 

жалап-жұқтап тамсану 

【 解 嘲 】 jiěcháo 【 ет. 】 кемсітуден 

қашу：自我～ Өзін кекетуден құтқару. 

【解除】 jiěchú【 ет.】 жою; кетіру; 

алып тастау：～职务  лауазымынан 

алып тастау. 

【解答】jiědá【ет.】түсіндіру; айту. 

【解冻】 jiědònɡ【 ет.】① еру; еріп 

кету：一到春天，江河都～了  көктем 

келісімен өзендер еріп кетті. ②
мұздатылған капиталды босату. 

【 解 毒 】 jiědú 【 ет. 】 ①

залалсыздандыру; уға қарсы. ②
дезинтоксикация. 

【解读】jiědú【ет.】①түсіндіріп беру; 

түсіну.②шифрді ашу; шифрді шешу. 

【解饿】 jiěè 【 ет. 】 жүрек жалғау; 

жылан басын қайтару. 

【解乏】 jiěfá【ет.】демалу：不睡觉

不～ уйыктамай демалмау. 

【解放】jiěfànɡ【ет.】босату：～生产

力 өндірістік күштерді босату. 

【解放军】jiěfànɡjūn【зат.】халықтық 

азат ету армиясы. 

【解放区】jiěfànɡqū【зат.】босатылған 

аудандар. 

【解放战争】jiěfànɡ zhànzhēnɡ  азамат 

соғысы. 

【 解 构 】 jiěɡòu 【 ет. 】 іріткі салу; 

бөлектеу ： ～ 作 品  іріткі салушы 

шығарма. 

【解雇】jiěɡù【ет.】жұмыстан босату; 

есептесу. 

【解恨】jiěhèn【ет.】кегін қайтару. 

【解甲归田】jiě jiǎ ɡuī tián  әскерден 

кетіп туған жеріне оралу. 

【解禁】 jiějìn【 ет.】 тыйымды алып 

тастау; шекті алып тастау. 

【解救】jiějiù【ет.】құтқару; босату. 

【 解 决 】 jiějué 【 ет. 】 ① шешу; 

тұрақтандыру：～问题 мәселені шешу.

②жою; көзін құрту. 

【解渴】jiěkě【ет.】шөлін қандыру 

【解铃还须系铃人】jiě línɡ hái xū xìlínɡ 

rén  见〖解铃系铃〗. 

【解铃系铃】jiě línɡ xì línɡ  өзі пісірген 

ботқаны өзі жесін. 

【解码】 jiěmǎ 【 ет. 】 шифрді ашу; 

шифрді шешу. 

【解闷】jiěmèn(～儿)【ет.】алданыш 

қылу; ермек ету; ермек қылу; көңіл 

көтеру. 

【解密】 jiěmì【ет.】①құпия болмай 

қалу; құпиясыз ету. ② шифрді ашу; 

шифрді шешу. 

【解难】jiěnán【ет.】шешу; шешімін 

табу ： 释 疑 ～   күмәнді жерлерін 

зерттеп шешімін табу. 

【解囊】jiěnánɡ【ет.】ақшалай көмек 

көрсету：～相助  көмек көрсету үшін 

соңғы қаржысын беру. 

【解聘】 jiěpìn 【 ет. 】 лауазымынан 

босату. 

【解剖】 jiěpōu【 ет.】① ашу; сою; 

сылу; тілу.②анализ қою：～自己  өзі 

анализ қою. 

【解气】 jiěqì【 ет. 】 ашуын шашу; 

ашуын төгу. 

【 解 劝 】 jiěquàn 【 ет. 】 көндіру; 

келістіру. 

【解扰】 jiěrǎo【 ет.】 шифрді ашу; 

шифрді шешу：～技术  шифрді ашушы 

құрылғы . 

【解散】jiěsàn【ет.】①тарқау; тарау：

队伍～  көтерілісшілер тарап кетті.②
тарату; жайып жіберу; таратып тастау. 

【解释】jiěshì【ет.】①түсінік беру 到

科 学 的 ～  ғылыми түсінік беру. ②

түсіндіру; айқындап беру ： ～ 词 句  

сөзін түсіндіру. 

【解手】 jiěshǒu(～儿 )【 ет.】 дәрет 

сындыру. 

【 解 说 】 jiěshuō 【 ет. 】 түсіндіру; 

айқындау：～词  сөзді түсіндіру. 

【解套】jiětào【ет.】жою; күшін жою; 

күшін жоғалту. 

【解体】jiětǐ【ет.】①ыдырау.②тарау; 

таратылу; күйреу; құлау ： 联 盟 ～ 

одақтың таратылуы. 

【解调】jiědiào【ет.】қайта модульдеу. 

【解脱】 jiětuō【 ет.】① құтқарылу; 

рухының құтқарылуы. ② құтылу; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шейін/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түсіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сою/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сылу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жою/
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құтқарылу：诸事纷扰，使他难以～ 

Барлығы былығып кетті, оған 

барлығынан құтылу керек. ③ ақтап 

шығару; ақтау ： 为 人 ～ 罪 责   

күнәсынан ақтау. 

【解围】 jiěwéi【 ет.】① қоршалған 

қамаудан босату. ② қиын жағдайдан 

қүтқару. 

【解悟】jiěwù【ет.】түсіну; мойындау. 

【解吸】jiěxī【ет.】десорбция. 

【解析】jiěxī【ет.】аналитикалық：深

入～ аналитикалық шолу.  

【解析几何】 jiěxījǐhé  аналитикалық 

геометрия. 

【解严】jiěyán【ет.】әскерижағдайды 

алып тастау. 

 

【解颐】jiěyí〈书〉【ет.】күліп жіберу; 

кұлу. 

【解疑】 jiěyí【 ет.】① күмандарды 

кетіру: 我才解了疑  Менің күмандарым 

тарқады.②түсінбестікті жою：词典可

以为读者释难～  Сөздік оқырманның 

түсінбеушілігін жазуы мүмкін. 

【解忧】 jiěyōu【 ет.】шерін тарқату; 

мұңын жазу：排难～  қиындықтарды 

ысырып тастап мұңын жазу. 

【解约】 jiěyuē【 ет.】 келісімді бұзу; 

шартты бұзу. 

【解职】 jiězhí 【 ет. 】 лауазымынан 

босату; орнынан алып тастау. 

 

jiè 

 

介-1 jiè①  арасында, ортасында: 这座

山～于两县之间  мына тау екі уездің 

арамында орналасқан.② таныстыру：

内 容 简 ～ хаттың мазмұнымен 

таныстыру.③ қалдыру, сақтау ：～意 

пікір сақтау.④ (Jiè)【 зат.】фамилияға 

қолданылады.. 

介-2 jiè①сауыт, сайман：～胄 мұрадан 

келген сауыт.②жануарлар сауыты：～

虫 тасбақаның сауыты. 

介-3jiè〈书〉жігерлі, тік мінезді. 

介-4jiè〈书〉【мөл.】“个”ның орнына 

жұмсалатын мөлшер сөз：一～武夫 бір 

жауынгер. 

【介词】jiècí【зат.】 шылау сөз. 

【介怀】 jièhuái〈书〉【 ет.】  ойлау, 

уайымдау：毫不～ түк ойламау. 

【介壳】 jièqiào【 зат.】  (зоология) 

сауыт. 

【 介 入 】 jièrù 【 ет. 】 араласу, 

қыстырылысу：不～他们两人之间的争

端 олар екеуінің арасындағы кикілжіңге 

араласпа. 

【 介 绍 】 jièshào 【 ет. 】 ①

таныстыру：～人 адамды таныстыру.

②ұсыну：～入会 митингіге қатысуды 

ұсыну.③ танысу, қарастыру：～情况

жағдаймен танысу. 

【介意】 jièyì 【 ет. 】  көңілге алу, 

уайымдау：刚才这句话是开玩笑，你

可 别 ～  қазір қалжыңдап айтылған 

нәрсені көңіліңе алма. 

【 介 音 】 jièyīn 【 зат. 】  (қытай 

фонетикасы) медиальді дыбыс. 

【介质】 jièzhì【 зат.】  (физикалық) 

қоршаған орта. 

【介子】 jièzǐ【зат.】  тоқалдан туған 

бала. 

价 jiè〈书〉 (химиялық) валенттілік. 

 

戒 jiè① абай болу, қашқақтау：～备

қауіпсіздік шараларын қолдану. ②

【 ет. 】  жағымсыз қылықтардан 

арылу：～烟 темекі шегуді тастау.④

тыйым, тыйым салу：开 тыйым салу.⑤

будда дінінде монахтықты қабылдау.⑥

жүзік, сақина.⑦(Jiè)【зат.】фамилияға 

қолданылады.. 

【戒备】 jièbèi 【 ет. 】① қауіпсіздік 

шараларын қолдану：～森严  қатаң 

шаралар. 

【戒尺】 jièchǐ 【 зат. 】  мұғалімнің 

оқушыларды жазалайтын сызғышы. 

【 戒 除 】 jièchú 【 ет. 】  жаман 

қылықтардан бас тарту ： ～ 烟 酒
шылым шегу мен ішімдіктен бас тарту. 

【 戒 刀 】 jièdāo 【 зат. 】  будда 

монахының қалта бәкісі. 

【戒牒】 jièdié【зат.】  будда монахы 

болған жайды куәландыратын құжат. 

【戒毒】 jièdú【ет.】  нашақорлықтан 

бас тарту. 

【 戒 断 】 jièduàn 【 ет. 】  ерсі 

қылықтардан бас тартқызу：～毒瘾 

нашақорлытан бас тартқызу. 

【戒忌】 jièjì①【 зат.】  тыйым. ②

【ет.】 тыйым салу. 

【 戒 骄 戒 躁 】 jiè jiāo jiè zào 

менменсініп, артық асығушылық 

танытпау. 

【戒惧】jièjù【ет.】 абай болу：～心

理 психикаға абай болу. 

【戒律】 jièlǜ【зат.】  будда дініндегі 

ұстанымдар мен қағидалар, сенушілер 

уағызы. 

【戒条】jiètiáo【зат.】 діни уағыздар 

мен қағидалар. 

【戒心】jièxīn【зат.】 сақтық：存有～ 

сақ болу. 

【戒严】 jièyán【 ет.】  қарсыластар 

шабуылын күтіп, оған төтеп бере 

алаиын әскери сақтық жағдайы. 

【戒指】jiè·zhi【зат.】 жүзік, сақина. 

芥 jiè①  (ботаника) тағамға қосатын 

ұнтақталған шөптесін өсімдік .②аласа 

бойлы шөптесін өсімдіктер. 

【 芥 菜 】 jiècài 【 зат. 】 (ботаника) 

тағамға қосатын ұнтақталған шөптесін 

өсімдік . 

【芥蒂】jièdì〈书〉【зат.】 көңілсіздік, 

ашу, ыза：经过调解，两人心中都不再

有什么～了 бейбіт жолмен келісімге 

келген Чунду қаласында неліктен 

көңілсіздік орнап тұр. 

【芥黄  】 jièhuánɡ【 зат.】  тағамға 

қосатын дәм беруші (горчица). 

【 芥 末 】 jiè·mo 【 зат. 】   тағамға 

қосатын дәм беруші (горчица). 

 

【芥子气】jièzǐqì【зат.】  (химиялық) 

иприт газы. 

岕 jiè〈方〉  таудың атауы：岭下～ 

Дзие тауының етегі. 

玠 jiè〈书〉үлкен скипетр. 

届 jiè①  келу, жету：～时 уақыттың 

таяп келуі.②【мөл.】“次” шылауының 

орнына жұмсалатын шылау сөз.③(Jiè)

【зат.】фамилияға қолданылады.. 

【 届 满 】 jièmǎn 【 ет. 】  уақыттың 

аяқталуы, мерзімнің өтуі ： ～ 离 任 

мерзімнің таяп қалуына байланысты 

жұмыс орнынан кету.. 

【届期】 jièqī①【 үс. 】  бекітілген 

мерзімнің келуі ： ～ 务 请 光 临 

бекітілген мерзімде келуіңізді 

сұранамыз.②【зат.】  жұмысқа кірісу 

мерзімі：章程对代表大会～有明确规

定  кногресс жұмысына кірісіу 

ережелері жарғыда қатаң бекітілген. 

【届时】 jièshí 【 үс. 】  алдын ала 

бекітілген уақыт, мерзім：～务请出席 

уақытылы келу өтініші. 

界 jiè①【 зат.】  шек, шекара：国～ 

мемлекеттік шекара. ②  белгілі бір 

аумақ：眼～ ой өріс.③ кәсіп, қызмет 

аясы ：文艺～  әдеби мамандық. ④

【 зат. 】  әлем, дүние (мысалы, 

жануарлар әлемі, өсімдіктер дүниесі).

⑤【зат.】 топ, разряд, класс. 

【界碑】 jièbēi【 зат.】  белгі, таңба 

(немесе шекаралық бағана). 

【界标】jièbiāo【зат.】 айрықша белгі, 

шекара анықтайтын белгі. 

【界别】jièbié【зат.】 патшалық. 

【界尺】jièchǐ【зат.】 сызғыш. 

【界定】jièdìnɡ【ет.】 ажырату, айыру, 

анықтау：两个单位的分工要有明确

的 ～  екі еңбек бөліністерін айқын 

ажырата білу керек. 

【界河】jièhé【зат.】 шекаралық өзен. 

【界面】jièmiàn【зат.】① шекаралық 

алқап.② компьютерлік интерфейс. 

【 界 山 】 jièshān 【 зат. 】  екі 

мемлекеттің арасын бөліп тұратын тау. 

【 界 石 】 jièshí 【 зат. 】  шекараны 

анықтап тұратын белгі. 

【界说】jièshuō【зат.】 анықтама. 

【界限】 jièxiàn【 зат.】①   шек：划

清～ айқын шек жүргізу.② шекара：殖

民 主 义 者 的 野 心 是 没 有 ～ 的 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақтау/
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колониализм надандығы мен тәбетінде 

шек жоқ. 

【界线】 jièxiàn【 зат.】  шекара：跨

越～  шекараны асып өту.②  шек.③ 

кейбір заттар мен құбылыстардың 

шегі ： 标 出 房 基 地 ～  құрылыс 

учаскесінің шегін анықтау. 

【界域】jièyù【зат.】 аумақ, аясы,шегі. 

【界约】 jièyuē【 зат.】  екі мемлекет 

арасындағы кедендік конвенция. 

【界桩】 jièzhuānɡ【 зат.】  кедендік 

бағана. 

疥 jiè【зат.】 (медициналық) қышыма 

ауруы. 

【疥虫】 jièchónɡ【 зат.】  қышыма 

ауруын тудыратын кене. 

【 疥 疮 】 jièchuānɡ 【 зат. 】 

(медициналық) қышыма ауруы (қотыр). 

【疥蛤蟆】jièhá·mɑ【зат.】 (зоология) 

құрбақа. 

【 疥 螨 】 jièmǎn 【 зат. 】 қышыма 

ауруын тудыратын кене. 

诫(誡)jiè бұйрық, жарғы：告～ бұйрық 

жариялау. 

【诫勉】 jièmiǎn【 ет.】  мәжбүрлеу, 

талпындыру, ынталандыру. 

蚧 jiè见 (зоология) қызыл дақтары бар 

кесіртке түрі. 

借 -1jiè【 ет.】①  қарыздану, қарызға 

алу：跟人～钱 біреуден қарызға ақша 

алу.②  қарызға беру：～书给他  оған 

кітапты қарызға бердім. 

借 -2 jiè①  сылтау ету：～故  себепті 

сылтау ету.② қолдану, пайдалану：～

助 көмекті пайдалану.③介 “着” орнына 

қолданылатын шылау сөз. 

【借词】jiècí【зат.】  (лексика) кірме 

сөз. 

【借代】 jièdài【 зат.】  (лексикалық 

ғылым) метономия (басқа тілден енген 

сөздерді қарастыратын ғылым). 

【 借 贷 】 jièdài ① 【 ет. 】  ақшаны 

қарызға алу：～无门 ещқайдан қарызға 

ақша ала алмау. ②【 зат. 】  банктік 

кредит. 

【借刀杀人】jiè dāo shā rén «қарызға 

алынған пышақпен өлтіру», өзгенің 

көмегімен қастандық жасау. 

【借调】 jièdiào【 ет.】①  уақытша 

қызметте болу, басқа біреудің орнын 

уақытша басу. ②  бір материалдың 

орнына басқасын жұмсау. 

【 借 读 】 jièdú 【 ет. 】  балаларды 

өздерінің тұрақты мекен жайымен емес, 

ақылы жүйемен мектептерде оқыту. 

【借端】jièduān【үс.】 бір жайтты, істі 

сылтау қылу ： ～ 推 托 

жауапкершіліктен сылтаумен құтылу. 

【借方】jièfānɡ【зат.】 (бухгалтерия) 

дебет. 

【 借 风 使 船 】 jiè fēnɡ shǐ chuán 

«қайықты желмен жүзгізу», өз пікірі 

болмау, көпшіліктің айтқанымен жүру. 

【借古讽今】jiè ɡǔ fěnɡ jīn заманауи 

нәрсені күлкіге алдыру үшін, көне 

тарихтан мысал алу немес бұрынғы 

заманнан мысал келтіру арқылы қазіргі 

заманды күлкі ету. 

【借故】jièɡù【үс.】 сылтау ету：～拖

延  жұмысты сылтауратып кейінге 

қалдыру. 

【借光】jièɡuānɡ〈口〉【ет.】① пайда 

табу：能来这里参观，是借了他哥的光 

ағасының арқасында, ол осы жаққа 

келіп серуендеді.②бірденені сұрағанда 

қолданылатын сыпайы формадағы 

репликалар：～让我过去  кешіріңіз, 

мен кете берсем болады ма? 

【借花献佛】 jiè huā xiàn fó «өзге 

біреудің бағынан ұрланған гүлдерді 

Буддаға сый ретінде тарту», басқаның 

ақшасына сыйлық алу. 

【借火】 jièhuǒ(～儿 )【 ет.】  темекі 

тартуға біреуден от сұрау. 

【 借 鉴 】 jièjiàn 【 ет. 】  өзгенің 

қателіктерінен сабақ алу：可资～ үлгі 

алу. 

【借镜】jièjìnɡ【ет.】 біреуден үлгі алу. 

【 借 据 】 jièjù 【 зат. 】  жалға алу, 

қарызға алу құжаты. 

【借口】jièkǒu①【ет.】 сылтау ету：

不能～快速施工而降低工程质量 тез үй 

тұрғызу керектігін сылтау етіп, оны 

сапасыз етіп салуға болмайды. ② 

сылтау ：别拿忙做～而放松学习 

қарбалас тірлікті сылтау етіп,оқуыңды 

тастама. 

【借款】jièkuǎn①【ет.】 қарызға ақша 

алу немесе беру. ②【 зат. 】  қарыз, 

жалға алу. 

【 借 尸 还 魂 】 jiè shī huán hún 

бұрынғының жаңа формада қайта тууы. 

【借水行舟】jièshuǐxínɡzhōu сәті түсіп 

тұрғанда мүмкіншілікті жіберіп алмау. 

【借宿】 jièsù【ет.】  уақытша түнеп 

шығу：勘探队在老乡家里～了一夜 

іздеуші отряд шаруаның үйінде бір түн 

түнп шықты. 

【借题发挥】jiè tí fāhuī болған оқиғаны 

пайдаланып қалу. 

【借条】jiètiáo(～儿)【зат.】 жалға алу 

құжаты. 

【借位】 jièwèi【 ет.】  орта есептен 

бірлікті иелену. 

【借问】 jièwèn 【 ет. 】  «кешіріңіз, 

сұрауға болады ма?»：～这里离城还有

多远? Кешіріңіз, мына жерден қалаға 

дейін алыс па? 

【借以】 jièyǐ 连  көмегімен, арқылы, 

бойынша..：略举几件事实，～证明这

项工作的重要性   бірнеше мысалдар 

алып, солардың көмегімен мына 

жұмыстың актуалдығын дәлелдейік. 

【借用】jièyònɡ【ет.】① уақытша ала 

тұру, жалға алу：～一下你的铅笔 сенің 

қаламсабыңды ала тұрайыншы.② алу, 

иемдену, пайдалану ： “ 道 具 ” 这 个

【зат.】词原来指和尚念经时所用的东

西，现在～来指演戏时所用的器物 

«буддалық жора аспабы» сөзі 

монхтардың оқыған дұғасынан алынған, 

қазір театр қойылымдарында 

қолданады. 

【借喻】 jièyù【 зат.】  метафораны 

қолданып салыстыру. 

【借阅】jièyuè【ет.】 кітапты уақытша 

алу：～图书要如期归还  қарызға 

алынған әдеби кітаптар қайтарылуы 

тиіс. 

【借债】 jièzhài【 ет.】  қарызға алу, 

жалдау. 

【 借 账 】 jièzhànɡ 【 ет. 】  ақшаны 

қарызға алу. 

【借支】jièzhī【ет.】 белгіленген ақша 

соммасының алдын ала бір мөлшерін 

алу (аванс). 

【借重】jièzhònɡ【ет.】 біреудің неме 

е бір заттың көмегімен қолдану, 

пайдалану：～一切有用的力量  бар 

күшін пайдалану. 

【 借 助】 jièzhù 【 ет. 】  көмектесу, 

атсалысу, бірдененің көмегімен：要看

到极远的东西，就得～于望远镜 мына 

затты жақсылап көру үшін, 

телескоптың көмегі керек. 

骱 jiè〈方〉【 зат.】  (анатомия) дене 

буындары：脱～(脱臼) тізе буыны. 

解(觧)jiè【ет.】 бақылап шығарып салу, 

әскермен жолсерік болу：押～  әскер 

мен тұтқынға алу. 

【解差】 jièchāi【 зат.】  қарауылшы 

жасақ. 

【 解 送 】 jièsònɡ 【 ет. 】  жасақпен 

шығарып салу (қарсы алу, жолсерік 

болу). 

【解元】 jièyuán【 зат.】  цзюйжэнь 

емтиханы н тапсыру бойынша бірінші 

орында тұрған адам. 

褯 jiè［褯子］ (jiè·zi)〈方〉【 зат.】 

сәбидің жаялығы, жөргек. 

 

jie 

 

价(價)·jie 助〈方〉 болымсыз үстеуді 

білдіреді：别～ тыйым салу. 

 

jīn 

 

巾 jīn орамал, бет орамал：头～ басқа 

тағатын орамал, 围～  шарф (мойын 

орамал). 

【巾帼】jīnɡuó【зат.】 әйел адам：～

英雄 әйел қаһарман. 

【巾箱本】 jīnxiānɡběn【 зат.】  қалта 

кітапшасы. 

斤 1(觔)jīn【мөл.】 салмақ өлшемі, бір 

цзинь жарты килограммға тең. 

斤 2jīn① көне замандағы ағаш кесуге 



381 

 

арналған еңбек құралы.②(Jīn)【зат.】 

фамилияға қолданылады.. 

【斤斗】jīndǒu〈方〉【зат.】 аударылу. 

【斤斤】jīnjīn【ет.】 майда, маңызсыз 

істермен айналысу：不要～于表面

【сын.】 式，应该注重实际问题 сырт 

бейнесіне қарап жүгірмей, тереңірек 

маңыздысына үңілу керек. 

【斤斤计较】 jīnjīn jìjiào бир тиынға 

дейін саудаласу. 

【斤两】jīnliǎnɡ【зат.】 салмақ：他的

话 很 有 ～  оның сөзінің әжептәуір 

салмағы бар. 

今 jīn① қазіргі уақыт：～人 заманауи 

адамдар. ②  қазіргі, шынайы ：～天 

қазіргі күндер. ③ 〈 书 〉 代  сілтеу 

есімдігі. ④ (Jīn) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

【今草】jīncǎo【зат.】 Цзинь және Тан 

династиялары кезінде енгізілген 

жылдам жазу түрі. 

【今后】 jīnhòu【 зат.】  осыдан әрі 

қарай, бұдан былай, ендігі әрі：～更要

加倍努力  бұдан былай екі есе күш 

жұмсаймыз. 

【今年】 jīnnián【 зат.】  биыл, осы 

жылы. 

【今儿】jīnr〈口〉【зат.】 бүгін：～晚

上我值班 бүгін кешке мен кезекшілік 

етемін. 

【 今 人 】 jīnrén 【 зат. 】  қазіргі 

заманның адамдары (заманауи). 

【今日】jīnrì【зат.】 бүгін：从上海来

的参观团预定～到达  Шанхайдан 

серуен тобы бүгін келу керек. 

【今生】jīnshēnɡ【зат.】 қазіргі заман, 

осы күндер：～今世 қазіргі заман. 

【 今 世 】 jīnshì 【 зат. 】 ①  осы 

күндер ： ～ 英 杰  біздің заманның 

қаһарманы.② қазіргі заман. 

【今天】jīntiān【зат.】.① бүгін：～的

事不要放到明天做 бүгін бітіретін ісіңді 

ертеңге қалдырма.② қазір：～的中国

已经不是过去的中国了  қазіргі Қытай 

бұрынғы Қытай сияқтв емес. 

【今文】jīnwén【зат.】 Хань дәуірінен 

бері келе жатқан иероглифтердің 

жеңілдетілген түрі. 

【今昔】 jīnxī 【 зат. 】  өткені мен 

қазіргісі：～对比 өткенін мен қазіргісін 

салыстыру. 

【今译】jīnyì【зат.】 қазіргі заманауи 

тілге аудару ： 古 籍 ～  көне заман 

әдебиетін қазіргі тілге аудару. 

【今音】 jīnyīn【 зат.】   қарапайым 

тілде оқу. 

【今朝】jīnzhāo【зат.】①〈方〉 бүгін 

②〈书〉осы күндері, қазіргі уақытта. 

金 1jīn① алтын металл.② ақша：现～

қолма қол ақша. ③  ежелгі заманғы 

музыкалық аспап ： ～ 鼓 барабан, 

даңғара. ④ 【 зат. 】
Au(aurum).Химиялық элемент аурум 

(алтын). ⑤  (образды бейнелеу) 

қымбатты, асыл ： ～ 口 玉 言  асыл 

сөздер. ⑥  алтын түсті (сарғыш, 

жылтыр). ⑦ (Jīn) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

金 -2Jīn 【 зат. 】  Цзин династиясы 

(1115—1234 жылдары өмір сүрген). 

【 金 榜 】 jīnbǎnɡ 【 зат. 】  мақтау 

тақтасы ： ～ 题 【 зат. 】  мақтау 

тақтасына түсу. 

【金镑】jīnbànɡ【зат.】 фунт стерлинг 

(Ұлыбритания валютасы). 

【金杯】 jīnbēi【 зат.】  алтын кубок 

(жүлде, бәйге). 

【 金 本 位 】 jīnběnwèi 【 зат. 】 

халықаралық алтын стандарт. 

【 金 笔 】 jīnbǐ 【 зат. 】  «алтын 

қауырсын» қымбатты қолтаңба. 

【金币】jīnbì【зат.】 алтын тиын. 

【金碧辉煌】 jīnbì-huīhuánɡ алтынша 

жарқылдау. 

【金箔】jīnbó【зат.】 өте жұқа алтын 

пластина (алтын фольга). 

【金不换】jīn·buhuàn  бағасы жоқ. 

, өте қымбат, құны жоқ：浪子回头～ 

қымбатты ұлының оралуы. 

【金灿灿】 jīncàncàn(～的 )【 сын.】  

жарқыраған, көз тұндырарлық：～的阳

光 洒 满 大 地  Күннің жарқылдаған 

сәулесі жер бетіне төгіледі. 

【 金 蝉 脱 壳 】 jīnchántuōqiào «көз 

бояушылық жасау». 

【金城汤池】 jīnchénɡtānɡchí алынбас 

қамал. 

【金疮】 jīnchuānɡ【 зат.】  жарақат 

(кесілген немесе үшкір затпен 

жарақатталған). 

【 金 点 子 】 jīndiǎn·zi 【 зат. 】  өте 

салмақты да қолайлы әдіс. 

【金额】jīn’é【зат.】 ақша соммасы. 

【金饭碗】jīnfànwǎn【зат.】 пайдалы 

қызмет. 

【金刚】1Jīnɡānɡ【зат.】  алып адам 

(будда сенімі бойынша). 

【 金 刚 】 2jīnɡānɡ 〈 方 〉【 зат. 】 

(зоология) шыбынның дернәсілі. 

【金刚努目】 Jīnɡānɡ nǔ mù ашулы, 

ызалы. 

【金刚怒目】Jīnɡānɡ nù mù өте ызалы, 

қазалы, долданған. 

【 金 刚 砂 】 jīnɡānɡshā 【 зат. 】 

(химиялық) кремний карбидінің сынған 

бөлігі. 

【金刚石】 jīnɡānɡshí【 зат.】  алмаз, 

гауһар, диамант (асыл тас). 

【金刚钻】jīnɡānɡzuàn【зат.】 гауһар 

тас. 

【金糕】jīnɡāo【зат.】 пряник (ішінде 

тәтті қоспасы бар нан). 

【金工】 jīnɡōnɡ【 зат.】  алтынмен 

жұмыс істейтін маман. 

【金瓜】 jīnɡuā【 зат.】①  асқабақ.② 

асқабақтан жасалған императорға 

арнайы даярланған шай. 

【金龟】jīnɡuī【зат.】 тасбақа. 

【 金 龟 子 】 jīnɡuīzǐ 【 зат. 】 

(бунақденелі) бунақ қоңыз. 

【金贵】 jīn·ɡuì【сын.】   қымбатты, 

сүйікті: 这里水比油还～ мына жердегі 

су майдан қарағанда қымбатырақ. 

【金花茶】jīnhuāchá【зат.】 (ботаника) 

камелия өсімдігі. 

【金黄】 jīnhuánɡ【 сын.】   сарғыш 

алтын түс：～色头发 алтын түсті шаш. 

【 金 煌 煌 】 jīnhuánɡhuánɡ( ～ 的 )

【 сын. 】   алтын жалатылған, 

жарқылдаған：～的琉璃瓦  алтынмен 

қапталған шыны. 

【金婚】 jīnhūn  «алтын той» ерлі 

зайптылар бірге жарты ғасыр бойы 

тұрып келгенде тойланатын мереке. 

【金鸡独立】jīnjī dú lì  (күрес өнері) 

бір аяқта қоразша тұру. 

【金鸡纳霜】 jīnjīnàshuānɡ【 зат. 】 

(химиялық элемент) цинхонин. 

【金奖】 jīnjiǎnɡ【зат.】  алтын алқа, 

үздік медаль. 

【金橘】 jīnjú【 зат.】①  (ботаника) 

майда жемісті цитрус, каламондин.② 

маржан кинканы, нагами. 

【金科玉律】 jīn kē yù lǜ «алтын 

параграфтар», заңның бұлжымас 

баптары жайлы айтылады. 

【 金 口 玉 言 】 jīnkǒu-yùyán алтын 

ауызды адам, аса құрметті тұлғалар 

жайлы айтылады. 

【金库】jīnkù【зат.】 «алтын қор». 

【 金 兰 】 jīnlán 【 зат. 】  Камрань, 

Въетнамдағы порт қалашығы. 

【金莲】jīnlián【зат.】 «алтын лотос», 

әйел адамның таңылған аяқтары жайлы 

айтылады. 

【金领】jīnlǐnɡ【зат.】 «алтын жаға», 

жоғары шенді қызметкер жайлы 

айтылады：～阶层  алтын жағалылар 

әлеуметтік тобы. 

 

【金绿宝石】 jīnlǜ-bǎoshí (минерал 

атауы) хризоберилл. 

【 金 銮 殿 】 jīnluándiàn 【 зат. 】 

императордың қабылдау бөлмесі. 

【 金 牛 座 】 jīnniúzuò 【 зат. 】 

(астрономия) Тауешкі шоқжұлдызы. 

【金瓯】 jīn’ōu〈书〉【зат.】  «алтын 

кесе», тұрақты бекітілген 

территория：～无缺  ешбір кемшілігі 

жоқ «алтын кесе». 

【金牌】jīnpái【зат.】 алтын белгі：荣

获～ алтын белгіні иелену. 

【金钱】jīnqián【зат.】 ақша. 

【金钱豹】jīnqiánbào【зат.】 (зоология) 

леопард, пантера. 

【 金 钱 松 】 jīnqiánsōnɡ 【 зат. 】 
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(ботаника) Кемпфер жалған 

балқарағайы. 

【金枪鱼】jīnqiānɡyú【зат.】 (зоология) 

тунец. 

【金融】jīnrónɡ【зат.】 банктік ақша 

айналымы, кредиттік өнім. 

【 金 融 危 机 】 jīnrónɡwēijī қаржы 

дағдарысы. 

【金嗓子】jīnsǎnɡ·zi【зат.】  жұмсақ, 

жағымды дауыс. 

【金闪闪】 jīnshǎnshǎn(～的)【сын.】  

жылтыраған, жарқылдаған：～的奖杯 

жарқылдаған жүлде. 

【金石】 jīnshí【зат.】①〈书〉  қола 

мен тас, мықты металл.②  ауыспалы 

мағынада мәңгі металл немесе өзге де 

затты (құбылысты) білдіреді. 

【金属】jīnshǔ【зат.】 металлургия. 

【金属键】 jīnshǔjiàn【 зат.】  темір 

(металл) байланыс. 

【金丝猴】jīnsīhóu【зат.】 (зоология) 

алтын түсті маймыл. 

【金丝雀】jīnsīquè【зат.】 (зоология) 

шымшық құс. 

【金丝燕】jīnsīyàn【зат.】 (зоология) 

саланган, құстың түрі. 

【金松】 jīnsōnɡ【 зат.】  ботаника, 

жапондық шатырлы пихта өсімдігі. 

【金汤】jīntānɡ【зат.】 берік, алынбас 

қамал. 

【 金 田 起 义 】  (тарих) тайпиндер 

көтерілісі. 

【 金 条 】 jīntiáo 【 зат. 】  қаржы 

валютасы, бес немесе он лянға тең. 

【金文】 jīnwén 【 зат. 】  алтынмен 

жазылған ероглифтер (император 

белгісі). 

【金乌】 jīnwū〈书〉【 зат.】  «алтын 

қарға» Күнді ауыспалы мағынада солай 

айтады, көркем әдебиеттерде. 

【金星】1jīnxīnɡ【зат.】 (астрология) 

Шолпан шоқ жұлдызы 

【金星】 2jīnxīnɡ【 зат.】①  алтын 

медаль (алқа)：～勋章 алтын орден.② 

жылтыр. 

【金银花】jīnyínhuā【зат.】  (ботаника) 

жапон ырғай шөбі. 

【金鱼】jīnyú【зат.】 (зоология) қытай 

мөңке балығы. 

【金鱼藻】jīnyúzǎo【зат.】 (ботаника) 

жүктелген мүйізжапырақ. 

【金玉】 jīnyù〈书〉【зат.】  байлық, 

асыл тастар：～良言 бағалы (қымбат) 

ақыл. 

【金玉良言】 jīnyù liánɡyán ақылды 

кеңес. 

【金圆券】 jīnyuánquàn【 зат.】  1948 

жылы қолданысқа енген қағаз ақша. 

【金针】 jīnzhēn【 зат. 】①〈书〉 

тігінге қолданатын ине.②  (ботаника) 

алтын түсті лалагүл. ③  тағамға 

қолданатын өсімдік түрі (қышқыл дәм 

беретін лалгүл тұқымдас гүл). 

【金枝玉叶】 jīn zhī yù yè ақсүйек 

адамдарды образды осылай атаған. 

【金子】jīn·zi【зат.】 алтын. 

【金字塔】 jīnzìtǎ【 зат.】  египеттік 

пирамида. 

【金字招牌】 jīnzì zhāopái «алтын 

жазуы бар тақтайша», өзін өзі асыра 

сілтеп мақтау деген мағынада. 

津 1jīn① сілекей：生～止渴 аузының 

суы ағуы.② тер：遍体生～бүкіл денесі 

терлеу.③ ылғалдандыру. 

津 2jīn〈书〉 өткел：关～тау өткелі. 

【津津】jīnjīn【сын.】 ① бар ынтамен, 

шынайы көңілмен ： ～ 乐 道  шын 

көңілімен айтып беру.② көпір：水～ су 

өткелі. 

【津梁】jīnliánɡ〈书〉【зат.】 оқулық, 

әдістеме. 

【津贴】 jīntiē①【зат.】  жәрдемақы, 

субсидия.②【 ет.】  жәрдемақы бөлу, 

субсидия төлеу：每月～他一些钱 оған 

жәрдемақы ретінде ақша төлеу. 

【 津 要 】 jīnyào 〈 书 〉【 зат. 】 ① 

маңызды бөлім：扼守～маңыздылықты 

ұстану.②  маңызды қызмет：身居～ 

маңызды қызметте отыру (жұмыс 

аясында). 

【津液】jīnyè【зат.】 сөл шығару. 

衿 jīn①〈书〉 көйлек етегі.②〈书〉
бұрынғы заманғы оқымыстылардың 

киетін киімі.③ көйлектің белдеушесі. 

矜 jīn〈书〉① жаны ашу, кешіру：～

怜 аяу.② менменсіну：骄～көкіректену, 

менсінбеу.③ абайлап жүретін адам：～

持 абай болу. 

【矜持】jīnchí【сын.】 ①салтанатты, 

дәрежелі, маңызды：～不苟  мұқият 

болу.② ұстамды, қысылып тұру：他第

一次上台发言，显得有点～ ол сахнада 

бірінші рет сөз сөйлеп тұр, сондықтан 

кішкене қысылып тұрды. 

【矜夸】jīnkuā〈书〉【ет.】 мақтану：

力戒～ мақтанбау. 

筋(觔)jīn① бұлшық ет：～骨 сүйектегі 

ет.② (～儿 )〈口〉【 зат.】  (анатомия) 

буындар, сіңір.③〈口 (анатомия) күре 

тамырлар：青～  көк тамыр.④ (～儿 ) 

тамыр：叶  өсімдік тамыры (жапырақ 

өзегі). 

【筋道】 jīn·dɑo〈方〉【 сын.】  ① 

икемді, серпімді.② икемді дене：老人

的身子骨儿倒很～  кәрі адамдардың 

денесі иекемділігін жоғалтады. 

【筋斗】 jīndǒu〈方〉【 зат.】  сальто 

(акробатикалық жаттығу). 

【筋骨】 jīnɡǔ【 зат.】  дене бітімі, 

бұлшықет ：学武术可以锻炼～  у 

шумен айналысу дене бітімін 

жақсартады. 

【筋节】 jīnjié【 зат.】①  (анатомия) 

бұлшықет пен буындар. ②  басынан 

қиындықты кешіруді образды түрде 

айту. 

【筋疲力尽】 jīnpílìjìn «күш кетіп, 

буындар шаршады», қатты шаршап 

шалдыққанда айтылады. 

【筋肉】 jīnròu 【 зат. 】  (анатомия) 

бұлшықет. 

禁 jīn ① 【 ет. 】  тұрғылау, бастан 

кешіру：弱不～风  әлсіз желге қарсы 

тұра алмайды.② шыдау：不～ шыдап 

тұрма. 

【禁不起】jīn·buqǐ【ет.】 шыдай алмау, 

көтермеу：～考验 сынды көтере алмау. 

【禁不住】jīn·buzhù【ет.】①  шыдай 

алмау, көтере алмау：这种植物～霜冻 

мұндай өсімдіктер үсікті көтере 

алмайды. ②  амалсыздан, 

шарасыздан：～笑了起来 шарасыздан 

күлу. 

【禁得起】jīn·deqǐ【ет.】 төзе алу：青

年人要～艰苦环境的考验  жастар 

өмірдің қаталдығына төзе білу керек. 

【禁得住】 jīn·dezhù 【 ет. 】  төзу, 

шыдау ：河 上的冰 已经 ～ 人走了 

өзеннің бетіндегі мұз адамды көтеруге 

шыдайтындай болып қатып қалды. 

【禁受】 jīnshòu【 ет.】  тұрақтылық 

білдіру, шыдау ： ～ 考 验  сынды 

табандылықпен көтеру. 

对～.② үлкен әпкенің күйеуі.③ сезім, 

рух, талпыныс：～怀 сезімге толу. 

【襟抱】jīnbào〈书〉【зат.】 жан, асыл 

ой, арман：满怀爱国～  бүкіл жанымен 

Отанын сүю. 

【襟怀】 jīnhuái 【 зат. 】  ең терең 

сезімдер мен ойлар：～坦白  терең 

сырын ашып айту. 

jǐn 

仅(僅)jǐn①【үс.】 тек қана, әрең：不～

如 此  тек қана бұлай емес. ② (Jǐn)

【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【 仅 见 】 jǐnjiàn 【 ет. 】  сирек 

кездесетін：规模之大是历史上所～的 

мынау үлгі тарихта өте сирек кезеседі. 

【仅仅】 jǐnjǐn【үс.】  тек қана, әрең 

дегенде：这座大桥～半年就完工了 

мынау көпір тек қана жарты жыл 

дегенде бітеді. 

【仅只】 jǐnzhǐ【үс.】  тек қана：他

家～养猪一项，就收入几千元 ол әулет 

шошқа шаруашылығымен айналасып 

қана бірнеше мың кіріс табады. 

尽 jǐn①【ет.】 шегіне жеткізу：～早 

мүмкіндінше ерте.②介 үлгеріп аяқтау, 

қайткенде де орындау：～着三天把事

情办好 мынау жұмысты үш күн ішінде 

қайткенде де бітіру керек.③介  кейбір 

заттарды немесе адамды бірінші 

орынға қою：先～旧衣服穿  алдымен 

ески киімді кию.④【үс.】  бір сөзді 

басты етіп көрсету：～前头 ең бірінші 

ол бас. 
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尽 【үс.】 әрқашан, тек қана：这些日

子～下雨 осы күндердің барлығында 

жаңбыр жауды. 

【尽管】jǐnɡuǎn①【үс.】 уайымдамау, 

байқамау, есепке алмау：有意见～提，

不 要 客 气  әдейілеп байқамау 

әдептілікке жатпайды.②〈方〉【үс.】 

әрқашан：有病早些治，～耽搁着也不

好  ерте ауруды әрқашан кейінге 

қалдыру жақсылыққа әкелмейді. 

【尽快】 jǐnkuài【үс.】  өте жылдам, 

тез ：使新机器～投入生产  жаңа 

құрылғыны өнеркәсіпке жылдат түрде 

енгізу. 

【尽量】 jǐnliànɡ 【 үс. 】  барынша 

тырысып орындау, бар күшімен：写文

章要～简明一些 мақала жазу үшін бар 

күшті салу керек. 

【尽让】jǐnrànɡ〈方〉【ет.】 жол беру, 

кішіпейілдік таныту：他们在一起处得

很好，凡事彼此都有个～  олар өзара 

жақсы араласады, бұның барлығы екі 

жақтан да кішіпейілдік танытудың 

арқасында. 

【 尽 先 】 jǐnxiān 【 үс. 】  алдымен, 

бәрінен бұрын：～照顾老年人  ең 

алдымен қарияларға көмек көрсету 

керек. 

【尽早】jǐnzǎo【үс.】  мүмкіндігінше 

ерте, ：用完请～送回  аяқталмаған 

жұмысты мүмкіндігінше ерте қайтару 

керек. 

【尽自】jǐn·zi〈方〉【үс.】 әрқашан：

她心里乐滋滋的～笑 ол һөте қуанышты 

болғандықтан әрдайым күліп жүреді. 

卺 jǐn қалыңдық пен күйеуге арналған 

жұп стақандар：合～  неке  қидыру 

рәсімін өткізу. 

紧 (緊 )jǐn①【 сын.】   мықты, берік, 

тығыз：绳子拉得很～ жіп өте мықты 

тартылды.②【сын.】  берік, сенімді：

捏～笔杆  берік қылқалам.③【 ет.】 

тарту, керу：～～弦  садақ тарту.④

【сын.】  кішкенеғ сәл қалу：抽屉～，

拉 不 开  суырма сәл ғана ашылмай 

қалды.⑤【 сын.】   жиі әрі жылдам 

әрекет жасау：～催 тақсыру, асықтыру.

⑥【сын.】  кіріссіз экономика, ауыр, 

әрең, қиын：这个月用项多一些，手头

显得～一点 бұл айдың шығындары көп 

болды, біраз қысылатын болдық. 

【紧巴巴】jǐnbābā(～的)【сын.】 状态

词.① тар：衣服又瘦又小，～地贴在身

上 киім әрі тар, әрі кішкентай, денеге 

жабысып, тарылып тұр. ②  ақша 

жағынан қысылу：日子过得～的 уақыт 

өткен сайын қаражаттан қысылып 

барамыз. 

【紧绷绷】jǐnbēnɡbēnɡ(～的)【сын.】 

状态词① тығыз. Қатты, мықты：皮带

系 (jì)得～的  белбеу қатты тартылып 

тағылған.②  зілді, қырғи қабақ：脸～

的，像很生气的样子  зілді әлпет, 

мүсінді тіріге өте ұқсас қылды. 

【紧凑】jǐncòu【сын.】  қысқартылған, 

тығыздалған：结构～  қысқартылған 

құрылым. 

【紧箍咒】 jǐnɡūzhòu【 зат.】  аңыз 

бойынша «Батысқа саяхат» романы 

бойынша Сюанцзан монахы 

маймылдар патшасы Сун Укунның 

басындағы темір шеңберді қысқан  

«қатты қысу» дуасы. 

【 紧 急 】 jǐnjí 【 сын. 】   шұғыл, 

міндетті：～集合 шұғыл жиналыс. 

【紧急状态】 jǐnjízhuànɡtài төтенше 

жағдай, күтпеген ахуал. 

【紧邻】jǐnlín【зат.】 қте жақын болу. 

【紧锣密鼓】 jǐnluómìɡǔ барабанның 

(даңғара) қарқынды соғысы. 

【紧密】 jǐnmì 【 сын. 】  ①  бүтін, 

бөлінбейтін ： ～ 结 合  ажырамастай 

қосылу.②  тізбектелег, үзіліссіз：～的

雨点 тоқтамай жауын жау. 

【紧迫】 jǐnpò【 сын.】   мәжбүрлі, 

шұғыл：～感｜任务～шұғыл бұйрық. 

【 紧 俏 】 jǐnqiào 【 сын. 】   үлкен 

сұранысқа ие (тауар) ： ～ 物 资 

сұранысқа ие тауарлар. 

【紧缺】 jǐnquē【 сын.】   саны аз 

(дефициттік)：商品～ дефицит тауар. 

【紧身儿】jǐn·shenr【зат.】 іш көйлек. 

【 紧 缩 】 jǐnsuō 【 ет. 】  қысқарту, 

үнемдеу ： ～ 开 支  шығындарды 

қысқарту. 

【紧要】jǐnyào【сын.】  маңызды：～

关头 маңызды жағдай. 

【紧张】jǐnzhānɡ【сын.】  ①  елегізу, 

уайымшыл болу：第一次登台，免不了

有些～ сахнаға бірінші рет шыққанда 

әрдайым уайымдайсың. ②  шұғыл, 

мәжбүрлі：～的劳【 ет.】  мәжбүрлі 

еңбек.③ қиын, күш жетіспеушілік：粮

食～ азық түлік жетіспеушілігі. 

【紧着】 jǐn·zhe〈口〉【ет.】  асығыс 

үсігіс, жылдам：你写得太慢了，应 

该～点儿 сен өте жай жазасың, кішкене 

асығыңқырап жаз. 

堇 jǐn见下. 

【堇菜】 jǐncài 【 зат. 】  (ботаника) 

шегіргүл. 

【堇色】jǐnsè【зат.】 күлгін түс. 

锦 ( 錦 )jǐn ①  дүрия матасы ： 壮 ～ 

керемет дүрия. ②  сәнді, 

салтанатты：～霞 сән салтанат.③(Jǐn)

【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【锦标】jǐnbiāo【зат.】 жүлде. 

【锦标赛】 jǐnbiāosài【 зат.】  бәйге, 

жарыс. 

【锦缎】 jǐnduàn【 зат.】  дүриямен 

тігілген атлас матасы. 

【锦鸡】jǐnjī【зат.】 (ботаника) алтын 

түстес қырғауыл құсы. 

【 锦 葵 】 jǐnkuí 【 зат. 】  ботаника, 

жабайы құлқайыр өсімдігі. 

【锦纶】jǐnlún【зат.】 капрон, нейлон 

(химиялық полимерлер). 

【锦囊妙计】 jǐnnánɡ miàojì «дүрия 

мүшектің ішіндегі керемет жоспар», 

айлалы, қулы істі айтқанда қоданылады. 

【锦旗】jǐnqí【зат.】 құрмет туы. 

【锦上添花】jǐn shànɡ tiān huā «дүрия 

бетіне жаңа өрнектер қондыру», бір істі 

жаңарту жайында айтылады. 

【锦心绣口】jǐn xīn xiù kǒu ғажайып 

стиль мен бақуатты идеялар. 

【锦绣】 jǐnxiù①【 зат.】精  керемет, 

ғажап. ② 【 сын. 】   жылтыраған, 

жарқылдаған：～山河 жарқылдаған тау 

мен өзендер. 

【锦衣玉食】jǐn yī yù shí «бай киім мен 

таңдаулы тағам», бақуатты да дәулетті 

тұрмыс жайында айтылады. 

谨(謹)jǐn① құрметті, қадірлі：恭～ аса 

қадірлеу.②【үс.】 мәнді, маңызды：～

具 маңызды қару. 

【谨饬】 jǐnchì〈书〉【сын.】   абай, 

ұқыпты, ыыласты адам. 

【谨防】 jǐnfánɡ【 ет.】  абай болу, 

байқау, сақтану：～扒手 ұрылардан 

абай болу. 

【 谨 慎 】 jǐnshèn 【 сын. 】   абай, 

ықыласты：小心～ абай болу. 

【谨小慎微】 jǐnxiǎoshènwēi зейінді, 

ықыласты адам. 

【谨严】jǐnyán【сын.】 ① зейін қойып, 

аса мұқиятпен：治学～аса мұқиятпен 

ғылымды зерттеу.②  ұқыпты：文章结

构 ～  мақаланың мазмұнын аса 

мұқияттылықпен жазу керек. 

【谨言慎行】 jǐnyánshènxínɡ байқап 

сөйлеу, әрект жасау. 

 

jìn 

仅(僅)jìn〈书〉【үс.】 сияқты：士卒～
әскери сарбаздар барлық қарапайым 

адамдар сияқты万人. 

尽(盡)jìn①【ет.】 бітіру, аяқтау：取之

不 соңына дейін жеткізу.②〈书〉 өлім, 

соңы：自～  өзінің өлімі (соңы). ③ 

аяғына дейін жеткізу：～头  басынан 

аяғына дейін жетізу. ④【 ет. 】  бар 

күшін жұмсау：～责任  бар күшімен 

жауаптылық таныту.⑤【 үс.】  бүкіл, 

барлық：～是些杂事 барлығы майда 

заттардан тұрады. 

【尽力】 jìnlì【 ет.】  бар ынтасымен 

тырысу：我一定～帮助你  мен аған 

әрине бар күшіммен көмектесемін. 

【尽量】 jìnliànɡ 【 ет. 】  барынша, 

мүмкіндігінше：喝了半斤白酒，还

没～ арақтың жарты литрін ішу мүмкін 

емес. 

【尽情】 jìnqínɡ【 үс.】  сезім мен 
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эмоцияға берілу, шын көңілден：～欢

笑 шын көңілмен күлу. 

【尽然】jìnrán【сын.】  өте дұрыс：未

必～ мндетті түрде дұрыс емес. 

【尽人皆知】jìn rén jiē zhī барлығына 

мәлім, бәрі білетін：那是～的事 ол іс 

барлығына мәлім. 

【尽如人意】 jìn rú rényì көпшіліктің 

талғамына сай, 

қанағаттандырарлықтай ： 不 能 ～ 

барлығының талғамына сай бола 

алмайсың. 

【尽善尽美】 jìnshànjìnměi мүлтіксіз, 

мінсіз, өте жақсы. 

【尽数】 jìnshù【 үс.】  толығымен, 

түгелімен ： 欠 款 ～ 归 还  қарызды 

түгелімен қайтарып беру. 

【尽头】jìntóu【зат.】 жолдың соңы：

研究学问是没有～的 ғылымды зерттеу 

жолының соңы болмайды. 

【尽孝】 jìnxiào 【 ет. 】  перзенттік 

борышын өтеу. 

【 尽 心 】 jìnxīn 【 ет. 】  шын 

ықыласымен, жанымен беріліп ызмет 

ету：～竭力 бар күшін салып қызмет 

ету. 

【 尽 兴 】 jìnxìnɡ 【 ет. 】  қуану, 

көңілдену：改天咱们再～地谈吧 тағы 

бір күні біз сізбен міндетті түрде тағы 

да көңіл көтереміз. 

【尽责】jìnzé【ет.】 міндетін атқару：

尽 职 ～  өз міндетін адал ниетпен, 

сапалы түрде орындау. 

【尽职】 jìnzhí【 ет.】  адал ниетпен 

жұмыс істеу：在班主任工作中，他非

常～  жетекші қызметкерлер арасында 

ол еркеше адал жұмыс істейді. 

【尽忠】 jìnzhōnɡ【 ет.】①  соңына 

дейін берілген болу ： ～ 报 国 

мемлекетіне соңына дейін адал қызмет 

ету.  

进 (進 )jìn①【ет.】  алға басу, алдыға 

жүру：～一步 бір қадам алға басу.②

【 ет. 】  сырттан ішке кіру ：～门 

есіктен кіру. ③ 【 ет. 】  мақұлдау, 

мүшелікке алу ：～人  мақұлданаған 

адам.④  ұсыну：～言  ашрт ұысну 

(шарт қою).⑤(Jìn)【зат.】  фамилияға 

қолданылады.. 

进 (進 )·jìn【ет.】  жету мақсатындағы 

етістікті білдіретді：走～会场 жиналыс 

орнына жету. 

【进逼】jìnbī【ет.】 қысым көрсету：

步步～ әр қадамында қысым көрсету. 

【 进 兵 】 jìnbīnɡ 【 ет. 】  әскермен 

шабуылдау, әскермен басып кіру. 

【 进 补 】 jìnbǔ 【 ет. 】  дұрыс 

тамақтанып дәрі ішу арқасында 

денсаулықты жөндеу ：冬令～  қыс 

мезгілінде денсаулықты дұрыстау. 

【进步】 jìnbù①【 ет.】  алға қарай 

ілгерілеу：虚心使人～，骄傲使人落后 

кішіпейіл елші алға шабар,надан елші 

артта қалар. ② 【 сын. 】   уақыт 

талабына сай：～思想  заманауи ой 

пікірлер. 

【进餐 】 jìncān 【 ет. 】  тамақтану, 

жеу：按时～ уақытылы тамақтану. 

【进谗】 jìnchán〈书〉【 ет.】  өсек 

тасу：乘机～  сәтті пайдаланып өсек  

айту. 

【进程】jìnchénɡ【зат.】 үрдіс, кезең, 

динамика：历史的～ тарихи процесс. 

【进出】jìnchū【ет.】① кіріп шығу：

住在大院的人由这个门～  осында 

тұратын адамдар мына есіктен кіріп 

шығады.② кіріс пен шығын：这个商店

每天要～好几万元  мына дүкеннің әр 

күнгі шығыны мен кірісі бірнеше мың 

юань болады. 

【进抵】jìndǐ【ет.】 адымдау (әскерге 

қатысты)：我部不日可望～江岸 менің 

әскери бөлімшем жуырда Дзянаннан 

адымдап келеді. 

【 进 度】 jìndù 【 зат. 】  алға басу, 

ілгерілеу өсу：工程～大大加快了 

құрылыс ісі алға басып тәте сабасына 

түсті. 

【进而】jìn’ér连 одан ары, содан кейін. 

【进发】 jìnfā 【 ет.】  жолға шығу, 

аттану ： 列 车 向 北 京 ～  Бейжінге 

пойызбен аттану. 

【进犯】jìnfàn【ет.】 шабуылдау, баса 

көктеу. 

【进攻】jìnɡōnɡ【ет.】① шабуылдау：

向山头上的敌人～  қарсыластар тау 

үстініен шабуылдады.② жарыс кезінде 

шабуылға шығу：快速～到对方篮下 

тезірек шабуылдап, қарсыластардың 

жағына барайық (спорт). 

【进贡】jìnɡònɡ【ет.】① тарту жасау, 

сыйлау.② адамдарға сыйлық беру. 

【 进 化 】 jìnhuà 【 ет. 】  даму, 

эволюциялану. 

【进化论】jìnhuàlùn【зат.】 Дарвиннің 

эволюция теориясы. 

【进货】 jìnhuò 【 ет.】  тауарларды 

импортқа әкелу：进了一批货  импорт 

тауарларының бір партиясын қабылдау. 

【进击】jìnjī【ет.】 шабуылдау, соғу：

向敌军～ қарсыластар әскеріне шабуыл 

жасау. 

【进见】jìnjiàn【ет.】 қабылдауда болу, 

көріп қайту. 

【 进 谏 】 jìnjiàn 〈 书 〉【 ет. 】 

аудиенцияда билеушінің қателіктеріне 

ашық көрсетіп отыру. 

【进军】jìnjūn【ет.】 әскери жорыққа 

аттану：～的号角响了 әскери жорыққа 

аттануда мүйіз (дабас шығаратын аспап) 

үні жарқын шықты. 

【进口】-1 jìnkǒu【ет.】① портқа кіре  

беріс.② өзге елдің тауарларын өз еліне 

кіргізу (импорттау) ： ～ 成 套 设 备 

жабдық құралдарын импорттау. 

【进口】-2 jìnkǒu(～儿)【зат.】 белгілі 

бір жерге барғанда кіре беріс есіктен 

өту. 

【进款】jìnkuǎn〈口〉【зат.】 кіріс. 

【进来】jìn·lái【ет.】 кіру：你～，咱

们俩好好谈谈心  сен кір, біз жақсы 

әңгімелесіп отырмыз. 

【进门】 jìnmén 【 ет. 】①  есіктен 

кіру：他个儿高，～要低头 оның бойы 

ұзын, есіктен басын еңкейтіп кірсін.② 

бстау қылу：我做学问还没～，请多指

教  мен ғылыми ізденістерімді әлі 

бастамадым, маған бағыт беріп 

жіберіңізші. 

【进取】jìnqǔ【ет.】 алға ұмтылу：～

心 алға талпыну. 

【进去】jìn·qù【ет.】 бір жаққа кіру：

你～看看，我在门口等着你 сен кіріп 

көріп кел, мен сені есіктің алдында 

күтіп тұрамын. 

【进入】jìnrù【ет.】 кіру, ену：～学校 

мектептке түсу. 

【进深】jìn·shēn【зат.】 тереңдік ：院

子的～有多少  аула тереңдігі неше 

болады? 

【进食】 jìnshí【ет.】  тамақтану：按

时～是个好习惯 уақытылы тамақтану 

өте жақсы әдет. 

【 进 士 】 jìnshì 【 зат. 】  жоғары 

дәрежелі оқымысты адам. 

【进退】 jìntuì【ет.】①  ілгері басып 

кейін қайту：～自如 алға оңай басып 

кейін қайту. ② кемсітіп және асыра 

сілтеу：不知～  көбею мен азаюын 

білмеу. 

【进退两难】 jìn tuì liǎnɡ nán қиын 

жағдайға тап болу, шарасыз болу. 

【进退维谷】 jìntuìwéiɡǔ «екі оттың 

арасында қалу», не істерін білмей қалу. 

【 进 位 】 jìnwèi 【 ет. 】  қызметте 

жоғары шенге ие болу. 

【进献】jìnxiàn【ет.】 ұсыну：～花篮 

гүл ұсыну. 

【进香】jìnxiānɡ【ет.】 табыну (діни), 

тәу ету. 

【进项】jìn·xiànɡ【зат.】 кірістер：农

民的～普遍有了增加  шаруалардың 

кірісі көбейді. 

【 进 行 】 jìnxínɡ 【 ет. 】 ①  іске 

асрыу：～工作 жұмысты іске асыру.② 

алға басу：～曲  қисық жолмен алға 

басу. 

【 进 行 曲 】 jìnxínɡqǔ 【 зат. 】 

музыкалық марш. 

【进修】jìnxiū【ет.】 мінсіздікке жету, 

білімін жетілдіру, тереңдету. 

【进言】jìnyán【ет.】 кеңес айту, ақыл 

беру, ойын білдіру：大胆～батыл кеңес 

айту. 

【进一步】jìnyībù【үс.】 адымдап алға 

жылжу ： ～ 实 现 农 业 机 械 化 



385 

 

ауылшаруашылық жоспарларын 

адымдап іске асыру. 

【进益】jìnyì【зат.】 〈书〉 прогресс, 

сәттілік：近来学问上大有～  соңғы 

кездері ғылым үлкен жетістікке жетіп 

жүр.  

【进展】 jìnzhǎn 【 ет. 】  алға басу, 

жетістікке жету, прогресс ： ～ 神 速 

таңқаларлық жылдамдықпен жетістікке 

жету. 

【进占】jìnzhàn【ет.】 шабуыл жасап 

жеңіске жету. 

【 进 账 】 jìnzhànɡ ① (--) 【 ет. 】 

бухгалтерлік есеп беру：货款当天～
дәл сол күні ақ тауарлардың бағасына 

есеп берілді.②【ет.】 қабылдау, енгізу.

③【зат.】 кіріс：每月有两三百元的～ 

ай сайынғы кіріс бірнеше мың юань 

құрайды. 

【进驻】jìnzhù【ет.】 ілгеріліп пәтерге 

қоныстану. 

近 jìn ① 【 сын. 】   жақын 

арақашықтықты білдіреді ： ～ 日 

жақында (жақын күнде). ② 【 ет. 】 

жақын араласу：平易～人 жеңіл де 

жақын араласатын адам. ③【 сын.】  

тығыз қарым қатынас.④ (Jìn)【 зат.】 

фамилияға қолданылады.. 

【近便】 jìn·biɑn【 сын.】   жақын, 

қолайлы, ыңғайлы：从小路走要～一些 

кішкентай кезден көшені өту 

қолайлырақ болыпты. 

【近程导弹】 jìnchénɡ dǎodàn жақын 

арақашықтыққа ұшатын әскери 

зымырандар. 

【近代】jìndài【зат.】① жаңа заманғы 

тарих.② соңғы кездері, осы күндері. 

【近道】 jìndào【зат.】  қысқа жол：

走～ қысқа жолмен жүру. 

【近地点】 jìndìdiǎn【 зат.】 . перигей 

(Айдың не жасанды Жер серігі 

орбитасының Жерге ең жақын нүктесі). 

【近东】Jìndōnɡ【зат.】 Таяу шығыс.  

【近古】jìnɡǔ【зат.】 орта ғасырлар. 

【近海】jìnhǎi【зат.】 жағалай, теңіз  

жағасында орналасқан：～航行 теңіз 

жағасымен ұшу. 

【近乎】jìnhū【ет.】 жақын. 

【近乎】 jìn·hu(～儿 )〈方〉【 сын.】  

жақындап қалу, тығыз болу ： 套 ～ 

тосқынның жақын болуы. 

【 近 郊 】 jìnjiāo 【 зат. 】  жақын 

орналасқан, таяу жерлері ： 北 京 ～ 

Бейжіннің таяу жерлері. 

【近景】 jìnjǐnɡ 【 зат. 】①  жақын 

орналасқан көрініс, пейзаж. ②  дәл 

қазіргі көрініс ：～规划  дәл қазәр 

ойластырылған жоспар. 

【 近 况 】 jìnkuànɡ 【 зат. 】  қазіргі 

ахуал：不知他的～如何  оның қазіргі 

жағдайын түсінбеу. 

【近来】jìnlái【зат.】 кіру：他～工作

很 忙  ол жұмысқа кіргелі бері өте 

қарбалас. 

【 近 邻 】 jìnlín 【 зат. 】  жақын 

көршілер：我们是～，经常见面  біз 

жақын көршіміз, жиі көрісіп тұрамыз. 

【近路】jìnlù【зат.】 қысқа жол：抄～

可以快一些 қысқа жолмен тезірек 

жетуге болады. 

【近旁】 jìnpánɡ【 зат.】  жанында, 

қасында：屋子～种着许多竹子  үйдің 

жақын маңайында бамбуктар өте көп. 

【近期】 jìnqī【 зат.】  жақын арада, 

болашақта：这部影片将于～上映 бұл 

кинофильм жақын арада телеарналарға 

көрсетілімге шығады. 

【近前】jìnqián【зат.】 жақындау：走

到～才认出是他 жақындаған кезде оны 

таныдым. 

【近亲】jìnqīn【зат.】 жақын туыстық 

қарым қатынаста болу：～之间不可结

婚  жақын туысқандарға өзара тұрмыс 

құруға болмайды. 

【近情】 jìnqínɡ【 сын.】   сай болу, 

сәйкес келу：～近理 тиімді сәйкестік. 

【 近 人 】 jìnrén 【 зат. 】 ①  жаңа 

заманның адамдары.②〈书〉  өзіңе 

жақын қарым қатынастағы адамдар. 

【近日】 jìnrì【 зат.】  соңғы кездері, 

жаңа ғана. 

【 近 日 点 】 jìnrìdiǎn 【 зат. 】 

(астрология) перигелий. 

【近世】 jìnshì【 зат.】近代  қазіргі 

заман. 

【 近 视 】 jìnshì 【 сын. 】  ① 

(медициналық) миопия (алыстан 

көрмейтіндік ауруы). ②  майда, 

мағынасыз заттарды образды түрде 

бейнелеп айту. 

【 近 水 楼 台 】 jìn shuǐ lóu tái «су 

маңайындағы мұнара», қолайлы 

жағдайды білдіреді. 

【近似】jìnsì【ет.】 жақын, ұқсас：这

两个地区的方音有些～  мына екі 

аймақтардың диалектісі кішкене ұқсас 

екен. 

【 近 似 值 】 jìnsìzhí 【 зат. 】 

(математикалық) жуықталған мән, 

аппроксимация. 

【近体诗】 jìntǐshī 【 зат. 】  (қытай 

әдебиетінен) Тан дәуірінен 

қалыптасқан жаңа өлең жолдары. 

【近因】jìnyīn【зат.】 тікелей себеп. 

【近影】 jìnyǐnɡ 【 зат. 】  ең соңғы 

түсірілген фотосурет. 

【近战】 jìnzhàn①【ет.】  жекпе жек 

күрес：善于～  жекпе жек күрестің 

шебері болу. ② 【 зат. 】  жақын 

дистанцияда шайқасу. 

【 近 照 】 jìnzhào 【 зат. 】 ең соңғы 

түсірілген фотосурет. 

【近朱者赤，近墨者黑】 jìn zhū zhě 

chì， jìn mò zhě hēi кіммен аралассаң 

сондай боларсың, немен айналыссаң 

соған құмарланасың. 

【妗母】 jìnmǔ〈方〉【зат.】  нағашы 

жақтағы жеңге. 

【妗子】jìn·zi〈口〉【зат.】① нағашы 

жеңге.②  қайын ағаңның әйелі：大～ 

үлкен жеңге. 

劲 jìn【зат.】①(～儿) күш, қуат：用～ 

күш жұмсау.② (～儿 ) көңіл күй, жан 

ахуалы. ③ ( ～ 儿 ) қарым қатынас, 

позиция：瞧他那股骄傲～儿  оның 

топқа деген қатынасы надан. ④ 

қызығушылық, талпыныс ： 没 ～ 

қызығушылықтың болмауы. 

【劲头】 jìntóu(～儿)〈口〉【зат.】① 

күш-жігер, қуат：战士们身体好，～儿

大，个个都像小老虎  жауынгерлердің 

дені сау,  күш қуаттары мол, әр біреуі 

бейне бір жолбарыстар сияқты. ② 

жақсы көңіл күй. 

荩 1 jìn (ботаника) тікен шөп. 

荩 2 jìn 〈 书 〉  адал, сенімді, 

берілген：～臣 адал құл. 

【荩草】 jìncǎo【 зат.】    ботаника) 

тікен шөп. 

浕 Jìn Хубэй провинциясындағы 

жылдам ағысты өзен атауы. 

晋 1jìn① алға жүру.② қызмет аясында 

өсу：～级 бір сатыға жоғарылау. 

晋 2Jìn①  Чжоу династиясы кезіндегі 

мемлекеттің атауы. ②【 зат. 】  Чжоу 

династисы. ③ 【 зат. 】  Шаньсидің 

басқаша атауы.④【 зат.】  фамилияға 

қолданылады.. 

【晋级】 jìnjí【ет.】  қызмет аясында 

жоғарылау. 

【 晋 见 】 jìnjiàn 【 ет. 】  жолығу. 

Қабылдауда болу. 

【 晋 剧 】 jìnjù 【 зат. 】  Шаньси 

музыкалық драмасының атауы. 

【晋升】 jìnshēnɡ 【 ет. 】  қызметте 

өсу：～中将  генерал лейтенант шеніне 

өсу. 

【晋谒】jìnyè〈书〉【ет.】 жолығу. 

烬 (燼 )jìn заттың өртенгенінен кейін 

қалатын күл：灰～ күл. 

浸(寖)jìn①【ет.】 су көпіршіктері.②

【 ет.】  ылғалдану, су болу：衣服让

汗～湿了  киімдер кепсін, әйтпесе су 

болып қалды.③〈书〉【 үс.】  бірте 

бірте. 

【浸沉】jìnchén【ет.】 берілу. 

【浸没】 jìnmò【ет.】①  суға бату.② 

бірденеге берілу：人们正～在快乐之中 

адамдар қуанышқа берілді. 

【浸泡】jìnpào【ет.】 су болу, судың 

сіңуі ：～蚕豆  бақша бұршақтарын 

суғару. 

【浸染】jìnrǎn【ет.】① (медициналық) 

аурудың (бактериялардың) біртіндеп 

жұғуы, таралуы.②  былғану, кірлену, 
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датың жұғуы：血水～了白衬衣  қан 

аппақ іш киімді былғады. 

【浸润】 jìnrùn【 ет.】①  ену, тарау, 

таралу ： дымқыл. ②  ылғалдану, 

дымқыл болу.③ өсек тарату. 

【浸透】jìntòu【ет.】①сіңу, су болу：

他穿的一双布鞋被雨水～了 оның бүкіл 

аяқ киімі жаңбырдан су болыпты.②

сұйықтықтың өтуі：тер жейдеден өтіп 

кетті  

【浸种】jìnzhǒnɡ【ет.】 астықты суға 

жібітіп қою. 

【浸渍】jìnzì【ет.】 су болу, ылғалдану. 

琎(璡)jìn同 жартылай асыл тас. 

唫 jìn〈书〉ауызды жабу. 

祲 jìn ерте замандағы ауа райыдағы 

жамандық белгісі, Күннің сақинасы. 

【 绅】jìnshēn同 шенеунік, патшалық. 

靳 jìn①〈书〉  ұялу, қысылу.② (Jìn)

【зат.】фамилияға қолданылады.. 

禁 jìn①【 ет.】  тыйым салу：～赌

сауық ойындарына тыйым салу. ② 

түрмеге отырғызу. ③ заңмен және 

тәртіппен тыйым салу. ④  ежелгі 

заманда монархтың тұратын жері. 

【禁闭】jìnbì【ет.】 қамауға алу：～

三天 үш күнге түрмеге қамау. 

【禁地】jìndì【зат.】 қорық. 

【禁毒】jìndú【ет.】 анаша дайындау, 

сату және таратуға тыйым салу, 

нашақорлыққа тыйым сау. 

【 禁 赌 】 jìndǔ 【 ет. 】  сауық 

ойындарына тыйым салу. 

【禁锢】 jìnɡù【 ет.】①  қызметінен 

түсіру.②〈书〉 қамауға алу, түрмеге 

отырғызу.③кісен салу：这些陈规陋习

成了～人们精神的枷锁 ескі ереже мен 

тәртіптер халыққа кісен салды, 

олардың рухы қамауда. 

【 禁 果 】 jìnɡuǒ 【 зат. 】  «тыйым 

салынған жеміс». 

【禁忌】jìnjì 【зат.】  тыйым, табу: 旧

时的许多～大都与迷信有关  бұрынғы 

замандағы  тыйымдардың дені діни 

сенімдермен қатысты.  

【禁绝】jìnjué【ет.】 қудалау, тыйым 

салу：～卖淫嫖娼 жезөкшелікті жою. 

【禁军】 jìnjūn【зат.】  ерте дәуірдегі 

патша сарайын күзетіп, қорғайтын 

әскери жасақ. 

【禁例】jìnlì【зат.】 тыйым. 

【禁猎】 jìnliè 【 ет. 】  аңшылыққа 

тыйым салу. 

【禁令】jìnlìnɡ【зат.】 жазбаша түрде 

тыйым салып жариялау, тыйым 

қаулысы: 违反～   тыйым қаулысын 

мойындамаау. 

【禁律】jìnlǜ【зат.】 тыйым салатын 

заңдар мен ережелер.. 

【 禁 脔 】 jìnluán 〈 书 〉【 зат. 】 

«император тапсырыс берген ең жақсы 

тағам», яғни тыйым салынған керемет 

нәрсе, «тыйым салынған жеміс». 

【禁区】jìnqū【зат.】 тыйым алынған 

аумақ, қорық. 

【禁赛】 jìnsài 【 ет. 】  жарыстарда 

ережені бұзу. 

【 禁 书 】 jìnshū 【 зат. 】  тыйым 

салынған әдеби шығармалар. 

【禁药】jìnyào【зат.】 нашақорлыққа 

тыйым салу. 

【禁渔】 jìnyú【 ет.】  балық аулауға 

тыйым салу. 

【禁欲】jìnyù【ет.】 құмарлықты басу, 

өз өзіне тыйым салу. 

【 禁 运 】 jìnyùn 【 ет. 】  эмбарго 

(тасымалға тыйым салу). 

【禁止】jìnzhǐ【ет.】 тыйым салу：～

车辆通行  пассажирлік вагондардың 

өтуіне тыйым салу. 

【 禁 制 品 】 jìnzhìpǐn 【 зат. 】 

контрабандалық тауарлар, тыйым 

салынған заттар. 

【禁子】jìn·zi【зат.】 түрме қарауылы. 

【 禁 卒 】 jìnzú 【 зат. 】  түрмені 

күзететін адам. 

【禁阻】jìnzǔ【ет.】 жолды бөгеттеу, 

жол бермеу, өткізбеу. 

缙 ( 縉 )jìn 〈书〉 қызыл түсті жібек 

матасы. 

【缙绅】 jìnshēn 【 зат. 】  бұрынғы 

замандағы шенеуніктер тәртібі. 

瑨 jìn〈书〉 нефрит тасыны жасалған 

мүсін. 

墐 jìn〈书〉① саз, балшық.②同“аштан 

өлу”. 

觐(覲)jìn қабылдауда болу. 

殣 jìn〈书〉① тығылу, көмілу.② аштан 

өлу. 

噤 jìn ① 〈 书 〉  ауызды жабу, үн 

шығармау：～声  үндемеу. ②  қатты 

тоңғаннан дірілдеу：寒～   суықтан 

дірілдеу. 

【噤若寒蝉】jìnruòhánchán үн шығарму, 

сөйлемеу. 

 

 

jīnɡ 

茎 jīnɡ①【зат.】 (ботаника) өсімдіктің 

сабағы.② (ботаника) өскін. ③ сайман. 

京-1jīnɡ① астаналық：～城 астана.②

【зат.】(Jīnɡ) Қытай астанасы Пекин.

③ (Jīnɡ) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

京 -2jīnɡ 数  бұрынғы заманда он 

миллионды білдіретін сан. 

【 京 白 】 jīnɡbái 【 зат. 】  Пекин 

диалектісі. 

【京白梨】 jīnɡbáilí【 зат.】  Бейжін 

алмұртының сұрыбы. 

【京城】 jīnɡchénɡ【 зат.】  мемлекет 

астанасы. 

【京都】jīnɡdū【зат.】 астана. 

【京二胡】 jīnɡ’èrhú【 зат.】  Пекин 

операсының екі ішекті музыкалық 

аспабы. 

【京官】 jīnɡɡuān【 зат.】  астаналық 

шенеунік. 

【京胡】 jīnɡhú【 зат.】  (музыкалық 

аспап) қытай скрипкасы. 

【京华】jīnɡhuá【зат.】 астана. 

【京畿】jīnɡjī〈书〉【зат.】 астаналық 

аймақ, астана ауданы. 

【京剧】jīnɡjù【зат.】 Пекин операсы 

(музыкалық ағым). 

【京派】 jīnɡpài【зат.】①  астаналық 

(ӨНЕР) мектебі. ②  Пекиннің 

ерекшеліктері ： ～ 小 说  Пекин 

ерекшеліктері жайлы көркем әдеби 

шығарма. 

【京腔】 jīnɡqiānɡ 【 зат. 】  (театр) 

пекиндік әуендер. 

【京师】 jīnɡshī〈书〉【зат.】  астана 

(империяның астанасы). 

【 京 味 】 jīnɡwèi( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

Пекиннің географиялық ерекшеліктері. 

【京戏】 jīnɡxì〈口〉【 зат.】  пекин 

операсы. 

【 京 油 子 】 jīnɡyóu·zi 【 зат. 】 

астаналық адамдардың лақаб аты. 

【京韵大鼓】jīnɡyùn dàɡǔ барабанмен 

айтылатын пекиндік диалектегі 

әңгемелер. 

【京族】 Jīnɡzú【 зат.】①  Гуаньси 

жерінде тұратын аз ұлттар.②вьетнам 

ұлты. 

泾 jīnɡ①〈方〉  арық.②(Jīnɡ) өзен. 

【泾渭分明】Jīnɡ Wèi fēnmínɡ «Цинь 

мен Вэй өзендеріндей болу», 

айырмашылықтың айқын көрінуі. 

经 jīnɡ① тігіс：～线 жіп тігісі.② қытай 

медицинасы бойынша қан тамыры：～

脉 күре қан тамыры.③ (географиялық) 

бойлық ： 东 ～ шығыс бойлығы. ④ 

басқару ： 整 军 ～ 武  әскерді 

жасақтандыруды басқару. ⑤ 〈 书 〉 

асылу：自～  асылып өлу.⑥  тұрақты, 

ауыспайтын ： 不 ～ 之 谈  тұрақты 

сөйлемеу. ⑦  классикалық әдеби 

шығармалар. ⑧ (Jīnɡ) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

经 jīnɡ【ет.】① өту：～年累月 айлар 

мен жылдар өтті. ②  шыдамдылық 

таныту, тұрақтану ：～不起  көтере 

алмай, шыдай алмау. 

【经办】jīnɡbàn【ет.】 өңдеу：这事是

他～的 бұл іс оның өңдеуінен өткен. 

【经闭】 jīnɡbì 【 ет. 】  (медицина) 

меностазия, аменоррея. 

【经部】 jīnɡbù【 зат.】  (будда ілімі) 

саутрантика. 

【 经 常 】 jīnɡchánɡ ① 【 сын. 】  

үйреншікті, тұрақты, күнделікті：～费

用 тұрақты шығындар.②【үс.】 жиі：

他俩～保持联系  олар жиі кездесіп 

тұрады. 

【经幢】 jīnɡchuánɡ【зат.】  Будданың 
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есімі жазылған бағана. 

【经度】jīnɡdù【зат.】  географиялық 

бойлық. 

【 经 费 】 jīnɡfèi 【 зат. 】  ақшалай 

шығындар. 

【 经 管】 jīnɡɡuǎn 【 ет. 】  басқару, 

иемдену：财务工作设专人～ қаржы 

жұмыстарын қарастыру арнайы 

маманға жүктеледі. 

【经过】jīnɡɡuò①【ет.】 өту：从北京

坐 火 车 到 广 州 要 ～ 武 汉 пойызға 

Пекиннен отырып Гуанчжоуға 

жеткенде түсемін. ②【 зат. 】  үрдіс, 

өмірлік тәжірибе: 说说你探险的～ 

саған тәжірибе алуынды сұранамын. 

【 经 籍 】 jīnɡjí 〈 书 〉【 зат. 】 ① 

классикалық әдеби кітаптар. ② 

каноникалық кітаптар. 

【经纪】jīnɡjì①【ет.】 қадағалау：不

善 ～  қадағаламаау. ② 【 зат. 】 

басқарушы. ③ 〈 书 〉【 ет. 】 

басқару：～其家 отбасын басқару. 

【经纪人】jīnɡjìrén【зат.】① саудагер.

②  биржа аясында жұмыс істейтін 

маман. 

【经济】 jīnɡjì①【 зат.】  экономика 

саласы. ② 【 зат. 】  ұлттық 

экономиканың атауы. ③ 【 сын. 】  

ұлттық экономикаға маңызды да құнды 

болу：～作物  ұлттық экономиканың 

маңызды өніімі. ④ 【 зат. 】  жеке 

адамның өмірлік қаржылай 

қажеттіліктері. ⑤ 〈 书 〉【 ет. 】 

мемлекетті басқару. 

【经济法】jīnɡjìfǎ【зат.】  

экономикалық (коммерциялық, 

шаруашылдық) құқық. 

【 经 济 犯 罪 】 jīnɡjì fànzuì 

экономикалық қылмыс. 

【 经 济 杠 杆 】 jīnɡjì ɡànɡɡǎn 

экономикалық тұтқалар. 

【 经 济 核 算 】 jīnɡjì hésuàn жеке 

шаруашылықта есеп жүргізу. 

【经济基础】jīnɡjì jīchǔ экономикалық 

негіз, экономикалық база. 

【经济技术开发区】jīnɡjì jìshù kāifāq 

технико экономикалық даму аймағы. 

【 经 济 林 】 jīnɡjìlín 【 зат. 】 

экономикалық құнды ағаш түрлерін 

отырғызу, өнеркәсіптік орман. 

【经济实体】 jīnɡjì shítǐ шаруашылық 

субъектісі. 

【 经 济 特 区 】 jīnɡjì tèqū ерекше 

(арнайы) экономикалық аймақ. 

【经济体制】jīnɡjì tǐzhì экономикалық 

жүйе. 

【经济危机】jīnɡjì wēijī экономикалық 

дағдарыс. 

【经济效益】jīnɡjìxiàoyì экономикалық 

пайда. 

【经济学】 jīnɡjìxué【 зат.】①  саяси 

экономика. ②  мемлекттік басқару 

ғылымы. 

【经济制度】jīnɡjìzhìdù экономикалық 

жүйе. 

【经济作物】jīnɡjì zuòwù өнеркәсіптік 

мәдениет. 

【经久】jīnɡjiǔ①【ет.】 ұзақ уақытқа 

созылатын：掌声～不息 қол шапалақ 

ұзақ уақыт бойы үзіліссіз жалғасты.②

【сын.】  бұрынғы, көп уақыт бұрын 

өтіп кеткен：～耐用  бұрыннан келе 

жатқан бекімділік. 

【经理】 jīnɡlǐ①【 ет.】  оралымды 

басқару：这家商店委托你～  мына 

дүкен саған оралымды басқаруға 

берілді.②【зат.】企业中负责经营管理

的人 кәсіпкерлікте оралымды басқаруға 

жауапты адам. 

【 经 历 】 jīnɡlì ① 【 ет. 】  бастан 

кешіру：他一生～过两次世界大战 ол 

өз өмірінде екі дүниежүзілік соғысты 

бастан кешірді.②【 зат.】  тәжірибе, 

тәлім：生活～ өмірлік тәжірибе. 

【经纶】 jīnɡlún〈书〉【зат.】  «жібек 

матаны ширату», бейнелі түрде саяси 

басқаруды айтады ： 满 腹 ～  саясат 

мәселеріне тойып болу. 

【经络】jīnɡluò【зат.】 (медицина) қан 

жолдары, тамырлар. 

【经脉】jīnɡmài【зат.】 (анатомия) қан 

жолдары. 

【 经 贸 】 jīnɡmào 【 зат. 】  сауда 

экономикасы ： ～ 公 司  сауда 

экономикалық фирма. 

【 经 年 累 月 】 jīnɡniánlěiyuè айлап, 

жылдап созылу：他是个海员，～在海

上  ол теңізші, ашық теңізде айлап 

жылдап жүзіп жүреді. 

【经期】jīnɡqī【зат.】 (медицина) етек 

кір мерзімі. 

【经纱】jīnɡshā【зат.】 негіз. 

【经商】 jīnɡshānɡ【 ет.】  саудамен 

айналысу：～多年  көп жылдар бойы 

саудамен айналысу. 

【 经 史 子 集 】 jīnɡshǐzǐjí канондар, 

тарихнамалар, поэзиялар мен қара 

сөздер жинағы (классикалық қытай 

әдебиетінің төрт тарауы). 

【经手】 jīnɡshǒu【 ет.】  бір затпен 

айналысу, бір істі қолға алу：这件事是

他～的 бұл іспен ол айналысады. 

【经售】jīnɡshòu【ет.】 сату：这家商

店专门～医疗器械  бұл дүкен арнайы 

медициналық құрылғыларды сатумен 

айналысады. 

【经书】 jīnɡshū【 зат.】  канондық 

(тәлімдік) кітаптар. 

【经天纬地】jīnɡtiānwěidì «жердің ені 

мен көктің биіктігін өлшеу», ерекше 

мүмкіншіліктерді иелену деген 

мағынаада. 

【经痛】 jīnɡtònɡ【 ет.】  (медицина) 

дисменорея. 

【经纬度】 jīnɡwěidù【 зат.】  кеңдік 

пен ендік. 

【 经 纬 仪 】 jīnɡwěiyí 【 зат. 】 

(астрология) теодолит, әмбебап  

құрылғы. 

【经线】jīnɡxiàn【зат.】① (география) 

меридиан.② мәтіннің негізгі ойы. 

【经销】 jīnɡxiāo【 ет.】  делдалдар 

арқылы сауда жүргізу：～照相器材 

делдалдар арқылы фотоқажеттіліктерді 

сату. 

【经心】 jīnɡxīn【ет.】  көңіл аудару, 

қызығушылық таныту. 

【经学】 jīnɡxué【зат.】  классикалық 

филология. 

【经血】 jīnɡxuè【 зат.】  (медицина) 

етек кір . 

【经验】jīnɡyàn①【зат.】 тәжірибе.②

【ет.】 бастан кешіру：这样的事，我

从来没～过  мұндайды мен ешқашан 

бастан кешірмегенмін. 

【经验主义】jīnɡyànzhǔyì① эмпирзм.

② эмпирикалық. 

【经意】jīnɡyì идея, канон. 

【经营】 jīnɡyínɡ【 ет.】①  басқару, 

меңгеру ： ～ 商 业  коммерцияны 

меңгеру.② жоспарлау, ұйымдастыру：

这个展览会是煞费～的   мына көрме 

өте жақсы ұйымдастыруды ажет етеді. 

【经由】jīnɡyóu介 уақиғаның барысы. 

【 经 院 哲 学 】 jīnɡyuànzhéxué 

(философия) схоластика ілімі. 

【经传】 jīnɡzhuàn【 зат.】  канондық 

кітаптар мен соларға жазылған сын. 

荆 jīnɡ【 зат.】①  тікен шөп.② (Jīnɡ) 

фамилияға қолданылады.. 

【 荆 棘 】 jīnɡjí 【 зат. 】  шомырт 

(тікенекті бұта). 

【 荆 棘 载 途 】 jīnɡjízàitú ауыр, 

кедіргілері көп жол. 

【 荆 条 】 jīnɡtiáo 【 зат. 】  шомырт 

шыбықтары, дүрелер. 

 

【菁华】jīnɡhuá【зат.】  ең жақсысы, 

таңдамалы. 

【菁菁】jīnɡjīnɡ〈书〉【сын.】  қаулап 

гүлденген. 

旌 jīnɡ ①  ту, жалау. ② 〈 书 〉 

ынталандыру：～表 ынта білдіру. 

【 旌 表 】 jīnɡbiǎo 【 ет. 】  құрмет 

белгісін білдіру. 

惊(驚)jīnɡ【ет.】① қорқу, қорқыту：胆

战 心 ～  қорқыныштан дірілдеу. ② 

щошыну：～扰  уайымдап шошу.③ 

жылқылардың құтыруы ： 马 ～ 了
жылқы құтырды. 

【惊诧】 jīnɡchà【 сын.】   таңырқау, 

таң қалу：这是意料中的事，我们并不

感到～  осылай деп ойлағанбыз, біз 

мүлдем таң қалған жоқпыз. 

【惊动】jīnɡdònɡ【ет.】① үрейлену：

娘睡了，别～她  қыз ұйықтап қалды, 
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оны шошытпа. ②  көңіл білдіріп, 

уайымдап тұрған мейіріміді адам. 

【 惊 愕 】 jīnɡ’è 〈 书 〉【 сын. 】  

қорыққан, үрейленген. 

【 惊 弓 之 鸟 】 jīnɡɡōnɡzhīniǎo 

шошынып қалған, әр нәрседен 

қорқатын. 

【惊骇】jīnɡhài〈书〉【сын.】  қорқу, 

шошыну. 

【 惊 慌 】 jīnɡhuānɡ 【 сын. 】  

дүрбелеңге түсу：神色～  арпалысқан 

бет бейнесі. 

【 惊 惶 】 jīnɡhuánɡ 【 сын. 】  

арпалысу：～不安  дүрбелеңге түсіп 

тыныштық таппау. 

【惊魂】jīnɡhún【зат.】 зәресі ұшу. 

【惊悸】 jīnɡjì【 ет.】  қорыққаннан 

дірілдеу. 

【惊厥】 jīnɡjué【 ет.】① құрысу.② 

(медицина) ұстама ауруымен ауыру. 

【 惊 恐 】 jīnɡkǒnɡ 【 сын. 】  

үрейлену ： ～ 失 色  қорыққаннан 

бозарып кету. 

【惊雷】jīnɡléi【зат.】 күн күркіреу. 

【 惊 奇 】 jīnɡqí 【 сын. 】  

таңқаларлықтай：～的目光 таңырқаған 

көзқарас. 

【惊扰】 jīnɡrǎo 【 ет. 】  үрейленіп 

арпалысқа түсу：自相～  өзімен өзі 

арпалысу. 

【惊人】 jīnɡrén 【 сын. 】   ғажап, 

керемет, таң қаларлық ： ～ 的 消 息 

керемет хабар. 

【 惊 世 骇 俗 】 jīn shìhàisú анайы 

қылықтармен қарапайым халықты 

дүрбелеңге салу. 

【惊悚】 jīngsǒnɡ 【 сын. 】   үрей, 

қорыныш：～小说 қорқынышты роман 

(триллер жанры). 

【惊【од.】  】jīnɡtàn【ет.】 таң қалу. 

【惊【од.】  号】jīnɡtànhào【зат.】 леп 

белгісі. 

【惊堂木】jīnɡtángmù【зат.】 аукцион 

немесе сот залында қолданылатын ағаш 

балға. 

【惊天】 jīnɡtiān【 сын.】   ерекше 

маңызға ие, сенсациялы ： ～ 大 案 

сенсациялы ауыр қылмыс. 

【惊天【ет.】地】jīnɡtiāndònɡdì «жер 

мен көкті дүр сілкіндіру»：～的伟业 

жер мен көкті дүр сілкіндірген асқан 

қаһармандық. 

【惊喜】jīnɡxǐ【сын.】  таң қалу：这

件 事 让 人 感 到 十 分 ～ бұл оқиға 

адамдарды он минут бойы расында да 

таңқалдырып тұрды. 

【 惊 吓 】 jīnɡxià 【 ет. 】  үрейлену, 

қорқу ： 孩 子 受 了 ～ ， 哭 起 来 了 

кішкентай бала қорқып қалып, жылады. 

【 惊 险 】 jīnɡxiǎn 【 сын. 】  

қорқынышты：～小说 үрей тудыратын 

роман. 

【惊羡】 jīnɡxiàn【 ет.】  таң қалу, 

таңырқау. 

【 惊 心 【 ет. 】 魄 】 jīnɡxīndònɡpò 

толқытатын, рух көтеретін. 

【惊醒】 jīnɡxǐnɡ【 ет.】①  ояну, өз 

өзіне келу, есін жинау：突然从梦中～ 

кенеттен ұйқысынан оянды.② ояту：

别 ～ 了 孩 子  кішкентай балаларды 

оятып қойма. 

【 惊 讶 】 jīnɡyà 【 сын. 】   таң 

қалдыру ： ～ 的 目 光  таңырқаған 

көзқарасы. 

【惊艳】jīnɡyàn【ет.】 әйел адамның 

көз тұндырарлық көркі. 

【惊疑】jīnɡyí【сын.】  таң қалу：他

脸上露出～的神色 оның келбетінде таң 

қалған бейне пайда болды. 

【惊异】 jīnɡyì【 сын.】   таңырқау, 

таңдану ： 令 人 ～  адамдарды таң 

қалдыру. 

【 惊 蛰 】 jīnɡzhé 【 зат. 】 

бунақденелілердің қысқы ұйқыдан 

оянуы. 

晶 jīnɡ① жылтыр：～莹 жарқылдаған 

асылтас. ②  кристалл, хрусталь. ③ 

кристалл：结～ кристалл жинау.④(Jīnɡ)

【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【晶体】jīnɡtǐ【зат.】 кристалл, асыл 

тастар. 

【 晶 体 管 】 jīnɡtǐɡuǎn 【 зат. 】 

транзистор. 

【 晶 莹 】 jīnɡyínɡ 【 сын. 】  

жарқыраған：草上的露珠～发亮  шөп 

үстіндегі жарқылдаған шық 

тамшылары. 

【 晶 状 体 】 jīnɡzhuànɡtǐ 【 зат. 】 

(анатомия) көз жанары. 

腈 jīnɡ【зат.】 (химикат) нитрил. 

【腈纶】 jīnɡlún【 зат.】  акрил жіп 

талшықтары. 

睛 jīnɡ көз жанары：目不转～  көзін 

алмау қарау. 

粳(稉、秔)jīnɡ қысқа жарнақты күріш. 

【 粳 稻 】 jīnɡdào 【 зат. 】 қысқа 

жарнақты күріш . 

【粳米】jīnɡmǐ【зат.】қысқа жарнақты 

күріш. 

兢 jīnɡ ［兢 兢业 业］ (jīnɡjīnɡyèyè)

【сын.】  дірілдеу, сілкілеу. 

精 jīnɡ① тазартылған, таңдалған：～盐 

тазартылған тұз.② ең жақсы：酒～ең 

жақсы шарап.③ ең күштісі：～彩 ең 

күшті түс.④【сын.】  жіңішке, тар：工

艺～  тар қолөнер кәсібі.⑤【 сын.】  

ойшыл, тапқыр：这孩子比大人还～
мына бала үлкен адамдарға қарағанда 

әлдеқайда тапқыр екен. ⑥ 【 сын. 】  

меңгеру：～于针灸 ине егу техникасын 

меңгеру. ⑦  энергия, рух. ⑧

сперматозоид, эякулянт. ⑨ 【 зат. 】 

әзәзіл. 

【精兵】 jīnɡbīnɡ【 зат.】  таңдаулы 

әскер：～猛将 таңдаулы әскербасы. 

【精兵简政】jīnɡbīnɡjiǎnzhènɡ басқару 

аппараты мен әскерді жақсарту, дамыту. 

【精博】 jīnɡbó【 сын.】   құдіретті, 

мықты, терең ойлы：～的理论  терең 

ойлы теория. 

【精彩】 jīnɡcǎi①【 сын.】   әсерлі, 

тамаша ：晚会的节目很～  кештің 

қойылымдары өте әсерлі болды. ②

〈书〉【зат.】 биік рухты. 

【 精 巢 】 jīnɡcháo 【 зат. 】 ① 

жануарлардың спарматозоид бөлетін 

жыныс органы.② (анатомия) тестикул, 

ұрық. 

【精诚】 jīnɡchénɡ 〈书〉【 сын. 】  

нағыз, шынайы ： ～ 合 作  нағыз 

серіктестік. 

【精赤】jīnɡchì【ет.】 жалаңаш：上身

脱得～дененің үстіңгі бөлігі жалаңаш 

болу. 

【精虫】jīnɡchónɡ【зат.】  (биология) 

сперматозоид. 

【精粹】 jīnɡcuì①【 сын.】   таза, 

сұрыпталған ：文 章要写 得 短而～ 

мақала таза, артық ешетңе 

араластырмай жазылуы тиіс.②【зат.】 

пәк, таза：这种思想正是他的学说的～ 

мына ой тап сол үйреткендей таза. 

【精打细算】 jīnɡdǎxìsuàn үнемді де 

анық санау, нақты есептеу. 

【 精 当 】 jīnɡdànɡ 【 сын. 】   дәл, 

дұрыс：用词～ сөздерді орынды (дәл) 

қолдану. 

【精到】jīnɡdào【сын.】  мінсіз：说

理～ мінсіз етіп түсіндіру. 

【精雕细刻】 jīnɡdiāoxìkè мінсіздікке 

жекізу, жұмысты мұқият 

еңбекқорлықпен орындау, жетілдіру. 

【精雕细琢】jīnɡdiāoxìzhuó мінсіздікке 

жекізу, жұмысты мұқият 

еңбекқорлықпен орындау, жетілдіру . 

【精读】 jīnɡdú【 ет.】  мұқият оқуға 

арналған материал：有些重要文章需

要 ～  кейбір маңызды мақалаларды 

ерекше мұқиятпен оқу керек. 

【精度】 jīnɡdù【 зат.】  дәлдік：测

【мөл.】～ дәлдікке жету. 

【精干】 jīnɡɡàn【 сын.】   дарынды, 

үздік, таңдаулы：他年纪虽轻，却是

很～老练  оны назарға алмағанмен, 

расында ол өте дарынды. 

【 精 耕 细 作 】 jīnɡɡēnɡxìzuò жерді 

мұқият өңдеу. 

【精工】 jīnɡɡōnɡ 【 сын. 】   асқан 

шеберлік ：～制作  жұмысты асқан 

шеберлікпен орындау. 

【精怪】jīnɡɡuài【зат.】 елес, шайтан, 

тылсым күш. 

【精光】 jīnɡɡuānɡ【 сын.】  .①  түгі 

болмау：一碗菜吃得～  ыдыста түк 

тамақ қалдырмай жеп тауысу.②  таза, 

жылтыр：司机把汽车擦得～发亮 
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жүргізуші автокөлікті жылтырағанға 

дейін тазалап сүртті. 

【精悍】jīnɡhàn【сын.】 ① батыл：办

事～істі батылдықпен жүргізу.② қайрау, 

өткірлеу. 

【精华】 jīnɡhuá【 зат.】①  үздік, ең 

жақсысы ： 取 其 ～ ， 去 其 糟 粕 

жаманыннан жиреніп, жақсысын 

үйрену.②〈书〉жарық, жарқыраған：

日月之～ күн мен айдың жарығы. 

【精减】 jīnɡjiǎn 【 ет. 】  қысқарту, 

кішірейту：～人员 қызметшілер санын 

қысқарту. 

【 精 简 】 jīnɡjiǎn 【 ет. 】  өңдеу, 

сұрыптау：～机构 құрылғыны өңдеу. 

【精力】jīnɡlì【зат.】 күш қуат：～充

沛 асқан күш қуат. 

【精练】jīnɡliàn【сын.】  тазартылған, 

өңделген, дұрысталған：语言～  тілді 

дұрыстау (таза сөйлеу). 

【精炼】jīnɡliàn①【ет.】 жетілдіру：

原油送到炼油厂去～ өңделмеген мұнай 

арнайы өңдеу зауыттарына жеткізіліп 

сонда тазартудан өтеді.② тазарту. 

【精良】 jīnɡliánɡ【 сын.】   жоғары 

сапалы ： 制 作 ～ жоғары сапалы 

атқарылған жұмыс. 

【精灵】 jīnɡ·línɡ ①【 зат. 】  елес, 

шайтан.②〈方〉【 сын.】   тапқыр, 

ақылды：这孩子真～，一说就明白了 

мына бала өте ақылды, айтқанды 

бірден түсінеді. 

【精美】jīnɡměi【сын.】  нәзік, әдемі, 

ұқыпты：包装～ұқыпты етіп орау. 

【精密 】 jīnɡmì 【 сын. 】   нақты, 

дәл：～仪器 зертханалық дәл өлшеуіш 

құрылғы. 

【精密度】 jīnɡmìdù【 зат.】  дәлдік, 

нақтылық. 

【精妙】 jīnɡmiào【 сын.】   мінсіз, 

нақты, шебер орындалған：～的手工艺

品  асқан шеберлікпен жасалған 

қолөнер бұйымы. 

【精明】 jīnɡmínɡ【 сын.】   ақылды, 

айлакер, тапқыр：～的小伙子  тапқыр 

жігіт. 

【精明强干】jīnɡmínɡqiánɡɡàn икемді, 

қабілетті. 

【精囊】 jīnɡnánɡ【 зат.】  (анатомия) 

сперматоцист. 

【 精 疲 力 竭 】 jīnɡpílìjié физикалық 

және рухани шаршау, жүдеу. 

【精辟】jīnɡpì【сын.】  мұқият, дәл, 

анық：～的分析 мұқият сараптама. 

【精品】jīnɡpǐn【зат.】 тамаша тауар, 

шеберлікпен жасалағн бұйым. 

【 精 气 】 jīnɡqì 【 зат. 】 ①〈 书 〉

шынайы, нағыз.②〈书〉 инь янь рухы. 

【精巧】jīnɡqiǎo【сын.】  щеберлікпен 

орындалған ： 制 作 ～ шеберлікпен 

орындалған жұмыс. 

【 精 确 】 jīnɡquè 【 сын. 】   анық, 

дәл：～的计算 дәл жүргізілген есеп. 

【精确农业】jīnɡquènónɡyè айқын жер 

шаруашылығы. 

【精肉】jīnɡròu〈方〉【зат.】 ет. 

【 精 锐 】 jīnɡruì 【 сын. 】   жақсы 

үйретілген, жоғары дәрежелі, 

таңдаулы：～部队 таңдаулы әскер. 

【精深】 jīnɡshēn 【 сын. 】   терең 

мазмұнды, мағыналы ：学术造诣～ 

терең мазмұнды ғылыми жетістіктер. 

【精神】jīnɡshén【зат.】① ой сана: ～

错乱 шашыраңқы ой. ②  негізгі ой, 

басты мақсат：领会文件的～  ресми 

құжаттың негізгі ойын түсіну. 

【精神】 jīnɡ·shen①【 зат.】  өмірлік 

қуатын көрсету ： ～ 焕 发 іштен 

жарқыоар тұру.②【сын.】  белсенділік 

таныту：这孩子大大的眼睛，挺～的 

мына бала үлкен апасының көзінш 

ерекше белсенділік танытады. ③

【сын.】  қабілетті, дені сау. 

【精神病】jīnɡshénbìnɡ【зат.】 жүйке 

жүйесінің бұзылуы, психикалық ауруға 

шалдығу. 

【精神分裂症】 jīnɡshén-fēnlièzhènɡ 

(медицина) шизофрения (ақыл естен 

танып ауыру). 

【精神损耗】jīnɡshénsǔnhào моральдік 

жағынан шаршау, рухани жүдеу. 

【精神头儿】jīnɡ·shentóur【зат.】 ішкі 

күш қуаттың сыртқа шығуы. 

【精神文明】 jīnɡshénwénmínɡ рухани 

өрениет. 

【 精 审 】 jīnɡshěn 〈 书 〉【 сын. 】  

байсалды, байымды：释义～ байсалды 

түрде түсіндіру. 

【精算】jīnɡsuàn【ет.】 актуарийлік. 

【精算师】jīnɡsuànshī【зат.】 актуарий. 

【精髓】jīnɡsuǐ【зат.】 мән, тетік. 

【精通】jīnɡtōnɡ【ет.】 жақсы  

 

меңгеру：～医理 медицина негіздерін 

жасы меңгеру. 

【精微】jīnɡwēi①【сын.】  түсінікті：

博大～ үлкен мағыналы.②【зат.】 кең, 

бай, терең：探索宇宙的～  ғарыштың 

кең зертттеулері. 

【精卫填海】 jīnɡwèitiánhǎi «Шығыс 

теңізін толтыру үшін Цинвей 

тұмсығында тастарды алып жүреді», 

мүмкін емес бастаулар мағынасында. 

【精细】jīnɡxì【сын.】 ① тура, дәл：

这座雕像手工十分～  мына мүсін 

қолөнершінің тура еңбегі.  Мұқият, 

ұқыпты： ұқыпты адам. 

【精心】 jīnɡxīn【сын.】   бар күшін 

салып, мұқият, зейін қойып：～制作 

бар күшін жұмасп атқарылған жұмыс. 

【 精 选 】 jīnɡxuǎn 【 ет. 】  мұқият 

сұрыптау：～良种 мұқият сұрпталған 

жоғары дәреже. 

【精盐】 jīnɡyán【зат.】  тазартылған, 

ұсақталған тұз. 

【精要】 jīnɡyào①【зат.】  негіз：时

政～қазіргі заман саясатының негізі.②

【сын.】  маңызды, өте ажетті：内容～ 

маңызды мазмұн. 

【精液】 jīnɡyè 【 зат.】  (анатомия) 

сперма, рық, эякулянт. 

【精益求精】jīnɡyìqiújīnɡ әрқашан алға 

ұмтылу, барымен қанағаттанбау, ең 

жақсысына тартылу. 

【精英】 jīnɡyīnɡ 【 зат. 】①  үздік, 

элита.②басқалардан ерекшелену：象

棋 ～  дойбы ойынында басқалардан 

ерекшелену. 

【精湛】 jīnɡzhàn 【 сын. 】   терең 

ойлы：技术～ терең ойлы өнер. 

【精制】 jīnɡzhì【ет.】  өңдеу：～品
өңдеуден өткен бұйым. 

【 精 致 】 jīnɡzhì 【 сын. 】   үздік, 

таңдаулы ： ～ 的 花 纹 ең жақсы 

өрнектер. 

【精忠】 jīnɡzhōnɡ 【 сын. 】   адал 

болу：～报国 мемлекетіне адалдықпен 

ызмете ту. 

【精装】jīnɡzhuānɡ【сын.】 属性词.① 

жақсы мұқабада болу：～本 керемет 

мұқабаланған кітап. ②  әдемі 

оралған：～香烟 әдемі оралған темекі. 

【精壮】 jīnɡzhuànɡ【сын.】   күшті, 

мықты：～的小伙子 мықты жігіт. 

【精准】 jīnɡzhǔn【 сын.】   дәлдік, 

туралық. 

【精准农业】 jīnɡzhǔnnónɡyè жоғары 

дәрежедегі ауылшаруашылық. 

【精子】 jīnɡzǐ 【 зат. 】  (биология) 

жануарлао мен ер ададмдардың ұрық 

(сперма) бөлетін органы. 

【精子库】jīnɡzǐkù【зат.】医院中保存

精子供人工授精用的设备. Ұріқ сақтау 

қоимсы. 

 

鲸 ( 鯨 )jīnɡ 【 зат. 】  (зоология) кит 

жануары. 

【鲸鲨】jīnɡshā【зат.】 (зоология) кит 

акуласы. 

【 鲸 吞 】 jīnɡtūn 【 ет. 】  жұту, 

аннексиялау ： 蚕 食 ～ бірте бірте 

аннекиялау. 

【鲸鱼】jīnɡyú【зат.】 (зоология) кит. 

麖 jīnɡ (зоология) бір түсті елік. 

鼱 jīn (зоология) жертесерлер. 

 

jǐnɡ 

 

井 1jǐnɡ①құдық, шахта, скважина: 油～ 

мұнай скважинасы. ② ауыл ： 乡 ～

ауылдық жер. ③ (Jǐnɡ) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

【 井 底 之 蛙 】 jǐnɡdǐzhīwā «құдық 

түбіндегі құрбақа», ой өрісі тар адам 

мағынасында. 
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【井井有条】 jǐnɡjǐnɡyǒutiáo дұрыс, 

ретімен, белгілі бір тәртіппен. 

【 井 喷 】 jǐnɡpēn 【 ет. 】  бұрғы 

ұңғымасының атқылауы. 

【井然】jǐnɡrán〈书〉【сын.】  қатаң 

тәртіппен, ретпен：秩序～қатаң тәртіп. 

【井水不犯河水】jǐnɡshuǐ bù fàn héshuǐ 

бір біріне ешқандай байланыспау, 

біреудің ісіне араласпау. 

【井台】 jǐnɡtái(～儿 )【зат.】  тастан 

жасалған құдық. 

【井田制】 jǐnɡtiánzhì【зат.】  шаршы 

атыздар жүйесі. 

【井筒】 jǐnɡtǒnɡ【 зат.】  кеңқұдық 

оқпаны. 

【井盐】 jǐnɡyán 【 зат. 】  Сычуань 

провинциясында құдықтардан 

табылатын арнайы тұз. 

阱(穽)jǐnɡ қақпан：陷～қақпанға түсу. 

汫 jǐnɡ汫洲(Jǐnɡzhōu) тұзақ. 

刭(剄)jǐnɡ〈书〉бас кесу, бауыздау：

自～ өз өзін бауыздау. 

肼 jǐnɡ【зат.】 (химиялық) гидразин. 

颈 (頸)jǐnɡ①【зат.】  мойын, тамақ：

长～鹿 ұзын мойынды.② мойын：瓶～
бөтелкенің мойыны. 

【 颈 联 】 jǐnɡlián 【 зат. 】  люйши 

өлеңіндегі бесінші жол, тармақ. 

【颈项】jǐnɡxiànɡ【зат.】 тамақ. 

【颈椎】 jǐnɡzhuī【 зат.】  (анатомия) 

мойын омыртқа. 

景 1jǐnɡ ① ( ～儿 ) 【 зат. 】  табиғат 

көрінісі, жер бедері：雪～қар табиғат 

көрінісі.②  жағдай, ахуал：远～ алыс 

жағдай.③  театр өнері：内～әулеттік 

театр. ④ (Jǐnɡ) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

景 2jǐnɡ ұрметтеу, бас ию, қадірлеу：～

仰 үлкендерді құрметтеу. 

【 景 点 】 jǐnɡdiǎn 【 зат. 】  көркем 

орындар：旅游～  көркем орындарға 

серуендеу. 

【景观】 jǐnɡɡuān【 зат.】①  табиғат 

көрінісі ： 草 原 ～  жазық дала 

табиғатының көрінісі. ②  табиғат 

көрінісін тамашалау：人文～  табиғат 

көрінісіне өркениеттің таңдануы. 

【 景 况】 jǐnɡkuànɡ 【 зат. 】  ахуал, 

жағдай：我们的～越来越好  біздің 

жағдайымыз бара бара жақсарып 

жатыр. 

【景慕】jǐnɡmù〈书〉【ет.】 құрметтеу, 

пір тұту. 

【景颇族】 Jǐnɡpōzú【 зат.】  цзиньпо 

халқы, Тибет бөктерінде тұратын аз 

ұлттар. 

【景气】 jǐnɡqì①【 зат.】  көтерілу, 

даму ： ～ 指 数 上 升  даму 

көрсеткіштерінің көрсетімі.②【сын.】  

гүлдену, даму ：市场很不～  сауда 

нарығының гүлденуі. 

【景区】 jǐnɡqū 【 зат. 】  ландшафт 

бағы：开辟新～ ландшафт бақтарының 

жаңа жағын ашу. 

【景色】jǐnɡsè【зат.】 пейзаж, табиғат 

көрінісі. 

【景深】 jǐnɡshēn【 зат.】  фотосурет 

нақтылығы. 

【景泰蓝】 jǐnɡtài【 зат.】  клуазонне 

(эмальменжасалған бейнелеу 

бұйымдары). 

【 景 物 】 jǐnɡwù 【 зат. 】  табиғат 

көрінісі：山川秀丽，～宜人  тау мен 

тас арасындағы керемет табиғат 

көрінісі. 

【景象】 jǐnɡxiànɡ【 зат.】  белгі：太

平～тыныштық белгісі. 

【景仰】 jǐnɡyǎnɡ 【 ет.】  пір тұту, 

қадірлеу：～先生的为人 мырзаны адам 

ретінде пір тұту. 

【 景 遇 】 jǐnɡyù 【 зат. 】  тағдыр, 

пешене：～不佳  қиын тағдыр. 

【景致】jǐnɡzhì【зат.】 пейзаж：西山

有 几 处 好 ～  батыс тау бөктерінде 

бірнеше көркем пейзажды жерлер бар. 

儆 jǐnɡ  ескерту：～戒  қауіптілікті 

ескертіп айту. 

【儆戒】jǐnɡjiè қауіпсіздік шараларын 

қолдану. 

憬 jǐnɡ〈书〉 түсіну. 

【憬悟】jǐnɡwù〈书〉【ет.】 есін жинау, 

өз өзіне келу. 

警 jǐnɡ ①  абай болу, қауіпсіздік 

шараларын іске асыру：.② ：机～｜
сезім мүшелерінің ерекше жақсы 

жұмыс істеуі. ②  елшінің айтқанына 

құлақ түру. ④ полицияның 

қысқартылған атауы ： 民 ～ халық 

полициясы.⑤(Jǐnɡ)【зат.】 фамилияға 

қолданылады.. 

【 警 报 】 jǐnɡbào 【 зат. 】  қауіп 

дабылы ： 防 空 ～ әуе қорғаныс 

қызметінің қауіп дабылы. 

【警备】 jǐnɡbèi【ет.】  сақ болу：加

强～сақтықты күшейту. 

【警察】jǐnɡchá【зат.】 полиция. 

【 警 车 】 jǐnɡchē 【 зат. 】  полиция 

автокөлігі. 

【警灯】jǐnɡdēnɡ【зат.】 сигнал оты. 

【警笛】jǐnɡdí【зат.】①дабыл үні.②
полиция ысқырығы. 

【警督】 jǐnɡdū【 зат.】  бақылау, сақ 

болу, абай болу. 

【警方】jǐnɡfānɡ【зат.】 полиция. 

【警匪片儿】jǐnɡfěipiānr〈口〉【зат.】 

визиттік карточкасы. 

【警匪片】jǐnɡfěipiàn【зат.】 детектив 

фильмі. 

【警风】 jǐnɡfēnɡ 【 зат. 】  полиция 

мәнері. 

【警服】jǐnɡfú【зат.】 полиция киімі. 

【警告】 jǐnɡɡào①【 ет.】  сақ болу, 

абай болу.②【ет.】 ескерту. 

【警官】 jǐnɡɡuān【 зат.】  офицерлік 

шен. 

【警棍】 jǐnɡɡùn【 зат.】  полицейлік 

аса таяқ. 

【警号】 jǐnɡhào【 зат.】  полицейлік 

дабыл. 

【警花】jǐnɡhuā【зат.】  сырт келбеті 

тартымды әйел полиция қызметкері. 

【警徽】 jǐnɡhuī【зат.】  полиция төс 

белгісі. 

【警纪】jǐnɡjì【зат.】 полиция тәртібі. 

【警监】 jǐnɡjiān 【 зат. 】  полиция 

қараушысы. 

【警戒】 jǐnɡjiè【 ет.】①  сақтыққа 

шақыру. ②  полиция жасатарының 

сақтық шараларын жүргізуі. 

【警戒色】 jǐnɡjièsè【 зат.】  ескерту 

бояуы. 

【 警 诫 】 jǐnɡjiè 同  сақтық пен 

абайшылыққа шақыру, ескерту жасау. 

【 警 句 】 jǐnɡjù 【 зат. 】  афоризм, 

қанатты сөз, эпиграмма. 

警 觉 】 jǐnɡjué сақ болу, қауіпсіздік 

шараларын қолдану, абай болу. 

【警力】 jǐnɡlì【 зат.】  полициялық 

күштер ： 部 署 ～ полиция күштерін 

орналастыру. 

【警龄】jǐnɡlínɡ【зат.】警察从事警务

工作的年数：他已有近十年～. 

【警犬】 jǐnɡquǎn【зат.】  полицейлік 

ит. 

【警容】 jǐnɡrónɡ 【 зат. 】  полиция 

қызметкерлерінің сыртқы пішіні мен 

жалпы тәртібі. 

【 警 嫂 】 jǐnɡsǎo 【 зат. 】  полиция 

қызметкерінің әйелін сыпайы түрде 

атау. 

【警示】jǐnɡshì【ет.】 ескерту, таңба：

予以～ белгі беру. 

【警世】 jǐnɡshì【 ет.】  көпшіліктің 

назарын салу ：～之作  көпшіліктің 

назарын сәтті түрде аудару. 

 

【警司】jǐnɡsī【зат.】 қараушы (түрме 

полициясы). 

【警惕】 jǐnɡtì【 ет.】  абайлау, сақ 

болу：提高～，保卫祖国  отанға 

қызмет еткенде сақ бол. 

【 警 卫 】 jǐnɡwèi ① 【 ет. 】  күзет 

ету：～连 бірігіп күзеттеу.②【зат.】 

күзет ： 门 口 有 ～  есік алдындағы 

күзетшілер. 

 

【 警 务 】 jǐnɡwù 【 зат. 】  полиция 

қызметі：～繁忙 полиция қызметі өте 

ауыр, қарбалас. 

【警衔】 jǐnɡxián 【 зат. 】  полиция 

қызметкерінің шені. 

【 警 械 】 jǐnɡxiè 【 зат. 】  полиция 

қызметкерлерінің қарулануы. 

【警省】jǐnɡxǐnɡ ойлану, ойын өзгерту, 

бас тарту. 

【警醒】 jǐnɡxǐnɡ①【 сын. 】   сақ 
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ұйықтау：他睡觉最～不过 ол өте сақ 

ұйықтайды.②【ет.】 сақ болу：鉴往知

来，值得我们～  өткен сабақтардың 

салдарынан,, ендігі әрі сақ боламыз.③

【ет.】 ескерту. 

【警用】jǐnɡyònɡ【сын.】 属性词.警务

上使用的：～专线｜～直升机. 

【警员】 jǐnɡyuán【 зат. 】  полиция 

қызметінің кіші жұмыскері. 

【警钟】jǐnɡzhōnɡ【зат.】 дабыл：这

次火灾给那些麻痹大意的人敲了～ осы 

жолы өрт туралы оларға дабыл қаққан 

адамдар білдіртті . 

【警种】 jǐnɡzhǒnɡ【 зат.】  полиция 

қызметінің жіктелуі. 

jìnɡ 

 

劲 jìnɡ күш, қуатты：刚～  батыл да 

күшті. 

【 劲 拔 】 jìnɡbá 〈 书 〉【 сын. 】  

қажымас қайратты：苍松～  қайратты 

жасыл бұтақ. 

【劲爆】 jìnɡbào【 сын.】   қызықты, 

ғажайып：场面～қызықты жағдай. 

【 劲 敌 】 jìnɡdí 【 зат. 】  қажырлы 

қарсылас. 

【劲歌】 jìnɡē【 зат.】  рух беретін, 

әскери ән айтып адымдау. 

【劲旅】 jìnɡlǚ【 зат.】 күшті әскер, 

таңдаулы шеп. 

【劲射】jìnɡshè【ет.】 мерген ату：一

脚 ～ ， 球 应 声 入 网  бір атқаннан 

жаңғырық барлық жаққа естілді. 

【 劲 升 】 jìnɡshēnɡ 【 ет. 】  күшті 

көтерілу ： 股 指 ～  акция (құнда 

қағаздар) бағасы күрт көтерілді. 

【劲舞】jìnɡwǔ【зат.】  белсенді би：

青春～жастардың тамаша биі. 

径 jìnɡ① жалғызаяқ жол：山～таудағы 

жалғызаяқ жол.② мақсатқа жету жолын 

образды түрде айту.③【үс.】 тік жүру, 

алға басу：～自答复 өзі тік жауап берді.

④ математикалық диаметрдің қысқаша 

жазылуы. 

【径流】 jìnɡliú【 зат.】  судың ағып 

кететін жері. 

【径情直遂】 jìnɡqínɡzhísuì барлығы 

жақсы, ойдағыдай, мінсіз жүруі. 

【径赛】jìnɡsài【зат.】 (спорт) кросс, 

жүгіруден жарыс. 

【径庭】 jìnɡtínɡ(旧读 jìnɡtìnɡ)〈书〉

【сын.】   ауқымды ауладағы өте тар 

жол：大有～ кең ауладағы тар жол. 

【径行】jìnɡxínɡ【үс.】 әрекет жасау, 

бірден іске кірісу. 

【 径 直 】 jìnɡzhí 【 үс. 】  шапшаң 

ілгерілеп жүру：登山队员～地攀登主

峰  альпинисттер тобы тау шыңына 

шапшаң көтерілді.  

【径自】jìnɡzì【үс.】 бірден, ешкімге 

айтпастан：他没等会议结束就～离去 

ол мәжілістің аяқталуын күтпестен, 

ешкімге айтпай бірден кетіп қалды. 

净 1( 淨 )jìnɡ ① 【 сын. 】   таза, 

ұқыпты ： ～ 水 тазартылған су. ②

【ет.】 тазалау, тазартып жуу：～一～

桌面儿 үстелдің үстін тазартып жуу.③

【сын.】  дәл, артықсызқ нық ：碗里的

水没喝～ ыдыс ішіндегі су дәл толып 

тұр. ④  таза, бөгде қаттар 

араласпааған：～重 пәк таза.⑤【үс.】 

тек қана：书架上～是科技书籍 кітап 

сөресінде тек қана ғылыми оқулықтар 

бар. 

净 2( 淨 )jìnɡ 【 зат. 】  театрда әйел 

әртістерінің бетіне жағатын бояуы. 

【 净 菜 】 jìnɡcài 【 зат. 】  базарда 

сатылатын тазартылған көкөністер：～

包 装 上 市  базарға барып оралған 

көкөністерді салу. 

【净产值】jìnɡchǎnzhí【зат.】 өнімнің 

таза құны. 

【 净 化 】 jìnɡhuà 【 ет. 】  тазалау, 

тазарту：～污水 суды тазартудан өткізу. 

【净尽】jìnɡjìn【сын.】  соңына дейін, 

жылтырағанға дейін тазалау：消灭～ 

соңына дейін жоқ болу, жер бетінен 

жоғалып кету, із түссіз жоғалу. 

【净角】jìnɡjué(～儿)【зат.】 тазалық2. 

【 净 口 】 jìnɡkǒu 【 зат. 】  ауызекі 

сөйлеуді қоспай сөйлеу. 

【净利】jìnɡlì【зат.】 таза пайда, кіріс. 

【净手】 jìnɡshǒu 【 ет.】①〈方〉 

қолды жуу：净一净手  қолды жуу.② 

дәретханаға отыру. 

【净桶】jìnɡtǒnɡ【зат.】 қайық. 

【净土】 jìnɡtǔ【зат.】①  будда ілімі 

бойынша жер бетіндегі жұмақ деген 

мағынаны білддіреді.② пәк таза жер：

这个风景区是难得的一块～  мына 

көркем аймақтың пәктігінің құны жоқ. 

【净余】jìnɡyú【ет.】 таза қалдық қалу, 

артылу：这个月～了三百元 осы айда 

таза үш жүз юань артылып қалды. 

【净重】jìnɡzhònɡ【зат.】 таза салмақ, 

стандарт бойынша «нетто». 

弪(弳)jìnɡ【мөл.】 радиан. 

胫(脛)jìnɡ【зат.】 (анатомия) жіліншік, 

қирақ. 

【胫骨】 jìnɡɡǔ【 зат.】  (анатомия) 

үлкен асықты жілік сүйегі. 

痉 (痙 )jìnɡ［痉挛］ (jìnɡluán)【 ет.】 

спазма, ұстаманың ұстап қалуы. 

竞 (競 )jìnɡ①  бәсекеге түсу, сайысқа 

түсу：～技 шеберліктен бәсекеге түсу.

②〈书〉  қатты, күшті：南风不～ 

қатты оңтүстіктен соққан жел. 

【 竞 标 】 jìnɡbiāo 【 ет. 】  бәсеке 

нарығында құн беру：这个工程有好几

家公司～ бұл инженерлік жоба біздің 

отбасы үшін нарықта жақсы бағалануда. 

【竞猜】 jìnɡcāi【 ет.】  кім бірінші 

тауып айтарында бәсекеге түсу, 

жарысу：灯谜～ жұмбақтың жауабын 

табуды жарысу. 

【竞答】 jìnɡdá【ет.】  сұраққа жауап 

беруде жарысу ： 法 律 知 识 ～  заң 

аясындағы сұрақтарға жауап беруде 

жарысу. 

【竞渡】 jìnɡdù【 ет.】①  қайықпен 

жүзуде жарысу ： 龙 舟 ～ айдаһар 

қайықтарында жүзуде сайысқа түсу.② 

суды жүзіп өтуден жарысу. 

【 竞 岗 】 jìnɡɡǎnɡ 【 ет. 】  жұмыс 

орнына, қызметке таласу. 

【竞技】 jìnɡjì【 ет.】  (спорт) сайыс 

ойындары, атлетикалық ойындар：～

状态  спорттық жарыс ойындарының 

түрлері. 

【 竞 技 体 操 】 jìnɡjìtǐcāo (спорт) 

спорттық гимнастика. 

【 竞 技 状 态 】 jìnɡjìzhuànɡtài  

атлетикалық ойындардың түрлері：～

良好 атлетикалық ойындадың керемет 

түрі. 

【竞价】 jìnɡjià 【 ет. 】  баға (құн) 

бәсекесі ： 轮 番 ～  құн бәсекесінің 

ауысуы. 

【 竞 卖 】 jìnɡmài 【 ет. 】  аукцион, 

жариялы бәсеке саудасы ： ～ 交 易 

аукционда мәмілеге келу, келісу. 

【竞拍】 jìnɡpāi【 ет.】①  аукционда 

сату：～活【ет.】 аукцион іс шарасы.

②  аукционның ішінде өзара баға 

беруден бақталасу：～价格直线上升 

аукцион масштабында бағалар (құн) 

бәсекесі. 

【 竞 聘 】 jìnɡpìn 【 ет. 】  жұмысқа 

қабылдау конкурсынан өту：～执教 

жұмысқа қабылдау конкурсынан өтуді 

үйрету. 

【竞赛】 jìnɡsài【ет.】  өзара жарысу, 

бақталасу, сайысқа түсу ： 体 育 ～ 

спорттық жарыстарға қатысу. 

【 竞 投 】 jìnɡtóu 【 ет. 】  келісімді 

бағаны ұсыну. 

【竞相】jìnɡxiānɡ【үс.】 өзара бәсеке, 

бақталастық：～购买  саудада бәсеке 

жүргізу. 

【 竞 销 】 jìnɡxiāo 【 ет. 】  жарысу, 

сайысқа түсу：这种产品在国际市场上

有 ～ 能 力  бұл өнім халықаралық 

нарықта үлкен бәсекеге ие. 

【竞选】 jìnɡxuǎn 【 ет. 】  кандидат 

кампанияларының сайлау алдындағ 

бәсекеге түсуі ： 参 加 总 统 ～ 

президенттік сайлау алдындағы 

кампаниялардың бәсекелесуі. 

【竞争】 jìnɡzhēnɡ【 ет.】  қарсыласу, 

бақталасу, бәсекелесу：贸易～  сауда 

баталастығы. 

【竞走】 jìnɡzǒu 【 зат. 】  спорттық 

жүріс (спорттық жаттығулардың бір 

түрі). 

竟 1jìnɡ ①  аяқтау ：未～之业 . ② 

басынан аяғына дейін, соңына дейін, 
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толығымен：～日  күні бойы.③〈书〉

【 үс. 】  соңында, аяқталу. ④ (Jìnɡ)

【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

竟 2jìnɡ 【 үс. 】  күтпеген жерден 

шығу：真没想到他～敢当面撒谎 оның 

осылайша адамның бетіне қарап өтірік 

айтатының күтпеген едім. 

【 竟 然 】 jìnɡrán 【 үс. 】  соңында, 

нәтижесінде, ақыр аяғында2：这样宏

伟的建筑，～只用十个月的时间就完成

了 мына керемет ғимарат ақыр аяғында 

он айда салынап бітті. 

【竟日】jìnɡrì〈书〉【үс.】 күні бойы, 

таңертеңнен кешке дейін ： ～ 游 乐 

таңертеңнен кешке дейін ойын сауық 

құру. 

【竟至】jìnɡzhì【ет.】 қорытындылау, 

нәтижеге келу：～如此之多 осылайша 

қорытынды шешімге келу. 

【竟自】jìnɡzì【үс.】 әуел бастан ақ. 

婧 jìnɡ〈书〉 дарынды, талантты қыз 

бала. 

靓(靚)jìnɡ〈书〉 сыланып тарану. 

【靓妆】 jìnɡzhuānɡ 〈书〉【 зат. 】 

сыланған, салтанатты киінген. 

敬 jìnɡ①  қадірлеу, құрметтеу：肃然

起～ аса қадірлеу.② құрмет：～请指教 

айтылған сөздерге аса қадірмен құлақ 

асу.③【ет.】 сыпайы түрде ұсыну：～

酒 сыпайы түрде ішімдік ұсыну.④(Jìnɡ)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【敬爱】 jìnɡ’ài【 ет.】  аса қадірлеу, 

құрметтеу, жақсы көру：～父母  ата 

ананы құрметтеу. 

【敬称】 jìnɡchēnɡ①【ет.】  қадірлеу, 

құрметтеу：因为知识广博，同学们

都～他 “ 小先生 ”. ②【 зат. 】  аса 

қадірмен адамға сөйлеу, оны құрметтеп 

атау： “小先生 ”是同学们对他的～ 

сыеыптастарын оны құрметтеп 

«кішкене мырза» деп атайды. 

【敬辞】 jìnɡcí【 зат.】  сыпайылық 

танытып сөйлеу. 

【 敬 而 远 之 】 jìnɡ ér yuǎn zhī 

сыпайылық пен құрмет көрсетіп өз өзін 

алшақ ұстау. 

【 敬 奉 】 jìnɡfènɡ 【 ет. 】 ①  діни 

шенеунік.②құрметтеп бас ию：～锦缎

一匹   құрмет ретінде бір орам атлас 

матасын тарту ету. 

【敬服】 jìnɡfú【 ет.】  мойынсыну, 

құрметтеп айтқанын тыңдау, айтқанын 

орындау：他为人正直，让人～  оның 

тік мінезділігі басқаларды өзін 

құрметтеп айтқанын орындауға 

мүдделендіреді. 

【敬告】jìnɡɡào【ет.】 сыпайы түрде 

ескерту：～读者  аудиторияға сыпайы 

түрде ескерту жасау. 

【敬贺】 jìnɡhè【ет.】  (ресми түрде) 

құттықтауға мәртебесі беріледі. 

【敬候】jìnɡhòu【ет.】① күту：～回

音  жауап хатын күту.②  барып хал 

жағдай сұрау, кіріп кету ： ～ 起 居 

күнделікті хал жағдайын біліп қайту, 

сұрау. 

【敬酒不吃吃罚酒】jìnɡ jiǔ bù chī chī fá 

jiǔ жақсылықпен көнбесе, 

жамандықпен көндіру. Жақсы жолмен 

болмаса, жаман айла қолдану. 

【敬老院】jìnɡlǎoyuàn【зат.】 қарттар 

үйі. 

【敬慕】 jìnɡmù【ет.】  таңырқау, пір 

тұту, бас ию. 

【敬佩】jìnɡpèi【ет.】  таңырқау, пір 

тұту, бас ию. 

【敬畏】 jìnɡwèi 【 ет. 】  пір тұту, 

қастерлеу：令人～  мейірімді адамды 

қастерлеп пір тұту. 

【 敬 羡 】 jìnɡxiàn 【 ет. 】  көре 

алмаушылықпен қарау, іштарлықпен 

қарау：他的学问、人品都令人～ оның 

сауаттылығы көп ел арасында көре 

алмаушылық тудырады. 

【 敬 献 】 jìnɡxiàn ：  құрметпен, 

сыпайылықпен ұыну: 向烈士陵墓～花

圈 қаһармандардың моласының басына 

барып құрметпен гүл шоқтарын қою. 

【 敬 谢 不 敏 】 jìnɡxièbùmǐn өзінің 

мүмкіншілігін төмен санап ұсынытан 

бас тарту. 

【敬仰】jìnɡyǎnɡ【ет.】 үміт арту：他

是青年们～的导师 ол жастардың үміт 

артып отырған жетекшісі болып 

табылады. 

【敬业】jìnɡyè【ет.】 жұмысқа беріліп 

істеу, жан тәнімен қызметіне өзін 

арнау ： 爱 岗 ～ сүйікті ісін беріліп 

атқару. 

【敬意】 jìnɡyì【зат.】  қадір, құрмет, 

қастер：他让我转达对你的～ ол мені 

сенің қадіріңді жеткізуге мәжбүр етті. 

【敬赠】jìnɡzènɡ【ет.】 қошемет айту. 

【敬重】 jìnɡzhònɡ【 ет.】  құрметтеу, 

қадірлеу, қастерлеу. 

【敬祝】 jìnɡzhù【 ет.】  құрметпен 

тілеу：～身体健康 бар құрметпен сізге 

зор денсаулық тілеймін. 

靖 jìnɡ①  тыныш, бейбіт：地方安～ 

тыныш жер. ②  тұрақты, 

бірсарынды：～乱 бірсрынды даулы.③

(Jìnɡ)【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【 靖 康 】 Jìnɡkānɡ 【 зат. 】  Сун 

династиясы кезінің әулеті （ 1126—

112）. 

【静鞭】 jìnɡbiān 【 зат. 】  дәстүрлі 

«тыныштық арқаны». 

【 静 场 】 jìnɡchǎnɡ 【 ет. 】  театр 

қойылымы аяқталғаннан кейін 

көрермендерді театр бөлмесінен 

шығару. 

【静电】 jìnɡdiàn【 зат.】  статикалық 

электрика. 

【静电感应】 jìnɡdiànɡǎnyìnɡ (физика) 

электростатикалық индукция. 

【 静 观 】 jìnɡɡuān 【 ет. 】  шеттен 

бақылау, қадағалау ： 在 一 旁 ～ 

жанынан бақылау. 

【静候】 jìnɡhòu【 ет.】  тып тыныш 

отырып күту：～佳音 жайлы хабарды 

сабырға түсіп күту. 

【静脉】 jìnɡmài【 зат.】  (медицина) 

вена, қан тамырлары. 

【 静 脉 曲 张 】 jìnɡmàiqūzhānɡ 

(медицина) қан тамырларының 

врикозды кеңеюі. 

【静谧】jìnɡmì〈书〉【сын.】  тыныш, 

бейбіт：～的园林 тыныш саябақ. 

【静默】 jìnɡmò①【 сын.】   толық 

үнсіздік.②【 ет.】  траурдық үнсіздік 

сақтау ： ～ 三 分 钟  үш минуттық 

үнсіздік жариялау. 

【静穆】 jìnɡmù【 сын.】   үнсіздік, 

тыныштық：～的灵堂  ата бабаларды 

еске алатын бөлме. 

【静悄悄】jìnɡqiāoqiāo(～的)【сын.】  

тып тыныш, үнсіз：夜深了，四周～的 

түн батып, айнала тыныштыққа бөленді. 

【静态】 jìnɡtài (физика) физикалық 

статика. 

【静物】jìnɡwù【зат.】 жансыз зат, өлі 

есімді заттар：～画 жансыз сурет. 

【静心】jìnɡxīn【ет.】 жүрегі орынна 

түсу, уайымдамау, сабыр сақтау：～读

书 сабырлықпен оқу. 

【静养】jìnɡyǎnɡ【ет.】 тыныштықта 

демалу：你这病需要～一段时间  сен 

бұл ауруыңнан айығу үшін 

тынышытықта демалу керексің. 

【静园】 jìnɡyuán 【 ет. 】  саябақты 

тазалау, адамдардан босату. 

【静止】 jìnɡzhǐ【 ет.】  тыныштық 

сақтау, сабыр сақтау：一切物体都在不

断地运【ет.】，它们的～和平衡只是暂

时的，相对的. 

【静坐】jìnɡzuò【ет.】① тыныштықта 

отыру.② діни сенім бойынша бәрінен 

тартынып жалғыздықта отыру. 

境 jìnɡ① шекараа：国～ мемлекеттің 

шекарасы.②  жер, аймақ：如入无人

之～ ешкімнің жеріне баспау.③ ахуал, 

жағдай, аумақ ： 家 ～  отбасылық 

жағдай. 

【 境 地 】 jìnɡdì 【 зат. 】 ①  ахуал, 

жағдай：处于孤立的～  жалғыздық 

жағдайын бастан кешіру. ②  аумақ, 

аймақ. 

【境界】 jìnɡjiè【 зат.】①  шекара.② 

шек：思想～ ойлаудың шегі. 

【境况】 jìnɡkuànɡ【 зат.】  жағдай, 

ахуал：近年家庭～略有好转  соңғы 

жылдары отбасылық жағдай әлдеқайда 

жақсарды. 

【境域】 jìnɡyù【 зат.】①  шекара.② 

шек. 
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【 境 遇 】 jìnɡyù 【 зат. 】  жағдай, 

ахуал：～不佳 нашар жағдай. 

獍 jìnɡ «ата анасын жейтін жолбарыс», 

рахметі жоқ жаман бала мағынасында. 

镜 (鏡 )jìnɡ көз жанары：穿衣～  көз 

тұндырарлықтай киіну.  

【 镜 花 水 月 】 jìnɡhuāshuǐyuè «су 

бетіндегі ай сәулесі», елес. 

【 镜 框 】 jìnɡkuànɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

көзілдіріктің жиектемесі. 

【镜片】 jìnɡpiàn【 зат.】  оптикалық 

әйнектер, линзалар. 

【镜台】jìnɡtái【зат.】 әйел адамның 

сыланатын айнасы. 

【镜头】jìnɡtóu【зат.】① объектив.② 

линза, оптикалық әйнек.③  фотосурет 

кадры. 

【镜匣】jìnɡxiá【зат.】 несессер. 

【 镜 箱 】 jìnɡxiānɡ 【 зат. 】 ① 

фотоаппарат салатын қапшық, футляр.

② керек жарақтар салатын суырма. 

【 镜 子 】 jìnɡ·zi 【 зат. 】 ①  айна, 

әйнек：照～ айнаға қарану.②〈口〉 

көзілдірік：戴～ көзілдірікті тағу. 

 

jiōnɡ 

 

坰 jiōnɡ〈书〉 жабайы табиғат. 

( 駉 )jiōnɡ 〈 书 〉 ①  мықты, 

байланған, күтілген жылқы：～～牡马 

байланған, жақсы күтілген айғыр. ② 

жүйрік ат. 

扃 jiōnɡ〈书〉① есіктің құлпы.② есік.

③ есікті құлыптау, есікті жабу. 

 

jiǒnɡ 

 

冏 jiǒnɡ〈书〉①  сәуле, жарық. ② 

жарқыраған, сәулелі, жарық. 

炅 jiǒnɡ〈书〉① күн саәлесі.② жарық, 

жарқырау, сәуле. 

迥 jiǒnɡ〈书〉① алыс：山高路～ тауға 

апаратын жол өте алыс.②  бірденеге 

жетуге алыс болу, әлдеқайда нашар 

болу. 

【迥别】 jiǒnɡbié 【 сын. 】   үлкен 

айырмашылық болу, мүлдем 

ұқсамаау：新城与旧城～  жаңа қала 

мен көне қаланың бір бірінен үлкен 

айырмашылығы бар. 

【迥然】 jiǒnɡrán 【 сын. 】   қатты 

ерекшелену, айырмашылықтың көзге 

басыларлықтай болуы：一个沉着，一

个急躁，他俩的性格～不同  біреуі 

салқын, сабырлы, ал екіншісі 

қызуқанды, олар екеуінің мінездері 

қатты ерекшеленеді. 

【 迥 异 】 jiǒnɡyì 【 сын. 】   қатты 

ерекшелену：风格～  мінездердің бір 

бірінен қатты ерекшеленуі. 

泂 jiǒnɡ〈书〉① алыс. 

炯 jiǒnɡ 〈书〉  жарық, жарыраған, 

сәулелі：～然 сондай жарық. 

【 炯 炯 】 jiǒnɡjiǒnɡ 【 сын. 】  

жарқылдаған, жап жарық：目光～ көз 

жанарының жарқырауы. 

煚 jiǒnɡ〈书〉 көз жанары. 

颎(熲)jiǒnɡ〈书〉оттың жарығы. 

窘 jiǒnɡ①【сын.】   кедей, жоқтықта 

болу ： 家 境 很 ～  отбасының 

материалдық жағдайы өте нашар. ②

【сын.】  қиналу, қиындықта болу：我

事前没做准备，当时很～ мен бұл іске 

дайындалмағандықтан, қазір қиналып 

жатырмын. ③ 【 ет. 】  абдыратып 

тастау：用话来～他 сөйлесіп отырып 

оны абдыратып тастады. 

【 窘 促 】 jiǒnɡcù 〈 书 〉【 сын. 】  

қысылған, қиналған, абыржыған. 

【窘境】jiǒnɡjìnɡ【зат.】 қиын жағдай, 

нашар ахуал ：陷入  қиын жағдайға 

ұшырау. 

【窘况】 jiǒnɡkuànɡ 【 зат. 】  қиын 

жағдай, нашар ахуал. 

【窘迫】 jiǒnɡpò 【 сын. 】  ①  өте 

кедей：生计～ өте кедей өмір сүру.②

қиындықтар：处境～қиын жағдай. 

【窘态】jiǒnɡtài【зат.】 ұялып қысылу, 

қынжылу：他被大家笑得红了脸，站也

不是，坐也不是，显出一【үс.】～ 

оған барлығы күлгендіктен, ол 

қысылып ұялып кетті. 

 

jiū 

 

勼 jiū〈书〉жиналу, топталу. 

纠 -1 ( 糾 ) jiū ①  қиындату, 

шырмалау：～纷  барлығы шатасып 

кету. ② (Jiū) 【 зат. 】  дфамилияға 

қолданылады.. 

纠 -2(糾 )jiū жиналу, тұйықталу：～合 

жиналып келісімге келу. 

纠-3(糾)jiū①〈书〉  қадағалау：～察 

қадағалау жұмысын жүргізу.② жөндеу, 

дұрыстау：～偏  қисайғанды түзулеу, 

дұрыстау. 

【纠察】 jiūchá①【 ет.】  қадағалау, 

бақылау：～队 бақылау полициясы.②

【зат.】  патруль：担任～  патрульдік 

қызмет атқару. 

【纠错】jiūcuò【ет.】 қателерді жөндеу. 

【纠纷】 jiūfēn【 зат.】  дау, шатақ, 

тәртіпсіздік：调解～ дауды шешу. 

【纠风】 jiūfēnɡ【 зат.】  тұрақталған 

қызметті немесе дәстүрді өзгерту, 

дұрыстау ： 抓 好 ～ 工 作  жұмысты 

жақсы жаққа қарай өзгерту. 

【纠葛】 jiūɡé【 зат.】  былыққан іс, 

түсініксіз, шатасқан іс：他们之间有

过～  олар екеуі көптеген былыққан 

істерді бастан өткізді. 

【 纠 合 】 ( 鸠 合 )jiūhé 【 ет. 】 

шоғырландыру, топтастыру：～党羽，

图 谋 不 轨  жаман істі жоспарлап 

шоғылрандыру. 

【纠集】 (鸠集 )jiūjí【 ет.】  жинау, 

топтастыру, шоғырландыру. 

【 纠 结 】 jiūjié 【 ет. 】  өзара 

байланыстыру ： 藤 蔓 ～  лиан 

гүлдерінің өзара байланысып, 

шырмалып өсуі. 

【纠偏】jiūpiān【ет.】 дұрыстау, түзету, 

қалпына келтіру. 

【纠正】 jiūzhènɡ【 ет.】  өзгертулер 

енгізу, түзеу, дұрыстау：～姿势 мінез 

бен мәнерді дұрыстау. 

鸠 (鳩 )jiū【 зат.】  (зоология) орман 

кептері (көгершін текстес кішкене 

құстың бір түрі). 

【鸠合】 jiūhé жинау, ұйымдастыру, 

топтастыру. 

【 鸠 集 】 jiūjí жинау, бірлестіру, 

ұжымдасыру. 

【鸠【 сын.】  鹄面】 jiūxínɡhúmiàn 

«кептердің деенсі мен ақудың мойны», 

өте арық адамды айтқан мағынада. 

【 鸠 占 鹊 巢】 jiūzhànquècháo басқа 

біредің затын (орнын, үйін т.б.) 

иемденіп алу. 

究 jiū① мұқият зерттеу,：研～ мұқият 

тазалау. ② 〈 书 〉【 үс. 】  соңында, 

қорытындылай：此事～应如何办理? 

Мына іспен соңына дейін алай 

айналысты? 

【究办】jiūbàn【ет.】 сот тергеуі：依

法 ～  қаңдарға сәйкес сот тергуін 

жүргізу. 

【究根儿】jiūɡēnr〈口〉【ет.】 мұқият 

зерттеу, толығымен түсініп зерттеу：这

事已经了结，不必～了 бұл іс аяқталып 

қалды, мұқият зерттеудің қажеті жоқ. 

【究诘】 jiūjié〈书〉【 ет.】  тергеу, 

сұрастыру. 

【究竟】 jiūjìnɡ①【 зат.】  басынан 

аяғына дейін, түгелімен：大家都想知

道个～  барлығы түгелімен осы істі 

толығымен түсінді.②【үс.】  сұраулы 

сөйлмдерді білдіреді：～是怎么回事? 

Бұл не деген жұмыс. ③ 【 үс. 】 

ақырында, соңында, нәтижесінде ：

她～是经验丰富，说的话很有道理 

ақырында оның тәжірибесі мол, сөйлеу 

мәнері жақсы болды. 

【究问】 jiūwèn 【 ет. 】  істі сотта 

қарастыру, білмегенше қайтпау, 

сұрастыру：此事不予～  бұл жайлы 

сұрастыруға болмайды. 

赳 jiū［赳赳］ (jiūjiū)【 сын.】   ер 

жүрек, батыл, қаһарман：～武夫  ер 

жүрек жауынгер. 

阄（鬮） jiū(～儿 )【 зат.】  жребий 

бойынша ұтыс табу, лотереяны ұтып 

алу. 

揪 jiū【ет.】 қыршып ұстау, сап беріп 
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ұстап алу：～耳朵 құлағынан қыршып 

ұстап алу. 

【揪辫子】jiūbiàn·ziбіреудің сәтсіздігін 

немесе қателігін негізге алу. 

【 揪 心 】 jiūxīn 〈 口 〉【 сын. 】  

уайымдау, апа жеу, абыржу：孩子这么

晚还没回来，真让人～  балалардың 

кешігіп оралмауына адамдар 

уайымдады. 

【啾唧】 jiūjī【 ел.】   (еліктеу сөз) 

құстардың сайрауы. 

【啾啾】 jiūjiū【 ел.】   (еліктеу сөз) 

ызыңдау, кісінеу, өкіру, бақыру, 

сыңғырлау, ысқыру. 

樛 jiū〈书〉салбырап, төмен асылып 

өсетін ағаштар. 

鬏 jiū(～儿)【зат.】 шашты түйіп жинау. 

 

jiǔ 

 

九 jiǔ①数 (сан есім) тоғыз.②【зат.】 

тоғызыншы, тоғыздық ： ～ 尽 寒 尽 

қысқы тоғыздықтар аяқталғанда аяз та 

қайтады.③ тоғыз реттік：～泉｜тоғыз 

реттік қабат (о дүние деген мағынада).

④ (Jiǔ) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

【九重霄】jiǔchónɡxiāo【зат.】 аспан, 

көк. 

【 九 鼎 】 jiǔdǐnɡ 【 зат. 】 ①  Юй 

императоры кезіндегі тлғыз үш аяқты 

тұрғылар.② құрбан шалатын құрылғы. 

【九宫】jiǔɡōnɡ【зат.】 императорлық 

сарай. 

【 九 宫 格 儿 】 jiǔɡōnɡɡér 【 зат. 】 

каллиграфия жазбаларына арналған тор 

көзді қағаз беттері. 

【九归】 jiǔɡuī【 зат.】  арифметика, 

математика. 

【九角戏】jiǔjiǎoxì【зат.】  операның 

бір түрі. 

【 九 九 歌 】 jiǔjiǔɡē 【 зат. 】  Юй 

императоры кезінде жазылған тоғыз 

мадақтау өлеңі. 

【九九归一】 jiǔjiǔɡuīyī не істесең де 

соңында бір нәтиже шығады. 

【九流三教】 jiǔliúsānjiào үш дін мен 

тоғыз философиялық ағымдар. 

【九牛二虎之力】 jiǔniúèrhǔzhīlì «екі 

жолбарыс пен тоғыз бұқаның күші», 

өте күшті, мықты деген мағынада. 

【九牛一毛】jiǔ niú yī máo «тоғыз (көп) 

бұқаның арасынан бір тал шаш», өте аз, 

ештенеге тұрмайтын деген мағынада. 

【 九 泉 】 jiǔquán 【 зат. 】  мола, о 

дүние：～之下 молада жату. 

【九死一生】 jiǔ sǐ yī shēnɡ «тоғыз 

өлімге бір ғана өмір», өте қауіпті, өлім 

қауіпі бар. 

【九天】 jiǔtiān【зат.】  тоғызы қабат 

аспан. 

【九霄】 jiǔxiāo【 зат.】  көк, аспан, 

тәңір ：豪情冲～  тәккапарлығынан 

төбесі көкке жету. 

【九一八事变】 Jiǔ-Yībā Shìbiàn  он 

сегізінші қыркүйек күні болған 

Маньжурлік оқиға (Мукден қаласы 

маңындағы темір жол жарылысы). 

【九音锣】 jiǔyīnluó【 зат.】  юньло 

(қытай дәстүрлі музыкасының түрі). 

【 九 州 】 jiǔzhōu 【 зат. 】  ежелгі 

Қытайдың тоғыз негізгі облысы. 

【九族】 jiǔzú【 зат. 】  тоғызыншы 

атаға дейінгі әулеттер. 

久 jiǔ ① 【 сын. 】   ұзық уақытқа 

созылған：～别 көп ұзамау (тез арада).

②【зат.】 бұрынғы, өтіп кеткен：你来

了有多～ ? Сен келгелі бері қанша 

уақыт өтті.③ (Jiǔ)【 зат.】  фамилияға 

қолданылады.. 

【久别】 jiǔbié【 ет.】  ұқаз уақытқа 

қоштасу, көп уақыт бойы көріспеу：～

重逢  көп уақыт көріспегеннен кейін 

қайта қосылу. 

【久而久之】 jiǔérjiǔzhī көп (ұзақ) 

уақыт бойы：机器要不好好养护，～就

要生锈 егер көлікті (автомат, машина, 

құрылғы) жақсылап күтпесе, біраз 

уақыттан кейін тот басып кетеді. 

【久假不归】 jiǔ jiǎ bù ɡuī қарызға 

алынған затты ұзақ уақыт бойы 

қайтарып бермеу. 

【久久】 jiǔjiǔ【 үс.】  ұзақ уақыт, 

созылмады период：心情激【ет.】，～

不能平静 сезімдер тулаған кезде, ұзақ 

уақыт бойы сабаға келмейді. 

【久留】 jiǔliú【 ет.】  кідеріп қалу, 

кешігіңкіреу：此地不宜～  бұл жерге 

кешігуге болмайды. 

【久违】jiǔwéi【ет.】 көп уақыт бойы 

көріспеу, ұзақа қоштасу：～了，这几

年您上哪儿去啦 ? Көріспегелі көп 

болды, соңғы бірнеше жылда қайта 

кетіп қалдыңыз? 

【久仰】jiǔyǎnɡ【ет.】 «сізбен көптен 

бері танысқым келіп еді», «өзіңізге 

бұрыннан бері таңырқаймын». 

【久已】jiǔyǐ【үс.】 бұрыннан бері：

这 件 事 我 ～ 忘 了  осы іспен мен 

бұрыннан бері қарбаласып келемін. 

【久远】jiǔyuǎn【сын.】  әрқашанғы, 

тұрақты. 

氿 jiǔ географиялық атауларда 

қолданылатын қосымша сөз. 

玖 1jiǔ数 «тоғыз» саыны жазбаша жазу. 

玖 2jiǔ〈书〉 күңгірт қоңыр түсті тас. 

灸 jiǔ【ет.】 қолдан басып жандыру. 

韭（韮） jiǔ (ботаника) хош иісті көк 

пияз. 

【韭菜】 jiǔcài【 зат.】  (жусай) хош 

иісті көк пияздың түрі. 

【韭黄】 jiǔhuánɡ【 зат.】  (ботаника) 

пияз. 

酒 jiǔ 【 зат. 】①  алкогольді сусын, 

әдетте шарап дегенді білдіреді.② (Jiǔ) 

фамилияға қолданылады. 

【酒吧】jiǔbā【зат.】 түнгі клуб, бар 

тұрағы. 

【酒菜】jiǔcài【зат.】 ішімдіктен кейін 

желінетін жеңіл тамақ. 

【酒店】 jiǔdiàn 【 зат. 】①  шарап 

сатылатын кішігірім дүкен.② қонақ үй. 

【 酒 馆 】 jiǔɡuǎn( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

ресторан. 

【酒鬼】 jiǔɡuǐ【зат.】好(hào) алқаш, 

ішімдікке салынған адам. 

【酒酣耳热】jiǔhāněrrè қатты ішіп алу, 

мастыққа дейін ішімдік ішу. 

【酒花】 jiǔhuā 【 зат. 】  (ботаника) 

құлмақ өсімдігі. 

【酒会】 jiǔhuì【зат.】  салтанатты іс 

шараға байланысты ас беру, банкет. 

【酒家】jiǔjiā【зат.】 шарап сататын 

саудагер. 

【酒浆】jiǔjiānɡ〈书〉【зат.】 шарап, 

алкогольді сусын. 

【酒精】jiǔjīnɡ【зат.】 алкоголь, спирт. 

【酒力】jiǔlì【зат.】 шарапты көтере 

алатын адам：不胜～ шарапты енді іше 

алмау. 

【酒帘】 jiǔlián【 зат.】  асхананың 

маңдайша жазуы. 

【酒量】 jiǔliànɡ【 зат.】  алкгольді 

ішімдікті іше алу, көтеру：他～不行，

喝一口就脸红  ол ішімдікті көтере 

алмайды, бір ауыз шараптан кейін ақ 

қызарып шыға келеді. 

【酒令】jiǔlìnɡ(～儿)【зат.】 айыппұл 

ретінде шарап ішкізу (көңілді 

отырыстар кезінде қатысушылармен 

салынады). 

【 酒 囊 饭 袋 】 jiǔnánɡfàndài түкке 

тұрмайтын қажетсіз, пайдасы жоқ адам. 

【 酒 酿 】 jiǔniànɡ 【 зат. 】  күрішті 

ашыту жолымен жасалған шарап. 

【酒器】 jiǔqì【 зат.】  ішімдік ішуге 

арналған ыдыстар. 

【酒钱】jiǔqián【зат.】 күтуші  

 

қызметкерге қалдырылатын көп емес 

ақша соммасы. 

【酒曲】jiǔqū【зат.】 ашытқы. 

【酒肉朋友】jiǔròu pénɡ·you ішімдікті 

бірге бөлісіп ішетін дос. 

【酒色】 jiǔsè【 зат.】  ішімдік пен 

ойнас：～之徒  ішімдік ішіп, ойнас 

құратын арсыз адам. 

【酒食】 jiǔshí【 зат.】  ішімдік пен 

жейтін тамақтар. 

【酒水】jiǔshuǐ【зат.】① ішімдіктер：

餐 厅 备 有 二 十 多 种 ～ ресторанда 

ішімдіктердің жиырмадана стан түрі 

бар екен . ② 〈 方 〉  банкет 

ұйымдастыру ： 办 了 两 桌 ～  екі 

дастарханға жайып банкет 

ұйымдастрыу. 

【酒肆】 jiǔsì〈书〉【 зат.】  шарап 

сататын дүкен. 
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【酒徒】 jiǔtú【зат.】好（hào) алқаш 

адам. 

【 酒 望 】 jiǔwànɡ 【 зат. 】  шарап 

сататын дүкеннің маңдайша жазбасы. 

【酒涡】 jiǔwō 同  адам күлген кезде 

пайда болатын беттегі шұңқырлар. 

【酒窝】 jiǔwō(～儿 )【 зат.】  адам 

күлген кезде бетте пайда болатын 

кішкене шұңқыршалар. 

【酒席】 jiǔxí【 зат.】  салтанатты ас 

беру, банкет ： 摆 ～  банкет 

ұйымдастыру. 

【酒兴】jiǔxìnɡ【зат.】 ішімдік ішіп, 

көтеріңкі көңілде болу. 

【 酒 宴 】 jiǔyàn 【 зат. 】  құрметті 

қонақтарға арналған салтанатты іс 

шара. 

【酒药】jiǔyào【зат.】 ашытқы. 

【酒靥】 jiǔyè〈方〉【 зат.】   адам 

күлген кезде бетте пайда болатын 

кішкене шұңқыршалар. 

【酒意】jiǔyì【зат.】 мас болу：有了

几分～  бірнеше рюмкадан кейін мас 

болу. 

【酒糟】jiǔzāo【зат.】 шарап. 

【酒糟鼻】jiǔzāobí【зат.】 (медицина) 

ринофима. 

【酒渣鼻】jiǔzhābí【зат.】  алқаштың 

қызыл мұрны. 

【酒盅】jiǔzhōnɡ(～儿)【зат.】 ішімдік 

ішетін рөмкелер. 

【酒钟】 jiǔzhōnɡ 同  “ішімдік ішетін 

рөмкелер”. 

jiù 

 

旧(舊)jiù①【сын.】  өткен шақ, өтіп 

кеткен зат：～时代  өткен ғасыр.②

【сын.】  ескі, кәрі：念～ ескі ой.③

(Jiù)【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【旧案】jiù’àn【зат.】① бұрынғы сот 

ісі：积年～都已经清理完毕 көп жыл 

бұрының ысот ісетрінің барлығы 

жабылып қойған.② өткен оқиға：优抚

工作暂照～办理  бұрын жұмыс істеген 

қызметкерлердің отбасыларына көмек 

көрсету. 

【旧病】 jiùbìnɡ【 зат.】  ескі ауру, 

бұрыннан бері ауырып келе жатқан 

сырқат ：～复发  бұрынғы аурудың 

қайта жандануы. 

【旧部】jiùbù【зат.】 ардагерлер. 

【旧地】 jiùdì【 зат.】  байырғы жер, 

ежелгі аймақ ： ～ 重 游  байырғы 

мемкеніне қайта оралу. 

【 旧 调 重 弹 】 jiùdiàochónɡtán ескі 

әдетәне басу, бұрынғы ісін қайта 

жандандыру. 

【旧都】jiùdū【зат.】 көне астана. 

【旧恶】 jiù’è〈书〉【зат.】  бұрынғы 

пенделік, өткен қателік：不念～  ескі 

қателіктер жайлы ойламау. 

【旧观】jiùɡuān【зат.】 бұрынғы күй, 

өткен жағдай. 

【旧国】jiùɡuó【зат.】 отан, туған жер, 

туып өскен өлке. 

【旧好】jiùhǎo〈书〉【зат.】 ескі салт 

дәстүрлердің жақсы сақталуы：重修～ 

ескі әдет құрыпты қайта жандандыру.

②  бұрынна бері келе жатқан достық 

қарым қатынастар. 

【旧交】jiùjiāo【зат.】 ескі дос. 

【旧教】 jiùjiào【 зат.】  он алтынша 

қасырда пайда болған ескі, 

ортодоксалды ліім. 

【旧居】jiùjū【зат.】 бұрынғы тұрған 

мекен жайы. 

【旧历】jiùlì【зат.】 ескі стиль. 

【旧例】 jiùlì【 зат.】  бұрыннан бері 

келе жатқан тәртіп, тұрақталып қалған 

дәстүрлері ： 沿 用 ～  тұрақталған 

дәстүрлерді орындамау. 

【旧梦】 jiùmènɡ【 зат.】  бұрыннан 

бері армандап келеген заттар：重温～ 

ескі армандарды қайта еске түсіру. 

【旧情】 jiùqínɡ 【 зат. 】  бұрынғы 

жағдай, ескі достық қарым қатынас：

不忘～ ескі достықты ұмыт қалдырмау. 

【 旧 日 】 jiùrì 【 зат. 】  бұрында, 

баяғыда：想起～的情景  бұрынғының 

көрінісін еске түсіру. 

【旧诗】jiùshī【зат.】 өткен заманның 

поэзиясы. 

【旧石器时代】jiùshíqìshídài бұрынғы 

тас дәуірі, палеолит. 

【 旧 时 】 jiùshí 【 зат. 】  бұрынғы 

заманда, баяғыда. 

【旧式】jiùshì【сын.】   ескі, сәннен 

шығып кеткен：～长袍 сән үлгісі өтіп 

кеткен ұзын көйлек. 

【旧事】jiùshì【зат.】 өткен күндердің 

ісі：～重提 өткен күннің ісін  екінші 

рет ашу. 

【旧书】jiùshū【зат.】① ескі, ұсталған 

кітап.② көне заманның әдебитеі. 

 

【 旧 俗 】 jiùsú 【 зат. 】  ескі әдет 

ғұрыптар. 

【旧闻】 jiùwén【 зат.】  ескі, өткен 

оқиға. 

【 旧 物 】 jiùwù 【 зат. 】 ①  көне 

заманның мәдениеті, көне мәдени 

ескерткіштер. 

【旧习】 jiùxí【 зат.】  бұрынна келе 

жатқан салт дәстүрлер, ескі әдет 

ғұрыптар. 

【 旧 学 】 jiùxué 【 зат. 】  бұрынғы 

заманның филологиясы. 

【旧业】 jiùyè【зат.】   бұрын соңды 

қызмет еткен мамандығы, таныс 

қызмет аясы. 

【旧友】jiùyǒu ескі дос. 

【旧雨】jiùyǔ〈书〉【зат.】 (позияда, 

көркем шығармаларда, образды түрде 

айтылады) ескі дос：～新知  жаңадан 

пайда болған дос. 

【旧章】 jiùzhānɡ【 зат.】  ескі силь, 

бұрынғы дәстүр ：更定～  бұрынғы 

дәстүрлерге дұрыстаулар енгізу. 

【旧账】 jiùzhànɡ【зат.】  ескі қарзы, 

төленбеген қарыз ： 不 要 算～  ескі 

қарыздарды төлеп тұру керек. 

【旧知】jiùzhī【зат.】 ескі дос. 

【旧址】jiùzhǐ【зат.】 бұрынғы мекен 

жайы. 

【旧制】jiùzhì【зат.】 ескі, бұрыннан 

келе жатқан тәртіп. 

臼 jiù ① 【 зат. 】  күрішті тазалап 

майдалайтын аппарат, ортасында тасы 

бар (қол диірмен).②  қол диірменнің 

ортасындағы тас. 

【臼齿】jiùchǐ【зат.】磨牙(móyá) күре 

тіс. 

咎 jiù① қападан болған қылмыс：引～

自责 өз өзін қылмыс үшін кінәлау .② 

кінә тағу, балағаттау ： 既 往 不 ～ 

өткенге кінә тақпа.③〈书〉 зұлымдық, 

қастандық. ④ (Jiù) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады.. 

【咎由自取】jiùyóuzìqǔ өзіне сол керек, 

сауап болу, өз кінәсін өзі көтеру. 

疚 jiù〈书〉 көп уақыт бойы жазылмай 

ауыру ： 负 ～  өзіне ұзақ ауыратын 

сырқат табу. 

柩 jiù марқұмның денесі бар табыт：

灵～ өлген адамның жаны. 

救(捄) jiù【ет.】① апаттан құтқару：～

命  апаттан құтақаруға сөз беру. ② 

адамдарға көмек көрсету：～荒 әбден 

жүдеген адамға көмек көрсету.  

【救兵】jiùbīnɡ【зат.】 әскери көмек, 

әскерлер қатарының толықтауы：搬～ 

әскери көмек қабылдау. 

【救场】jiùchǎnɡ【ет.】 ：～如救火. 

【救国】jiùɡuó： отанын, туған жеін 

қорғау, құтқару: ～救民  отандастарын 

құтқару. 

【救护】jiùhù①【ет.】  медициналық 

көмек көрсету：～队 әскери бөлімшеге 

медицианлық көмек көрсету.②【зат.】 

санитарлық көмек. 

【救荒】 jiùhuānɡ 【 ет. 】   төнгелі 

тұрған апаттан құтқару, ашаршылықтан 

сақатну：～作物 егіннің құртылуынан 

сақтану. 

【救火】jiùhuǒ【ет.】 өрт сөндіру：～

车 жанып жатқан арбаны сөндіру. 

【救急】jiùjí【ет.】 жедел жәрдем беру. 

【救济】 jiùjì 【 ет. 】  материалдық 

көиек көрсету, қаржылай қолдау 

көрстету ： ～ 粮  астық өндіруге 

қаржылай көмек көрсету. 

【 救 驾 】 jiùjià 【 ет. 】  апаттан 

сақтандыру, басқаларды құтқару. 

【救苦救难】 jiù kǔ jiù nàn қайғы 

қасіретке ұшырағандарға көмек көрсету. 

【 救 命 】 jiùmìnɡ 【 ет. 】  өмірін 
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құтқару：治病～ емдеу арқылы өмірін 

сақтап қалу. 

【救生】jiùshēnɡ【ет.】  өмірі сақтап 

қалу：水上～ су бетінде өмірін сақтап 

қалу. 

【救生服】jiùshēnɡfú【зат.】 құтқару 

көкірекшесі. 

【救生圈】 jiùshēnɡquān【 зат.】  суға 

батып бара жатқан адамға берілетін 

«құтқарушы шеңбер». 

【 救 生 艇 】 jiùshēnɡtǐnɡ 【 зат. 】 

құтқарушы қайық. 

【救生衣】 jiùshēnɡyī【 зат.】   суға 

батып бара жатқан адамға берілетін 

«құтқарушы шеңбер». 

【救世主】Jiùshìzhǔ【зат.】 (христиан 

діні) құтарушы Иисус. 

【 救 市 】 jiùshì 【 ет. 】  орталық 

банктердің нарықты құтқаруы. 

【 救 死 扶 伤 】 jiùsǐfúshānɡөлімнен 

құтақру, жарақат алғандарға көмек 

көрсету ：～，是医务人员的职责 

жарақат алғандарға көмек көрсету 

медициналық ұйымның міндеті болып 

саналады. 

【救亡】jiùwánɡ【ет.】 өлімнен аман 

алып алу：～图存 өлімнен аман қалу 

жолын табу. 

【救亡图存】 jiùwánɡtúcún Отанын 

өлімнен құтқару. 

【 救 险 】 jiùxiǎn 【 ет. 】  бұзылған 

көліктерді таситын жүк көлігі. 

【救星】 jiùxīnɡ【 зат.】  «құтқаушы 

жұлдыз», құтқарудың белгісі, символы. 

【救应】 jiù·yinɡ【 ет.】  қынжылмай 

көмектесу, шын ниетпен көмек көрсету. 

【救援】jiùyuán【ет.】 көмектесу：请

求～ көмек беруді жалынып сұрау. 

【 救 灾 】 jiùzāi 【 ет. 】 ①  апаттан 

жәбірленгендерге көмек көрсету. ② 

апаттың, зіл заланың алдын алу. 

【救治】 jiùzhì 【 ет. 】  ауруадамды 

емдеп жазу, құтқарып алу：全力～伤员 

жарақаттанған адамға бар күшімен 

көмек көрсетіп, емдеу. 

【 救 助 】 jiùzhù 【 ет. 】  құтқару, 

көмектесу：～灾民  табиғат аптынан 

жапа шеккендерді құтқару. 

【厩肥】jiùféi【зат.】 малдың қиы. 

就 -1jiù①  жақындап қалу：避难～易 

паналайтын жердің жақындап қалуы.② 

жету, басталу.③ ұшырау, қатысу：～歼 

жаппай жоюға ұшырау. ④  аяқталу, 

тұрақталу, біту ： 功 成 【 зат. 】 ～ 

қызметі үшін аты шықты. ⑤ 介 

бірдененің арқасында, өзіне пайда 

көріп：～便  өзіне ыңғайлы болу.⑥

【ет.】 тамақтың түрі. 

就 -2jiù 连  бір әрекеттің екінші бір 

әрекеттен кейін бірден орын алуы：

你～送来，我也不要 сен жібергеннен 

кейін ақ маған керек емес боды. 

【 就 伴 】 jiùbàn 【 ет. 】  біреуге 

серіктестік құру：我想跟你～进城 мен 

сенімен бірге қалаға шыққым келеді. 

【就便】jiùbiàn(～儿)【үс.】 ыңғайлы 

жағдай туғанда, жолшыбай, 

айтпақшы：你上街～把这封信发了 сен 

көшеге шыққанда жолшыбай мына 

хатты салып жіберші. 

【就餐】jiùcān【ет.】  тамақтану, нан 

тауып жеу：他们几个在机关食堂～ 

олар бірнешеу болып осы асханада 

тамақтанады. 

【就此】jiùcǐ【үс.】 осыдан：～前往 

осыдан бұрын. 

【就道】 jiùdào〈书〉【 ет.】  жолға 

шығу, аттану：束装～жолға шығатын 

жүкті  дайындау. 

【就地】jiùdì【үс.】 осында：～正法 

заңның осы жерінде. 

【就读】jiùdú【ет.】 оқу：早年曾～于

清 华 大 学  жас кезімде Чинхуа 

Университетінде оқыдым 

【 就 范 】 jiùfàn 【 ет. 】  бас ию, 

мойынсыну：迫使～ көндіру. 

【就合】jiù·he〈方〉【ет.】① үйрену, 

ыңғайлану：你别～他 сен оған үйренбе.

② ыңғайлану. 

【就歼】jiùjiān【ет.】 жойылу：残敌

全部～ толығымен жойылу. 

【就教】jiùjiào【ет.】 ақылдасу, кеңес 

сұрау ： 移 樽 ～ қонақты құрметтеп 

кеңесін сұрау. 

【就里】jiùlǐ【зат.】 істің мән жайы：

不知～ істің мән жайын білмеу. 

【就擒】jiùqín【ет.】 тұтқынға түсу：

束手～  қол байланып тұтқынға түсіп 

қалу. 

【就寝】 jiùqǐn【 ет.】 демалуға кету, 

ұйқыға бату：按时～ уақытылы ұйқыға 

кету. 

【 就 任 】 jiùrèn 【 ет. 】  қызметке  

шығу：～总统 президенттің қызметіне 

кірісу. 

【就势】jiùshì【үс.】 сәтті қолдану. 

【就事论事】 jiùshìlùn shì істің мән 

жайын білмей тұра оны сөз қылып 

талқылау. 

【 就 手 】 jiùshǒu( ～ 儿 ) 【 үс. 】 

жолшыбай, біратыла：出去时～儿把门

带上  шығып бара жатқанда біратыла 

есік алдындағы күзетті шақыра салшы. 

【 就 算 】 jiùsuàn 〈 口 〉 连  егер, 

тіпті：～有困难，也不会太大  тіпті 

қиын болса да, ауырсынба. 

【就位】 jiùwèi 【 ет. 】  өз орнына 

тұру ： 主 席 团 ～  президиумда өз 

орнына тұру. 

【就绪】 jiùxù【 ет.】  алға басу：大

致～ негізінде алға жылжу. 

【就学】jiùxué【ет.】  мектепке бару, 

оқуға кірісу：～于北京大学  Пекин 

университетіне оқуға түсу. 

【就业】 jiùyè【ет.】  қызметке тұру, 

жұмысқа кірісу：劳【ет.】～  еңбекке 

кірісу. 

【就医】jiùyī【ет.】 дәрігерге көріну：

小 病 可 到 社 区 医 院 ～  кішкене 

сырқаттанғанда дәрігерге көріну керек. 

【就义】 jiùyì【ет.】  өз ісіне мықым 

болу：从容～ өз ісіне адал болу. 

【就诊】jiùzhěn【ет.】 дәрігерге көріну. 

【就正】jiùzhènɡ【ет.】 дұрыстау：现

将拙文公开发表，以～于读者. 

【 就 职 】 jiùzhí 【 ет. 】  қызметке 

кірісу：～演说  жұмыс орынында сөз 

сөйлеу. 

【就中】jiùzhōnɡ①【үс.】  арасында, 

ортасында болу：～调停 арасына түсу.

②【зат.】 соның ішінде. 

【就座】 (就坐 )jiùzuò【ет.】  орнына 

жайғасу. 

舅 jiù①【 зат.】  нағашы аға：大～

үлкен нағашы аға. ②  ағайындар. ③

〈书〉 қайын атан ене. 

【舅父】jiùfù【зат.】 нағашы аға. 

【舅舅】 jiù·jiu〈口〉【зат.】  нағашы 

аға. 

【舅妈】 jiùmā〈口〉【зат.】  нағашы 

жеңге. 

【舅母】jiù·mu【зат.】 нағашы ағаның 

әйелі. 

【舅嫂】 jiùsǎo〈口〉【 зат.】  қайын 

ініңнің әйелі, қайын келін. 

【舅子】 jiù·zi〈口〉【 зат.】  қайын 

іні：大～қайын іні. 

僦 jiù〈书〉  жалға алу：～屋  пәтер 

немесе бөлме жалдау. 

鹫(鷲)jiù【зат.】 (зоология) бүркіт. 

 

jiu 
 

蹴·jiu.  Тепкілеу, жаншу, аяқпен таптау 

 

 

jū 

 

车 jū【зат.】 арба. 

且 jū〈书〉助 одағай сөз «а»：狂童之

狂也～ Ооо, есуас жігіт!. 

拘 jū①【ет.】 ұстау, тұтқындау：～捕 

тұтқынға түсіру.② қысылу, ұялу：～谨 

қысылу. ③  өзгеріссіз өту. ④【 ет. 】 

шектеу, шек қою：多少不～  қаншаға 

шектеу. 

【拘板】jūbǎn〈方〉【сын.】  ресми, 

формалды ： 待 人 接 物 有 些 ～ 

адамдармен формалды түрде қарым 

қатынас құру. 

【拘捕】jūbǔ【ет.】 тұтқындау. 

【拘传】jūchuán【ет.】 күшпен әкелу. 

【拘管】jūɡuǎn【ет.】 бұйрық беру：

严加～ сақ болуға бұйрық беру. 

【拘谨】 jūjǐn【 сын.】   абай болу, 
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салиқалы：他是个～的人，从不和人随

便谈笑. 

【拘禁】jūjìn【ет.】 күзету. 

【拘礼】 jūlǐ【 ет.】  ережеге жаппай 

мойынсыну. 

【拘留】jūliú【ет.】 қамауда ұстау. 

【拘挛】 jūluán 【 ет. 】①  бұлшық 

еттердің тырысып қалуы：手脚～қол 

аяғының тырыс қалуы. ② 〈 书 〉
бірденені ұстану. 

【 拘 泥 】 jūnì ① 【 ет. 】  бірденені 

ұстану：～成说  келісімді ұстану.②

【сын.】  шынайы емес, қысылып：～

不安 қысылу, ұялу. 

【拘审】jūshěn【ет.】 тұтқындап сотқа 

беру：因涉嫌诈骗被公安机关～  алдап 

бопсалағаны үшін әлеуметтік 

мүшелермен тұтындалып сотқа берілді. 

【 拘 束 】 jūshù ① 【 ет. 】  асыра 

шектеу：不要～孩子的正当活【ет.】 

балалардың мерекелеріне асыра шек 

қоймаңдар!.②【 сын.】   өз өзін бір 

түрлі сезіну. 

【拘押】jūyā【ет.】тұтқындау. 

 

【拘役】 jūyì【ет.】  қысқа мерзімдік 

түрмеге қамау. 

【拘囿】jūyòu【ет.】拘泥；局限：不

为旧说～. 

【拘执】jūzhí【ет.】 ұстану：～常礼 

күнделікті этикет ағидаларын ұстану. 

苴 jū［苴麻］(jūmá)【зат.】 (ботаника) 

кедіршөптің аналық өскіндері. 

狙 jū①  маймыл (адамға келгенде қу 

деген мағынада). ② 〈 书 〉  ізіне 

түсу ： ～ 击  артынан аңдып жүріп 

өлтіру. 

【狙击】 jūjī【ет.】  күтпеген жерден 

соққы беру. 

泃 Jū Хэбэй провинциясындағы өзен 

атауы (Цзюйхэ). 

居 jū① тұру：～民 тұрғындар.② мекен 

жайы ： 迁 ～ мекен жайын өзгерту, 

ауыстыру, көшу.③  болу：～左  сол 

жағында болу.④жинау, жинақтау：～

积 жинау 当；任：～功｜以专家自～.

⑤ кідеру, қалу, тоқтау：变【ет.】不～

өзгеруіңді тоқтатпа. ⑥  дүкендер 

атауында қолданылады.⑦ (Jū)【 зат.】 

фамилияға қолданылады.. 

【 居 安 思 危 】 jūānsīwēi сақтық 

шараларын алдын ала қолдану. 

【居多】jūduō【ет.】 көбісін құрау：

他的文章，关于文艺理论方面的～ 

оның мақаласы көбінесе әдеби 

шығармаға ұқсайды. 

【 居 高 临 下 】 jūɡāolínxià басым 

позициясын иелену. 

【居功】 jūɡōnɡ【ет.】  өзіне абырой 

ретінде қабылдау. 

【居积】jūjī〈书〉【ет.】 жинақтау：

不善～ жинақтай алмау. 

【居家】 jūjiā【ет.】  үй тұрмысында 

тұру：～过日子 үйде өмір сүру. 

【 居 间 】 jūjiān 【 үс. 】  аралық 

позицияны иелену：～调停 арашалау. 

【居留】jūliú【ет.】 өмір сүру, тұру：

他在外国～了五年 ол шетелде бес жыл 

бойы өмір сүрді. 

【居留权】jūliúquán【зат.】 баспананы 

паналау құқығы. 

【居民】jūmín【зат.】 тұрғындар：街

道～ көше тұрғындары. 

【居民点】 jūmíndiǎn【 зат.】  халық 

қоныстанған аймақ. 

【居奇】jūqí【ет.】 алыпсатарлықпен 

айналысу：囤积～  тауарларды сақтап 

алыпсатарлық жасау. 

【 居 然 】 jūrán 【 үс. 】  ойламаған 

жерден, күтпеген жрден：我真没想到

他～会做出这种事来 оның осындай іс 

жасайтынын мен күтпеген едім. 

【居丧】jūsānɡ〈书〉【ет.】 траур. 

【居士】jūshì【зат.】 дуана, анахорет, 

ешкіммен араласпайтын адам. 

【居室】jūshì【зат.】тұрғын баспана：

这套房有三～，还有一个过厅  мына 

баспанада үш зал мен ортасында тағы 

бір бөлме бар. 

【 居 所 】 jūsuǒ ：  тұрғын мекен 

жайы: ～狭小  кішкентай баспанана 

паналау. 

【 居 心 】 jūxīn 【 ет. 】  жасырын 

ойлау：～不善 астыртын жаман ойлар 

ойлау. 

【居心叵测】jūxīnpǒcè жасырын түрде 

қастандық ойластыру. 

【 居 中 】 jūzhōnɡ 【 ет. 】  орталық 

позициянаы иемдену ： 标 题 ～ 

тақырыбан ортасына жазу.  

【居住】jūzhù【ет.】 өмір сүру, бастан 

кешіру：他家一直～在北京  оның 

отбасы осы күнге дейін Пекинде өмір 

сүріп  келеді. 

驹(駒)jū① құлыншақ.  

罝 jū 〈 书 〉  қояндарды ұстауға 

арналған тұзақ. 

俱 Jū【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

疽 jū【зат.】 жара, сыздауық, шиқан. 

掬（匊） jū①〈书〉 екі қолмен алу, 

уыстап жинау.②(Jū)【зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

梮 jū〈书〉 зембілдер. 

琚 jū ①  асыл тас (нефрит деген 

мағынада).②（Jū）【зат.】 фамилияға 

қолданылады.. 

椐 jū ақшатыр, балан жидек ағашы. 

跔 jū〈书〉 тарту, тартылу. 

锔（鋦）jū①【ет.】 қыстыру, салу：～

盆  табаққа салу. ② (Jū) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады. 

【 锔 子 】 jū·zi 【 зат. 】  скрепка, 

қыстырғыш. 

腒 jū〈书〉 кептірілген ет, жайылған ет. 

雎 jū (зоология) балықпен өоректенетін 

бүркіт. 

锯(鋸) jū同 аралау. 

 鞠-1jū①〈书〉 тәрбиелеу, бағу, өсіру.

② 〈 书  қисық, майысқан ： ～ 躬 

майысқан дене. ③ (Jū) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

鞠 -2jū көне заманғ шар, сфера деген 

мағынада：蹴～ шар тебу ( доп тебу). 

【鞠躬尽瘁】 jūɡōnɡ jìncuì Отанына 

қызмет етуде аянбай күш жұмсау. 

【鞠养】jūyǎnɡ〈书〉【ет.】 тәрбиелеу, 

өсіру, бағғу. 

鞫 jū〈书〉  тергу астына алу：～问 

сұрақтар жаудырту. 

 

jú 

 

局-1 jú① шахмет ойнайтын тақтайша：.

② шахмет ойыны бойынша жарысқа 

қатысу ： ｜ 当 ～ 者 迷  шахмат 

жарыстарына әуес болу. ③  шахмат 

ойыны бойынша жарыстың соңы, 

нәтижелері：胜～ шахмат жарысының 

нәтижесі бойынша жеңіске жету. ④

【мөл.】 бір партия шахмат ойыны.⑤ 

жағдай, ахкал ： 结 ～ жағдайдың 

шиеленіс түсуі. ⑥  адамның ішкі 

қасеттері. ⑦  кездесулер, 

қақтығысулар ：饭～  кездесіп бірге 

тамақтану. ⑧  қақпан. тұзақ ： 骗 ～ 

айламен қақпанға түсіру. ⑨ 

мәжбүрлеу：～限 шектеуге мәжбүрлеу.

⑩(Jú)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

局 -2 jú ①  бөлім, бөлік. ②【 зат. 】 

белгілі бір мамндыққа 

орталықтандырылған ұйым атауы：教

育 ～  оқу ағарту ісіне 

мамандандырылған орталық.③【зат.】 

механизм жұмысын адағалау：电话～ 

телефонмен байланысу.④ дүкен немесе 

баса да сауда орталықтарының атауы：

书～ кітап дүкені. 

【 局 部 】 júbù 【 зат. 】  бүтіннің 

бөлігі：～麻醉 наркоз астында болу. 

【 局 点 】 júdiǎn 【 зат. 】  (спорт) 

геймболл. 

【局蹐】jújí同 қорқақ, сескенгіш. 

【局面】 júmiàn【 зат.】①  адамның 

ішкі эмоцияларының күйі：稳定的～ 

тұрақты ішкі жағдай.②〈方〉 масштаб, 

өлшем. 

【局内人】 júnèirén【зат.】  ойыншы, 

инсайдер. 

【局骗】júpiàn【ет.】 алаяқтылықпен 

айналысу：～财物 біреудің меншігіне 

алаяқтылықпен көз тігу. 

【 局 势 】 júshì 【 зат. 】  жағдай, 

ахуал：～平稳 тұрақты жағдай. 
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【局外】júwài【зат.】 шеттету, шетте 

қалу：～人 шетте алған адам. 

【局外人】 júwàirén【 зат.】  бөтен 

адам ： ～不得而知  бөтен адамды 

танымау. 

【局限】 júxiàn【ет.】  шектеу：～性 

табиғи мінезіне шек қою. 

【局域网】júyùwǎnɡ【зат.】 локальді 

тор. 

【局子】1jú·zi〈口〉【 зат.】①  ескі 

полиция өлімшесі.② күзет фирмасы. 

 

【局子】2 jú·zi【зат.】 кеңсе, қойма. 

侷 jú тар,  шектелген. 

桔 jú (зоология) тырна құсы. 

菊 jú【зат.】① (ботаника) хризантема 

гүлі：墨～хризантема гүлін салу.②(Jú) 

фамилияға қолданылады. 

【菊花】 júhuā【 зат.】①  (ботаника) 

жібекжапырақта дендрантема гүлі. ② 

хризантема гүлі. 

【 菊 坛 】 jútán 【 зат. 】  ыдысқа 

отырғызылған хризантема гүлі. 

焗 jú〈方〉①【ет.】 тағамды бу үстіне 

пііру：盐～鸡 буға пісірілген тауық еті.

②【сын.】  ыстық. 

【焗油】 júyóu【 ет.】  шашқа ыстық 

май жағу, косметологиялық үрдіс. 

锔 ( 鋦 )jú 【 зат. 】  сынған ыдысты 

жабыстыратын препарат. 

湨 Jú Хэнань провинциясындағы өзен 

атауы. 

跼 jú〈书〉 іс жасасу, контрактқа қол 

қою. 

【跼促】júcù ыңғайсыз, тар. 

【跼蹐】jújí〈书〉【сын.】 ① қорқу, 

қобалжу.② шектелген, қысқа. 

橘 jú 【 зат. 】①  (ботаника) цитрус 

жемісінің түрі, мандарин жемісі. ② 

жеміс жидек. 

【橘柑】júɡān〈方〉【зат.】 мандарин. 

【橘红】 júhónɡ①【 зат.】  мандарин 

жемісі.②【сын.】  қызыл сары түс. 

【橘黄】júhuánɡ【сын.】  күңгірт сары 

түс (мандарин жемісінің түсі). 

【 橘 络 】 júluò 【 зат. 】  мандарин 

жемісінің қабығының астындағы 

қылтанатар (қытай медицинасында 

қолданады). 

【橘子】jú·zi【зат.】① мандарин талы.

② мандарин жемісі. 

 

jǔ 

 

弆 jǔ〈书〉 тығу, сақтау：藏～ тығып 

сақтау. 

柜 jǔ［柜柳］(jǔliǔ)【зат.】 сандық. 

咀 jǔ шайнау. 

【咀嚼】 jǔjué【 ет.】①  шайнау.② 

мұқият талқылау：诗句的意境，耐

人～  өлеңнің негізгі ойын адамдарға 

мұқият түсіндіріп беру. 

沮 jǔ①〈书〉 тоқтату, аяқтау：～其成

行 саяхатқа дайындықта аяқтау.② құрту, 

бұзу：～丧 траурды бұзу. 

【沮遏】jǔ’è〈书〉【ет.】 тоқтату. 

【沮丧】 jǔsànɡ①【 сын.】   үмітін 

үзу：神情～  көңілсіз күй.②【 ет.】 

үмітітн үздіру, қайғыға батыру：～敌人

的精神 қарсыластың рухын түсіру. 

莒 Jǔ① қазіргі Шаньдун провинциясы 

жеріндегі патшалық. ② 【 зат. 】 

адамның  тегі. 

枸 jǔ ［ 枸 橼］ (jǔyuán) 【 зат. 】 ① 

(ботаника) цитрон, цедрат ағашы.② үш 

жапырақты апельсин ағашы. 

矩（榘） jǔ①  геометриялық квадрат 

(тең қабырғалы төртұрыш). ②  заң 

нормалары, тәртіп ：循规 蹈～  заң 

нормаларына жүгіну. 

【矩尺】jǔchǐ【зат.】 төртбұрыш. 

【 矩 【 сын. 】  】 jǔxínɡ 【 зат. 】 

(геометриялық) тіктөртбұрыш. 

【矩矱】 jǔyuē〈书〉【зат.】  нормаа, 

эталон. 

举（舉、擧）jǔ①【ет.】 көтеру：～重 

ауырды көтеру. ②  қылықтар, мінез 

құлық ： 义 ～  ер жүрек мінез. ③ 

көтерілу, даму：～火 оттық лапылдап 

жануы.④〈书〉  туу, туылу：～一男

күштің тууы.⑤【ет.】 таңдау, сайлау：

推 ～ таңдаудан бас тарту. ⑥ 

кандидатура ұсыну.⑦【 ет. 】  шығу, 

шығару：～个例子  мысал келтіру.⑧

〈书〉 бүкіл, толық：～世 бүкіл әлем.

⑨(Jǔ)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【举哀】jǔ’āi【ет.】 дауыстап жылау. 

【举案齐眉】jǔ àn qí méi (жұбайларға 

байланысты) бір біріне құрметпен қарау. 

【 举 办 】 jǔbàn 【 ет. 】 

ұйымдастыру ： ～ 展 览 会  көрме 

ұйымдастыру. 

【 举 报 】 jǔbào 【 ет. 】  әшкерелеу, 

наразылық білдіру：～违法犯罪行为 

заң бұзушылыққа наразылық білдіру. 

【举兵】 jǔbīnɡ〈书〉【 ет.】  әскерді 

жорыққа аттандыру：～出征  әскери 

жорыққа аттану. 

【举步】 jǔbù〈书〉【 ет.】  жолға 

шығу：～维艰 қиын жолға аттану. 

【举步维艰】jǔ bù wéi jiān қиындықты 

бастан кешіріп барып қана үлкен 

жетістікке жету. 

【举措】jǔcuò【зат.】 қылық, әрекет：

新～ жаңа қылық шығару. 

【举动】 jǔdònɡ 【 зат. 】  іс әрекет. 

Мінез құлық, қылық ：～缓慢  істі 

баяулату 

【举发】jǔfā【ет.】 біреудің теріс ісін 

ашу. 

【举凡】 jǔfán〈书〉【 үс.】  жалпы 

түсініктемелер. 

【举国】 jǔɡuó【 зат.】  мемлекеттік, 

бүкіл елдік：～欢腾 бүкілмемлекеттік 

қуаныш. 

 

【举火】jǔhuǒ〈书〉【ет.】① от жағу.

② от жағып тамақ істеу. 

【举荐】jǔjiàn【ет.】 біреуді жылжыту, 

біреу жайлы кеңес айту.   

【举例】jǔlì【ет.】 мысал келтіру：～

说 明  мысалдар келтіре отырып 

түсіндіру.   

【举目】 jǔmù〈书〉【ет.】  көздерін 

көтеріп қарау：～远眺  алыстан көз 

тігіп қарау.   

【举棋不定】jǔ qí bù dìnɡ бір шешімге 

келе алмау, қобалжу.   

【举人】jǔrén【зат.】 біреуді ұсыну.   

【举世】jǔshì【зат.】 бүкіл әлем, бар 

адамзат：～闻【 зат.】  бүкіл әлемге 

танымал болу.   

【举事】jǔshì〈书〉【ет.】 іске кірісу, 

өз  міндеттерін атқару. 

【举手投足】 jǔ shǒu tóu zú ешбір 

қиындықсыз, оп оңай：～显出一种优

雅 的 风度  жақсы мәнерді оп оңай 

білдіру.   

【举手之劳】jǔ shǒu zhī láo қиындық 

тудырмайтын, оңай, жеңіл.   

【举行】 jǔxínɡ【 ет.】  іске асыру, 

ұйымдастыру ： ～ 会 谈  сұхбат 

ұйымдастыру.   

【举要】jǔyào【ет.】 негізгісін басып 

айту, негізгі ойды бөлу.   

【举一反三】jǔ yī fǎn sān  бір нәрседен 

барлығын шығару, бір ойдан бірнеше 

ой шығару.   

【举债】 jǔzhài〈书〉【ет.】  қарызға 

кіру：～度日 өмірін қарызбен өткізу. 

【 举 证 】 jǔzhènɡ 【 ет. 】  дәлел 

келтіру：原告、被告先后～，进行法庭

辩 论  сот үрдісінде арыз беруші 

куәгерге дәлел келтірді.   

【举止】 jǔzhǐ【 зат.】  өзін өзі ұстау 

мәнері：～大方 өз өзін сенімді ұстау.   

【举重】jǔzhònɡ【зат.】 (спорт) ауыр 

атлетика түрі. 

【举足轻重】 jǔ zú qīnɡ zhònɡ «бар 

салмағымен аяқ басу», шешуші рөл 

ойнау деген мағынада.  

椇 jǔ (ботаника) ховения ағашы.   

筥 jǔ〈书〉 домалақ себет.   

蒟 jǔ тропиктік өсімдік, бетель.   

【蒟酱】 jǔjiànɡ【 зат.】  тропикалық 

өсімдік, бетель.   

【蒟蒻】 jǔruò 【 зат. 】  (ботаника) 

амморфофалюсь өсімдігі.   

龃 (齟 )jǔ［龃龉］ (jǔyǔ)〈书〉【ет.】 

қисық тістер：双方发生～ . Оның екі 

жағының арасындағы тісткрі қисық 

орналасқан.   

踽 jǔ［踽踽］ (jǔjǔ)〈书〉【 сын.】  

жалғыз жүру ：～独行  өзінің жеке 

жолымен жүру.  
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jù 

 

巨(鉅)jù① үлкен, дәу：～款 ақшаның 

үлкен сомасы.②(Jù)【зат.】 фамилияға 

қолданылады..   

【巨变】jùbiàn【зат.】 үлкен өзгеріс：

这几年家乡的面貌发生了～  соңғы 

жылдары ауылдардың сырт көрінісінде 

үлкен өзгеріс бар.   

【巨擘】jùbò〈书〉【зат.】 бас бармақ.   

【 巨 大 】 jùdà 【 сын. 】   үлкен, 

көлемді：～的成就 үлкен жетістік.   

【巨额】jù’é【сын.】    масса, үлкен 

сан, түбегейлі：～贷款 үлкен көлемде 

кредит алу.   

【巨富】jùfù①【сын.】  бай болу；家

业～ отбасның байлығы.②【зат.】 өте 

бай адам：这个家庭没有几年就成了本

地 ～  мына отбасы бірнеше жылда 

үлкен байлыққа қол жеткізді. 

【巨匠】jùjiànɡ【зат.】 нағыз шебер：

文坛～ атақты жазушы. 

【巨款】jùkuǎn【зат.】 көп ақша. 

【巨浪】jùlànɡ【зат.】 үлкен толқын：

海啸掀起～  цунами кезінде үлкен 

толқындар көтеріледі.    

【巨流】jùliú【зат.】 күшті ағыс：历

史～ тарихтың үлкен ағымы.   

【巨轮】jùlún【зат.】 үлкен кеме.   

【巨人】jùrén【зат.】①  алып денелі 

адам.   

【巨贪】 jùtān【зат.】  үлкен жемқор, 

пара алушы адам. 

【巨头】jùtóu【зат.】 қайраткер, ұлы 

тұлға：金融～ банк ісі аясындағы іскер 

адам.   

【巨万】jùwàn〈书〉【сын.】  қалың, 

өте көп：家私～ отбасылық көп мәселе. 

【巨无霸】jùwúbà【зат.】 «биг мак», 

Макдоналдс тез тамақтану ас мәзірінің 

тағамы. 

【巨蜥】jùxī【зат.】 (зоология) варан, 

үлкен кесірткенің бір түрі.   

【巨细】 jùxì【 зат.】  үлкені кішісі, 

маңыздылығына қарамастан барлығы：

事无～ ірі майда іс.   

【 巨 蟹 座 】 jùxièzuò 【 зат. 】 

(астрология) шаян шоқжұлдызы.   

【巨星】jùxīnɡ【зат.】① (астрология) 

ірі шоқжұлдыз.② аса танымал адам：

影坛～  кинофильм аясында танымал 

адам (кино жұлдызы).   

【巨制】jùzhì【зат.】 үлкен жұмыс.   

【巨著】jùzhù【зат.】 ерен еңбек, зор 

іс. 

【巨资】 jùzī【зат.】  көп мөлшердегі 

қаржы құралдары, инвестиция：耗费～ 

көп мөлшерде ақша жаарату.   

【巨子】 jùzǐ【 зат.】  танымал адам, 

жасы маман：文坛～ әдебиеттің білгір 

маманы.  

【巨作】jùzuò【зат.】 үлкен шаруа.  

句 jù①   сөйлем：语～  сөйлем.②

【мөл.】 сөйлеуде қолданылады：三～

话 不 离 本 行 ｜ 写 了 两 ～ 诗  екі 

сөйлемнен құралған өлең.   

【句点】jùdiǎn【зат.】 нүкте. 

【句读】jùdoù【зат.】 қытай дәстүрлі 

бірыңғай мәтіндеріінң пунктуациясы. 

【 句 法 】 jùfǎ 【 зат. 】 ①  сөйлем 

құрылымы：这两句诗的～很特别 

мына екі сөйлемнің құрылымдары 

ерекше болып келеді.② синтаксис. 

【句号】jùhào【зат.】 нүкте. 

【句群】jùqún【зат.】  әңгіме, мәтін. 

【 句 式 】 jùshì 【 зат. 】  синтаксис, 

сөйлемнің түрі, сөйлем құрылымы. 

【句型】jùxínɡ【зат.】  (лингвистика) 

сойлемнің түрі. 

【句子】jù·zi【зат.】 сөйлем. 

【 句 子 成 分 】 jù·zi  (морфология) 

сөйлем мүшесі. 

讵(詎)jù〈书〉【үс.】 қалай? Қалайша? 

Қайтіп? ： ～ 料 突 然 生 变  қалайша 

кенеттен өзгерістер пайда болды?. 

拒 jù①  қасарысу, қарсыласу：～敌 

қарсыласына төтеп беру.② бас тарту：

来者不～ болашақтан бас  тарту. 

【拒捕】jùbǔ【ет.】 тұтқындау кезінде 

қасарысу. 

【巨谏饰非】 jùjiàn shì fēi қателікті 

жасыру, өтірікті бөсу. 

【拒绝】jùjué【ет.】 бас тарту, қарсы 

болу：～诱惑 қызықтырып еліктіруден 

бас тарту. 

【拒签】jùqiān виза аштыртуға рұқсат 

бермеу. 

【拒载】jùzài【ет.】 таксиға жолаушы 

алудан бас тарту. 

苣 jù алау. 

具-1jù① аспап, жабдық, сайман：家～ 

үй жабдықтары.②〈书〉才  талант, 

дарын, қабілет, зеректік：干城之～ 

бекініс қабілеті. 

具-2 jù① ие болу, сыйғызу：～备 қорға 

ие болу. ②〈书〉  дайындау, әстеу, 

жасау：～呈  арыз жасау.③〈书〉 

жазып алу, айтып беру. 

【具保】 jùbǎo【 ет.】  (юрисдикция) 

кепілдік беру. 

【具备】 jùbèi【 ет.】  дайын болу, 

көрініп тұру：～条件 шарттың дайын 

болуы. 

【具结】jùjié【ет.】  соттың алдында 

ант беру, міндеттеме қолхатын 

беру：～完案  соттың алдында ант 

беріп сот ісін аяқтау. 

【具名】jùmínɡ【ет.】 өз атынан қол 

қою ： 由 双 方 共 同 ～  екі жақты 

келісімге қол қою. 

【具体】jùtǐ①【сын.】  өрісі тар болу, 

аясы тар болу：～化  тар өрісте жасау.

② 【 сын. 】   арнайы ： ～ 的 人 

персоналды.. 

【具体而微】 jù tǐ ér wē аз болса да 

керекті мағлұматты иелену. 

【具体劳动】jùtǐ láodònɡ нақты еңбек. 

【具文】jùwén【зат.】 бос (маңызсыз, 

керек емес) ресми құжат：一纸～ бір 

парақ керексіз ресми қағаз. 

【具象】jùxiànɡ①【сын.】  нақты：这

幅作品过于～  мына өнім артығымен 

нақтылынған.②【 зат.】  нақты образ, 

нақты бейне. 

【具足戒】jùzújiè【зат.】 (будда ілімі) 

никшулардың (кедей монахтар) толық 

жүз елу діни анттары. 

炬 jù от, алау, шамшырақ：火～  от 

алауы. 

沮 jù［沮洳］(jùrù)【зат.】 ылғалдану, 

тоқтау, аяталу, бұзылу. 

钜 -1(鉅 )jù〈书〉①  ауыр металл.② 

ілгек, ілмек. 

钜-2(鉅)jù берік, мықты. 

秬 jù〈书〉黑黍子. 

俱 jù〈书〉【 үс.】  бүкіл, барлығы, 

түгел：面面～到 жан жақты түгелімен. 

【俱乐部】jùlèbù【зат.】 клуб (спорт 

клубы, әдебиетшілер клубы т.б.) 

【 俱 全 】 jùquán 【 сын. 】   толық 

аяқталған ： 样 样 ～ жан жағынан 

толяқталған. 

倨 jù〈书〉 надан, менменсіну：前～

后 恭  басында менсінбей кнейін 

құрметтеу. 

【 倨 傲 】 jù’ào 【 сын. 】   асқақ, 

тәкаппар：～无礼 тәрбиесіз надандық. 

粔 jù［粔籹］(jùnǚ)【зат.】 бұрынғы 

кездегі күріштен жасалатын тоқаштар. 

剧 1 （劇） jù 【 зат. 】①  тетрлы, 

драма：演～  театр қойылымы.② (Jù) 

фамилияға қолданылады. 

剧 2(劇) jù қатты, күшті, аса қауіпті：～

烈 қатігез. 

【 剧 本 】 jùběn 【 зат. 】  пьесаның 

сценариі. 

【 剧 变 】 jùbiàn 【 ет. 】  үлкен 

ауқымдағы өзгерістер：【сын.】  势～ 

ахуалдың күрт өзгеруі. 

【剧场】jùchǎnɡ【зат.】 театр. 

【剧毒】jùdú【зат.】 өте улы болу：砒

霜有～ химиялық күшән қышқылы аса 

улы зат болып табылады. 

【剧烈】jùliè【сын.】  ашулы, ызалы, 

тез, шапшаң：饭后不宜做～运【ет.】 

тамақтанғаннан кейін шапшаң 

қимылдап кетуге болмайды. 

【 剧 目 】 jùmù 【 зат. 】  театр 

репертуары：传统～  дәстүрлі театр 

репертуары. 

【剧情】 jùqínɡ 【 зат. 】  пьесаның 

мазмұны：～介绍 пьесаның мазмұнын 

баяндап беру. 

【剧痛】jùtònɡ【зат.】 қатты ауыру：
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强 忍 ～  қатты ауруды қиындықпен 

шыдау. 

【 剧 团 】 jùtuán 【 зат. 】  театрдың 

қойылым тобы (труппа). 

【剧院】 jùyuàn【 зат.】①  театр.② 

театр мектебі ： 北 京 人 民 艺 术 ～ 

пекиннің халық өнер театр өнері 

мектебі. 

【 剧 增 】 jùzēnɡ 【 ет. 】  жылдам 

қарқынмен өсу：投资金额～  қаржы 

капиталының қарқынды өсуі. 

【剧照】jùzhào【зат.】 театр әртісінің 

қойылымдық киімдегі фотосуреті. 

【剧种】 jùzhǒnɡ【зат.】①  театрдың 

жанры. ②  қойылымдық пьесаынң 

жанры. 

【剧组】 jùzǔ 【 зат. 】  көркемөнер 

немесе түсірімділік топ. 

据 (據 )jù①  тұтқындау, оккупациялау, 

басып алу. ②  күшпен ： ～ 险 固 守 

күшпен қорғау. ③ 介  сәйкес, 

бойынша：～理力争 бар күшін салып.

④ куәландыру, куә болу：凭～ куәға 

сену. ⑤ (Jù) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【据点】 jùdiǎn【зат.】  негізгі пункт, 

бекініс пункті ： 攻 占 敌 军 两 个 ～ 

қарсыластар әскерінің екі бекініс 

пункті. 

【据守】 jùshǒu【 ет.】  қорғанысты 

ұстап тұру ： 凭 险 ～  негізгі 

сүйеніштерге сеніп қорғанысты ұстап . 

【 据 说 】 jùshuō 【 ет. 】  сөздерге 

қарағанда, ...деп айтады, естуімше：～

今年冬天气温偏高  естуімше биылғы 

қыстың температурасы жоғары болады. 

【据闻】 jùwén【 ет.】   ел айтады, 

сөздерге қарағанда, естуімше. 

【 据 悉 】 jùxī 【 ет. 】  хабарлау, 

баяндау：～，今年入境旅游、观光的

人数已超过千万  биылғы жылы елдгі 

туризм әлдеқайда жоғарылайды деп 

хабарланды. 

距 -1jù①【ет.】  арақашықтық：两地

相～不远 екі жердің арақашықтығы. 

距-2jù【зат.】 қарсыласу. 

【距离】 jùlí①【 ет.】  кеңістіктегі 

арақашықтық：现在～唐代已经有一千

多年 қазіргі кез бен бұрынғы кездің 

арақашықтығы көп.②【 зат.】  алыс 

арақашықтық ： 等 ～  арақашықтың 

мөлшері. 

惧（懼）jù【ет.】 қорқу：畏～ үрку. 

【惧内】 jùnèi〈书〉【 ет.】  әйелінің 

қарамағында болу, әйелінен қорқу. 

【惧怕】 jùpà【ет.】  қорқу：～困难 

қиындықтардан қорқу. 

【惧色】jùsè【зат.】 қорыққаннан сұп 

сұр болу：他面对凶恶的敌人毫无～ ол 

қарсыласын көргенде сұп сұр болып 

кетті. 

犋 jù【мөл.】  жануарларға артылған 

арба, соқа. 

飓 (颶 )jù［飓风］ (jùfēnɡ)【 зат.】① 

тайфун.② циклон. 

锯 (鋸 )jù①【 зат.】  қалпына келтіру, 

реставрациядан өткізу.②【ет.】 аралау, 

кесу: ～木头 ағаш кесу. 

【 锯 齿 】 jùchǐ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

жануарлардың азу тістері. 

【锯床】jùchuánɡ【зат.】 ұсталардың 

жұмыс  істейтін механикалық 

пышақтары. 

【锯末】jùmò【зат.】 ағаштың жоңы, 

үгінділер. 

【锯条】jùtiáo【зат.】 қол ара матасы. 

【锯子】jù·zi【зат.】 қол арасы. 

聚 jù①【 ет.】  бірге жиналу：～会 

жиналысқа жиналу. ② (Jù) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

【聚宝盆】jùbǎopén【зат.】 алтын мен 

байлықтың таусылмас көзі. 

【聚变】 jùbiàn【 ет.】  (химиялық) 

қосылу рекциясы. 

【聚餐】 jùcān 【 ет. 】  достарымен 

бірігіп тамақтану, кішігірм той. 

【 聚 光 灯 】 jùɡuānɡdēnɡ 【 зат. 】 

шырағдан, қолшам. 

【 聚 光 镜 】 jùɡuānɡjìnɡ 【 зат. 】 ① 

конденсор.② конденсаторлық линзалар. 

【 聚 合 】 jùhé 【 ет. 】 ①  топтану, 

шоғырлану.② (химиялық) малекулалық 

қоспа. 

【聚合果】jùhéɡuǒ【зат.】 жемістердің 

түрлерін құрылған ассорти. 

【聚花果】jùhuāɡuǒ【зат.】 (ботаника) 

жеміс шоғыры. 

【聚会】 jùhuì①【 ет.】 (人 ) топпен 

жиналу：老同学～在一起很不容易 

бұрынғы топптастармен жиналу. ②

【 зат. 】  жинақталған іс ： 明天有

个～，你参加不参加 ? Ертен бір 

шешілмей жиналып қалған шаруалар 

бар сен соған қатысың бар ма? 

【 聚 积 】 jùjī 【 ет. 】  жинақтау, 

шоғырлау 

【 聚 集 】 jùjí 【 ет. 】  топталу, 

жиналу：～力量 күш жинау. 

【聚集态】jùjítài【зат.】 (физикалық) 

заттың агрегаттық күйі. 

【聚歼】 jùjiān【 ет.】  қоршап алып 

жою. 

【聚焦】 jùjiāo【ет.】①  (физикалық) 

фокус：～成像  бейненің фокусы.② 

ойын жинақтау, мұқияттау. 

【聚精会神】 jù jīnɡ huì shén бар 

назарын бір іске жұмсау：同学们～地

听 老 师 讲 解  топтағы балалардың 

барлығы мұғалімнің сабақ 

түсіндіргенін назар салып тыңдады. 

【聚居】jùjū【ет.】 шоғырланып өмір 

сүру, жинақталу：少数民族～的地方 аз 

ұлттардың  шоғырланған жері. 

【聚敛】jùliǎn【ет.】 жинау, топтау. 

【 聚 拢 】 jùlǒnɡ 【 ет. 】  топталып 

жиналу. 

【聚落】jùluò【зат.】 аудан, облыс：

原始～ бастапқы аудан. 

【聚齐】jùqí【ет.】 жиналу, топталу. 

【聚沙成塔】 jù shā chénɡ tǎ (будда 

ілімі бойынша) аз істен көптеген пайда 

шығару . 

【聚生】jùshēnɡ【ет.】 консорциум. 

【 聚 首 】 jùshǒu 〈 书 〉【 ет. 】 

жиналысқа бару, топталыа кездесу. 

【聚星】 jùxīnɡ【 зат.】  (астрология) 

еселі жұлдыздар шоғыры. 

【聚众】jùzhònɡ【ет.】 топталу：～闹

事 жиналып алған кикілжің. 

窭 ( 窶 )jù 〈 书 〉  қиналу, мұңаю, 

қиындыққа тап болу：贫～  кедейлік 

қиындығына тап болу. 

屦(屨)jù бұрынғы заманғы аяқ киім. 

遽 jù①  асығу：急～  қатты асығу.②

【үс.】 шұғыл, жедел：情况不明，不

能～下定论  бұл түсініксіз жағдай 

асығыс шешім қабылдауға болмайды.

③  абыржу, үрейлену ： 惶 ～ 

қорыққаннан қатты абыржу. ④ (Jù)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【遽然】jùrán〈书〉【үс.】  кенеттен, 

бірден：～离去 кенеттен кетіп қалу. 

澽 Jù өзеннің атауы. 

jù ①  ежелгі заманғы музыкалық 

аспап.② үлкен аяқтардағы үстел. 

醵 jù〈书〉 қор жинау：～金 ақшаны  

қорға жинау. 

juān 

 

捐 juān① лақтыру, бас тарту：～弃 бас 

тарту. ② 【 ет. 】  қаржылай 

көмектесу ： ～ 献  қаржылай көмек 

көрсету.③【зат.】 салық төлеу. 

【 捐 款 】 juānkuǎn ① (--) 【 ет. 】 

қайырымдылыққа ақша бөлу：～办学 

қайырымдылық мектебін ашу. ②

【зат.】 қаржылай көмек көрсету. 

【捐弃】 juānqì 〈书〉【 ет. 】  бас 

тарту ： ～ 前 嫌  бұрынғы 

келіспеушіліктен бас тарту. 

【 捐 躯 】 juānqū 【 ет. 】  өз өзін 

құрбандыққа шалу, құрбан қылу：为

国～ өз өзін мемлекет үшін құрбан ету. 

【捐输】 juānshū〈书〉【ет.】  белгілі 

біл қажеттіліктер үшін ақша жинау. 

【 捐 税 】 juānshuì 【 зат. 】  алым 

салықтар. 

juàn 

 

卷 juàn① кітап, кітаби：～帙 кітап.②

【 мөл. 】  ежелгі заманда кітаптың 

орнына жібек матаға немесе ағаш 

бетіне жазу.③ (～儿 )【зат.】  кітап：

答～ қалың кітап. 

【卷帙】 juànzhì〈书〉【 зат.】  кітап 
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томы：～浩繁 кітаптың көп томдары. 

【卷轴】juànzhóu〈书〉【зат.】 кітаби 

шиыршық. 

【卷轴装】 juànzhóuzhuānɡ 【 зат. 】 

шиыршыққа оралған кітап. 

【卷子】juàn·zi【зат.】 сұрақтары бар 

емтихан парағы ： 改 ～  емтихан 

парағын ауыстыру. 

【卷宗】juànzōnɡ【зат.】 кеңсе ісі. 

帣 juàn〈书〉 тұз қабы. 

隽（雋）juàn①〈书〉 терең мағыналы, 

мазмұнды, мәнді. ② (Juàn) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

【隽永】juànyǒnɡ〈书〉【сын.】  мәнді, 

мазмұнды, терең мағыналы. 

【隽语】 juànyǔ〈书〉【 зат.】  терең 

мағыналы сөздер, мәнді сөздер：～箴

言 терең мағыналы қанатты сөз. 

倦 juàn①【сын.】  шаршау, шалдығу：

疲  қатты шаршау. ②  жалықтыру, 

зеріктіру：孜孜不～ жақсыдан зерігу. 

【倦怠】juàndài【сын.】  жалқаулану, 

өз ісін үстіртін орындау, қалай болса 

солай жұмыс істеу. 

【倦容】 juànrónɡ【 зат.】  шаршаған 

түр ： 面 带 ～  шаршағаны түрінен 

көрініп тұру. 

【倦色】 juànsè【 зат.】   шаршағаны 

түрінен көрініп тұру. 

【 倦 意 】 juànyì 【 зат. 】  шаршау, 

шалдығу：毫无～  шаршағы мүлдем 

байқалмау. 

狷 juàn〈书〉① қызу қанды.② абай, 

зерек. 

【狷急】 juànjí〈书〉【сын.】   қызу 

қанды, тәкаппар. 

【狷介】juànjiè〈书〉【сын.】   адал, 

шынайы, бетке айтатын, тік 

мінезді：～之士 тік мінезді ер адам. 

桊 juàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】  бұқаның 

танауына тағатын сақина. 

绢(絹)juàn【зат.】 жұқа жібек матасы. 

【 绢 本 】 juànběn 【 зат. 】  жібек 

матаның бетіне салынған сурет：这两

幅山水都是～ мына екі тау мен өзеннің 

пейзаждары жібек матаның бетіне 

салынған. 

【绢花】juànhuā【зат.】 жібек гүлі. 

【 绢 子 】 juàn·zi 〈 方 〉【 зат. 】 

беторамал. 

鄄 juàn 鄄 城 (Juànchénɡ) Шандунь 

өлкесіндегі қоныстанаған жерді мекен 

атауы. 

圈 juàn【 зат.】①  үй жануарларын 

ұстайтын қора：羊～ қойдың қорасы.

②(Juàn) фамилияға қолданылады. 

【圈肥】juànféi【зат.】  малдың көңі, 

қиы. 

【眷顾】 juànɡù〈书〉【 ет.】  қамын 

ойлау, нәзіктік көрсету. 

【 眷 眷 】 juànjuàn 〈 书 〉【 сын. 】  

әрқашан ойлап жүру, бар жанымен 

ұмтылу. 

【眷恋】 juànliàn〈书〉【 ет.】  қатты 

жақсы көру ： ～ 旧 物  көне әдет 

ғұрыпты қатты  (жоғары )бағалау. 

【眷念】 juànniàn〈书〉【ет.】  қамвн 

ойлау, нәзіктік таныту ： ～ 故 土 

отанына деген сүйіспеншілік. 

【眷属】 juànshǔ【 зат.】①  отбасы 

мүшелері, туған туыстары. ②  ерлі 

зайыптылар, жұбайлар：愿天下有情人

终成  ғашықтардың соңында бақтты 

жұбайлар болуын тілеу. 

【眷注】 juànzhù〈书〉【ет.】  қамын 

ойлау, сүйіспеншілік таныту. 

睊 juàn ［ 睊 睊 ］ (juànjuàn) 〈 书 〉

【сын.】  қарау, көру. 

罥 juàn〈书〉 шырмау. 

 

juē 
 

撅 -1juē【 ет.】①  көтеру：～着尾巴 

құйрығын көтеру.②〈口〉 дөрекі：～

人 дөрекі адам. 

撅 -2(撧 )juē〈口〉【 ет.】  сындыру

（zhé）：～一根柳条当马鞭 үйеңкінің 

сабақтарын сындырып қамшы жасау. 

【撅嘴】juēzuǐ【ет.】 ернін бұртию. 

噘 juē同 ұрысу. 

 

jué 
 

决 jué① шешім қабылдау：表～ шешім 

қабылдау. ②【 үс. 】  міндетті түрде, 

әрине ： ～ 不 退 缩  міндетті түрде 

шегінбеу. ③ 【 ет. 】  соңғы шешім 

қабылдау.④ өлім жазасына кесу. 

决 2( )jué【ет.】 ақау：溃～ ақаудан 

шағу. 

【 决 策 】 juécè ① 【 ет. 】  шешім 

қабылдау ： 运 筹 ～  жоспарлау. ②

【зат.】 жоспар ойлап табу：明智的～ 

зерек жоспар ойлап табу. 

【 决 雌 雄 】 juécíxiónɡ жүлдегерді 

анықтау, жеңіс тағдырын шешу. 

【决定性】juédìnɡxìnɡ【зат.】 шешуші, 

ақырғы：～的胜利 ақырғы жеңіс. 

【决斗】juédòu【ет.】① жекпе жек. ② 

жарыс. 

【决断】 juéduàn ①【 ет. 】  шешім 

қабылдау：无从～ ойдан жоқта шешім 

қабылдау.②【зат.】  рух, сенімділік：

他做事很有～ ол ісін сенімді атқарады. 

【决绝】juéjué①【ет.】 арақатынасты 

бұзу, араласуды тоқтату：与不良嗜好～ 

жаман әуесқойлықтарды тоқтату. ②

【сын.】  берік, сенімді, шешуші：态

度～ сенімді позиция. 

【决口】juékǒu【ет.】 сындыру. 

【决裂】juéliè【ет.】 кесу, үзу：五四

时代的青年开始和封建主义的传统～ 

төртінші мамыр кезінен бастап жастар 

феодалзмді дәстүрлі етіп бастады. 

【决然】juérán〈书〉【үс.】① сенімді, 

шешуші ：～返回  сенімді түрде кері 

оралу.② міндетті түрде. 

【决赛】juésài【ет.】  финал, ақырғы 

жарыс, шешуші жарыс. 

【决胜】 juéshènɡ 【 ет. 】   ақырғы 

шешім, соңғы нәтиже. 

【决死】juésǐ【сын.】  өмір үшін емес 

өлім үшін сайысқа түсу：～战  өмір 

үшін емес өлім үшін соғысу. 

【决算】 juésuàn【 зат.】  қаржылай 

есеп беру. 

【决心】 juéxīn①【 зат.】  мызғымыс 

шешім, берік ой.②【 ет.】  тәуекелге 

бару, бел буу, шешім қабылдау：～钻研

学问  қылымды терең игеру туралы 

шешім қабылдау. 

【 决 一 死 战 】 juéyīsǐzhàn шешуші 

шайқасқа түсу ： 誓 与 敌 人 ～ 

қарсыласпен шешуші соғысқа шығу. 

【 决 议 】 juéyì 【 зат. 】  шешім, 

резолюция. 

【决意】 juéyì【 ет.】  бекім бел буу, 

кесіп шешім жасау：他～明天一早就

【 ет.】身  ол ертең таңертең жолға 

шығуға бел буды. 

【 决 战 】 juézhàn 【 ет. 】  (әскери) 

шешуші соғыс. 

诀 -1(訣 )jué①  оңай есте сақталатын 

сөздер.②  құпия жол：妙～  айлалы 

құпия жол. 

诀 -2( 訣 )jué айырмашылық ： ～ 别 

ерекшеліктер. 

【 决 别 】 juébié 【 ет. 】  айыру, 

ерекшеліктерін тану, ажырату. 

【诀窍】 juéqiào(～儿 ) : ерекше әдіс, 

тәсіл: 炒菜的～主要是拿准火候儿 

қуырылған көкеністердің ерекшелігі 

орташа отта ұстап тұру. 

【诀要】juéyào【зат.】 құпия әдіс. 

抉 jué〈书〉  таңдау：～择 таңдап алу. 

【抉择】juézé【ет.】 таңдау：从速作

出～ келер шақта жұмыс таңдау. 

【 抉 摘 】 juézhāi 〈 书 〉【 ет. 】 ① 

таңдау：～真伪  шындықты таңдау.② 

кемшіліктерін табу ： ～ 弊 端 

кемшіліктерін табу. 

角-1 jué(～儿)①【зат.】 рөл, тұлға：

配～  рөліне сай болу. ②  мамандық, 

іс：丑～  жаман (ұятты, арсыз) іс.③

【зат.】 әртіс. 

角-2 jué жарыс：～斗 жарысу. 

角 -3 jué бұрынғы заманда алкогольді 

сусындарды жасайтын құрылғы. 

角 Jué【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【 角 斗 】 juédòu 【 ет. 】  шайқасу, 

күресу：～场 шайас алаңы. 

【角力】juélì【ет.】 күш сынасу. 

【角色】 (脚色 )juésè【зат.】①  театр 

немесе кинодағы әртістің рөлі. ② 
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адамның болмыс пен өмірдегі рөлі. 

【角逐】 juézhú 【 ет. 】①  сайысу, 

күресу：群雄～  әскердің күресі. ②
жарыстарда қарсылас болу. 

玦 jué садақшының саусағына киетін 

қапшығы. 

珏(瑴)jué〈书〉 асыл тастар. 

砄 jué〈书〉 тас. 

觉 jué① адамның сезімі ：视～ көру｜

听～ есту｜味～ сезу.②【ет.】 сезіну, 

сезу：不知不～  түк сезбеу.③〈书〉 

ояну, ұйқыдан тұру：大梦初～  ұзақ 

ұйқыдан тұру.④түсіну, ұғыну, аңғару. 

ескеру. ⑤ (Jué) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【觉察】juéchá【ет.】 зерттеу, аңғару, 

білу：日子长了，她才～出他耳朵有些

聋 күні бойынан ол оның керең екенін 

аңғармады. 

【觉得】 jué·de【 ет.】①  туындау.② 

санау, солай деп есептеу：我～应该先

跟他商【 мөл.】一下  мен алдымен 

онымен ақылдасу керек деп санаймын. 

【 觉 悟 】 juéwù ① 【 ет. 】  түсіну, 

ұғыну：经过老师的耐心帮助，他终

于 ～ 了  мұғалімнің көмегімен ол 

ақырында бәрін түсінді. ② 【 зат. 】 

саяси жағынан міндетті болу：阶级 

саяси шен. 

【觉醒】juéxǐnɡ【ет.】 ояну. 

绝 ( 絶 )jué ①  тоқтату, үзу ： ～ 缘 

байланысты үзу. ② 【 ет. 】  аяқталу, 

таусылу, біту：法子都想～了  амал 

тәсілдің барлығы таусылды.③ амалсыз, 

щығатын жері жоқ：～壁 өтпес қорған.

④  өлім：悲恸欲～  өлімді жоқтау.⑤

【 сын. 】   ерекше, дара, 

қайталанбас：～技  дара қасиеттер.⑥

【үс.】 ең, өте ：～早 өте ерте.⑦ 
 

【үс.】 аса, өте, тым.⑧ төрт жолдан 

тұратын өлең. 

【绝版】juébǎn【ет.】 кітпатың соңғы 

баспасы. 

【绝笔】juébǐ【зат.】 жазуды тоқтату, 

қаламсапты тастау, жазушылыты 

жалпы тастау деген мағынада. 

【绝壁】 juébì【 зат.】  жар：悬崖～ 

жар. 

【绝产】 juéchǎn ①【 ет. 】  егіннің 

шықпауы.②【зат.】 адамның артынан 

мұрагері болмауы. 

【 绝 唱 】 juéchànɡ 【 зат. 】 ① 

жазушылық өнер ： 千 古 ～  көне 

заманғы жазушылық өнері. 

【 绝 处 逢 生 】 jué chù fénɡ shēnɡ 

өлімнен құтылу, қиын жағдайдан шығу 

жолын табу деген мағынада. 

【绝代】 juédài〈书〉【ет.】  ерекше, 

бұрын соңды болмаған：～佳人 бұрын 

соңды кездеспеген сұлу. 

【绝倒】 juédǎo〈书〉【ет.】①  ішек 

сілесі қатып күлу.② аса қадірлеу, қатты 

құрметтеу. 

【绝地】 juédì【зат.】①  қауіпті жер, 

тіршіліктен алшақтаған орын.②  қиын 

жағдай, амалсызда болу. 

【绝顶】 juédǐnɡ①【 үс.】  өте, аса, 

тым：～聪明 өте зерек.②〈书〉【зат.】 

шың, ең биік нүкте：会当凌～，一览

众山小 бір қарағанда бұл шың жақын 

болып көрінеді екен. 

【绝对】juéduì①【сын.】  ешбір шарт 

жағдайдың болмауы：～真理  ешбір 

шартсыз шындық.②【сын.】  арнайы 

бір зат үшін жағдайдың болмауы：～温

度  температуралық жағдайдың 

болмауы.③【үс.】 міндетті түрде：～

正确  міндетті түрде дұрыс болу. ④

【үс.】 ең, тым, аса：我们的同志～大

多 数 都 是 好 同 志  біздің 

серіктестеріміздің барлығы бір 

мақсатты аса көздеуде. 

【 绝 对 高 度 】 juéduìɡāodù теңіз 

деңгейінен биік болу. 

【绝对零度】juéduìlínɡdù (физикалық) 

абсолютті нөл (ауа температурасына 

байланысты). 

【绝对湿度】 juéduì shīdù абсолютті 

ылғалдылық (ауа температурасына 

байланысты). 

【绝对温标】juéduìwēnbiāo абсолютті 

шкала. 

【绝对真理】juéduì zhēnlǐ (философия) 

абсолютті шындық. 

【 绝 对 值 】 juéduìzhí 【 зат. 】 

(матемамтикалық) санның абсолютті 

мәні, санның модулі. 

【 绝 好 】 juéhǎo 【 сын. 】   аса 

достастық：～的机遇  аса достастық 

жағдай. 

【绝后】 juéhòu【 ет.】①  ұрпақтың 

болмауы.②  бұдан былай болмау：空

前～ бұрын соңды болмаған. 

【绝户】 jué·hu①【 ет.】  ұрпақтың 

жалғаспауы. ② 【 зат. 】  адамның 

артынан отбасында мұрагері қалмау. 

【绝活】 juéhuó(～儿 )【 зат.】  аса 

шеберлік：一定要把师傅的～学到手 

оқытушыдан шеберлігі міндетті түрде 

асып түсу керек. 

【绝技】 juéjì【 зат.】  аса шеберлік, 

асқан өнер ： 身 怀 ～  ішінде асқан 

шебер болу. 

【绝迹】juéjì【ет.】 жоқ болып кету, 

ізсіз жоғалу：天花在我们这儿已经～ 

асыл гүлдер біздің кезімізде жоғалып 

кеткен. 

【绝佳】 juéjiā【сын.】   керемет, ең 

жақсы, үздік：风景～ керемет пейзаж. 

【绝交】juéjiāo【ет.】 достық қарым 

қатынасты үзу, тоқтату：～多年  көп 

жылдық достық байланысты үзу. 

【绝经】juéjīnɡ【ет.】 (медициналық) 

әйел адамның қырық пен елу жас 

аралығында болатын климакс циклы. 

【绝境】juéjìnɡ【зат.】①〈书〉жалпы 

тіршіліктен алшақтатылған аумақ. ② 

шығатын жері жоқ жер. 

【绝句】 juéjù【 зат.】  төрт жолдан 

тұратын өлең, шумақ. 

【绝口】juékǒu①【ет.】 ауызды жабу, 

сөйлемеу.②【үс.】 сөйлеуден бас трату, 

сөйлемеу：他～不提此事  ол бұл іс 

жайлы сөйлеуден бас тартты. 

【绝伦】 juélún〈书〉【 ет.】  дара, 

бұрын соңды болмаған, ерекше ：荒

谬～ бұрын соңды болмаған сандырақ. 

【绝门】 juémén①【 зат.】  кейінгі 

ұрпағы болмау：～绝户  ұрпағы жоқ 

адам.② (～儿 )【зат.】  шешуші жайт, 

айлалы жол：这一手是他的～  мына 

тәсіл оның шешуші жолы болып 

саналады.  

【 绝 密 】 juémì 【 сын. 】   аса 

құпиялы ： ～ 材 料 аса құпиялы 

құжаттар. 

【绝妙】 juémiào【сын.】  ғажайып , 

керемет：～的音乐 ғажайып әуен. 

【绝灭】juémiè【ет.】 жойылу, өлу：

恐 龙 早 已 ～  динозаврлар бұрында 

жойылып кеткен. 

【绝命书】juémìnɡshū【зат.】 өзіне өзі 

қол жұмсаған адамның соңғы хаты. 

【绝情】juéqínɡ① (--)【ет.】 достық 

қарым қатынастарды үзу. 

【绝色】 juésè〈书〉【 зат.】  әйел 

адамның керемет көркі：～佳人  сұлу 

әйел. 

【绝食】juéshí【ет.】 аштық жариялау. 

【绝世】 juéshì【 ет.】  бұрын соңды 

болмаған, ерекше ： ～ 珍 品  бұрын 

соңды болмаған асыл зат. 

 

【 绝 收 】 juéshōu 【 ет. 】  егіннің 

шықпауы. 

【绝嗣】 juésì〈书〉【 ет.】  артынан 

ұрпағын қалдырмау. 

【绝望】juéwànɡ【ет.】 үмітін үзу：感

到～ үмітін үзгендігі сезіну. 

【绝无仅有】juéwújǐnyǒu дара：这种

奇事是～的 өз арасында дара туынды 

болып табылады. 

【绝响】 juéxiǎnɡ〈书〉【 зат.】  көп 

уақыттан бері ұмытылып кеткен іс. 

【绝续】juéxù【ет.】 соңғы：存亡～的

关头 соңғы әрі шешуші тәсіл. 

【 绝 学 】 juéxué 〈 书 〉【 зат. 】 ① 

жоғалып кеткен ғылым. ②  жетілген 

ғылым：高才～ жетілген дарын. 

【绝艺】 juéyì ：  асқан шеберлік: 身

怀～ асқан шебердің иесі болу. 

【绝育】 juéyù【ет.】  (медициналық) 

залалсыздандыру. 
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【绝缘】 juéyuán【 ет.】①  оқшаулау, 

оқшауландыру.② оқшау, бөлек, алшақ. 

【绝缘体】juéyuántǐ【зат.】 (электрлік) 

оқшаулағыш. 

【 绝 缘 子 】 juéyuánzǐ 【 зат. 】 

оқшаулағыш. 

【绝招】 juézhāo(～儿 )【зат.】  асқан 

шеберлік：身怀～  асқан шеберлікті 

сақтау. 

【 绝 症 】 juézhènɡ 【 зат. 】  өлімге 

апаратын ауру, жазылмайтын дерт：身

患～ жазылмас дерттен қиналып өлу. 

【绝种】 juézhǒnɡ 【 ет. 】  жойылу, 

жоғалу, өліп кету. 

【 倔 强 】 juéjiànɡ 同  қырсық, 

айтқанынан қайтпайтын. 

【倔犟】juéjiànɡ【сын.】  қырсық：性

格～ қырсық мінезді. 

掘 jué【ет.】 қазу, ұңғу：～井 құдық 

қазу. 

【掘进】juéjìn【ет.】 өту. 

【掘土机】juétǔjī【зат.】 экскаватор. 

桷 jué 〈 书 〉  (ботаника) алма 

ағашының түрі. 

崛 jué〈书〉 биік, асқақ. 

【崛起】juéqǐ〈书〉【ет.】① кенеттен 

пайда болу.② гүлдену, даму, асқақтау：

为人才～创造条件 адамды оның жеке 

қасиеттері асқақтатады. 

【脚色】juésè театр кейіпкері. 

觖 jué〈书〉  қанағаттанбау, ойынан 

шықпау. 

厥 -1jué①  есінен тану：昏～  есінен 

танып құлау.②(Jué)【зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

厥 -2jué 〈 书 〉 代  басқа біреудікі, 

оның ：大放 ～词  мәдени төңкеріс 

кезінің сөздері.  

傕 jué〈书〉 фамилияға қолданылады.. 

劂 jué баспаға арналған тақтайша. 

谲(譎)jué〈书〉① алдау, ұрлау：正而

不 ～  адал адамды алдап арбау. ② 

ерекше, қастерлі：诡～ ерекше өтірік 

айту. 

【谲诈】 juézhà〈书〉【 сын.】   қу, 

айлалы：～多端 өте қу адам. 

蕨 jué 【 зат. 】  (ботаника) 

қырықжапырақтың түрі. 

【蕨类植物】 juélèizhíwù (ботаника) 

қырықжапырақ тектес өсімдіктер. 

獗 jué ашулану, ызалану, қаһарлану. 

橛 jué(～儿 )【 зат.】  бағана, ағаш 

тақтай：钉上一个小木～儿  кішігірім 

ағаш тақтайды шегелеу. 

【橛子】 jué·zi【 зат.】  қысқа ағаш 

бағана：木头～ ағаш бағана. 

噱 jué〈书〉  қарқылдап күлу, ішек 

сілесі қатып күлу：可发一～  қатты 

күлу. 

镢 jué同 кішігірім күрек, кетпен. 

爵 1jué①  шен, атақ：公～қоғамдық 

атақ. ② (Jué) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【爵禄】juélù〈书〉【зат.】  адамның 

шені мен соған байланысты ақысы. 

【爵士】 juéshì【 зат.】  «мырза», ер 

адамға қаратып атау сөзі. 

 

【爵士乐】juéshìyuè【зат.】 джаз, джаз 

әуені. 

【爵位】juéwèi【зат.】 шен, даңқ. 

蹶(蹷)jué шалыну, жығылу：一～不振 

шалынып сүрініп жайсыздану. 

矍 jué〈书〉 қорқу, алаңдау. 

【矍铄】 juéshuò〈书〉【сын.】   зор, 

мықты：精神～ мықты рух. 

嚼 jué 义同“嚼”(jiáo шайнап жұту：

咀～ жақсылап шайнау. 

爝 jué［爝火］(juéhuǒ)〈书〉【зат.】 

шамшырақ, алаау. 

攫 jué тартып алу, иемдену ：～取 

тартып алып иелену. 

【攫取】 juéqǔ【 ет.】  тартып алу, 

иемдену. 

 

juě 
 

蹶 juě［蹶子］(juě·zi)【зат.】 сүрініп, 

жығылу, құлау, шалыну. 

 

juè 
 

倔 juè【 сын.】   күңіренген, жабық 

қабақты, тымырайған ： ～ 脾 气 

тымырайған мінез. 

【倔头倔脑】 juè tóu juè nǎo қырсық, 

айтқанынан қайтпайтын. 

 

jūn 
 

军 jūn【зат.】① әскери полк, әскер：

我 ～  менің скерім. ②  әскерлерді 

тәртіппен ұйымдастыру ： 第 一 ～ 

бірінші әскер. ③ (Jūn) фамилияға 

қолданылады.. 

【军备】 jūnbèi【 зат.】  әскери қару 

жарақ：扩充～ әскери күшті жақсарту. 

【军车】jūnchē【зат.】 әскери көлік. 

【军刀】jūndāo【зат.】 әскери пышақ. 

【军地】jūndì【зат.】 әскери шекара. 

【军队】jūnduì【зат.】 әскери бөлімше. 

【军法】 jūnfǎ【 зат.】  әскери заң, 

әскери сот：违反军纪者将按～处置 

әскери тәртіпті бұзғандар әскери сотта 

қарастырылады. 

【 军 费 】 jūnfèi 【 зат. 】  әскери 

шығындар (қаржылай). 

【军风】jūnfēnɡ【зат.】 әскери түр. 

【军服】 jūnfú【 зат.】  әскери киім, 

мундир. 

【军港】jūnɡǎnɡ【зат.】 әскери порт. 

【军歌】jūnɡē【зат.】①  сапта жүріп 

ән айту.② саптық ән. 

【军工】 jūnɡōnɡ【 зат.】①  әскери 

өнеркәсіп.② әскери инжинер. 

【 军 功 】 jūnɡōnɡ 【 зат. 】  әскери 

жетістіктер：赫赫～  даңқты әскери 

жетістіктер. 

【 军 功 章 】 jūnɡōnɡzhānɡ 【 зат. 】 

әскери жетістіктер үшін алынған 

медаль. 

【 军 购 】 jūnɡòu 【 ет. 】  әскери 

мадақтау ： ～ 合 同  әскри мақтау 

келісімі. 

【军官】jūnɡuān【зат.】 офицер. 

【军管】jūnɡuǎn【ет.】 әскери бақылау. 

【军国主义】jūnɡuó zhǔyì милитаризм. 

【军号】jūnhào【зат.】 әскери  дауыл. 

【军徽】jūnhuī【зат.】 әскери таңба. 

【军婚】 jūnhūn【 зат.】  әскери және 

азаматтық адамдар арасында неке құру. 

【军火】jūnhuǒ【зат.】 әскери қор：～

库  әскери қорды жинайтын сарай. 

【 军 机 】 jūnjī 【 зат. 】 ①  әскери 

тапсырма.②  әскери құпия：泄露～ 

әскери құпиянң шығып кетуі. 

【军籍】 jūnjí【 зат.】  әскердің жеке 

құрамы туралы тізім. 

【 军 纪 】 jūnjì 【 зат. 】  әскери 

тәртіп：～严明 қатаң әскери тәртіп. 

【 军 舰 】 jūnjiàn 【 зат. 】  әскери 

жабдықталған кеме. 

【军阶】jūnjiē【зат.】 әскери ранг. 

【军礼】jūnlǐ【зат.】 әскери этикет：

行～ әскери этикетті сақтау. 

【军力】jūnlì【зат.】 әскери күш. 

【 军 粮 】 jūnliánɡ 【 зат. 】  әскери 

провиант. 

【 军 龄 】 jūnlínɡ 【 зат. 】  әскерге 

шақырылатын жас. 

【 军 令 】 jūnlìnɡ 【 зат. 】  әскери 

бұйрық：～状  ресми түрдегі әскери 

бұйрық. 

【 军 令 状 】 jūnlìnɡzhuànɡ 【 зат. 】 

әскери заңның барлық қатаңдығына сай 

жаза көтеруді мойынсыну. 

【军旅】jūnlǚ〈书〉【зат.】 әскери шеп. 

【军马】jūnmǎ【зат.】① атты әскер.②

〈书〉әскери ат. 

【军民】 jūnmín【 зат.】  әскер мен 

халық：～鱼水情 әскер мен халық су 

мен  мен балық сияқты бір бірімен 

байланысқан. 

【 军 品 】 jūnpǐn 【 зат. 】  әскери 

құралдар. 

【军棋】 jūnqí【 зат.】  әскери ойын 

(елді мекеннің макетінде ойналады). 

【军旗】jūnqí【зат.】 әскери ту. 

【 军 情 】 jūnqínɡ 【 зат. 】  әскери 

ахуал ： 刺 探 ～  әскери жағдайды 

бақылау. 

【军区】jūnqū【зат.】 әскери аудан. 

【 军 权 】 jūnquán 【 зат. 】  әскери 

билік：掌握～ әскери билікті қолға алу. 
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【 军 人 】 jūnrén 【 зат. 】  әскери 

қызметкер. 

【军容】 jūnrónɡ【зат.】  әскери сырт 

көрініс：整饬～ қалыпқа келтірілген 

әскердің сырт көрінісі. 

【军士】jūnshì【зат.】 кіші лейтенант. 

【 军 事 】 jūnshì 【 зат. 】  әскери 

қызмет：～工作 әскери қызмет атқару. 

【军事法庭】 jūnshì fǎtínɡ әскери сот 

трибуналы. 

【军事管制】 jūnshì ɡuǎnzhì әскери 

қатаң бақылау. 

【军事基地】jūnshìjīdì әскери база. 

【 军 事 科 学 】 jūnshì kēxué әскери 

ғылым. 

【军事体育】 jūnshì tǐyù спорттың 

әскери түрі. 

【军事训练】jūnshì xùnliàn әскери оқу. 

【 军 事 演 习 】 jūnshì yǎnxí әскери 

оқудан өту：大规模～  кең ауқымдағы 

әскери оқу жүргізу. 

【军售】 jūnshòu【 ет.】  қару жарақ 

сату：对外～ шетке қару жарақ сату. 

【 军 属 】 jūnshǔ 【 зат. 】  әскери 

қызметкердің отбасы мүшелері. 

【军团】jūntuán【зат.】 әскери  легион. 

【 军 威 】 jūnwēi 【 зат. 】  әскердің 

даңқы：～大振  әскери даңқты іске 

асыру. 

【 军 务 】 jūnwù 【 зат. 】  әскери 

мәселелер ：～繁忙  арбалас әскери 

жұмыстар. 

【军衔】jūnxián【зат.】 әскери шен. 

【 军 饷 】 jūnxiǎnɡ 【 зат. 】  әскерді 

қаржыландыру. 

【 军 校 】 jūnxiào 【 зат. 】  әскери 

училище. 

【军械】jūnxiè【зат.】 қару жарақ. 

【军心】jūnxīn【зат.】 әскери рух：振

奋～ әскерди рухтандыру. 

【军需】 jūnxū 【 зат. 】①  әскерді 

қамтамасыздандыру. ②  (әскери) 

интендант. 

【 军 训 】 jūnxùn 【 ет. 】  әскери 

дайындық. 

【军演】jūnyǎn【ет.】 әскери оқу：举

行海陆空联合～ әскери оқу жүргізу. 

【军医】jūnyī【зат.】 әскери дәрігер. 

【军营】 jūnyínɡ 【 зат. 】  казарма, 

әскери лагерь. 

【军用】 jūnyònɡ【 сын.】   әскери, 

әскери мақсатта ： ～ 物 资  әскери 

мақсаттағы тауарлар. 

【军邮】jūnyóu【зат.】 әскери пошта. 

 

【军乐】 jūnyuè【 зат.】  әскери ән, 

сапта жүріп айтатын ән. 

【军种】 jūnzhǒnɡ 【 зат. 】  қарулы 

күштер. 

【 军 装 】 jūnzhuānɡ 【 зат. 】 

қаруландыру. 

均 jūn ① 【 сын. 】   бірқалыпты, 

біркелкі：平～ бірқалыпты тыныш.②

〈书〉【үс.】 барлық, түгел, жаппай.③

(Jūn)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【均等】 jūnděnɡ【 сын.】   бірдей, 

тең：机会～ тең мүмкіндік. 

【均分】jūnfēn【ет.】 теңестіру, бірдей 

үйлестіру：大伙～  барлығын бірдей 

үйлестіру. 

【均价】jūnjià【зат.】 орта баға：新楼

每 平 方 米 ～ 3000 元  жаңа тұрғын 

үйлердің орташа бағасы шаршы метрге 

үш мың юань болып табылады. 

【均势】 jūnshì【 зат.】  тепе теңдік 

жағдайы：保持～ тепе теңдікті сақтап 

ұстап тұру. 

【均摊】jūntān【ет.】 тең етіп бөлу：

费用按户～ шығындарды тең бөлу. 

【 均 线 】 jūnxiàn 【 зат. 】  орта 

мәндердің кестесі. 

【均匀】jūnyún【сын.】  тең, бірдей, 

қалыпты：今年的雨水很～  биылғы 

жылы бірқалыпты жаңбыр жауды. 

【均沾】jūnzhān【ет.】  баршалардың 

пайдасы үшін：利益～ ортақ пайда. 

【均值】jūnzhí【зат.】 орта есеп. 

龟(龜) jūn［龟裂］(jūnliè)①同“ аяздан 

жарылу”.②【ет.】 жарылу, тесілу：天

久不雨，田地～ көп уақыт бойы жауын 

түспегендіктен, жердің беті телімденіп 

кетті. 

君 jūn① патша, монарх, билеуші：国～ 

мемлекет билеушісі. ②  адамдарға 

сыпайы түрде қартапа сөйлеу.③ (Jūn)

【зат.】 аданың есімі. 

【君临】 jūnlín〈书〉【 ет.】  билеу, 

император болу：～天下  аспан асты 

императоры. 

【君权】jūnquán【зат.】 монархиялық 

билік. 

【君王】jūnwánɡ【зат.】 билеуші. 

【君主】jūnzhǔ【зат.】 ежелгі заманда 

императорға айтылатын қаратпа сөз. 

【 君 主 国 】 jūnzhǔɡuó 【 зат. 】 

монархиялық мемлекет. 

【 君 主 立 宪 】 jūnzhǔ lìxiàn 

конституциялық монархия. 

【君主制】jūnzhǔzhì【зат.】 монархия. 

【君子】jūnzǐ【зат.】 жоғары рухани 

қасиеттерге ие адам：正人～  нағыз 

джентельмен. 

【君子国】 jūnzǐɡuó【 зат.】  мінсіз 

мемлекет (утопия). 

【君子兰】jūnzǐlán【зат.】 (ботаника) 

лилия (лалагүл) гүлі. 

【 君 子 协 定 】 jūnzǐxiédìnɡ ауызша 

келісімге келу. 

 

jùn 
 

俊  jùn ①【 сын. 】   көркем, әдемі, 

сұлу：～秀  сұлу адам!②  ақылды, 

зерек：英～  даналық.③ (Jùn)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【 俊 杰 】 jùnjié 【 зат. 】  дарынды, 

талантты адам. 

【 俊 朗 】 jùnlǎnɡ 【 сын. 】  

дарынды：～聪慧 зерек, алғыр. 

【俊美】 jùnměi【сын.】   сымбатты, 

көрікті, сұлу, хор：容貌～  сымбатты 

әлпет. 

【 俊 俏 】 jùnqiào 〈 口 〉【 сын. 】  

перизатты, парасатты：模样～  сырт 

көрінісі парасатты. 

【俊秀】 jùnxiù【 сын.】   дарынды, 

керемет, көрікті：容貌～  бет әлпеті 

көрікті. 

郡 jùn① аудан, облыс, өлке：～县 уезд.

② (Jùn) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

【郡主】jùnzhǔ【зат.】 ханшайым, ұлы 

патшайым деген мағынада. 

捃 jùn〈书〉 көтеру, жинау, жинақтау. 

峻 jùn①（山）  биік, асқақ：高山～ 

биік жар.② қатал, қатаң：严～ қатаң. 

【峻拔】jùnbá【сын.】 (山) тау шыңы. 

【峻急】jùnjí〈书〉【сын.】 ① өзеннің 

қатты ағысы.② табиғи апат. 

【峻峭】jùnqiào【сын.】  асқар, биік：

山势～ биік таулы шатқал. 

馂 ( 餕 )jùn 〈 书 〉  желінген тағам 

қалдықтары. 

浚 ( 濬 )jùn су жолын жүргізу, арық 

қазу: ～河 өзеннің сағасын жүргізу. 

骏(駿)jùn жүйрік ат. 

【骏马】jùnmǎ【зат.】 тұлпар, пырақ. 

珺 jùn〈书〉 нефрит асыл тасы. 

菌 jùn【 зат.】  (биология) бактерия, 

басцилла. 

【 菌 子 】 jūnzi 〈 方 〉【 зат. 】 

саңырауқұлақ. 

焌 jùn〈书〉 отқа күйдіру, жағу, өртеу. 

畯 jùn шаруа, егінші, диқан. 

竣 jùn аяқтау, бітіру：完～ аяқтау, ～事 

жұмысты бітіру. 

【竣工】 jùnɡōnɡ 【 ет. 】  шаруаны 

аяқтау：～验收 қабылдауды аяқтау. 

寯 jùn 〈 书 〉  шоғырлану, жиналу, 

топталу. 

 

K 

 

kā 

 

【 咔 吧 】 kābā 【 ел. 】  бір заттың 

сынғандағы дыбысы. 

【 咔 嚓 】 kāchā 【 ел. 】  құлыптың 

құлптанғаны немес есіктің ілінгенде 

шығатын дыбысы. 

【 咔 嗒 】 kādā 【 ел. 】 құлыптың 

құлттанғаны немес есіктің ілінгенде 

шығатын дыбысы. 

【咖啡】 kāfēi【 зат.】①  (ботаника) 

кофе дәндері өсетін ағаш. ②  кофе 

(дәндері). ③ кофе сусыны. 
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【咖啡碱】kāfēijiǎn【зат.】 кофеин. 

【咖啡色】kāfēisè【зат.】 кофе түстес 

(ашық қоңыр түс). 

【咖啡厅】 kāfēitīnɡ 【 зат.】  кафе, 

кафетерий. 

【咖啡因】kāfēiyīn【зат.】 кофеин. 

【喀  】 kā 【 ел. 】  сынған кездегі 

шығатын дыбыс (мысалы, сырт, сарт, 

т.б.). 

【喀吧】kābā. бір заттың сынғандағы 

дыбысы. 

【喀哒】kādā. құлыптың құлттанғаны 

немес есіктің ілінгенде шығатын 

дыбысы. 

【喀斯特】 kāsītè【 зат.】  (геология) 

карст. 

【擖 】kā〈口〉【ет.】 пышақпен қыру. 

 

 

 

kǎ 

 

【 卡 】 kǎ ① 【 мөл. 】  каллория 

мөлшерінің қысқаша атауы.② карточка 

(кітапханаға, тіркеуге т.б.) ：资料～ 

қаржы карточкасы.③【зат.】 магнитті 

карточка：刷～  магнитті карточканы 

жою. ④  кассета, үнтаспа  (дыбыс 

тасушы құрал). ⑤  ауыр жүк 

тасымалдайтын  автокөлігі. 

【卡宾枪】kǎbīnqiānɡ【зат.】 (әскери ) 

карабин. 

【卡车】 kǎchē 【 зат. 】  ауыр жүк 

тасымалдайтын автокөлік. 

【 卡 尺 】 kǎchǐ 【 зат. 】  штангель, 

штангециркуль ： 游 标 ～ 

штангециркульдің нониусы. 

【卡带】 kǎdài【 зат.】  аудиокассета 

(үнтаспа)：音乐～ музыкалық үнтаспа. 

【卡丁车】 kǎdīnɡchē【 зат.】  карт 

(кішігірім, мини автокөлік). 

【卡规】 kǎɡuī【 зат.】  (тезникалық) 

калибр. 

【 卡 介  苗 】 kǎjièmiáo 【 зат. 】 

туберкулез ауруына қарсы Кальмет  пен 

Герен вакциналары. 

【 卡 拉 OK 】 kǎlā-OK  Калашар, 

Тибеттік автономиялық өлке. 

【卡路里】kǎlùlǐ【мөл.】 калория. 

【卡片】kǎpiàn【зат.】 карточка：～目

录 каталогтік карточка. 

【卡其】kǎqí【зат.】 хаки. 

【卡钳】 kǎqián【 зат.】  калиберлік 

циркуль. 

【卡特尔】kǎtè’ěr【зат.】 картель. 

【卡通】kǎtōnɡ【зат.】①  карикатура 

(мазақ етіп сурет салу).② мультфильм. 

【佧 】kǎ［佧佤族］(Kǎwǎzú)【зат.】 

кава, Юньнань провинциясында мекен 

ететін ұлт. 

【咔叽】kǎjī【зат.】 қорғанышты, хаки 

түсті мата. 

【咔唑】 kǎzuò【 зат.】  (химиялық) 

карбазол. 

咯 kǎ【ет.】 жөтелу：～血 қан жөтелу. 

【咯血】kǎxiě【ет.】  қақырықпен ан 

шығару, қан құсу. 

【 胩  】 kǎ 【 зат. 】  (химиялық) 

карбиламин. 

 

kāi 

 

【开】kāi ①【ет.】 ашу：～门 есікті 

ашу｜不～口 аузын ашпау. ②【ет.】 

ашу, бұзу,салу ：～路  жол ашу. ③

【 ет.】  бөлу, бөлісу, үзілу, түсу：桃

树～花了 шабдалы ағашының гүлдері 

түсті｜扣儿～了 түйме үзіліп қалды. ④

【ет.】 мұздың еруі：河～了 өзеннің 

мұзы еріді. ⑤  алу, кетіру, қуу：～戒 

абай болмау. ⑥【ет.】 іске асыру：～

枪 пистолеттен ату｜～汽车 көлік айдау. 

⑦【ет.】 шығу, аттану：昨天～来两团

人，今天又～走了  кеше адамдардың 

екі тобы келген болатын, бүгін олар 

аттанғалы жатыр.⑧【ет.】 ашу, негізін 

салу, қалау：～医院  емхана ашу.⑨ 

басынан бастау ： ～ 工  жұмысты 

бастау｜～学  оқуды бастау.⑩  (Kāi)

【зат.】 адамның есімі. 

开 2 kāi【мөл.】① өлшеу：这条金项链

是十八～的 мына алтын алқа он сегіз 

караттан тұрады.② кельвин. 

【开拔】 kāibá【 ет.】 (军队 ) жолға 

шығу, аттану：拂晓前，部队～了 таң 

атпас бұрын алдыңғы әскери шеп жолға 

аттанды. 

【开班】kāibān【ет.】  оқу корпусын 

ашу. 

【开办】 kāibàn【 ет.】  ашу, негізін 

салу：～幼儿园 бала бақшасын ашу. 

【 开 本 】 kāiběn 【 зат. 】  кітаптың 

(оқулықтың) форматы. 

【开笔】kāibǐ【ет.】①  көне заманда 

бірінші рет ақындық өнерді бастауды 

айтады. ②  бірінші жылы 

жазушылықпен айналысу ： 新 春 ～ 

жаңа жылдан бастап жазушылықпен 

шұғылдну.③  кітапқа немесе басқа да 

баспа құралдарына мақала жазу. 

【 开 编 】 kāibiān 【 ет. 】  жазуды 

бастау：这部大词典已经～ мына үлкен 

сөздікті жазу басталып қойған. 

【开标】 kāibiāo【 ет.】  жазушылық 

жолын бастау (алғаш рет мақала т.б. 

жазу). 

【开播】2kāibō【ет.】 егін егуді бастау. 

【 开 采 】 kāicǎi 【 ет. 】  пайдалы 

қазбаларды тауып, оларды өңдеу：～石

油 мұнай табу (мұнай өңдеу). 

【 开 场 】 kāichǎnɡ 【 ет. 】  бастау, 

басталу, ашылу. 

【开场白】kāichǎnɡbái【зат.】 пролог, 

бастау сөздері, кіріспе. 

【开车】kāichē【 ет.】①  автокөлікті 

жүргізу, айдау：路滑，～要注意安全 

жол тайғанақ болып тұр, көлікті 

айдағанда қауіпсздік ережелерін сақтау 

керек.② автокөлікті оталдыру. 

【开诚布公】kāi chénɡ bù ɡōnɡ шын 

ниетпен, шынайы, шын жүректен. 

【开诚相见】 kāichénɡxiānɡjiàn адал 

болу, шын жүректен ниет білдіру. 

【开秤】 kāichènɡ 【 ет. 】  сауданы 

бастау, сауда ашу：果品收购站已经～

收购西瓜了  жеміс жидектің пісетін 

уақыты келді, қарбыз сатуды бастау 

керек. 

【开初】 kāichū【 зат.】  біріншіден, 

алдымен, басында：～他们互不了解，

日子一久，也就熟了  басында олар 

дайын болмады, сондықтан күні бойы 

дайындалды. 

【开除】 kāichú【 ет.】  бөлу, алып 

тастау：～党籍 партияан шығу. 

【开锄】kāichú【 ет.】  жер жыртуға 

кірісу. 

【开创】kāichuànɡ【ет.】 ашу, негізін 

қалау, бастау：～新局面 жаңа ахуалды 

бастау. 

【开春】 kāichūn(～儿 )【 ет.】  ерте 

көктем：一～，天气就渐渐暖和起来了
/ ерте көктемде ауа райы бірте бірте 

жылынап бастайды. 

【开打】 kāidǎ【 ет.】  акробаткалық 

өнер көрсету. 

【 开 裆 裤 】 kāidānɡkù 【 зат. 】 

кішкентай балалр киетін арнайы қиығы 

бар шалбар. 

【开刀】 kāidāo【 ет.】①  пышақпен 

кесу：～问斩 бас кесу (өлім жазасын 

жүзеге асыру).② (медицина) операция 

жасағанда қолданылатын хирургиялық 

скальпель. 

【开导】 kāidǎo【 ет.】  қалау, соғу, 

тұрғызу, салу：孩子有缺点，还是得耐

心 ～  ішкентай балалардың 

кемшіліктері көп, үлкен шыдмдылықты 

қалау керек. 

【开倒车】 kāidàochē артқа шегіну, 

артқа жүру, кері қайту：要顺应历史潮

流 ， 不 能 ～  тарихтың көтерілген 

шағында артқа шегінуге болмайды. 

【开道】kāidào【ет.】① жолмен жүру, 

жол көрсету：～车  көлік жолымен 

жүру.②〈方〉 жол беру, жол ашу. 

【开吊】kāidiào【 ет.】  адам қайтыс 

болғандағы салтты жасау. 

【开动】kāidònɡ【ет.】① бастау, алға 

жүру：～机车 паровоздың алға жүруі.

②  алға жылжу：队伍休息了一会儿

就～了 әскери отряд шамалы демалып 

болған соң, қайта алға жүрді. 

【开冻】kāidònɡ【ет.】 жылымық. 

【 开 端 】 kāiduān 【 зат. 】  бастау, 
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бастапқы кезең：良好的～   басында 

жақсы шырай таныту . 

【开发】 kāifā【 ет.】①  гүлдендіру, 

жандандыру ：～荒山  тақыр тауды 

гүлдендіру.②  дамыту：～高新技术 

жаңа технологияларды дамыту. 

【开发】kāi·fɑ【ет.】 даму, алға басу, 

өрістеу：～喜钱  ақшалай сыйлықтың 

өрістеуі. 

【开饭】kāifàn【ет.】① дастарханға ас 

дайындау.② ас берілу кезі. 

【 开 方 】 1 kāifānɡ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

дайындау мәзірін түсіндіру. 

【开方】2 kāifānɡ【ет.】 (математика) 

түбір астындағы санның мәнін табц. 

【开房间】kāifánɡjiān〈方〉 бір түнге 

қонақүйден бөлме алу (немес ауызекі 

тілде бір түндік секс). 

【开放】kāifànɡ①【ет.】 ашылу：百

花～ гүл ашу.②【ет.】 тыйым салу：

改革～  реформаларға тыйым салу.③

【 сын. 】  мәнін ашу, мағынасын 

түсіну：性格～ адам табиғатын ашу. 

【开付】 kāifù 【 ет. 】  тізім жасау, 

түсіндірме жасау ： ～ 收 据  

квитанциялар тізімін жасау. 

【开赴】 kāifù【 ет.】  артынан бару, 

соңынан еру ： ～ 前 线  майданның 

соңынан еру. 

【开革】kāiɡé【ет.】 жұмыстан босату, 

жұмыс орнынан қуу. 

【开工】 kāiɡōnɡ【 ет.】①  жұмысқа 

кірісу, іс бастау.② жаңа жұмыс орнына 

орналасу. 

【开关】kāiɡuān【зат.】①қала есігін 

ашу, кедендік кедергіні ашу. ② 

электрлік қосқыш. 

【开光】kāiɡuānɡ【 ет.】  нұр шашу, 

жарық шашу (немес будда ілімі 

бойынша жақсылық жасау). 

【 开 锅 】 kāiɡuō 〈 口 〉【 ет. 】 

қайнау：｜等开了锅再下面条  қазан 

қайнап жатыр. 

【开国】 kāiɡuó【 ет.】  мемлекеттің 

негізін алау：～大典 мемлекет негізін 

қалау салтанатты шарасы. 

【开航】kāihánɡ【ет.】①  су жолын 

ашу.② кеме немесе ұшық арқылы сауда 

жолдарын ашу. 

【开河】-1kāihé【ет.】 су жолын ашу. 

【开河】-2kāihé【ет.】 су каналын қазу. 

【开后门】 kāihòumén (～儿 ) артқы 

есікті ашу (басқаша жол табу, құпия 

есік ашу). 

【 开 户 】 kāihù 【 ет. 】  құлдықтан 

босану, бос адам болу. 

【开花】 kāihuā ( ～儿 ) 【 ет. 】① 

гүлдеу：～结果  жемістің гүлдеуі.② 

гүлдің ашылуы.③ қуану, күлімсіреу：

心里开了花 ішінен қуынп күлімсіреу. 

【开怀】kāihuái【ет.】 еш уайымдамау, 

өз өзін жеңіл сезіну ：～ 畅饮  еш 

уайымдамай ішімдік ішу. 

【开怀 儿】 kāihuáir 〈口〉【 ет. 】 

бірінші рет бала босану. 

【开荒】kāihuānɡ【ет.】  тың көтеру, 

тың зерттеу. 

【开会】kāihuì【ет.】  жиналыс ашу, 

мәжіліс өткізу. 

【开荤】kāihūn【 ет.】①  жыныстық 

қатынасқа түсу.② қызметтен кету. 

【开火】kāihuǒ (～儿)【ет.】① от ашу, 

әскери істе от ашу：前线～了 алдыңғы 

майданға от ашу.  

【开伙】kāihuǒ【ет.】① тағам әзірлеу.

② қоғамдық тамақтану. 

【开豁】kāihuò【сын.】① кең пейілді 

болу.② жүрегі кең, жарқын адам：听了

报告，他的心里更～了/ естуімше ол 

жүрегінде өте пейілді адам. 

【开机】 kāijī【 ет.】①  электронды 

құрылғы ны іске қосу.② жарықты қосу. 

【开价】kāijià (～儿)【ет.】 бағалау, 

бағаны бекіту：～太高  тым жоғары 

бағалау. 

【开间】 kāijiān ①〈方〉【 мөл. 】 

тұрғын үйдің немес бөлменің ені, 

кеңдігі. ② 【 зат. 】  кайцзянь (ен 

мөлшері). 

【开讲】 kāijiǎnɡ【 ет.】  дәріс оқу, 

түсіндіру, анықтау, ұғындыру. 

【 开 奖 】 kāijiǎnɡ 【 ет. 】 

ынталандыру：足球彩票今晚当众～ 

бүгінгі футбол ойыныныда барлық 

жұрттың алдында лотерея билетімен 

ынталандыру жүлдесін ұтып алдым. 

【开交】kāijiāo【ет.】  шешу, аяқтау, 

бір жақты ету ： 忙 得 不 可 ～ 

қарбаластығымнен істі аяқтауға уақыт 

болмай жатыр. 

【 开 胶 】 kāijiāo 【 ет. 】  шешу, 

ыңғайластыру：三合板～就没法用了 

үш қабатты фанераны 

ыңғайластыратын уақыт келді. 

【开街】kāijiē【ет.】 қала көшелерін 

ашу, жол магистралін ашу. 

【开解】kāijiě【ет.】 көңілін орнына 

келтіру, жұбату. 

【开戒】kāijiè【ет.】  сөзінде тұрмау, 

айтқанынан қайту. 

【开金】kāijīn【зат.】 карат (алтыннң 

тазалы граммын өлшеу мөлшері). 

【开垦】 kāikěn【 ет.】  жер жырту, 

жерді өңдеу. 

【开口饭】 kāikǒufàn【 зат.】  тамақ 

әзірлеу. 

【开口子】kāikǒu·zi① алға басу, өрлеу.

② жарақат, дененің бір жерін кесіп алу. 

【开快车】kāikuàichē тездету, шұғыл 

түрде іске асыру：又要～，又要保证质

【 мөл. 】  шұғыл түрде сапа жағын 

жоғарылату. 

【开矿】 kāikuànɡ 【 ет. 】  пайдалы 

қазбалар табу. 

【 开 阔 】 kāikuò ① 【 сын. 】  кең 

ауқымды ： ～ 的 广 场  кең алаң. ②

【сын.】 кең диапазонды. Өрісі кең.③

【ет.】  кеңістік кеңдігі：～眼界  көз 

алдыңдағы кеңістік өрісі. 

【 开 阔 地 】 kāikuòdì 【 зат. 】 

(топография) ашық жер. 

【开例】kāilì【 ет.】  ерекше жағдай 

тудыру, үлгі жасау. 

【开镰】kāilián【ет.】 егін ору кезеңін 

бастау. 

【开脸】kāiliǎn【ет.】① қалыңдықтың 

бетін әдемілеу (бояу).② адамның бетін 

сылау (косметика). 

【开列】kāiliè【ет.】 тізіп атау, ретпен 

санау：～【 зат.】单  адам есімдерін 

тізіп атау. 

【开裂】kāiliè【ет.】 тырсылдап сыну, 

жырақтың айда болуы ： 木 板 ～ 

тақтайшада жырақтардың пайда болуы. 

【开路】kāilù①【ет.】 жолмен жүру：

逢山～，遇水架桥  тауға өзенді кесіп 

өтетін көпір жолымен шығу.②【ет.】 

жол көрсету. 

【开绿灯】 kāilǜdēnɡ жасыл жарық 

беру (рұқсат беру, жол беру)：不能给不

合格产品上市～  тексеруден өтпеген 

тауардың нарыққа шығуына жол 

бермеу керек. 

【 开 锣 】 kāiluó 【 ет. 】  (театр) 

спектакльді бастау ： ～ 戏  театр 

қойылымын бастау. 

【 开 门 】 kāimén 【 ет. 】 ①  есікті 

ашу：～办学 оқу есігін ашу.② іс ашу, 

кәсіпті бастау：银行九点才～  банк 

қыркүйектен бастап жұмысына кіріседі. 

【开门红】kāiménhónɡ басынан бастап 

жақсы, оңды нәтиже көрсету：争取新

学年～  жаңа оқу жылының басынан 

бастап жақсы нәтиже көрсету. 

【开门见山】kāi mén jiàn shān ашық, 

тіке, бірден. 

【开门揖盗】kāi mén yī dào «есікті 

қарақшылардың алдынан ашу», 

қауіптің бар екенін біле тұра тәуекелге 

бару. 

【开蒙】 kāiménɡ【 ет.】  алғаш рет 

мектепке бару, бірінші рет оқуға 

кірісу：他六岁开的蒙  ол алты жасар 

балаларды алғаш оқуға қабылдады. 

【开明】 kāimínɡ【 сын.】  алдыңғы 

қатарлы：～人士  алдыңғы қатардағы 

кісілер. 

【开拍】kāipāi【ет.】  фильм түсіріп 

бастау. 

【开盘】 kāipán ( ～儿 ) 【 ет. 】① 

сауданы ашу. ②  бастапқы биржа 

курстары. 

【开瓢儿】kāipiáor〈方〉【ет.】  бас 

қатыру. 

【开票】 kāipiào 【 ет. 】①  сайлау 

бюллетеньдерін толтыру：当众～ бүкіл 
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халықтың көзінше сайлау 

бюллетеньдерін толтыру.② чек жазып 

беру. 

【开启】kāiqǐ【ет.】① ашу：～闸门 

дарбазаны ашу .② бастау, негізін қалау, 

ашу：～一【ес.】  新风  осы дәуірде 

жаңа стильді бастау. 

【开腔】kāiqiānɡ【ет.】 айтып бастау. 

【开缺】 kāiquē【 ет.】  бос жұмыс 

орнының пайда болуы. 

【开赛】kāisài【ет.】 жарысты бастау, 

сайысқа түсу：亚洲杯足球赛～  Азия 

футбол матчының басталуы. 

【开山】kāishān【ет.】① жол торабын 

соғу：～劈岭 тау арасынан жол ашу.② 

тау пайдалы қазбаларын зерттеп, өңдеу.

③  будда ілім бойынша қарбаласып 

тіршілік ету ді білдіреді. 

【 开 山 】 kāi·shān 【 зат. 】  тау 

ресурстарын зерттеу, игеру. 

【开山祖师】 kāishān zǔshī негізін 

қалаушы. 

【开墒】kāishānɡ【ет.】 жер жыртуды 

бастау. 

【开哨】kāishào【ет.】 бақылау, күзету. 

【 开 设 】 kāishè 【 ет. 】 ①  негізін 

қалау：～洗染【店】химиялық тазарту 

орталығының негізін қалау. ②  ашу, 

бастау ： ～ 公 共 关 系 课  қоғаммен 

араласу орталығын ашу. 

【开氏温标】Kāishì wēnbiāo Кельвин 

температура шкаласы. 

【开市】kāishì【ет.】① сауданы ашу, 

нарыққа шығу.② төлеу. 

【 开 释 】 kāishì 【 ет. 】  шығару, 

босату ： 无 罪 ～  кінәсіздігіне 

байланысты бостандыққа жіберу. 

【开涮】kāishuàn〈方〉【ет.】  мазақ 

қылып күлу, келеке ету. 

【开水】kāishuǐ【зат.】 қайнаған су. 

【 开 司 米 】 kāisīmǐ 【 зат. 】  мата 

текстурасы (кашемир матасы). 

【开台】kāitái【ет.】 қойылымды ашу, 

спектакль бастау：～锣鼓 дауылпаздар 

үнімен спектакль ашу. 

【开膛】kāi tánɡ【ет.】 (медициналық) 

денені кесу. 

【 开 题 】 kāití 【 ет. 】  зерттеу 

тақырыбын таңдау, ғылыми дәріс оқу. 

【开天窗】kāi tiānchuānɡ бос әңгіме, 

түкке тұрмайтын іс, мән мағынасы 

болмаау. 

【开天辟地】kāi tiān pì dì мүмкін емес 

зат жасау, үлкен нәрсеге қол жеткізу. 

【开庭】kāi tínɡ【ет.】 сот отырысын 

бастау, сот отырысын ашық деп 

жариялау. 

【开通】 kāi·tonɡ①【 сын.】  қатаң 

ұстамау：思想～  еркін ой.②【ет.】 

даму, алға басу. 

【 开 头 】 kāitóu （ ～ 儿 ) ① бастау, 

бастамаға шығу.②【 ет.】  алғаш рет, 

бірінші рет.③【 зат.】  алғашқы этап, 

бастапқы кезең：～我们都在一起，后

来就分开了 басында біз бәріміз бірге 

болатынбыз, ал кейін бөлініп кеттік. 

【开脱】kāituō【ет.】  кінәсін шешу, 

сот алдында ақтау：～罪责  кінәсін 

ақтау. 

【开拓】kāituò【ет.】 меңгеру：～市

场 /нарықты меңгеру. 

【开外】 kāiwài【 зат.】  көп, үстіне, 

артығымен. 

【开玩笑】 kāiwánxiào①  қалжыңдау, 

күлу：他是跟你～的，你别认真  /ол 

саған жай қалжыңдады, оған ренжудің 

қажеті жоқ.② қалжың ретінде қабылдау, 

ойын күлкіге айналдыру. 

【 开 胃 】 kāiwèi 【 ет. 】  тәбетін 

көтеру：这药吃了能～ мына дәрілерді 

ішсең тәбетінді ашады. 

【开线】kāixiàn【ет.】 сөгу. 

【开销】kāi·xiāo①【 ет.】  төлеу. ②

【зат.】 шығындарды жабу. 

【 开 小 差 】 kāixiǎochāi ( ～ 儿 ) ① 

жұмыстан қашқақтау, қызметтен бас 

тарту. 

【开心】kāixīn①【 сын.】  жайдары, 

қуанышты. ②【 ет. 】  қуану, көңілін 

көтеру：别拿他～ оның үстінен күлме. 

【开心果】kāixīnɡuǒ【зат.】фисташка, 

пісте. 

【 开 心 丸 儿 】 kāixīnwánr 【 зат. 】
тыныштандыра-тын домалақ дәрі. 

【开行】kāixínɡ【ет.】аттану; жөнелу; 

кету; шығу; жүріп кету; қозғалу; 

қозғалып кету：火车已经～了  поезд 

жөнеліп кетті . 

【开学】kāixué【ет.】оқудың басталуы; 

оқу жылының басталуы ： ～ оқу 

жылының басталуына байланысты 

салтанатты рәсім. 

【开言】kāiyán【ет.】сөйлей бастау; 

тілге келу; тілі шығу; сөз сөлеу. 

【开颜】 kāiyán【 ет.】жүзі жадырап 

кетті; жүзіне күлкі жүгірді; 

шаттықпен：～而笑   жүзі жадырап 

кетті де күлді. 

【开眼】kāiyǎn【ет.】дүниетанымын 

кеңейту：让大家开开眼   адамдарға 

дүниетанымын кеңейтуге мүмкіндік 

беру. 

【开演】 kāiyǎn 【 ет.】 қойылымның 

басталуы：电影～了十分钟他才来 

Кино қойылымы ол келуінен он минут 

алдын басталып кетті. 

【 开 洋 】 kāiyánɡ 〈 方 〉【 зат. 】
аршылып кептірілген шаян. 

【开业】kāiyè【ет.】сауданы бастау; 

қатарға қосылу; дағдылану; машықтану; 

шұғылдану：～行医  машықтанушы 

дәрігер; дағдыланушы атақты емші. 

【开夜车】 kāiyèchē  қараңғы түнге 

дейін жұмыс істеу：开了一个夜车，才

把这篇稿子赶了出来  Мақаланың осы 

бір бөлімін бітіру үшін ғана түнімен 

жұмыс істеді. 

【开印】kāiyìn 【ет.】жұмысты қайта 

бастау; жұмысты жағадан бастау：本报

今日三点十分～ Бұл газет өз жұмысын 

бүгін сағат 3.10да қайта бастайды. 

【开音节】kāiyīnjié  ашық буын. 

【 开 映 】 kāiyìnɡ 【 ет. 】 сеанстың 

басталуы; көрсету; қыр көрсету. 

【开元】 Kāiyuán【 зат. 】 Кайюан - 

713—741 жж.Тан императоры Ли 

Луңжидің басқарған кезеңінің атауы. 

【开园】kāiyuán【ет.】①Жемістерді 

жинауды бастау. ②Парктың ашылу. 

【开源节流】kāi yuán jié liú  пайданы 

асырып, шығынде кеміту; қосымша 

пайда көздерін тауып, үнемдеуді жүзеге 

асыру. 

【开凿】kāizáo【ет.】қазу：～了隧道  

үңгіртау қазу; түнел қазу. 

【开斋】 kāizhāi 【 ет. 】① ет жеуді 

бастау. ② рамазан айының бітуі; 

рамазанның аяқталуы. 

【开斋节】Kāizhāi Jié【зат.】ауыз ашу; 

Рамаданның аяқталуы. 

【开展】1kāizhǎn①【ет.】жандандыру; 

өрістету; гүлдендіру; кеңейту; 

күшейту：～批评与自我批评  Сынды 

жіне өзін өзі сынауды күшейту. ②

【 ет. 】 даму; жандандыру; өрістету; 

гүлдендіру; жақсару  ：工作～起来 

жұмыс дамып келеді . ③ 【 сын. 】
дамыған; кемелденген; өркендеген; 

өрістеген：思想～ кемелденген ой. 

【开展】2 kāizhǎn【ет.】жасау; жүзеге 

асыру：一年一度的春节花展明天～ 

Жыл сайынғы көктем мерекесіндегі 

гүлдер қойылымының көрсетілімі 

ертең жүзеге асады. 

【开战】 kāizhàn 【 ет. 】① соғысты 

бастау; соғыс әрекеттеріне көшу. ②

қанды күрес; қатаң күрес：向高山～  

биік тауларға шабуыл жасау. 

【开绽】kāizhàn 【ет.】сөгілу; сөгіліп 

кету; тозығы жетіп жыртылып қалу; 

сөгіліп қалу; сөгітілу：鞋～了  туфли 

тозығы жетіп жыртылып қалды. 

【开张】 kāizhānɡ【 ет.】① сауданы 

бастау; ашу: 这家药店明日～  мына 

дәріхана ертең ашылады. ② алғашқы 

келісім; бастама; бастау. ③ жұмысты 

бастау. 

【开仗】 kāizhànɡ【 ет.】① соғысты 

бастау; соғыс әрекеттеріне көшу. ②

〈方〉төбелесу; ұрысу; тістесу. 

【开账】kāizhànɡ【ет.】①есепті беру.

②есепті төлеу; есептесу. 

【开诊】 kāizhěn【 ет.】 науқастарды 

қабылдау: ～ 时 间  науқастарды 

қабылдау уақыты. 

【 开 征 】 kāizhēnɡ 【 ет. 】 салықты 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аттану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жөнелу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қозғалу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дағдылану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/машықтану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шұғылдану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қазу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өрістету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өрістету/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дамыған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемелденген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өркендеген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөгілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сөгітілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастама/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастау/
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төлетуге кірісу; салық жинауды 

бастау：～个人所得税   жеке табыс 

салығын жинауға кірісу. 

【开支】kāizhī①【ет.】төлеу; төлем：

不应当用的钱，坚决不～ шығындарды 

төлемейінше ақшаны жұмсама. ②

【 зат. 】 шығын; шығыс ： 节 省 ～ 

шығындарда үнемдеу.③〈方〉【 ет.】

жалақы беру; айлық төлеу：每月五

号～ әр айдың бесінде жалақы беріледі. 

【 开 宗 明 义 】 kāi zōnɡ mínɡ yì  

мәселенің негізін айту; ең негізгісінен 

бастау. 

【 开 罪 】 kāizuì 【 ет. 】 ренжіту; 

жәбірлендіру; жәбірлеу; жәбір көрсету; 

өкпелету ： 从 未 ～ 于 人  ешқашан 

адамдарды ренжітпеген. 

【揩掉】 kāidiào   сүрту: ～  尘土  

шаңды сүрту. 

【揩干】kāigān  сүрту; кетіру: ～眼泪 

жасын сүрту. 

【揩拭】kāishì【ет.】сүртіп алу; сүрту; 

сүртіп тастау：用抹布～桌画   сүлгімен 

үстелдегі суретті сүрту. 

【揩油】kāiyóu【ет.】қолын жылыту, 

кіріс кіргізу; олжа қылу; олжа түсіру; 

пайда түсіру; табыс табу;  қаужалау; 

қаужау. 

 

 

kǎi 

 

【剀】 kǎi ［剀 切］ (kǎiqiè) 〈书 〉

【 сын. 】① бір-біріне келу; жарасу; 

ұқсау; жанасу; жарасу; лайық болу; 

сәйкес келу; сәйкестелу; сәйкестендіру; 

сәйкестену; тура келу; үйлесіп 

келу：～详明  айқын әрі көңілге  өте 

қонымды. ② әбден ойланып; 

шындап：～教导 шындап бағыттау. 

【凯】 (凱 )kǎi①жеңіс әні：～旋  ән 

айта жеңіспен оралу.② (Kǎi)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【 凯 歌 】 kǎiɡē 【 зат. 】 жеңіс әні; 

жеңіспен оралу: 高唱～而归  жеңісті 

әнмен оралу. 

【凯旋】kǎixuán【ет.】салтанат құру; 

салтанатты шеру：欢迎～的体育健儿  

әскерлердің салтанатты шеруін қарсы 

алды . 

【 凯 旋 门 】 kǎixuánmén  салтанат 

аркасы (үлкен қуаныш мерекеге арнап 

жасалған арка). 

【垲】kǎi тақыр шоқы; қураған төбе：

爽～ биік; көксеген. 

【 闿 】kǎi /ашу; айқару. 

【 恺  】 kǎi /қуанышты; бақытты; 

шаттыққа толы. 

【铠】kǎi берен; кіреуке; сауыт：铁～ 

темір сауыт; оқ өтпейтін сауыт. 

【铠甲】kǎijiǎ【зат.】сауыт; берен; ат-

жарақ; қару-жарақ; сауыт-сайман. 

【蒈】 kǎi 【 зат. 】 каран; бициклдік 

терен. 

【慨】kǎi①абыржыған; ашу кернеген; 

тынышы кеткен; тынышсызданған ：

愤 ～  абыржып жаны ашу. ② төзу; 

уайымдау; шыдау. 

【 慨 然 】 kǎirán 副 ① қайғылы; 

қапаланып; қасіретті; мұңды：～长叹  

мұңды күрсінді.②жақсы раймен; кең 

пейілмен; аянбай; жомарттанып; өте 

мол：～相赠  аянбай сыйлық жэасау. 

【慨叹】kǎitàn【ет.】ішке дем тарту; 

күрсіну; қайғылану; қайғыру; мұңаю：

不胜～ өте қайғылы. 

【慨允】kǎiyǔn【ет.】шын жүректен 

келісу; қуана-қуана келісу. 

【楷】kǎi   қалып; стандарт; үлгі：～模 

үлгі бойынша жұмыс істеу. 

【楷模】kǎimó【зат.】қалып; стандарт; 

үлгі; үлгі бойынша жұмыс сітеу：光辉

的～ тамаша үлгі. 

【楷书】kǎishū【зат.】Кайшу - Қытай 

иероглифтерин жазудың стилі. 

【楷体】kǎitǐ【зат.】①Кайшу.②баспа 

әріптер. 

【锴】kǎi〈书〉жоғары сапалы темір. 

kài 

【忾】kài〈书〉 ашу шақыру; әбден 

наразы болу; бұрқану; зығырданы 

қайнау; кею; кіжірею：同仇敌～ортақ 

жауға деген бұрқану. 

【欬】kài〈书〉жөтел; жөтелу. 

【愒】kài〈书〉аңсау; көксеу. 

 

 

kān 

【 刊 】 kān ① типографиялық 

жариялым：～【行】баспа.②бастыру; 

бастырып шығару; жариялау; 

құлақтандыру ： 月 ～  ай сайынғы 

журнал.③ айпап-жайпау; басын жұту; 

жайғау; жайпау; жою; жұту; құрту; 

жөндеу：～误 қателерді жою. 

【刊本】 kānběn【 зат.】 баспа кітап; 

ксилограф (ағашты оймыштайтын 

шебер)：原～ алғашқы басылым. 

【刊布】kānbù〈书〉【ет.】жариялау; 

баспа жасау. 

【刊登】kāndēnɡ【ет.】қою; жариялау; 

сыйдыру：～广告  жарнаманы газетке 

жариялау. 

【刊发】kānfā【ет.】жариялау; шығару; 

баспадан шығару. 

【刊刻】 kānkè【 ет.】 басу; басылу; 

басып шығару. 

【刊谬】 kānmiù жөндеу; дұрыстау; 

түзету. 

【刊头】 kāntóu 【 зат. 】 аты; басы; 

тақырып (кітаптың, мақаланың). 

【 刊 物 】 kānwù 【 зат. 】 басылу; 

басылым; шығу ： 文 艺 ～  әдеби 

басылым. 

【刊误】kānwù   дұрыстау; жөндеу; 

түзету. 

【 刊 行 】 kānxínɡ 【 ет. 】 жариялау; 

шығару：此书年内将～问世 кітап бір 

жыл ішінде жариланады. 

【刊印】 kānyìn【 ет.】 басу; баспа; 

печать. 

【刊载】kānzǎi【ет.】қою, жариялау, 

баспаға：～文章 мақаланы жариялау. 

【 看 】kān【ет.】①бақылау; күзету; 

қадағалау; қарау：～门  қақпаны күзету.

②күзет астына алу; уақытша қамауға 

алу：～犯人  қылмыскерді қамауға алу. 

【 看 财 奴 】 kāncáinú 【 зат. 】 көзі 

тоймайтын; сараң; шық бермес 

шығайбай. 

【看管】 kānɡuǎn【 ет.】① бақылау; 

күзету; қадағалау; қарау ： ～ 犯 人  

қылмыскерді күзету.②қарау; бақылау; 

күзету; кызмет көрсету：～行李  жүкті 

күзету. 

【看护】kānhù①【ет.】бағу; бағып-

қағу; жәрдем беру; күту; қам істеу：～

病人 науқасты күту.②【зат.】медбике; 

күтуші. 

【看家】kānjiā①【ет.】  уйді күзету; 

үйді күту.②【сын.】ең жақсы：～戏  

басты нөмір. 

【 看 家 狗 】 kānjiāɡǒu 【 зат. 】 қора 

күзететін ит; сарай қызметшісі (бас 

қызметші). 

【看青】kānqīnɡ【 ет.】көзір; негізгі 

нөмір; басты нөмір. 

【看门】kānmén қақпаны күзету; үйді 

күзету; қақпа алдында күзету. 

【 看 青 】 kānqīng  нанды күзету; 

бидайды күзету. 

【看守】kānshǒu①【ет.】қарауылдау; 

күзету; қарау：～山林 таулы-орманды 

өлкені қарауылдау.②【 ет.】 бақылау; 

күзету; қадағалау; қарау. ③ 【 зат. 】
түрме қызметкері. 

【看守内阁】kānshǒu nèiɡé  ауыспалы 

өкімет. 

【看守所】kānshǒusuǒ【 зат.】 алдын 

ала шешім қабылдау үйі. 

【看守政府】kānshǒuzhènɡfǔ  өтпелі 

өкімет. 

【看押】kānyā【ет.】күзет астына алу; 

қамауға алу. 

勘 kān ① дұрыстау; тексеру; 

салыстыру：～误  қателерді дұрыстап 

шығу.②тексеру; зерттеу; қарау：～查 

барлау. 

【勘测】kāncè【ет.】қарастыру; табу; 

іздеп табу; іздеу：公路～  / үлкен 

жолды іздеу. 

【勘查】kānchá   “勘察”  мағынасында. 

【勘察】kānchá【ет.】барлау; жортуыл; 

шолу; қарастыру; табу; іздеп табу; 

іздеу：～现场  барлау орны. 

【勘察队】kāncháduì   барлау отряды; 
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тексеру партиясы. 

【勘察员】 kāncháyuán   барлаушы; 

тексеруші. 

【 勘 界 】 kānjiè 【 ет. 】 шекараны 

демаркациялау.. 

【勘探】kāntàn【ет.】барлау; жортуыл; 

шолу. 

【 勘 误 】 kānwù 【 зат. 】 қателерді 

түзету：～表  қателердің тізімі. 

【 勘 验 】 kānyàn 【 ет. 】 зерттеу; 

куәландыру; куәлік беру. 

【勘正】kānzhènɡ【ет.】салыстырып 

түзетулер енгізу. 

【龛】kān қуыс; ойықша; текше (зат 

қою үшін қабырғадан шығарылған 

қуыс)：佛～  Бұдда ескерткіші үшін 

арналған текше. 

堪 kān①істей алу; жасай алу; қолынан 

келу; лайықты; тұрарлық：～当重任  

жоғары лауазымға лайықты. ② бастан 

кешіру; шыдамдылық ету; шыдап тұру; 

шыдау：难～  қинала шыдау.③ (Kān)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【堪布】kānbù【 зат.】①  «камбу» - 

ламаист (ламаизмді қолдаушы). ②  

«камбу» - ламаистік монастырдың 

басщысы. ③ «камбу» - Тибеттегі 

бұрынғы өкіметтің лама-шенеуніктері. 

【堪称】kānchēnɡ【ет.】ақтау; лайық 

болу; тұрарлық болу. 

【堪达罕】kāndáhǎn〈方〉【зат.】бұғы; 

бұлан (бұғы тұқымдас ірі хайуан). 

【堪舆】kānyú〈书〉【зат.】аспан мен 

жер. 

戡 kān   басу; жаншу; жуасыту; 

жүгендету; жүгендеу ： ～ 平 叛 乱  

бүлікті басып-жаншу. 

【戡乱】kānluàn【 ет.】бүлікті жою; 

көтерілісті басу. 

 

kǎn 

 

【坎 】(埳)kǎn①адыр; бел; дөң; дөңес; 

төбе. ② ( ～儿 ) 【 зат. 】 оқап; соқпа 

(жолдың қазылып қалған ойқы-шойқы 

жерлері)：土～儿  оқап жер.③  (Kǎn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【坎德拉】kǎndélā【мөл.】кандела. 

【坎肩】kǎnjiān(～儿 )【 зат.】жеңсіз 

көйлек; шолақ жеңді киім. 

【坎坷】kǎnkě【сын.】①соқпалы：～

不平   өте оқпалы-соқпалы.②〈书〉
жолы болмау; қырсық; қырсықтық; 

сәтсіздік; сор：半世～  өмірінің көп 

бөлігі сәтсіздікпен өтті. 

【坎】 kǎnlǎn 〈书〉【 сын. 】 жолы 

болмау; бақытсыздық; қырсық; 

қырсықтық; сәтсіздік; сор ：一生～ 

өмірін бақытсыз болып өткізу. 

【 坎 炁 】 kǎnqì 【 зат. 】 қытай 

медицинасының саласы. 

【坎儿】 -1kǎnr〈口〉【 зат.】 апат; 

жолы болмау; бақытсыздық; қырсық; 

қырсықтық; сәтсіздік; сор. 

【坎儿】-2 kǎnr   “侃儿”  мағынасында. 

【坎儿井】kǎnrjǐnɡ【зат.】кәріз (жер 

асты суларын жинап, жер бетіне 

шығаруға арналған гидротехникалық 

ғимарат). 

【 坎 子 】 kǎn·zi 【 зат. 】 жер 

температурасы ： 土 ～  жер 

температурасы. 

【侃】kǎn〈书〉①ашық; жарқын; ақ 

көңіл.②жарқын жүзді. 

侃  kǎn 〈 方 〉【 ет. 】 көп сөйлеу; 

мылжыңдау; шатпақтау. 

【侃大山】kǎn dàshān〈方〉мағынасыз 

мылжыңдау; бос сөйлеу. 

【侃侃】kǎnkǎn〈书〉【сын.】асықпай; 

баяу; аталы; дәлелді; дуалы; негізді; 

зілді; орынды; салмақты ： ～ 而 谈 

асықпай нақты сөйлеу. 

【侃儿】kǎnr〈方〉【зат.】ишара; лебіз; 

тұспал; тұспалдаушылық; ым. 

【 砍 】 kǎn 【 ет. 】 ① жару; кесу; 

шабу：～柴 ағаш жару.②кесу; азайту; 

қысқарту：～价 саудаласу. 

【 砍 大 山 】 kǎn dàshān“ 侃 大 山 ” 

мағынасында. 

【砍刀】kǎndāo【 зат.】 тесак (қысқа 

сапты екі жүзді қанжар). 

【砍掉】 kǎndiào кесіп тастау; кесіп 

түсіру; қию; құлату; шауып түсіру. 

【 砍 断 】 kǎnduàn  шауып тастау; 

бөлшектеп жару; бөлшектеп кесу; 

бөлшектеп шауып тастау; қасаптау; 

қылыштау. 

【砍伐】kǎnfá【ет.】кесу; шабу. 

【砍光】kǎnguāng  кесу; кесіп тастау; 

шауып түсіру. 

【砍价】kǎnjià〈口〉【ет.】бағасына 

келісу; саудаласу. 

【莰】kǎn【зат.】камфан. 

【欿】kǎn〈书〉①өзіне көңілі толмау; 

өзі көңілінен шықпау ： ～ 然  өзіне 

көңілі толмайтын. ② азсынған; 

қанағатсыз; наразы; наразылық; өкпелі; 

риза емес. 

【槛】kǎnбосаға; табалдырық. 

 

kàn 

 

【看】 kàn①【 ет.】 көз салу; қарау; 

көру ：～ 电影  кинофильм көру. ②

【 ет. 】 бақылау; қарап жүру; қарау; 

қадағалау; қадағалап байқау：你～这个

办法好不好 Қарашы, мына тәсіл жақсы 

ма әлде жоқ па.③【 ет.】 амандасу; 

келіп жүру; қонаққа келу; хал-жай 

білу：～朋友 досының хал-жайын білу.

④【ет.】көз тігу; қарау; назар салу：

另眼相～ адамға жаңаша назар салу.⑤

【 ет. 】 дәрігерге көріну; ем жасау; 

емдеу：王大夫把我的病～好了  Уаң 

дәрігер мені ақыры емдеді. ⑥ бағу; 

бағып-қағу; жәрдем беру; күту; қам 

істеу.⑦【 ет.】қара：别跑 !～摔着！ 

Көзіңе қара, жүгірме, құлап қаласың! 

⑧【шыл.】көрейік：想想～ ойланып 

көрейік. (9) оқу: ～书 кітап оқу. 

【 看 板 】 kànbǎn 【 зат. 】 маңдайша 

жазу：要闻～ маңызды жазу. 

【看病】 kànbìnɡ【 ет.】① ем жасау; 

емдеу：王大夫不在家，他给人～去了 

Уаң дәрігер үйде емес, ол науқастарды 

емдеуге кетті. ② емделу; дәрігерге 

қаралу：我下午到医院～去  мен түстен 

кейін емханаға дәрігерге қаралуға 

барамын. 

【看不过】 kàn·buguò  адам төзгісіз; 

төзуге болмайтын. 

【看不起】kàn·buqǐ〈口〉【ет.】елемеу; 

ескермеу; жаратпау; жек көру; кемсіту; 

менмендік ету; менсінбеу; тіксіну; 

ұнатпау：别～人  адамдарды кемсітпе. 

【看不上】 kàn·bushang жақтырмау; 

жаратпаушылық; мақұлдамау; ұнатпау. 

【看承】kànchénɡ〈书〉【 ет.】бағу; 

бағып-қағу; жәрдем беру; күту; қам 

істеу. 

【看穿】kànchuān【ет.】аңғару; түсіну; 

ұғу：～他的心思. 

【看待】kàndài【ет.】қарау：把他当亲

兄弟～ оған өз інісіндей қарау. 

【 看 淡 】 kàndàn 【 ет. 】 ① елемеу; 

мәнбермеу.②қарау; табу; есептеу. 

【看得起】kàn·deqǐ〈口〉【ет.】есепке 

алу; есептелу; есептесу; саналу; санасу; 

қадірлеу; құрметтеу; сыйлау. 

【看点】kàndiǎn【зат.】елерлік; елеулі. 

【看跌】kàndiē【ет.】бағаның түсуі：

汽车价格～ көліктің бағасы түсті. 

【看懂】kàndǒng  басын ашып айту; 

түсіну; ұғыну. 

【看法】kàn·fǎ【зат.】көзқарас; пікір; 

ой: 两人～一致  екі адамның ойы бір 

жерден шықты. 

【看风使舵】kàn fēnɡ shǐ duò  жел 

соққан жаққа қарай бару. 

【 看 风 头 】 kàn fēnɡtóu жағдайды 

түсіну; мән-жайды ұғу; желдің қайдан 

келе жатқанын білу. 

【看顾】kànɡù【ет.】бағу; бағып-қағу; 

жәрдем беру; күту; қам істеу：这位护

士～病人很周到   Мына медбике 

науқастарға шын көңілімен қарайды. 

【看惯】kànguàn  қарау; үңіліп қарау; 

байқап алу; үйреніп алу. 

【看好】kànhǎo【ет.】①дәмелендіру; 

емексіту; ұмсындыру：经济前途～ 

экономика болашағы үміттендіретіндей.

② жақтыру; жарату; қостау; қоштау; 

мақұлдау. 

【看见】kàn·jiàn【ет.】байқау; көру; 

қарау; кезіктіру; кездестіру：看不见  

көргенім жоқ. 
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【看开】kànkāi【ет.】елемеу; жек көру; 

кемсіту; менмендік ету; менсінбеу; 

ұнатпау：看得开  кемсіте қарады. 

【看客】kànkè〈方〉【зат.】жұмыспен 

келуші; келуші; келіп кетуші; келіп 

қараушы. 

【看来】kànlái  байқау; бақылау; қарау. 

【看破】kànpò【 ет.】 аңғару; түсіну; 

ұғу：～红尘  сырты бүтін іші түтін 

екенін түсініп қою. 

【看破红尘】kàn pò hónɡchén  Сыты 

жалтырақ, іші қалтырақ екенін түсіну. 

【看齐】 kànqí 【 ет. 】① қатарласу; 

қатар түзеу.②теңелу; теңесу：向先进

工 作 者 ～  алдыңғы қатарлылармен 

теңесу. 

【 看 起 来 】 kànqǐlai  болса керек; 

мүмкін. 

【看清】 kànqīng  ① айыру; анықтап 

қарау; білу; қарап тану; қарау.②басын 

ашып айту; түсіну; ұғыну. 

【 看 轻 】 kànqīnɡ 【 ет. 】 елемеу; 

ескермеу; жаратпау; жек көру; кемсіту; 

менмендік ету; менсінбеу; тіксіну; 

ұнатпау：不要～环保工作  қоршаған 

ортаны қоғау жұмыстарын елемеуге 

болмайды. 

жіті қарау; көз жіберу; көз түсу. 

【看上 】 kànshànɡ 【 ет. 】 қадірлеу; 

құрметтеу; сыйлау：看不上  сыйламау. 

【 看 上 去 】 kànshangqu  ① сырт 

пішініне қарағанда; сырт кейпінен.②
білем; сияқты. 

【 看 台 】 kàntái 【 зат. 】 трибуна 

(стадион т. б. жерлерде тамаша көруге 

келгендер отыратын скамьялар). 

 

【看透】kàntòu【ет.】аңғару; түсіну; 

ұғу; білу; ойлап табу. 

【看望】 kàn·wànɡ【 ет.】 амандасу; 

келіп жүру; қонаққа келу; хал-жай 

білу：～父母 ата-ананың хал-жағдайын 

білуге келу. 

【看相】kànxiànɡ【ет.】әлпет; кейіп; 

кескін; пішін. 

【 看 笑 话 】 kànxiào·huɑ  күлкісі 

жағымды; күлкісі сүйкімді. 

【看眼色】kàn yǎnsè  көзіне тік қарау; 

ауызына қарап қалу. 

【看厌】kànyàn  жалықтыру; қажыту; 

қараудан шаршау. 

【看样子】kànyàngzi①сырт пішініне 

қарағанда; сыртына қарағанда; сытр 

кейпінен. ② бәлкім; мүмкін; сияқты; 

ықтимал. 

【 看 涨 】 kànzhǎnɡ 【 ет. 】 бағаның 

көтерілуі. 

【看中】 kànzhònɡ【 ет.】 ұнап қалу; 

ұнау：看不中 ұнатпай қалды. 

【看重】 kànzhònɡ 【 ет. 】 қадірлеу; 

құрметтеу; сыйлау; бағалау：我们要～

他们  біз оларды сыйлауымыз керек. 

【看作】 kànzuò  қарап алу; қарап 

аңықтау; қарап шешу; қарап шығу; 

қарау. 

【看座】kànzuò【ет.】қонақтарға орын 

дайындап қою. 

【看做】kànzuò【ет.】қарап алу; қарап 

аңықтау; қарап шешу; қарап шығу; 

қарау. 

衎 kàn 〈 书 〉 ① жайраңдау; қуану; 

масаттану; мәз болу; сүйіну; шаттану.②
айқын; ашық; қалтқысыз; шын 

көңілден. 

崁 kàn 赤崁(Chìkàn)，Чикан - Тайван 

провинциясындағы жер атауы. 

嵌 kàn  “崁”  мағынасында. 

【墈】kàn〈方〉тік жар. 

【磡头】kàn〈方〉тік жар; тік жартас; 

тік құз. 

【瞰 】(kàn①байқау; бақылау; қарау：

鸟～ құсты бақылау.②〈书〉көз салу; 

шолу; шолып қарау (айналаға көз 

жіберіп байқау). 

 

kānɡ 

【闶  】kānɡ［闶阆］(kānɡlánɡ)〈方〉

【 зат.】 айбарлы; айбатты; айбынды; 

қомақты; сесті. 

【 康  】 -1kānɡ ① амандық-саулық; 

денсаулық; сәлеметтік：～乐  амандық; 

аман-есендік; саулық.②〈书〉бай; көп; 

мол：～年 молшылық жылы.③(Kānɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

康-2kānɡ〈书〉  “糠”  мағынасында. 

【康拜因】kānɡbàiyīn【зат.】комбайн 

(астықты орып, өзі жинап, өзі 

бастыратын ауыл шаруашылық 

машинасы). 

【康采恩】kānɡcǎi’ēn【зат.】концерн 

(монополистік бірлестіктердің күрделі 

нысандарының бірі). 

【康复】kānɡfù【ет.】айығу; жазылу; 

жазылып кету; оңалу; сауалу; сауығу; 

тәуір болу; тәуірлену：病体～ науқас 

жазылып кетті. 

【康健】 kānɡjiàn【 сын.】 амандық-

саулық; денсаулық; сәлеметтік：身体～ 

деннің саулығы. 

【 康 乐 】 kānɡlè 【 сын. 】 амандық; 

аман-есендік; саулық. 

【康乃馨】kānɡnǎixīn【зат.】қалампыр; 

гвоздика (қырда, бақшада өсетін 

қалампыр иісті гүл). 

【康 宁】 kānɡnínɡ 〈书〉【 сын. 】
беймаралдық; бейпілдік; бүліксіздік; 

тыныштық. 

【康衢】 kānɡqú〈书〉【 зат.】 үлкен 

жол; тракт. 

【康泰】kānɡtài〈书〉【сын.】амандық; 

аман-есендік; саулық ：全家～ бүкіл 

отбасы аман-есен. 

【康熙】Kānɡxī【зат.】Кансюй - 1654 

— 1722 уақыт аралығында Цин 

династиясын басқарған.  

【康庄大道】kānɡzhuānɡ-dàdào  ашық 

жол; кең ашық жол. 

【慷慨】kānɡkǎi【сын.】①әуесқойлық; 

күшті сезімділік; құмарлық; құштарлық; 

құштарлылық; ынтық; ынтықтық：～

陈词 ынтықтықпен сөйлеу.②дарқандық; 

жомарт; жомарттық; мәрттік：～解囊  

жомарттықпен көмектесу. 

【慷慨激昂】kānɡkǎijī’ánɡ  бекзат; игі; 

игілікті; мәртебелі; мейірбан. 

【糠  】 kānɡ①【 зат.】 кебек; мекен; 

топан.②【сын.】божыраған; болбыр; 

борпақ; босаң ：萝卜 ～了  шалғам 

босаңсып кетіпті. 

【糠秕】kānɡbǐ【 зат.】боқтық; ескі-

құсқы; қоқыр-соқыр. 

【糠醛】 kānɡquán【 зат.】 фурфурол 

(шайыр фуран туындыларына жататын 

органикалық гетероциклды қосылыс). 

【 慷 油 】 kāng yóu  күріш 

қалдықтарынан жасалған май. 

 

 

kánɡ 

【扛  】 kánɡ【 ет.】① иыққа салып 

көтеру：～枪  қаруды иыққа салып 

жүру.②〈口〉 өз мойынына алу; өз 

міндетіне алу. 

【扛长工】 kánɡchánɡɡōnɡ  батырақ 

болу; малайлыққа жүру. 

【扛长活】kánɡchánɡhuó  «扛长工»  

мағынасында. 

【扛大个儿】kánɡdàɡèr〈方〉   ауыр 

жұмыспен айналысу. 

【扛活】 kánɡhuó 【 ет. 】 малайлық; 

батырақ болу; малайлыққа жүру. 

 

kànɡ 

【亢 】kànɡ①асқар; биік; зор; ұзын：

高～ биік.②асқақ; менмен; менменшіл; 

тәкаппар：不～不卑  менмен де емес; 

қарапайым да емес.③тым; өте; артық; 

артықша; керексіз; қажет емес：～旱  

тым ерте.④Кан – шоқжұлдыз.⑤(Kànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【亢奋】kànɡfèn【сын.】экзальтация 

(бойды шаттық билеу)：精神～ бойын 

шаттық билеген. 

【亢旱】kànɡhàn【сын.】қуаң; құрғақ; 

құрғақшыл. 

【亢进】kànɡjìn【ет.】гиперфункция. 

【伉  】 kànɡ ①〈书〉 бірдей; тең; 

бағалас; бағалы; бағасы тең; бағасы 

бірдей; тең：～俪  ерлі зайыптылар.②

〈书〉 дүр; көрнекті; үздік.③ (Kànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【伉俪】kànɡlì〈书〉【 зат.】ері мен 

әйелі. 

抗 kànɡ①【ет.】қарсы тұру; қарсылық 

көрсету; қарсылық қылу：～日战争  

Жапон шапқыншылығына қарсыласу 

соғысы. ② 
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бас тарту; қабыл алмау; қою; тастау; 

істемейтін болу：～命  бұйрықтан бас 

тарту.③екі жаққа бірдей; екі жақты.④

(Kànɡ)【зат.】姓. 

【抗暴】 kànɡbào【 ет.】 репрессияға 

қарсы күрес：～斗争   репрессияға 

қарсы күресу. 

【 抗 辩 】 kànɡbiàn 【 ет. 】 келіспеу; 

қарсы болу; қарсыласу. 

【 抗 病 毒 浆 】 kàngbìngdújiāng  

антивирус. 

【 抗 病 品 种 】 Kàng bìng pǐnzhǒng  

ауруға шыдамды сұрып. 

【抗病性】 Kàng bìng xìng  ауруға 

шыдамдылық. 

【抗磁体】Kàng cítǐ диамагнитті алаң; 

диамагнит. 

【抗磁性】Kàng cí xìng  димагнетизм; 

диамагниттілік. 

【抗毒】kànɡdú  антитоксиндік. 

【抗毒素】kànɡdúsù【зат.】антитоксин 

(токсин әсерінен ағзада пайда болатын 

және ағзаны токсин уынан сақтайтын 

зат). 

【抗法】kànɡfǎ【ет.】заңның жүзеге 

асуына қарсыласу：暴力～ зорлықпен 

заңға қарсыласу. 

【抗风】Kàng fēng  желге төзімді. 

【抗寒性】 Kàng hán xìng  суыққа 

төзгіш; суыққа төзімді. 

【 抗 旱 】 kànɡhàn 【 ет. 】

құрғақшылықпен күресу ： 积 极 ～ 

белсенді түрде құрғақшылықпен күресу. 

【 抗 旱 性 】 kànɡhàn xìng 

құрғақшылыққа төзімді. 

【抗衡】kànɡhénɡ【ет.】қарама-қарсы 

қойып салыстыру; қарама-қарсы қою; 

қарсы келу; қарсы тұру; қарсыласу; 

қарсылық көрсету; қарсылық қылу; 

қасарысу; тайталасу：对方实力强大，

无法与之～   Қарсыластар өте күшті, 

қарсыласудың мүмкіндігі жоқ. 

【 抗 洪 】 kànɡhónɡ 【 ет. 】 су 

тасқынымен күресу ： ～ 救 灾   су 

тасқынымен күресіп, зардап 

шеккендермен күресу. 

【 抗 坏 血 酸 】 Kànghuàixiěsuān  

аскорбин қышқылы. 

【 抗 婚 】 kànɡhūn 【 ет. 】 үйленуге 

қарсыласу; тұрмыс құруға қарсы болу. 

【抗击】kànɡjī【ет.】тойтарыс беру; 

соққы беру：～敌人 жауларға тойтарыс 

беру. 

【抗拒】 kànɡjù【 ет.】 қарсы тұру; 

қарсылық көрсету; қарсылық қылу：～

命令  жарлыққа қарсыласу. 

【 抗 捐 】 kànɡjuān 【 ет. 】 салық 

төлеуден бас тарту. 

【 抗 菌 素 】 kànɡjūnsù 【 зат. 】
антибиотик дәрілер. 

【 抗 菌 血 清 】 Kàngjùn xiěqīng  

бактерияға қарсы сыворотка. 

【抗拉强度】Kàng lā qiángdù  созылуға 

төзімділік. 

【抗涝】 kànɡlào【 ет.】 батпақтану; 

саздану. 

【抗力】Kànglì  қарсылық; қарсы тұру; 

қаруласу; тойтарыс. 

【抗酶】Kàng méi ферментке қарсы зат. 

【抗命】 kànɡmìnɡ 【 ет.】 бұйрыққа 

мойынсұнбау; мойынсұнудан бас тарту. 

【 抗 日 战 争 】 Kànɡ Rì Zhànzhēnɡ  

Жапон жаулап алушыларына қарсы 

бағытталған соғыс. 

【抗热】   Kàng rè ыстыққа төзімді; 

қызуға төзімді. 

【抗生】kàngshēng  антибиоз. 

【 抗 生 素 】 kànɡshēnɡsù 【 зат. 】
антибиотик дәрі. 

【 抗 税 】 kànɡshuì 【 ет. 】 салық 

төлеуден бас тарту. 

【 抗 水 性 】 Kàng shuǐxìng  суға 

төзімділік. 

【 抗 诉 】 kànɡsù 【 ет. 】 құқықтық 

қарсылық; қарсы аппеляцияға беру. 

【抗体】kànɡtǐ【зат.】антидене. 

【抗性】 kànɡxìnɡ【 зат.】 қарсыласу; 

қарсыласу дәрежесі; қарсылық; 

төзімділік. 

【抗压强度】Kàng yā qiángdù  қысуға 

төзімділік. 

【 抗 药 性 】 kànɡyàoxìnɡ 【 зат. 】
дәрілерге төзімділік . 

【抗议】kànɡyì【 ет.】 келіспеушілік; 

қарсылық; наразылық ： 提 出 ～ 

келіспеушілігін білдіру. 

【抗议书】Kàngyì shū келіспеушілік; 

қарсылық; наразылық. 

【抗御】kànɡyù【ет.】келіспеушілік; 

қарсылық; наразылық：～外侮  сыртқы 

жауларға тойтарыс беру. 

【抗原】kànɡyuán【зат.】антиген. 

【 抗 灾 】 kànɡzāi 【 ет. 】 табиғи 

апаттарға қарсы күресу. 

【抗战】 kànɡzhàn ①【 ет.】 жаулап 

алышыларға қарсы соғыс; агресорларға 

қарсы соғыс; қарсыласу соғысы：英

勇 ～  батылдықпен шапқыншыларға 

қарсы күресу.②【зат.】1937—1945 жж. 

болған Жапон агрессиясына қарсы 

бағытталған соғыс. 

【 抗 震 】 kànɡzhèn 【 ет. 】 ① жер 

сілкінісіне қарсы күрес. ②
сейсмотұрақты; жер сілкінісіне төзімді. 

【抗争】kànɡzhēnɡ【ет.】қарсы тұру; 

қарсылық көрсету; қарсылық қылу. 

【囥】kànɡ〈方〉【ет.】бұғу; бұқтыру; 

жамшылау; жасырыну; тығылу. 

【闶 】kànɡ〈书〉айбарлы; айбынды; 

маңғаз; сәулетті; ұлы. 

【炕】kànɡ①【зат.】жантайма төсек 

(кісі жататын орын).②〈方〉【 ет.】
кептіру; пісіру. 

【炕头】kànɡtóu(～儿) 【зат.】кандағы 

ең жақсы орын：热～ ыстық орын. 

【炕席】kànɡxí【зат.】жөке орауыш; 

жүк орауыш; өрме; сабан; тоқыма; ши 

тоқыма. 

【炕桌儿】kànɡzhuōr【зат.】кандағы 

үстел. 

钪(鈧)kànɡ【зат.】скандий (химиялық 

элемент, сирек металл). 

kāo 

【尻 】kāo   құйымшақ. 

 

kǎo 

【考】kǎo-1【ет.】①жауап беру：～问  

сұраққа жауап беру.②【ет.】 емтихан 

тапсыру：他～上大学了  Ол емтихан 

тапсырып университетке түсті. ③
бақылау; қадағалау; қарау; тексерткізу; 

тексерту; тексеру; тексеріп шығу：～察  

тексеру. ④ зерттеу ： ｜ ～ 古  көне  

халықтарды зерттеу. 

考-2kǎo①〈书〉марқұм ата-ана：先～ 

марқұм әке.②(Kǎo)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【考妣】 kǎobǐ〈书〉【 зат.】марқұм 

әке-шеше. 

【 考 博 】 kǎobó 【 ет. 】 емтихан 

тапсырушы. 

【 考 查 】 kǎochá 【 ет. 】 бақылау; 

қадағалау; қарау; тексерткізу; тексерту; 

тексеру; тексеріп шығу. 

【 考 察 】 kǎochá 【 ет. 】 ① зерттеу; 

қаралу; тексеру. ② байқау; бақылау; 

қадағалау; қарау. 

【考场】 kǎochǎnɡ 【 зат. 】 емтихан 

өтетін орын; емтихан залы. 

【考点】kǎodiǎn【зат.】зерттеушілер; 

ірі экспедицияның қатысушылары. 

【考订】kǎodìnɡ【 ет.】 зерттеу және 

редакциялау. 

 

【考分】kǎofēn(～儿)【зат.】емтихан 

бағасы. 

【考风】 kǎofēnɡ【 зат.】 экспертиза 

реңі. 

【 考 古 】 kǎoɡǔ ① 【 ет. 】 көне 

халықтардың мәдениеті мен тұрмысын 

зерттеу.②【зат.】археология. 

【考古学】kǎoɡǔxué【зат.】археология. 

【考官】kǎoɡuān【зат.】экзаменатор. 

【考核】kǎohé【ет.】бақылау; тексеру; 

тексеріс ： ～ 干 部   кадрларды 

аттестациялау. 

【 考 级 】 kǎojí 【 ет. 】 деңгейлі 

емтихан ： 英 语 ～ ағылшын тілінің 

деңгейлі емтиханы. 

【 考 纪 】 kǎojì 【 зат. 】 емтихан 

ережелері. 

【 考 绩 】 kǎojì ① 【 ет. 】
қызметкерлердің бағаларының 

нәтижесі.②【зат.】нәтиже бағалар：～

优秀 ең жақсы нәтиже. 

【考究】kǎo·jiu①【ет.】зерттеу; оқып-
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үйрену：这问题很值得～  бұл мәселе 

зерттеуге тұрарлық. ② 【 ет. 】 әбден 

ойланып; шындап. ③【 сын. 】 әдемі; 

салтанатты; сәнді; сәндік：这本书的装

帧很～ Мына кітаптың сырты өте әдемі 

екен. 

【 考 据 】 kǎojù 【 ет. 】 деректану; 

деректеметану. 

【 考 卷 】 kǎojuàn 【 зат. 】 жазбаша 

емтихан жұмыстары. 

【考量】 kǎo·liánɡ【 ет.】 ойға бату; 

ойға шому; ойлану; ойланып-толғану. 

【考虑】kǎolǜ【 ет.】 есептеу; ескере 

отыру; ескеру; санасу：这个问题让

我～一下再答复你   答复 / Мен осы 

міселені ескере отырып саған жауап 

беремін. 

【 考 聘 】 kǎopìn 【 ет. 】 жұмыспен 

қамтылғандарды бағалау. 

【考评】 kǎopínɡ【 ет.】 аттестация; 

аттестациялау. 

【考期】 kǎoqī 【 зат. 】 емтихандық 

сессия. 

【 考 勤 】 kǎoqín 【 ет. 】 табельдік 

есеп：～簿  журнал; табель. 

【考求】 kǎoqiú【 ет.】 түртінектену; 

түртінектеу; шұқылау. 

【考区】 kǎoqū【 зат.】 емтихан алу 

орны. 

【考取】kǎoqǔ【ет.】емтихан тапсыру; 

сынақтан өту：他～了  ол емтиханын 

тапсырды. 

【 考 任 】 kǎorèn 【 ет. 】 емтихан 

ережелері. 

【 考 生】 kǎoshēnɡ 【 зат. 】 емтихан 

тапсырушы. 

【考试】kǎoshì【ет.】емтихан; сынақ. 

【考释】kǎoshì【ет.】көне жазуларды 

зерттеу және оларға түсіндірме беру：

古文字～ көне жазуды зерттеу. 

【 考 题 】 kǎotí 【 зат. 】 емтихан 

тақырыбы. 

【考问】kǎowèn【 ет.】 түртінектену; 

түртінектеу; шұқылау; тыныш таппай 

сұрау：我～～你  мен сеннен тыным 

таппай сұрап жатырмын. 

【 考 学 】 kǎoxué 【 ет. 】 емтихан 

тапсырушы. 

【考研】kǎoyán【 ет.】 аспирантураға 

түсу үшін емтихан тапсыру. 

【考验】kǎoyàn【ет.】сынақ; тексеріс; 

тексеру. 

【考语】 kǎoyǔ 【 зат. 】 аттестация; 

мінездеме; пікір; сипаттау. 

【 考 证 】 kǎozhènɡ 【 ет. 】 зерттеу; 

тексеру. 

【拷    】 -1kǎo    ұрып жығу; ұрып 

соғу：～问  ұрып соғып тергеу. 

【拷  】-2 kǎo【ет.】көшіру; көшіріп 

алу; көшіріп жазып алу. 

【 拷 贝 】 kǎobèi ① 【 зат. 】 біреуге 

еліктеу; біреудің істегенін істеу. ②

【 ет.】 көшіру; көшіріп алу; көшіріп 

жазып алу.③【зат.】көшірме. 

 

【拷绸】kǎochóu【 зат.】каочоу – су 

өтпейтін мата. 

【拷打】kǎodǎ【ет.】азаптау; қинау：

严刑～ аяусыз қинау. 

【拷纱】kǎoshā【зат.】Жібек мата түрі. 

【拷问】 kǎowèn【 ет.】 азапқа сала 

тергеу; қинау астында тергеу. 

【栲 】kǎo【зат.】эускафис; айлант. 

【栲栳】kǎolǎo【зат.】тоқылған қауға. 

烤 kǎo【ет.】①пісіру; қуыру：～肉 ет 

қуыру.②жылыну：～火   от жанында 

жылыну. 

【 烤 电 】 kǎodiàn 【 ет. 】 диатермия 

(ағзаны аралата ток жіберіп, денені 

қыздырып емдеу әдісі). 

【烤麸】kǎofū【зат.】тамақ пісіру. 

【烤火】 kǎohuǒ【 ет.】 от жанында 

жылыну：坐在炉旁～  пеш алдына 

отырып жылыну. 

【 烤 箱 】 kǎoxiānɡ 【 зат. 】 духовка 

(пештің ішінен жасалған қақпақты 

қуыс). 

【 烤 鸭 】 kǎoyā 【 зат. 】 қуырылған 

үйрек. 

【烤烟】 kǎoyān 【 зат. 】 кептірілген 

табак жапырақтары. 

 

kào 

【铐 】kào①бұғау; қандала; қолкісен.

②【ет.】бұғаулап тастау; бұғау салу：

把犯人～起来 қылмыскерге бұғау салу. 

【铐子】 kào·zi〈方〉【 зат.】 бұғау; 

қандала; қолкісен. 

犒 kào  қонақ ету; қонақ қылу; 

сыйлау：～赏 сый беру; сыйлық беру. 

【犒劳】 kào·láo   қонақ ету; қонақ 

қылу; сыйлау：吃～  тамақпен сыйлау. 

【犒赏】 kàoshǎnɡ【 ет.】 сый беру; 

сыйлық беру. 

靠-1 kào①【ет.】иек арту; иек сүйеу; 

иек тіреу; сүйену; таяну; тірелу. ②

【 ет. 】 жанында; қасында; маңында; 

төңірегінде. ③ 【 ет. 】 айлақтау; 

байлау ： 船 ～ 岸   кеме жағаға 

айлақтады. ④ 【 ет. 】 бағынды болу; 

кіріптар болу; тәуелді болу; сүйену; 

тіреулі болу ： ～ 劳 动 生 活   өз 

еңбегіменөмір сүру.⑤дәмелену; сену; 

үміттену：可～ үміттенуге болады. 

【靠 】-2 kào【зат.】сауытқа арналған 

тірек：扎～  сауыт тірегі. 

【靠背】 kàobèi【 зат.】 орындықтың 

арқалығы. 

【靠边】 kàobiān(～儿 )   жанынан; 

шетінен. 

【靠边儿站】kàobiānrzhàn  шетте тұру; 

билікке араласпау. 

【 靠 不 住 】 kào·buzhù 【 сын. 】

байлаусыз; жылмақай; сенімсіз：他这

话～ Оның бұл сөзі сенімсіз. 

【靠得住】kào·dezhù【сын.】айнымас; 

берік; сенімді; тіректі ： 这 个 人 ～  

Мына адам сенімді. 

【 靠 垫 】 kàodiàn 【 зат. 】 жастық; 

көпшік. 

【靠近】 kàojìn 【 ет. 】① жанында; 

қасында; маңында; төңірегінде ： 他

家～运河 Олардың үйі Ұлы каналдың 

жанында тұрады. ②жақындасу; жағына 

өтіп кету：～码头了  айлаққа келіп 

тоқтады. 

【靠拢】 kàolǒnɡ【 ет.】жақын келу; 

жақындап бару; жақындап келу; 

жақындаса бастау; жақындасу; 

жақындау; жуықтау; жұғысу; 

маңайласу; таяну ： 大 家 ～ 一 点 儿 

көпшілік біршама жақындасты. 

【靠谱儿】 kàopǔr【 сын.】шетінен, 

жанында. 

【靠旗】 kàoqí 【 зат. 】 үшбұрышты 

тулар. 

【 靠 山 】 kàoshān 【 зат. 】 сүйеніш; 

сүйеу; таяныш; тірек. 

【靠山吃山，靠水吃水】kào shān chī 

shān ， kào shuǐ chī shuǐ  жергілікті 

ресурстарды пайдалану. 

【靠手】 kàoshǒu【 зат.】шынтақша 

(креслоның шынтақ қойып отыратын 

қанаты). 

【靠准】kàozhǔn(～儿)〈方〉【сын.】
көрпеше; жастық. 

 

kē 

【坷垃】 kē·lā〈方〉【 зат.】 ақымақ; 

есер бала; жынды. 

【坷拉】kē·lā  “坷垃”  мағынасында. 

苛 kē①【 сын.】 қайырымсыз; қатал; 

қатты; мейірімсіз：～求 қатал; қатаң;  

 

талап етуші.②бор кеміктік; өресіздік; 

ұсақшылдық. 

【 苛 察 】 kēchá 〈 书 〉【 ет. 】
байланшақтық; қазымырлық; 

мінегіштік; міншілдік; соқтыққыштық; 

тиісушілік. 

【苛待】kēdài【ет.】қатал көзқарас . 

【苛捐杂税】 kējuānzáshuì   аяусыз 

салықтар; қатаң салық. 

【苛刻】 kēkè【 сын.】 қайырымсыз; 

қатал; қатты; мейірімсіз. 

【苛评】 kēpínɡ 【 ет. 】 байланғыш; 

байланшақ; есептескіш; қазымыр; 

міншіл; соқтықпа; тиіскіш; ілініскіш：

不必妄加～ соншама міншіл болуға 

болмайды. 

【苛求】 kēqiú 【 ет. 】 қатал; қатаң; 

талап етуші：不要～于人  адамдарға 

қатты қатал болуға болмайды. 

【苛细】 kēxì〈书〉【 сын.】майда-

шүйде; ұсақ-түйек. 
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【苛杂】kēzá【 зат.】 ауыр салықтар; 

төлеуге қиын салықтар：免除～ ауыр 

салықтардан босату. 

【苛责】kēzé【ет.】азарлау; айыптату; 

айыптау; жазғыру; зіл тастау; кінәлау; 

сөгу; ұрсу. 

【 苛 政 】 kēzhènɡ 【 зат. 】 аяусыз 

басқару：～猛于虎  жолбарыстан да 

аяусыз басқару. 

【 匼  】 kē 匼 河 (Kēhé) ， Кыхы – 

Шансидегі жер атауы. 

【 呵  】 kē 呵 叻 (Kēlè) ， Кылы – 

Тайландтағы жер атауы. 

【珂 】kē〈书〉①нефрит.②жүген. 

【珂罗版】kēluóbǎn【зат.】коллотипия. 

柯 kē①〈书〉 бұтақ.②〈书〉 балта 

сабы; балтаның сабы.③ (Kē)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【柯尔克孜族】Kē’ěrkèzīzú【 зат.】
қырқыздар.  

科 1kē①【зат.】пән; ғылым; кабинет; 

бөлім：牙～  стоматолог кабинеті.②

【 зат. 】 бөлім; бөлімше ： 总 务 ～ 

әкімшілік бөлімшесі. ③ императорлық 

емтихандар. ④ театрлық студия. ⑤

【 зат. 】 тұқымдас. ⑥ (Kē) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【科  】 kē〈书〉 кесу; ұйғару; үкім 

шығару. 

【科  】 kē  операның классикалық 

сценариі. 

【 科 白 】 kēbái 【 зат. 】 сахналық 

қойылым. 

【科班】 kēbān(～儿 )【 зат.】 театр 

мектебі; театрлық курстар ：～出身 

арнайы дайындаудан өткен адам. 

【 科 场 】 kēchǎnɡ 【 зат. 】 экзамен 

тапсыру орны. 

【科处】kēchù【ет.】филлтал. 

【科第】kēdì【ет.】ғылыми дәреже. 

【 科 幻 】 kēhuàn 【 зат. 】 ғылыми-

фантастикалық ： ～ 小 说 ғылыми-

фантастикалық әңгіме. 

【 科 技 】 kējì 【 зат. 】 ғылым және 

техника; ғылыми-техникалық：～工作 

ғылыми-техникалық жұмыс. 

【科甲】kējiǎ【зат.】Кэцзюй жүйесі. 

【 科 教 】 kējiào 【 зат. 】 ғылыми-

танымдық：～片   ғылыми танымдық 

фильм. 

【科教片儿】kējiàopiānr〈口〉【зат.】
ғылыми-танымдық фильм. 

【科教片】kējiàopiàn【зат.】ғылыми-

танымдық фильм. 

【科教兴国】kējiàoxìnɡɡuó  ғылым мен 

білім арқылы. 

【 科 举 】 kējǔ 【 зат. 】 мемлекеттік 

емтихандар. 

【科考】 -1 kēkǎo【 ет.】 алдын ала 

сынақ. 

【科考】-2 kēkǎo〈书〉【ет.】емтихан 

тапсыру. 

【科盲】kēmánɡ【зат.】ғылыми білімі 

жоқ адам. 

【科目】kēmù【 зат.】①пән.② есеп; 

мақала. 

【 科 普 】 kēpǔ 【 зат. 】 ғылыми-

танымал：～读物  ғылыми танымал 

кітаптар. 

【科室】 kēshì【 зат.】 бөлімдер мен 

бөлімшелер ：～人员  бөлімдер мен 

бөлімшелердегі қызметкентер. 

【科头跣足】kē tóu xiǎn zú   жалаңаяқ 

баскиімсіз адам. 

【科学】kēxué①【зат.】ілім; ғылым.

②【 сын.】 ғылыми：～种田 жерді 

өңдеудің ғылыми тәсілі. 

【 科 学 发 展 观 】 kēxué fāzhǎnɡuān  

ғылыми негізделген даму концепциясы. 

【科学共产主义】kēxué ɡònɡchǎn zhǔyì  

ғылыми коммунизм. 

【科学家】kēxuéjiā【зат.】ғылым. 

【科学教育影片】kēxué jiàoyù yǐnɡpiàn  

ғылыми-танымдық фильмдер. 

【科学社会主义】kēxué shèhuì zhǔyì   

ғылыми социализм. 

【科学学】kēxuéxué【зат.】ғылымтану; 

ілімтану. 

【科学院】 kēxuéyuàn【 зат.】 ғылым 

академиясы. 

【 科 研 】 kēyán 【 ет. 】 ғылыми-

зерттеулік：～计划  ғылыми-зерттеулік 

жоспар. 

【牁】 kē 牂牁 (Zānɡkē) ， қазықша; 

қысқа қазық. 

【砢】kē［砢碜］ (kē·chen)〈方〉①

【 сын. 】 жексұрын; жеркеніш; 

жеркенішті; жиреніш; жиренішті; 

мейлінше жаман; оңбаған. ②【 ет. 】
ажуалау; мазақтау; мысқылдау; мұқату. 

【疴  】kē(旧读 ē)〈书〉ауру; дерт; 

кесел; науқас; сырқат ： 养 ～  

денсаулықты түзеу үшін. 

【棵  】kē【мөл.】бір бас; бір тал：

一～树 бір тал ағаш;一～草 бір тал шөп. 

【棵儿】kēr【зат.】қаудан. 

【棵子】 kē·zi〈方〉【 зат.】 өсімдік 

сабағы; сабақ：树～  ағаш бұтағы. 

搕 kē 【 ет. 】 дүкілдету; дүкілдеу; 

зырқылдау; қағу; сартылдау; соғу; 

тақылдату; тарсылдату; тарсылдау; 

тоқылдату; тықылдату ： ～ 一 ～ 

тақтаусы тақылдату. 

【嗑 】kē (～儿) 〈方〉【зат.】кеміру; 

кеміріп сындыру; шағу. 

【稞  】 kē［稞麦］ (kēmài)【 зат.】
жалаң  дәнді арпа. 

【窠 】kē【зат.】апан; аунақ; жатақ; ұя; 

үңгір：狗～ иттің ұясы. 

【窠臼】kējiù〈书〉【зат.】қалып; үлгі. 

榼 kē  амфора; шарапқа арналған 

құмыра. 

 

【 颗 】 ( 顆 )kē 【 мөл. 】 кішкентай 

домалақ заттарға арналған мөлшер 

сөз：一～珠子  бір маржан. 

【颗粒】 kēlì【 зат.】① бүртік; дән; 

түйір; ұрық：这个玉米棒子上有多少～?  

Мына жүгерінің собығында қанша дән 

бар екен? ②дән：～无收 бір де бір дән 

ала алмау. 

 

【磕】 kē【 ет.】① қағылу; соғылу; 

ұрылу.② итеріп құлату; қирату; қуып 

шығу; ұшырып түсіру：～烟袋锅子 

түтікшені қағу. 

【 磕 巴 】 kē·bɑ 〈 方 〉 ① 【 ет. 】

кекештік; тұтығу：说话～  тұтығып 

сөйлеу.②【зат.】кекеш; тұтықпа. 

【磕打】 kē·dɑ【 ет.】 итеріп құлату; 

қирату; қуып шығу; ұшырып түсіру; 

қағу; қаққылау：他～了一下烟袋锅儿  

Ол түтікшені қағып жіберді. 

【磕磕绊绊】kē·kebànbàn【сын.】状态

词.①сүріну; аяғын әрең сүйреу.②кідіру; 

мүдіру; тұтығып сөйлеу; іркілу. 

【 磕 磕 撞 撞 】 kē·kezhuànɡzhuànɡ

【 сын. 】 ақсай басу; ақсап жүру; 

солтақтау; сылту; тәлтіректеу. 

【磕碰】kēpènɡ【ет.】қағылу; соғылу; 

ұрылу. 

【磕碰儿】kē·penɡr〈方〉【зат.】кетік; 

жарық; жарылу; сызат. 

【磕头】kētóu【ет.】бас ию; аяғына 

бас ұру; иілу; сәлем ету. 

【磕头碰脑】kē tóu pènɡ nǎo   абыр-

сабыр; апыр-жапыр; астан-кестен. 

【瞌睡】kēshuì【ет.】қалғу; қалғып-

мүлгу; мүлгу：夜里没睡好，白天～得

很 түнде дұрыс ұйықтай алмай, күндіз 

қалғи береді. 

【瞌睡虫】kēshuìchónɡ【зат.】ұйқыбас; 

ұйқышыл. 

【蝌】kē［蝌蚪］ (kēdǒu)【 зат.】ит 

балық; кішкене бақа. 

【髁  】kē【зат.】мыщелка. 

 

ké 

【壳  】 (殻 )ké(～儿 )〈口〉【 зат.】
дәннің қауызы; кебек; қабық; қауыз; 

бақалшық; қабыршақ: 蛋～  жұмыртқа 

қабығы. 

【壳郎猪】 ké·lɑnɡzhū〈方〉【 зат.】
жақсылап бағылмаған шошқа. 

【咳 】ké【ет.】жөтелу：干～ құрғақ 

жөтел. 

【咳嗽】ké·sou【ет.】жөтелу. 

【咳血】kéxiě【ет.】қанды қақырық. 

【揢】ké〈方〉【ет.】①қолында ұстау.

②езгілеу; езу; қысу; тыныс тарылу：～

人  адамға езгі көрсету. 

 

kě 

 

【可】 -1kě ①【 ет. 】 ауқым; бәтуа; 

бүтіндік; жарастық; қабыл; мақұлдау; 
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мақұлдық; разылық; ризалық; 

татулық：许～ рұқсат ету.②【 ет.】

болады; мүмкін：～大～小  үлкен де 

кіші де болуы мүмкін. ③ 【 ет. 】

тұрарлық; жарарлық ： 这 出 戏 ～ 看  

Мына қойылым көруге тұрарлық екен.

注意 болуы мүмкін; мүмкін.参看 989页

“能 ”条 .④〈书〉副 бәлкім; мүмкін; 

сияқты; ықтимал：～七尺  бәлкім 20 

жасар болар. ⑤ 〈 方 〉【 сөзал. 】 

бойынша; лайық; сәйкес; тиісінше：疼

得他～地打滚儿 ауырып жатқандықтан 

ол домалап жатты.⑥ айығу; жазылу; 

сауығу; шипалану. ⑦ (Kě) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【可  】-2kě①【жал.】алайда; әйтсе; 

бірақ; да; де; дегенмен ：虽然立春

了，～天气还很冷  Көктем келгенімен, 

әйтсе де ауа-райы әлі де суық.②副

ақыры; әйтеуір; бәсе：你～来了，让我

好等啊 !  Сен әйтеуір келдің-ау, мені 

біршама күттіріп қойдың ғой! ③副 ғой; 

жетті; пәлі：这件事我～怎么不知道

呢？ Пәлі, мына жағдайды мен қалай 

ғана білмегенмін? ④副 ба, бе, ма, ме：

你～曾跟他谈过这个问题 ? Сен бұл 

туралы онымен сөйлестің бе? 

【可爱】kě’ài【сын.】айтулы; жарқын; 

сүйкімді：这孩子真～  Мына бала өте 

сүйкімді екен. 

【 可 悲 】 kěbēi 【 сын. 】 қайғылы; 

қасіретті; өкінішті ：结局～   соңы 

қайғылы. 

【可比】kěbǐ  салыстырмалы. 

【可比价格】kěbǐ-jiàɡé  салыстырмалы 

баға. 

【可鄙】kěbǐ【сын.】арам; арамза; аяр; 

жауыз; жүзіқаралық; жымысқы; зұлым; 

зымиян; қаяр; найсап; нәкес; оңбаған; 

пиғылды; сұм; сұмқай; сұмырай; 

ішмерез ： 损 人 利 已 是 最 ～ 的  

Басқалардың үстінен күлу ең жоғарғы 

оңбағандық. 

【可変】kěbiàn айнымалы; ауыспалы; 

құбылмалы; өзгергіш; өзгермелі; өспелі. 

【可不】kěbù副 ба; бе; ма; ме; па; пе; 

рас па?; шын ба? Солай емес пе? ～，

今年五月就整七十啦 !  Осы жылдың 

мамыр айында жалпы 70 болды емес пе? 

【 可 操 左 券 】 kě cāo zuǒ quàn  

сәттіліктің толық кепілдемесі; 

сәттілікке жетуге толық сену. 

【可乘之机】kěchénɡzhījī   мүмкіндік; 

мүмкіншілік; үміт; ықтималдық; 

қолайлы жағдай. 

【可乘之隙】kě chénɡ zhī xì   ыңғайлы 

кез; мүмкіндік; мүмкіншілік; үміт; 

ықтималдық; қолайлы жағдай. 

【可持续发展】kěchíxù fāzhǎn  тұрақты 

даму; ұзақ мерзімді және тұрақты даму. 

【 可 耻 】 kěchǐ 【 сын. 】 масқара; 

сұмдық; ұятты; масқаралық; сөкет：节

约光荣，浪费～   Үнемдеу – абырой, 

мал шашпақ – масқаралық іс.. 

 【可除性】 kěchúxìng  бөлінгіштік; 

бөліністік; бөлінушілік. 

【 可 待 】 kědāiyīn метил-морфин; 

кодеин (апиыннан алынатын алколоид, 

жөтелге қолданатын дәрі). 

【可的松】kědisōng кортизон. 

【可丁可卯】kě dīnɡ kě mǎo(～儿)①
нақ; анық; бұлжытпай; дәл; дәлме-

дәл：每月工资总是～  Әр ай сайын 

жалақы нақ уақытында беріледі. ②
икемсіз; оралымсыз; сірескен. 

【可读性】kědúxìnɡ【зат.】айқындық; 

дәлдік; талғамшылдық. 

【可锻性】kěduànxìnɡ соғу көтергіш; 

созымдылық. 

【可锻铸铁】kěduàn-zhùtiě   таптауға 

көнгіш шойын. 

【可歌可泣】 kě ɡē kě qì  мақтап 

мадақтауға тұрарлық; асқақтатуға 

лайықты. 

【 可 更 新 资 源 】 kěgēnɡxīn zīyuán   

қайта қалпына келетін ресурстар. 

【可观】 kěɡuān 【 сын. 】① көруге 

лайықты; көруге тұрарлық：两岸峰峦

青 翠 ， 花 草 丛 生 ， 风 景 着 实 ～  

Бұғаздың екі жағынан қаулап өскен 

жасыл желектің түстері бір-бірімен 

үйлесіп, табиғат көрінісі шынайы 

көруге тұрарлықтай. ② айтарлықтай; 

анағұрлым; біраз; бірқатар; бірталай; 

едәуір; елеулі; көбінесе：三十万元这个

【сан.】 目也就很～了  Үш жүз мың 

юань дегеніңіз біршама елеулі сомма. 

【 可 贵 】 kěɡuì 【 сын. 】 бағалы; 

құнды：～的品质 жоғары сапа. 

【 可 好 】 kěhǎo 副 орынды; дәл 

дегендей; тап өзі; дәл; шақ：我正想找

他，～他来了   Мен енді оны іздеуді 

ойлап едім, ол тап өзі келіп қалды. 

【可恨】kěhèn【сын.】ашу келтіретін; 

ерсі; өрескел; жеккөрген; жексұрын; 

қас. 

【可积性】kějīxìnɡ интеграциялану. 

【可见】kějiàn【жал.】көзге түсетін; 

көрнекті; көрініп тұратын. 

【 可 见 度 】 kějiàndù 【 зат. 】 көз 

көрерлік; көрерлік; көруге мүмкіншілік. 

【可见光】 kějiànɡuānɡ【 зат.】 көзге 

түсетін жарық. 

【可敬】kějìnɡ【сын.】абзал; қадірлі; 

қадірменді; құрметті; мәртебелі：他为

人正直，教学尽心尽力，是一位～的老

师   Ол адамдарға шыншыл, жан 

жүрегімен білісм беретін өте құрметті 

ұстаз. 

【可卡因】kěkǎyīn【зат.】кокаин. 

【可靠】 kěkào【 сын.】① айнымас; 

берік; сенімді; тіректі：他忠诚老实，

为人很～  Ол соншалықты шыншыл әрі 

өте сенімді адам.②анық; анықталған; 

ең анық; ең шын; сенімді; шүбәсіз：这

个消息～不～ ? Бұл жаңалық нақты 

айқын ба әлде жоқ па? 

【 可 可 】 kěkě 【 зат. 】 ① какао 

плантациялары.②какао. 

【可可儿的】 kěkěr·de〈方〉副 дәл 

дегендей; тап өзі; дәл; шақ：我刚出

门，～就遇着下雨   Біз есіктен дәл 

шыққанда жаңбыр жауып кетті. 

【可控硅】kěkòngguī  басқарылатын 

кремний. 

【可口】kěkǒu(～儿 )【 сын.】дәмді; 

татымды; тәтті：吃着家乡菜，觉得特

别～  Жеген тағам ерекше дәмді болған 

деп ойлаймын. 

【可口可乐】kěkǒukělè    кока-кола. 

【可兰经】Kělánjīnɡ【зат.】Құран.. 

【可乐】kělè【зат.】кола. 

【可怜】 kělián ①【 сын. 】 аяныш; 

аянышты; аярлық; аяғыш; есіркегіш; 

жаны ашығыш：他刚三岁就死了父

母，真～! Ол енди ғана үшке келгенде 

ата-анасы қайтыс болды, өте аянышты! 

②【ет.】аяу; есіркеу; жаны ашу：对这

种人不能～他 Мұндай адамдарды аяуға 

болмайды.③【сын.】тым, қатты：少

得～ тым аз. 

【可怜巴巴】kěliánbābā(～的)【сын.】

байғұс; бишара; сорлы：小姑娘又黄又

瘦，～的  кішкентай қыз солыңқы әрі 

ап-арық екен. 

【可怜虫】kěliánchónɡ【зат.】беделсіз; 

бейшара; мағынасыз; түкке тұрмайтын; 

ұсқынсыз. 

【可怜见】 kěliánjiàn( ～儿 ) 〈口〉

【сын.】аяу; есіркеу; жаны ашу. 

【可怜相】kěliánxiāng  аянышты кейіп; 

аянышты түр. 

【可能】 kěnénɡ ①【 сын. 】 бәлки; 

бәлкім; мүмкін; мүмкін қадар; 

мүмкіндігінше; ықтимал ： ～ 性  

мүмкіндік. ② 【 зат. 】 мүмкіндік; 

мүмкіншілік. ③ 副 бәлкім; мүмкін; 

ықтимал ： 他 ～ 开 会 去 了  Ол 

жиналысқа кеткен болуы мүмкін. 

【可能性】 kěnénɡxìnɡ  мүмкіндік; 

мүмкіншілік. 

【可逆】kěnì    реверсивтік; қайтымды. 

【可逆性】 kěnì xìnɡ  айналғыштық; 

қайтқыштық; қайтымдылық (бастапқы 

қалыпқа қайта келгіштік). 

【可逆反应】kěnì-fǎnyìnɡ  қайтымды 

реакция. 

【 可 怕 】 kěpà 【 сын. 】 қорқыныш; 

қорқынышты; масқара; сұмдық：～的

事情  қорқынышты жағдай. 

【可气】 kěqì【 сын.】 түршіктіретін; 

тітіркендіретін; кейітетін：怎么说也～   

қалай айтсаң да тітіркендіреді. 

【可巧】kěqiǎo副 кезінде; орынды：母

亲正在念叨他，～他就来了 Анасы оны 
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есіне алып енді айтқаны сол еди, ол 

келіп қалды. 

【 可 亲 】 kěqīn 【 сын. 】 игілікті; 

тілектестік; ашық жүзді; жайдары; 

жарқын; жылы шырайлы; жып-жылы; 

иман жүзді：和蔼～  жарқын жүзді 

адам. 

【 可 取 】 kěqǔ 【 сын. 】 жарамды; 

көнерлік; қабылдарлық; қолайлы; 

лайық; тиімді：他的意见～   оның 

ұсынысы қолайлы. 

【可圈可点】kě quān kě diǎn  мақтауға 

лайық болу; өзін жақсы жағынан 

көрсету. 

【 可 燃 冰 】 kěránbīnɡ 【 зат. 】
газогидраттар; табиғи газдардың 

гидраттары; клатраттар. 

【 可 燃 物 】 kěránwù  жанғыш зат; 

оталғыш зат. 

【 可 燃 性 】 kěránxìng жанғыштық; 

оталғыштық; тұтанғыштық. 

【可人】kěrén〈书〉①【зат.】әдемі; 

дидарлы; келісті; сүйкімді; ұнамды; 

шырайлы.②【зат.】аз; кішкене; шағын.

③【сын.】айтулы; жарқын; сүйкімді. 

【可溶性】kěróngxìng еритін; ерігіш; 

ерімтал. 

【可身】kěshēn(～儿)〈方〉【сын.】

үйлесу; жарасымды：这件大衣长短、

肥瘦都合适，穿着真～    Мына 

пальтоның ұзындығы да кеңдігі де өте 

лайықты, кигенде өте жарасымды. 

【 可 视 电 话 】 kěshì-diànhuà  

видеотелефон. 

【可视性】kěshìxìnɡ【 зат.】зеректік; 

түсінгіштік. 

【可是】 kěshì①【 жал.】 әйтсе де; 

бірақ; дегенмен：大家虽然很累，～都

很愉快   Көпшілік қатты шаршады, 

әйтсе де барлығы өте қуанышты.②副
задында; расында; шынында. 

【 可 塑 性 】 kěsùxìnɡ 【 зат. 】 ①

созылымдылық; созымдылық. ②
наздылық; ырғақтылық. 

【可叹】kětàn【сын.】әсерлі; жүрекке 

жылы тиетін; көңіл жібітетін. 

【 可 体 】 kětǐ 【 сын. 】 үйлесімді; 

жарасымды. 

【可望】kěwànɡ【ет.】дәмегөй; дәмелі; 

үміткер：今年粮食～获得丰收  Тағам 

өндірісінде мол өнімге қол жеткіздік. 

【可望而不可即】kě wànɡ ér bù kě jí  

қол жетпейтін; қолдан келмейтін. 

【可谓】 kěwèi〈书〉【 ет.】 айтуға 

болады; былайша айтқанда. 

【 可 恶 】 kěwù 【 сын. 】 жексұрын; 

жеркеніш; жеркенішті; жиреніш; 

жиренішті; мейлінше жаман; оңбаған. 

【可惜】 kěxī【 сын.】 ауыр; жәбір; 

көңілге алу; қынжылу; ренішті. 

【可惜了儿的】 kěxīliǎor·de 〈方〉

【сын.】өте өкінішті：材料白白糟蹋

了，怪～  Материалдарды құрдан-құр . 

【 可 喜 】 kěxǐ 【 сын. 】 қуанған; 

қуанышты. 

【可想而知】kě xiǎnɡ ér zhī  түсіну 

қиын емес. 

【 可 笑 】 kěxiào 【 сын. 】 күлдіргі; 

күлдірерлік; күлерлік; күлкі; күлкілі; 

қызық：荒唐～ шектен тыс күлкілі. 

【 可 心 】 kěxīn 【 сын. 】 жүрекке 

жылы：～如意 жүрекке жылы қалау. 

【可信度】kěxìndù【зат.】дәйектілік; 

сенімділік ： 提 高 ～  сенімділікті 

күшейту. 

【可行】kěxínɡ【сын.】жүзеге асатын; 

орындалатын; іске асатын：方案切实～  

нағыз жүзеге асатын тәсіл. 

【可行性】kěxínɡxìnɡ【 зат.】жүзеге 

асушылық; іске асушылық：设计方案

需要进行～   Жобалық нұсқа жүзеге 

асуын жалғастыруды талап етеді . 

【可疑】kěyí【сын.】күдікті; күмәнді; 

сезікті; шекті; шүбәлы：【сын.】迹～  

өте күдікті. 

【可以】-1kěyǐ【ет.】①бәлки; бәлкім; 

мүмкін; мүмкін қадар; мүмкіндігінше; 

ықтимал：是～学会的   Оқи алатын 

мүмкіндігі бар. ② болады; мүмкін ：

你～走了 Сенің кетуіңе болады. 

【可以】 -2kěyǐ 〈口〉【 сын. 】①
біршама; жарарлықтай; қанағат 

етерлік：这篇文章写得还～   мына 

мақала біршама жақсы жазылыпты.②

өте; тым：天气实在热得～  Ауа-райы 

шынында да өте ыстық. 

【可意】 kěyì【 сын.】 қанағаттанған; 

разы; риза; ырза：这套房子你觉得还～

吗 ?  Мына пәтер сіздіңше 

қанағаттанарлықтай ма? 

【可约性】kěyuēxìng өлшемдестік. 

【 可 再 生 资 源 】 kězàishēnɡ zīyuán  

қайта қалпына келетін ресурстар. 

【可憎】 kězēnɡ【 сын.】 жексұрын; 

жеркеніш; жеркенішті; жиреніш; 

жиренішті; мейлінше жаман; оңбаған：

面目～ жексұрын кейіп. 

【可着】kě·zhe〈口〉【сөзал.】 жанасу; 

жарасу; лайық болу; сәйкес келу; 

сәйкестелу; сәйкестендіру; сәйкестену; 

тура келу; үйлесіп келу. 

【可知论】kězhīlùn【зат.】гностицизм. 

【 渴 】 kě ① 【 сын. 】 аңсау; шөл; 

шөлдеу; шөліркеу ： 解 ～  шөлін 

қандыру. ② асығыс; жедел; кідіртуге 

болмайтын; тығыз; шұғыл. ③ (Kě)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【渴慕】kěmù【ет.】бас ию; бүгілу; 

иілу; сыйыну; табыну. 

【渴念】kěniàn【ет.】жоқтау; зарығу; 

қамығу; қапалану; құса болу; мұңаю; 

сағыну：～远方的亲人  Алыстағы 

туысқанын сағыну. 

【 渴 盼 】 kěpàn 【 ет. 】 дегбірсіз; 

сабырсыз; тағатсыз; шыдамсыз：离散

几十年的亲人～早日团圆 Бірнеше он 

жылдықтар бойына кездеспеген 

туысқандар тезірек көрісуге асығады. 

【渴求】 kěqiú【 ет.】 аңсау; көксеу; 

тырысу; ұмтылу ： ～ 进 步  аңсаған 

оңалыс. 

【渴望】kěwànɡ【ет.】аңсау; көксеу; 

аңсары ау：同学们都～着和这位作家

见 面   Студенттердің барлығы ол 

жазушымен кездесуді қатты аңсауда. 

【渴想】kěxiǎnɡ【ет.】аңсау; көксеу; 

қатты қалау; сусау. 

 

kè 

【可 】kè［可汗］(kèhán)【зат.】хан; 

қаған; билеуші; патша. 

克-1(③④剋尅) kè①қолдан келу; істей 

алу：不～分身   уақыт табу мүмкін 

емес.②билеп алу; еңсеру; жеңу; жеңіп 

алу; жеңіп шығу; шыдау：～己 қатаң; 

талап етуші. ③ жеңгізу; жеңіп алу; 

жеңіп шығу; жеңіске жету; үстем 

болу：～敌 қарсыласты жеңу.④игеру; 

меңгеру; сіңірту; сіңіру：～食   асты 

сіңіру. ⑤ (Kè) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【克  】 -2(剋、尅 )kè айту; белгілеу; 

қою; тағайындау ： ～ 期   нақты 

уақытын белгілеу. 

克-3kè【мөл.】грамм. 

【 克 当 量 】 kèdāngliàng  грамм-

эквивалент. 

【 克 敌 制 胜 】 kè dí zhì shènɡ  

қарсыласқа соққы беріп оны жеңіп 

шығу; жауды жеңіліс таптыру. 

【克分子】kèfēnzǐ  грамм-молекула. 

【克服】 kèfú 【 ет. 】① билеп алу; 

еңсеру; жеңу; жеңіп алу; жеңіп шығу; 

шыдау：～不良习气  жаман әдеттерді 

жеңу.②〈口〉басу; басып-жаншу; езу; 

жаншу; сығу. 

【克复】kèfù【ет.】қайтарып алу：～

失地  жоғалтылған жерлерді қайтарып 

алу. 

【克格勃】Kèɡébó【зат.】Мемлекеттік 

Қауіпсіздік Коммитеті(КГБ). 

【克化】 kèhuà〈方〉【 ет.】 қорыту; 

сіңірту; сіңіру. 

【克己】kèjǐ①【ет.】өзіне қаталдық 

таныту; өзіне жоғары талаптар 

қою：～奉公  өзіне қатаң түрде заң 

бойынша іс жасауға талап қою. ②

【 сын. 】 қол жетімді баға; қолайлы 

баға.③【сын.】қолы берекелі; ұқыпты; 

үнемді; үнемшіл ： 自 奉 ～ өзі 

үнемшілдікте өмір сүру. 

【 克 己 奉 公 】 kè jǐ fènɡ ɡōnɡ    

шыншылдықпен қызмет ету; қоғамның 

мүддесін өзінікінен жоғары қою. 

【克扣】 kèkòu【 ет.】 кем есептеу; 

есебін кем беру; есептен жеп қалу：～
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工钱  жалақысын кем есептеп беру. 

【克拉】kèlā【мөл.】карат. 

【克兰姆】kèlánmǔ грамм. 

【克朗】 kèlǎnɡ【 зат.】 крона (ақша 

бірлігі). 

【 克 朗 球 】 kèlǎngqiú  балалар 

бильярды. 

【克里姆林宫】Kèlǐmǔlín Gōnɡ【зат.】
Кремль. 

【克罗米】kèluómǐ 

【克隆】kèlónɡ【ет.】①крона (ақша 

бірлігі).②клон; клондау. 

【 克 期 】 ( 刻 期 )kèqī 副 уақытты 

белгілеу. 

【 克 勤 克 俭 】 kè qín kè jiǎn  

еңбекқорлық пен үнемшілдік：～是中

国人民的优良传统  Еңбекқорлық пен 

үнемшілдік Қытай халқының ерекше 

дәстүрі. 

【 克 日 】 ( 刻 日 )kèrì 副 уақытты 

белгілеу ：～【 ет. 】工  белгіленген 

уақытта жұмыс істеуді бастау. 

【克山病】kèshānbìng Кэшан ауруы. 

【 克 什 米 尔 人 】 kèshímǐěrrén 

Кашмирлік. 

【 克 丝 钳 】 kèsīqián тістеуік(темір 

құрал). 

【 克 汀 病 】 kètīngbìng меңіреулік 

(ақылға зақым болған ауру). 

【克星】 kèxīnɡ【 зат.】 жеңілмейтін 

қарсылас. 

【克原子】kèyuánzǐ   грамм-атом. 

【克制】kèzhì【ет.】тоқтату; ірку; басу; 

басып-жаншу; езу; жаншу; сығу：他很

能～自己的情感 Ол өз сезімдерін баса 

алады. 

【刻】 kè①【 ет.】 нақыш салынған; 

нақышталған; оюланған; белгі салу; 

керту; ою：～字  кертіп иероглиф салу.

②【 мөл. 】 нақыштама. ③【 мөл. 】

ширек：下午五点一～开车  Түстен 

кейін 5.15-те көлік айдау.④кез; мезгіл; 

мерзім;уақыт：顷～ қысқа уақытта.⑤

“ 克 2”  мағынасында. ⑥ аямайтын; 

аяусыз; безбүйрек; зәлім; қатал; 

мейірімсіз; рақымсыз：尖～ дөрекі әрі 

мейірімсіз. 

【 刻 板 】 kèbǎn ① 【 ет. 】 ойғызу; 

ойғылау; ойдырту; ойдыру; оймалау; 

оймышталу; оймыштату. ② 【 сын. 】

дағдыға айналған; шаблон ：表情～  

дағдыға айналған кейіп. 

【刻版】kèbǎn   “刻板”  мағынасында. 

【刻本】 kèběn【 зат.】 ксилография 

(ағашқа ойып өрнек салу)：宋～  Сұң 

дәуірінде салынған өрнек. 

【刻薄】kèbó【сын.】①бейбауырмал; 

жүрексіз; мейірімсіз; тас бауыр; тас 

жүрек.②   есепдан; есепқой; есепқор; 

сараң; шығымсыз：～人 сараң адам.③
ашулы; ащы; жауыз; қас; мейірімсіз; өш. 

【刻不容缓】kè bù rónɡ huǎn   асығыс; 

жедел; кідіртуге болмайтын; тығыз; 

шұғыл. 

【刻毒】 kèdú【 сын.】 ашулы; ащы; 

жауыз; қас; мейірімсіз; өш：～的语言 

ащы тіл. 

【刻度】kèdù【 зат.】шкала (әртүрлі 

өлшеу аспаптарының бетіндегі 

салынған өлшем сызықтар). 

【刻度尺】 kèdùchǐ  шкала (әртүрлі 

өлшеу аспаптарының бетіндегі 

салынған өлшем сызықтар) 

【 刻 度 盘 】 kèdùpán  циферблат 

(сағаттың цифрлы беті). 

【刻工】 kèɡōnɡ【 зат.】① безеуші; 

қырнақшы; нақышшы; оюшы (металл, 

ағаш, сүйек сияқты нәрселерге ойып 

жазушы, сурет салушы ұста).②нақыс; 

ою; өрнек жасау：～精细   ұқыпты 

жасалған ою. 

【刻骨】kèɡǔ【сын.】асқан; қанқұйлы; 

өлім; шектен шыққан ： ～ 的 仇 恨  

шектен шыққан жек көрініш. 

【刻骨铭心】kè ɡǔ mínɡ xīn   мәңгіге 

есінде қалу; ешқашан ұмытпау; 

көңілінде қалып қою. 

【刻痕】kèhén  кертпе тілік; кертік; 

ойық (металдың кесілген, кертілген 

жері); болмашы жара; сызат; тырнақ 

сызған із; тырнақ ізі. 

【 刻 画 】 kèhuà 【 ет. 】 ① ырналу; 

қырнату; қырнау; нақыштап істеу; 

нақыш салу; нақыштау; ойып істеу; 

ою：不得在古建筑物上～   Тарихи 

баспадан шыққан кітапқа сурет салуға 

болмайды.②суреттеу：～入微   бүге-

шүгесіне дейін суреттеп беру. 

【 刻 苦 】 kèkǔ 【 сын. 】 ① берік; 

итжанды; көнбісті; көнтерілі; төзімді; 

шыдамды; жігерлі; қайтпайтын; 

қажымайтын; қажырлы; қызғанышпен; 

өте ынталанып; тырысып; шын 

пейілімен：学习～  өте тырысып оқу.

② зиялы; менменсімейтін; 

мақтанбайтын; сыпайы; қарапайым：

他生活一向很～   Ол әлі де өте 

қарапайым өмір сүреді. 

【刻录机】kèlùjī【зат.】дыбыс жазып 

алатын плеер; рекордер. 

【刻丝】kèsī  “缂丝” мағынасында. 

【刻下】kèxià【 зат.】 қазір; бүгінде; 

қазірде; қазіргі уақытта; қазіргі кезде：

他～有事  Оның қазір шаруалары бар. 

【 刻 写 】 kèxiě 【 ет. 】 ойып жазу; 

нақыштап жазу：～蜡纸  Пергаментті 

қағазға нақыштап жазу. 

【刻意】kèyì 副 тырысып; ынтамен; 

іждағатпен; ерінбей-жалықпай; 

жігермен; жан аямай салу; жан аямай 

жұмыс істеу：～经营   жан аямай 

тырысып жұмыс істеу. 

【 刻 舟 求 剑 】 kèzhōuqiújiàn  

қасарғыштық; қасарушылық; 

қыңырлық; зейінсіздік; кещелік; 

топастық. 

【恪  】 kè 〈书〉 құнтты; ұқыпты; 

ықыласты; инабатты; инабатшыл：～

守｜～遵. 

【恪尽职守】kè jìn zhíshǒu  өз міндетін 

атқару; өз жұмысын жасау：每个公务

员 都 应 该 ～   Әрбір мемлекеттік 

қызметкер өз міндетін атқаруы керек. 

【恪守】kèshǒu<书>【 ет.】 қолдану; 

бұзбау; орнына келтіру; сақтау; 

ұстану ： ～ 中 立   Бейтараптық 

позициясын ұстану. 

【客 】kè①【зат.】қонақ; мейман：家

里来～了 Үйге қонақ келді.②жолаушы; 

жолшы; жүргінші：～车  жолаушылар 

пойызы. ③ жиһангез; жиһангер; 

жиһанкез; сапаршы; саяхатшы：～居 

уақытша тұру. ④ саяхаттаушы 

саудагер：珠宝～   саяхаттаушы асыл 

заттар саудагері . ⑤ аларман; алушы; 

сатып алушы：～满   аншлаг (ойын-

сауық мекемесінің кассасы алдындағы 

барлық билет сатылды деген 

құлақтандыру).⑥ маман; ұста：政～
айлакер; аяр; жылпос; мекер; саясатқор; 

саясатқұмар; саясатшыл. ⑦ бөтен 

жердің адамы; бөтен жерлік; бөтен ел 

адамы; жат елдік адамы; шетел адамы; 

шет жер адамы：～队   шет жерлік 

команда. ⑧ ақиқат; әділ; объектив; 

объективті; объективтік ： ～ 观 

объективтік. ⑨ < 方 > 【 мөл. 】 бөлік; 

мөлшер; өлшем; үлес; бір кісілік тамақ; 

порция; сыбаға：一～蛋炒饭 бір үлес 

қуырылған күріш пен жұмыртқа.⑩(Kè)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【客帮】kèbāng гильдия (орта ғасырда 

қолөнершілердің я көпестердің одағы). 

【客舱】kècānɡ【зат.】каюта (кемедегі 

жеке бөлме). 

【客车】kèchē【зат.】жолаушылар  

 

поезды; жолаушылар вагоны; 

жолаушылар автобусы. 

【 客 船 】 kèchuán  жолаушылар 

пароходы; жолаушылар кемесі. 

【客串】 kèchuàn【 ет.】 әуесқойлар 

қойылымы; әуесқойлар спектаклі. 

【 客 店 】 kèdiàn 【 зат. 】 қонақ үй; 

мейманхана. 

【客队】kèduì【зат.】қонақ команда; 

шет жақтан келген команда. 

【客饭】 kèfàn【 зат.】① қонақтарға 

арналған порциялық тамақ.②табльдот. 

【 客 房 】 kèfánɡ 【 зат. 】 номер 

(мейманханадағы бөлме). 

【客观】kèɡuān【сын.】①ақиқат; әділ; 

объектив; объективті; объективтік：～

事物   объективтік түрдегі зат.②әділ; 

әділетті; бұрмаламайтын：他看问题比

较～   Оның көрген мәселесі біршама 

әділірек. 
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【 客 观 性 】 kèɡuānxìng  әділдік; 

дұрыстық; шындық. 

【客观主义】kèɡuānzhǔyì  объективизм 

(идеалистік идеология). 

【 客 观 主 义 者 】 kèguānzhǔyìzhě 

объективист (объективизмді жақтаушы). 

【客观唯心主义】 kèɡuānwéixīnzhǔyì  

объективтік идеализм. 

【 客 官 】 kèɡuān 【 зат. 】 басқа 

князьдіктің шенеунігі. 

【 客 户 】 kèhù 【 зат. 】 ① аларман; 

келермен; клиент; қажеткер; 

пайдаланарман; сатарман; тапсырыскер 

(алыс-беріс я жұмыс ретінде мекемеге 

келіп жүруші). ② тұрғын; тұрушы; 

уақытша тұрушы. 

【 客 机 】 kèjī 【 зат. 】 жолаушылар 

ұшағы; лайнер; аэробус. 

【客籍】kèjí【зат.】①жазылу; тіркелу; 

тіркелім.②тіркелген. 

【客家】Kèjiā【зат.】кэцзя . 

【 客 家 话 】 kèjiāhuà 【 зат. 】 хакка 

(қытайдағы диалект). 

【客居】kèjū【ет.】уақытша тұру. 

【 客 里 空 】 kèlǐkōng  айқайлағыш; 

бажылдақ; бақырауық; бақырып-

шақырып жүретін адам; дарылдақ. 

【客流】 kèliú 【 зат. 】 жолаушылар 

тасқыны. 

【客轮】 kèlún 【 зат. 】 жолаушылар 

пароходы; жолаушылар қайығы. 

【客满】kèmǎn  аншлаг (ойын-сауық 

мекемесінің кассасы алдындағы барлық 

билет сатылды деген құлақтандыру). 

【客票】 kèpiào【 зат.】жолаушылар 

билеті. 

【客气】kè·qi①【сын.】әдепті; биязы; 

көргенді; сыпайы：说话挺～ Сөйлегені 

тым сыпайы. ② 【 ет. 】 бәлсіну; 

қымсыну; наздану; ұялу：您坐，别～  

Сіз отырыңыз, ұялмаңыз. ③
кішіпейілділік ету; қарапайымдылық 

ету; өзін төмен ұстау; сыпайысыну; 

сыпайы болу. 

【客卿】 kèqīnɡ【 зат.】 қонақ күтуге 

жауапты шенеунік. 

【 客 人 】 kè·rén 【 зат. 】 ① қонақ; 

мейман.②жолаушы; жолшы; жүргінші.

③саяхаттаушы саудагер. 

【客商】kèshānɡ【 зат.】саяхаттаушы 

саудагер; кезгін сатушы ： 过 往 ～  

саяхаттаушы саудагерлер байланысы. 

【客死】 kèsǐ<书 >【 ет.】 жат елде 

қайтыс болу; түзде өлу：～异域   жат 

жерде өлу. 

【客岁】kèsuì<书>【зат.】өткен жыл; 

былтыр. 

【客堂】kètáng  қонақжай (пәтердегі 

қонақ жайғасатын бөлме). 

【客套】kètào①【зат.】бәлсінушілік; 

ұялшақтық：我们是老朋友，用不着

讲 ～ Біз бұрыннан доспыз, ұялудың 

қажеті жоқ . ② 【 ет. 】 әзілдесу; 

шүйіркелесу：彼此～了几句   өзара 

шүйіркелесу. 

【客套话】kètàohuà【зат.】әзіл; әзіл 

сықақ; мақтаулы қошемет; марапат. 

【客体】 kètǐ【 зат.】① бұйым; зат; 

нәрсе.②зат; нысан; объект. 

【 客 厅 】 kètīnɡ 【 зат. 】 қонақжай 

(пәтердегі қонақ жайғасатын бөлме). 

【客土】kètǔ【зат.】①〈书〉жат; жат 

ел; жат жер; түз：侨居～  жат жерде 

тұру.②басқа жақтан әкелінген топырақ; 

шеттен әкелінген топырақ; шеттен 

келтірілген топырақ. 

【 客 位 】 kèwèi 【 зат. 】 қонаққа 

арналған орын. 

【客星】kèxīnɡ【зат.】қонақ-жұлдыз. 

【客姓】kèxìnɡ【зат.】жергілікті емес 

тек; тегі жат жерлік. 

【客源】 kèyuán【 зат.】жолаушылар 

қайнар көзі; тұтынушылардың қайнар 

көзі ：～锐减  тұтынушылар бірден 

азайып кетті. 

【客运】 kèyùn【 зат.】 жолаушылар 

қозғалысы. 

【 客 栈】 kèzhàn 【 зат. 】 қонақ үй; 

мейманхана. 

【 客 座 】 kèzuò құрметті, арнайы 

шақырылған, арнайы ұсыныс 

етілген：～教授  / құрметті профессор, 

ұысыныс етілген профессор.  

【课 】-1kè【зат.】①дәріс; сабақ：星

期五下午没～ жұма күні түстен кейін 

сабақ жоқ.②пән; сабақ：这学期共有五

门～   Бұл семестрде бізде бес пән 

болады.② сабақ; дәріс：一节～  бір 

сабақ.④сабақ：这本教科书共有二十

五～   мына кітапта 25 сабақ бар.⑤
сабақ; ғибрат 

【课  】 -2( 課 ) kè ① салық ：国～  

мемлекеттік салықтар. ②【 ет. 】 алу; 

төлету：～税  салық төлету. 

【课本】kèběn【зат.】оқулық; кітап：

【сан.】 学～  математика оқулығы. 

【课表】kèbiǎo【зат.】сабақ кестесі; 

дәрістер кестесі. 

【课程】 kèchénɡ【 зат.】 сабақ; пән; 

курс：安排～  дәрістерді реттеу. 

【课间操】kèjiāncāo【 зат.】дәрістер 

арасындағы гимнастика. 

【 课 件 】 kèjiàn 【 зат. 】 оқыту 

бағдарламасы; оқу бағдарламасы. 

【课卷】kèjuàn【зат.】жазбаша жұмыс; 

жазу түріндегі бақылау. 

【课目】kèmù【зат.】①оқу жобасы; 

оқу бағдарламасы.②пән; сабақ; дәріс. 

【课时】 kèshí【 зат. 】 академиялық 

сағат; дәріс сағаты：我担任两班的语文

课，每周共有十～ Мен екі курс бойы 

сауаттылық дәрістерін оқып келемін, 

әрқайсысы он сағаттан тұратын еді. 

【课室】kèshì【зат.】   сынып бөлмесі; 

аудитория. 

【课堂】kètánɡ【 зат.】класс; сынып 

бөлмесі; аудитория：～讨论  семинар 

сабақтары өтетін аудитория. 

【课题】kètí【зат.】мәселе; тапсырма; 

дәріс тақырыбы; сұрақ：严重缺水给我

们提出一个新～  Қауіпті құрғақшылық 

бізге жаңа мәселе тудырып отыр. 

【课外】kèwài【зат.】сыныптан тыс; 

сыныптан тысқары：～作业 сыныптан 

тыс  жұмыстар. 

【课文】 kèwén【 зат.】 мәтін (әрбір 

жазылған шығарма, сондай-ақ оның 

үзіндісі)：朗读～  мәтінді дауыстап оқу. 

【 课 业 】 kèyè 【 зат. 】 дәрістер; 

сабақтар：要好好用功，不可荒废～  

Тырысып оқу керек, сабақтардан қалып 

қоюға болады. 

【课椅】kèyǐ  оқушылар орындығы. 

【课余】 kèyú【 зат.】 сабақтан тыс 

уақыт：～她喜欢唱唱歌，打打球  

Сабақтан тыс уақытта ол ән айтуды, 

доп ойнауды жақсы көреді. 

【课桌】kèzhuō  парта. 

【氪  】 kè【 зат.】 криптон (инертті 

газдардың бірі). 

【骒   】kè   бие：～马  бие. 

【缂  】kè[缂丝]( kèsī)①【ет.】кэсы 

(оюланған жібек).②【зат.】айшықты; 

әшекейлі; мәнерлі; өрнекті. 

【嗑 】kè【ет.】шағу; кеміру; қажау; 

мүжу：～瓜子儿  шемішке шағу. 

【嗑破】 kèpò  кеміру; кеміріп тесу; 

мүжу. 

【锞  】kè  кесек; құйма; сом：金～  

алтын құймасы. 

【锞子】kè·zi【зат.】кесек; құйма; сом. 

【溘】kè<书>副 аңдаусыздан; кенет; 

кенеттен; күтпеген жерден：～然｜～

逝(称人突然去世). 

【溘然】kèrán 副 аңдаусыз; әбсәтте; 

кенет; кенеттен; қапылыста; 

тұтқиыл：～长逝 кенеттен өліп қалу. 

【愙 】kè<书>  “恪”(kè)  мағынасында. 

 

kēi 

【剋  】kēi<方>【ет.】①жұлқыласу; 

жұлысу; тартысу; төбелесу：吵着吵

着，俩人【ет.】手～起来了  Қатты шу 

шығып кетті де екі адам бір бірімен  

төбелесе бастады.②кінәраттау; мінеп-

шенеу：你做错了事，妈妈～你几句还

不应该吗? Сен қате жасадың, мамаң 

сені кінәраттамау керек пе? 

 

kěn 

肯-1 kěn   сіңір; тарамыс. 

肯 -2kěn【 ет.】① келісу; көну; қабыл 

алу; ризаласу：我劝说了半天，他才～

了 Мен теңдікке көндірдім, сен көнуге 

тиіссің. ② әзір; дайын; даяр; қалап; 

қуана-қуана：我请他来，他怎么也
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不～来  Мен оны келсін деп шақырдым, 

ол қалай ғана қуана-қуана келмеуі 

мүмкін. 

【肯定】 kěndìnɡ①【 ет.】мақұлдау; 

мойындау; тану; белгілеу; 

констатациялау：～成绩  табыстар мен 

жетістіктерді белгілеу. ② 【 сын. 】
жағымды; мақұлдаған; ризалық 

білдірген; дұрыс; жағымды; жақсы; игі; 

пайдалы; салмақты; ұнамды：～判断  

ұнамды пайым.③【сын.】анық; айқын; 

белгілі：他今天来不来还不能～  Ол 

бүгін келе ме келмеймей ме әлі де 

айқындалған жоқ.④副 әлбетте; заңды 

түрде; міндетті; міндетті түрде：他～

同意  Ол міндетті түрде келіседі. 

【肯定句】 kěndìngjù  мақұлдаушы 

ұсыныс. 

【肯尼亚人】kěnníyàrén  кениялық. 

【肯綮】kěnqìnɡ〈书〉【зат.】егжей-

тегжей; мән; мәніс; тетік; тобықтай; 

төркін; ұзын-ырғасы：深中～   бар 

мәнісін қозғау. 

【垦  】kěn   жырту; жыртып тастау; 

тегіс жырту：～地  жерді жырту. 

【垦荒】 kěnhuānɡ【 ет.】 тың игеру; 

тың көтеру. 

【垦区】kěnqū【зат.】мелиорациялау  

аймағы (шалшық суларды кептіру, ұсақ 

құмдарды бекіту және т. б. жолдармен 

ауыл шаруашылығына пайдалану үшін 

жерді негізінен жақсарту). 

【 垦 殖 】 kěnzhí 【 ет. 】 егу; себу; 

мелиорациялау (шалшық суларды 

кептіру, ұсақ құмдарды бекіту және т. б. 

жолдармен ауыл шаруашылығына 

пайдалану үшін жерді негізінен 

жақсарту) ： ～ 场   мелиорациялау 

аймақтары;  отарға айналдыру; отарлау. 

【垦种】kěnzhǒnɡ【ет.】жерді өңдеу; 

жерді жыртып егін егу. 

【恳  】 kěn① бұрмалаусыз; бүкпесіз; 

шын көңілден; қалжыңсыз：～谈 шын 

көңілден әңгімелесу.②өтіну; өтініш ету; 

өтініш жасау; сұрану; сұрау：敬～бас 

иген өтініш. 

【 恳 切 】 kěnqiè 【 сын. 】 дәлелді; 

иланымды; көңілге қонымды; көңілге 

сиярлық; нанарлық; сенерлік; 

бұрмалаусыз; бүкпесіз; шын көңілден; 

қалжыңсыз：～地希望得到大家的帮

【шыл.】  Көпшіліктің көмегіне шын 

көңілден үміттенемін. 

【恳请】 kěnqǐnɡ 【 ет. 】 көптен-көп 

өтініш; жалбару; жалыну; жалынып 

көндіру; иландыру; көндіру; өтіну：～

出席  жиналысқа келуіңізді өтінемін. 

【恳求】 kěnqiú 【 ет. 】 өтініш ету; 

өтініш жасау; сұрану; өтіну; сұрау：

我～他不要这样做   Мен одан бұлау 

жасамауын сұрандым. 

【恳谈】kěntán【 ет.】шын көңілден 

әңгімелесу; ашық сөйлесу ： ～ 会   

дөңгелек үстел. 

【恳托】 kěntuō 【 ет. 】 нану; сену; 

сүйену; сұрау; өтіну：～你把这封信带

给他   Сеннен мына хатты оған апарып 

беруіңді сұранамын. 

【恳挚】kěnzhì【сын.】адал; ақкөңіл; 

шын：词意～【ет.】人   сезіиге толы 

әрі шын көңілден айтылған сөздер. 

【啃  】 kěn【 ет.】① кеміру; қажау; 

мүжу; шағу：～骨头   сүйек мүжу.②

ақтару; тінту; іздеу: ～书本  кітаптарды 

ақтару. 

【 啃 青 】 kěnqīng 〈 方 〉【 ет. 】 ①

піспеген егінмен тамақтану.② жас ет 

жеу. 

 

kèn 

【 掯  】 kèn< 方 > ① 【 ет. 】 бөгеу; 

кешіктіру：～住牛脖子  қырсықтықты 

бөгеу.②байлану; байланысу; жармасу; 

жарықшақ іздеу; қазбайлау; қазбаласу; 

қазбалау; қазымырлану; мүйіздеу; 

мінегіштену; мінеу; мін тағу; соқтығу; 

соқтығысу; тиісу; ұрыну; шұқылау：

勒～  тиісу.③【ет.】тіс жармау; ішінде 

сақтау; іште сақтау; тыю; бұғу; ішіне 

жасыру：～着泪花  көз жасын бұғу. 

【裉 】kèn【зат.】етек; жең ойындысы; 

ойма; ойық：抬～ ойма. 

 

kēnɡ 

【坑  】kēnɡ① (～儿 )【 зат.】ойдым; 

ойпат; шұқыр：刨个～  шұңқыр қазу.②
тесіктау; туннель; үңгіртау (жер 

астымен жүретін я тауды тесіп өткен 

үңгір жол)：～道 жер асты туннелі.③

тірідей көму ： 焚 书 ～ 儒  

конфуцийшілдерді тірідей көміп, 

кітаптарын жағып тастау.④【ет.】зиян 

келтіру; зиянкестік істеу; қастық 

істеу：～人  зиянкес адам. ⑤ (Kēnɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【坑道】kēnɡdào【зат.】①штрек (жер 

астын жазық қуалап қазып кен шығару); 

өндіру. ② өндіру; тесіктау; туннель; 

үңгіртау (жер астымен жүретін я тауды 

тесіп өткен үңгір жол. 

【坑道战】 kēnɡdàozhàn   жер асты 

соғысы; жер астындағы қақтығыс 

【坑害】kēnɡhài【 ет.】 зиян келтіру; 

зиянкестік істеу; қастық істеу：不法商

人销售伪劣商品～消费者   Алақол 

саудагерлер сапасы төмен тауарларды 

сату арқылы тұтынушыларға көп зиян 

келтіреді. 

【坑井】 kēnɡjǐnɡ【 зат.】 өндірістер 

мен шахталар. 

【坑坑洼洼】 kēnɡ·kenɡwāwā(～的 )

【 сын. 】 адыр-бұдыр; бұдыр; 

быжырқай; ойлы-қырлы; олпы-солпы：

路上～  жердің беті адыр-бұдыр. 

【坑蒙】kēnɡmēnɡ【ет.】зиян келтіру; 

зиянкестік істеу; қастық істеу; алдау; 

бұлаңдау; жадыгөйлену ： 以 次 充

好，～顾客   қолдан жасалған арзан 

тауар  тұтынушыларды алдайды. 

【坑木】kēnɡmù【зат.】баған; діңгек; 

таған; тіреу. 

【 坑 农 】 kēnɡnónɡ 【 ет. 】 ауыл 

шаруашылығына зиян келтіру：打击出

售伪劣化肥和种子的～行为   Сапасы 

төмен тұқым мен химиялық 

тыңайтқыш сату зиянкестік қимылы 

болып табылады. 

【 坑 骗 】 kēnɡpiàn 【 ет. 】 алдау; 

бұлаңдау; жадыгөйлену; зиян келтіру; 

зиянкестік істеу; қастық істеу：有的小

贩漫天要价，～外地游客   Кейбір 

кішігірім саудагерлер бағаны өте 

жоғарылатып айтып шет елдік 

туристтерді алдайды. 

【坑杀】kēngshā / тірідей көму. 

【坑子】kēnɡ·zi<口>【зат.】апан; ор; 

шұңқыр：水～  шалшық. 

【 吭  】 kēnɡ 【 ет. 】 айтып қалу; 

дауыстап айту; жұрт алдында айту; 

сөйлеу：一声不～   аузына құм құю; 

ләм-мим демеу. 

【吭哧】kēnɡ·chi①【 ел.】 кісінеу：

马～～地喘着粗气  жылқы қинала дем 

алып кісінеді.②【ет.】ентігіп дем алу.

③ 【 ет. 】 мыңқылдау; міңгірлеу; 

ыңырану; ыңырсу：他～了半天我也没

有 听 明 白    Ол жарты күн бойы 

мыңқылдады, мен ештеңені де түсінген 

жоқпын. 

【吭气】 kēngqì(～儿 )【 ет.】 айтып 

қалу; дауыстап айту; жұрт алдында 

айту; сөйлеу：不管你怎么追问，他就

是 不 ～  Сіздің қалай сұрауыңызға 

қарамастан, ол айта алмай қалады. 

【吭声】kēngshēnɡ (～儿)【ет.】айтып 

қалу; дауыстап айту; жұрт алдында 

айту; сөйлеу：他受了很多累，可是从

来也不吭一声    Ол соншалықты 

шаршады, бірақ ләм-мим деген жоқ. 

【硁  】kēnɡ〈书〉【 ел.】 тастардың 

соқтығысқанындағы дыбысына 

ұқсастырған дыбыс. 

【硁硁】 kēnɡkēnɡ 〈书〉【 сын. 】
дыңғырау; қаңғырлау; сыңғырлау; 

саудырау; сылдырлау; шылдырлау. 

【铿  】 kēnɡ【 ел.】 дыңыл; зыңыл; 

шылдыр：铁轮大车走在石头路上～～

地响   Арбаның темір доңғалақтары 

тастарға тиіп шықылдап жатыр. 

【铿锵】kēnɡqiānɡ【сын.】дыңғырау; 

қаңғырлау; сыңғырлау; саудырау; 

сылдырлау; шылдырлау：这首诗读起

来音调～  Мына өлең шумақтарын оқу 

барысында   дауысы сыңғырлап 

жоғарылап бара жатыр. 

【 铿 然 】 kēnɡrán 〈 书 〉【 сын. 】
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сақылдап; саңғырлап; таза дауыспен：

溪 水 奔 流 ， ～ 有 声   Тау бұлағы 

сыңғырлап ағып жатты. 

 

kōnɡ 

 

【空 】kōnɡ①【сын.】бос; құр：～箱

子   бос чемодан.② ауа; аспан; әуе; 

көк：对～射击   аспанға ату.③副

арамтер; бекер; беталды; босқа; зая：～

忙  босқа ткеткен еңбек. 

【空包弹】 kōnɡbāodàn【 зат.】   бос 

снаряд; оғы жоқ снаряд. 

【空肠】kōngcháng   аш ішек. 

【空巢家庭】kōnɡcháojiātínɡ   бос ұя; 

жалғыз қариялар отбасысы. 

【空城计】 kōnɡchénɡjì【 зат.】 ашық 

қала орағытуы (жауға соққы беру үшін 

әскердің немесе флоттың соғыс 

жағдайында қолайлы орын алу 

мақсатын көздеп орын ауыстыруы). 

【 空 乘 】 kōnɡchénɡ 【 зат. 】 ①
авиациялық қызмет көрсету; әуе 

қызметі：～人员  авиация қызметкері.

②стюард; стюардесса; аспансерік：一

【зат.】男～  бір стюард. 

【空对空】  kōngduìkōng  көп сөйлеу; 

мылжыңдау; сөзшеңдікке салыну. 

【空挡】kōnɡdǎnɡ【зат.】бос пайдасыз 

жүріс (машинаның т. б.). 

【 空 荡 荡 】 kōnɡdànɡdànɡ ( ～ 的 )

【сын.】бос; құр：同学们都回家了，

教室里～的   Студенттердің барлығы 

үйлеріне  қайтып кетті, аудиторияның 

іші  қаңырап тұр. 

【空刀】kōnɡdāo  қашу; қашып кету. 

【空洞】 -1kōnɡdònɡ【 зат.】жырық; 

ойық; тесік; терідегі ұсақ тесіктер. 

【空洞】-2 kōnɡdònɡ【сын.】құр; бос; 

мағынасыз; мазмұнсыз; мардымсыз; 

мәнсіз：～的说教   мағынасыз оқыту. 

【空洞】 3 kōnɡdònɡ  каверна (ауру 

салдарынан бұзылған органикалық 

жасушалардағы тесік, қуыс) 

【 空 洞 洞 】 kōngdòngdòng ( ～ 的 )

【 сын.】 бос; құр; жұтаң; құлазыған; 

ойрандалған; талқандалған：房间里～

的，【жал.】张桌子也没有  Бөлменің 

іші бос, тіпті үстел де жоқ. 

【空乏】 kōnɡfá【 сын.】① жоқтық; 

жоқшылық; жүдеулік; жұтаңдық; 

жұтаңшылық; қайыршылық. ②
бейшаралыұұа алып кету; жоқшылыққа 

жеткізу. 

【 空 翻 】 kōnɡfān 【 зат. 】 тоңқалаң 

астыра секіру; тоңқалаң астыру; 

домалану; тоңқалаң асу. 

【空泛】kōnɡfàn【 сын.】 құр; ақыр-

тақыр; бос; жым-жылас：～的议论  

босқа талқылау. 

【空防】kōng fáng   әуе шабуылына 

қарсы қорғану. 

【空房】 kōnɡfánɡ【 зат.】 сенсіз бос 

қалған үй; қағырап қалған үй. 

【空腹】kōnɡfù【ет.】аш қарынға：～

抽 血 化 验   лабороториялық қан 

анализін аш қарынға алу керек. 

【 空 港 】 kōnɡɡǎnɡ 【 зат. 】 әуежай 

(үлкен аэродром). 

【空谷足音】kōnɡ ɡǔ zú yīn   шөл 

даладағы қадам дыбыстары. 

【空喊】kōng hǎn【ет.】көп сөйлеу; 

мылжыңдау; шатпақтау. 

【空耗】kōnɡhào【ет.】босқа кетіру; 

зая жұмсау; текке жарату; босқа 

шашу：～时间  уақытты босқа жұмсау. 

【空话】kōnɡ huà【зат.】бәлту-шәлту; 

былшыл; езбелік; езмалталық; 

желбуаздық; көк езулік; көк 

мылжыңдық：说～解决不了实际问题  

Құр босқа мылжыңдау нақты мәселені 

шеше алмайды. 

【 空 怀 】 kōnɡhuái 【 ет. 】 бедеу; 

жеміссіз; тумайтын; тұқымсыз; тұл; 

ұрықсыз. 

【空幻】kōnɡhuàn【сын.】адам айтса 

нанғысыз қызық; керемет; қиялды; 

қиял-ғажайып; таңғажайып; 

фантастикалық. 

【空际】 kōnɡjì【 зат.】 ауа; әуе; әуе 

кеңістігі：山顶的纪念碑高耸～   тау 

басындағы ескерткіш әуе кеңістегенде 

көксеп тұр. 

【 空 寂 】 kōnɡjì 【 сын. 】 бостық; 

ешнәрсесі жоқтық; қуыстық; құр 

бостық; дыбыс шығармау; жым-жырт; 

тым-тырыс; үнсіз; үндемеу; үн-түнсіз 

тыныштық：～的山野   тым-тырыс 

және бос таулар мен шөл далалар. 

【空架子】 kōnɡjià·zi【 зат.】 әлпет; 

келбет; пішін; сыртқы келбет; сыртқы 

түр. 

【空间】 kōnɡjiān 【 зат. 】 бос жер; 

кеңдік; кеңістік：三维～   үшөлшемді 

кеңістік 

【 空 间 波 】 kōngjiānbō 【 зат. 】
кеңістіктік толқын; кеңдік толқыны. 

【空间技术】kōngjiānjìshù   ғарыштық 

техника; ғарыштық технологиялар. 

【空间科学】kōnɡjiān kēxué /  ғарыш 

туралы ілім; ғарышнама (әлемнің 

құрылымы мен дамуының жалпы 

заңдылықтары туралы ілім және 

астрономияның осы ілімге арналған 

саласы). 

【 空 间 通 信 】 kōnɡjiān tōnɡxìn   

ғарыштық байланыс; ғарыштық қарым-

қатынас . 

【空间站】kōnɡjiānzhàn【зат.】ғарыш 

станциясы. 

【空降】kōnɡjiànɡ【ет.】десант түсіру; 

десанттық операция：～部队   әуе-

десанттық әскер. 

【空降兵】kōnɡjiànɡbīnɡ【 зат.】 әуе-

десанттық әскер; әуе десанты; авиация 

әскері. 

【空姐】 kōnɡjiě【 зат.】 аспансерік; 

стюардесса. 

【空警】kōnɡjǐnɡ【 зат.】 авиациялық 

полиция. 

【空军】 kōnɡjūn 【 зат. 】 соғыс-әуе 

флоты; әуе-әскери күштері: ～ 部 队   

әуе-әскери бөлімшелері. 

【 空 军 部 】 kōnɡjūnbù  авиация 

министрлігі. 

【空空如也】kōnɡkōnɡrúyě    мүлдем 

бос; құлазыған елсіздік：有些人喜欢夸

夸其谈，其实肚子里却是～  / Кейбір 

адамдар көп сөйлегенді жақсы көреді, 

алайда олардың ішінде құлазыған 

бостық. 

【空口】kōnɡkǒu副①дәнемесіз; жалаң; 

ештеңесіз.②айғақсыз; дәлелсіз; құрғақ; 

бояма; жасанды; көрсетімдік; өтірік; 

сырттай әсер қалдыратын; үлгілік. 

【空口说白话】 kōnɡkǒushuōbáihuà   

сөзік желге ұшыру; көп сөйлеу; 

мылжыңдау; сөзшеңдікке салыну. 

【空口无凭】kōnɡkǒuwúpínɡ айғақсыз; 

дәлелсіз; құрғақ;. 

【空旷】kōnɡkuànɡ【сын.】айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; мол：

院里显着～点儿  Аула біршама кеңейіп 

қалды. 

【 空 阔 】 kōnɡkuò 【 сын. 】 алшақ; 

жалпақ; кең; айдынды; аумақты; 

даңғырадай; еркін; мол：高原上，到处

都是一样的～ қыраттардың үстінің кез-

келген жері бірдей кең болады. 

【空廓】kōngkuò【сын.】   айдынды; 

алшақ; жалпақ; аумақты; даңғырадай; 

еркін; кең; мол：院里显着～点儿  Аула 

біршама кеңейіп қалды. 

【空粒 】kōnɡlì    бос дән. 

【空灵】kōnɡlínɡ【сын.】айнымалы; 

баянсыз; құбылмалы; өзгермелі; 

өзгергіш：～的笔触   айнымалы қыл 

қаламдар. 

【空论】 kōnglùn【 зат.】 білгішсіну; 

білімдімсіну; ептісіну：不切实际的～  

схоластика методымен ойлау. 

【空落落】kōngluòluò(～的)【сын.】

бос; құр：落了叶子的树林子～的  

жапырақтары түсіп біткен орман 

қаңырап  бос тұр. 

【空茫】 kōnɡmánɡ 【 сын. 】① кең 

тұманды дала：～的沙漠   тұманды 

шөл дала. ② күйсіз; қамсызданбаған; 

қамтамасыз етілмеген：心里一片～  

көңілім біраз күйсіз болып тұр. 

【空门】1kōnɡmén【 зат.】оқшаулық; 

оңашалық; монахтық өмір ：遁入～  

монахтық өмірге еніп кету. 

【空门】2kōnɡmén【зат.】бос қақпа：

面对～却把球踢飞了 Алдындағы қақпа 

бос тұрғанымен, тепкен доп ұшып кетті. 

【空濛】 kōnɡménɡ 〈书〉【 сын. 】
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бұлдыр; бұлыңғыр; көмескі; мұнарлы; 

тұманды：山色～  таудың түсі мұнар 

тартып тұр. 

【空名】kōnɡmínɡ【зат.】жалған; жоқ 

сөз; ойдан алынған сөз; тек атауы бар; 

жалғандық; фикция (белгілі бір 

мақсатпен шындыққа жанаспайтын 

жалған жағдай жасау)：他在公司只挂

个 ～ ， 不 担 任 具 体 职 务   Оның 

компанияда деген бір атауы болмаса, 

белгілі бір міндетті жүктейтін қызметі 

жоқ. 

【 空 难 】 kōnɡnán 【 зат. 】 авиация 

оқиғасы;  авиациялық апат. 

【空气】kōnɡqì【 зат.】①ауа; әуе.②

атмосфера; ауа қабаты：不要人为地制

造 紧 张 ～   Ауа қабатын жасанды 

шығындармен ластауға болмайды. 

【 空 气 锤 】 kōnɡqìchuí 【 зат. 】 әуе 

балғасы. 

【 空 气 污 染 】 kōnɡqì wūrǎn   

атмосфераның ластануы; ауаның 

ластануы.参看 255页〖大气污染〗. 

【空气污染指【сан.】 】kōnɡqì wūrǎn 

zhǐshù     ауаның ластануының 

көрсеткіші. 

【空气阀】kōngqì fá  әуе клапаны; ауа 

қақпағы. 

【 空 气 中 继 阀 】 kōngqì zhōngjì fá  

басқарудың әуе клапаны; басқарудың 

ауа қақпағы. 

【空气质量】kōnɡqì zhìliànɡ     ауаның 

сапасы： 

【 空 铅 】 kōnɡqiān  кілтек (әріп 

тергенде жол-жолдың арасына ашың 

қалдыру үшін қойылатын металл сына). 

【空前】 kōnɡqián 【 ет. 】 айтқысыз; 

болмаған; болып көрмеген; ғаламат; 

кездеспеген：生产力得到了～发展  

өндіріс күштері бұрын соңды болмаған 

дамуға қол жеткізді. 

【 空 前 绝 后 】 kōnɡqiánjuéhòu   

майталман; маңдай алды; озық; үздік; 

айтқысыз; болмаған; болып көрмеген; 

ғаламат; кездеспеген. 

【 空 勤 】 kōnɡqín 【 зат. 】 ұшақ 

бортындағы қызмет: ～人员  ұшақтың 

экипажы. 

【空嫂】 kōnɡsǎo【 зат.】 стюардесса; 

аспансерік. 

【空身】kōnɡshēn (～儿)【ет.】бейғам; 

бейпіл; еренсіз; жайбарақат; қайғысыз; 

қамсыз; қаперсіз; пәруайсыз; уайымсыз; 

жүксіз; жеңіл ғана; салт (жүксіз, жүк 

алмай)：他什么都没带，就～儿去了广

州    Ол ештеңені де алмастан  

Гуаңжоуға  кетті. 

【空驶】kōnɡshǐ【ет.】босқа айдап өту. 

【空手】 kōnɡshǒu【 ет.】① құр қол; 

қолы бос; қолында зат жоқ：～夺刀 

бос қолымен пышақты тартып алды.②

қаруланбаған; құралсыз; қолмен：他行

李都没带，一个人～去旅行了    Ол 

ешбір затын алмастан жалғыз өзі құр 

қол саяхаттауға кетті. 

【空手道】kōnɡshǒudào【зат.】каратэ 

(шығыс жекпе-жегі күресінің бір түрі). 

【空疏】kōnɡshū<书>【сын.】абстракт; 

абстрактылы; абстракты; дерексіз; бос; 

құр. 

【空速】kōnɡ sù  әуе жылдамдығы. 

【 空 速 表 】 kōnɡ sùbiǎo  әуе 

жылдамдығының көрсеткіші. 

【空谈】 kōnɡtán①【 ет.】 бос сөз; 

дәлелсіз; құрғақ：提倡实干，切忌～  

жұмысты жақсы істеп бастап, бос сөзге 

салынбаңыз. ② 【 зат. 】 бәлту-шәлту; 

былшыл; езбелік; езмалталық; 

желбуаздық; көк езулік; көк 

мылжыңдық. 

【 空 天 飞 机 】 kōnɡtiān-fēijī   

трансатмосфералық транспорттық 

құралдар. 

【 空 调 】 kōnɡtiáo 【 зат. 】

салқындатқыш ： 安 装 ～  

салқындатқышты  орнату. 

【空头】kōnɡtóu①【 зат.】биржашы 

(қор биржасының операцияны өз 

есебінен және өзінің тәуекелдігімен 

жүргізетін мүшесі; биржадан тыс 

нарыққа танымал қатысушы; биржадан 

тыс нарықта сатушының не сатып 

алушының рөлін белсенді түрде 

атқарушы фирма).②【сын.】құр қуыс; 

үрген; үрілген：～政治家   құр қуыс 

саясаткер. 

【空头支票】kōnɡtóuzhīpiào①көпірме 

вексель; ақшасыз чек; сақандырусыз 

чек.②бәдік сөз; бос сөз; даңдақ; жалаң 

сөз; жылтыр сөздер; құрғақ сөз; 

мылжың сөз. 

【空投】kōnɡtóu【ет.】десант түсіру; 

ұшақтан түсіру：飞往灾区～救灾物资   

Ұшып бара жатып зардап шеккен 

аудандарға материалдық көмек 

ретіндегі заттарды ұшақтан түсіру. 

【空文】kōnɡwén【зат.】①мазмұнсыз 

шығарма; мазмұнсыз шығармашылық.

② бос сандырақ; мән-мазмұнсыз 

мәтін：一纸～  мән-мазмұнсыз мәтін . 

【空吸】 kōnɡ 吸   сорғыш; сорып 

алушы; жинап алушы. 

【 空 袭 】 kōnɡxí 【 ет. 】 ауадан 

шабуылдау; әуе шабуылы. 

【空想】kōnɡxiǎnɡ①【ет.】бағамдау; 

болжау; долбарлау; жобалау; топшылау; 

ұйғару; шамалау ： 不 要 ～   

болжамдаудың қажеті жоқ.②【 зат.】
қиял; құрғақ қиял; утопия; іске 

аспайтын арман：离开了客观现实的想

象就成了～    объективті шындықты 

ойлаудан қол үзіп қияшылға айналып 

кетті. 

【空想社会主义】 kōnɡxiǎnɡ shèhuì 

zhǔyì   утопиялық социализм. 

【空想社会主义者】kōnɡxiǎnɡ shèhuì 

zhǔyìzhě  утопиялық социализмді 

жақтаушы; утопиялық социалист. 

【空想家】 kōnɡxiǎnɡjiā  утопияшыл 

(утопиялық социализмді жаңтаушы). 

【空心】 kōnɡxīn ①【 ет. 】 кеуекті; 

қуысты; бос өзекті：老槐树～了  Көне 

жапон сафорасының өзегі қуыстап 

кетіпті. ② 【 сын. 】 бос; қуыс; іші 

қуыс：～坝  қуысты бөгет. 

【 空 心 菜 】 kōnɡxīncài 【 зат. 】 су 

шырмауықгүлі. 

【空心轴】kōnɡxīnzhóu  қуысты өзек; 

кеуекті өзек. 

【空心砖】kōnɡxīnzhuān【зат.】қуыс 

кірпіш; кеуек кірпіш. 

【空心钻】kōnɡxīnzuān қуысты бәрбі; 

қуысты бұранда; қуысты бұрғы; 

қуысты тескіш; қуысты үскі; қуысты 

шанышқы (металл, ағаш тесетін аспап) 

【 空 虚 】 kōnɡxū 【 сын. 】 жұтаң; 

құлазыған; ойрандалған; 

талқандалған：后方～   талқандалған 

тыл . 

【空穴来风】 kōnɡxuéláifēnɡ   жел 

тұрмаса шөптің басы қимылдамайды; 

мәнсіз емес; мағыналы; себепті. 

【空言无补】 kōngyánwúbǔ  сөздер 

көмектесе алмайды; жай сөздер 

дәрменсіз. 

【空域】kōnɡyù【 зат.】әуе кеңістігі; 

ауа кеңдігі：搜索～   әуе кеңістігінде 

іздеу жұмыстарын жүргізу. 

【空运】 kōnɡyùn 【 ет. 】 авиакөлік; 

аэрокөлік; әуе траспорты：～救灾物资  

әуе траспорты арқылы материалдық 

көмек көрсету. 

【 空 载 】 kōnɡzài 【 ет. 】 бос; 

жүктелмеген; жүк тиелмеген; құр：加

强调度工作，减少车辆～ Вагондарда 

тиелген жүкті қысқартын қозғалысты 

басқаруды күшейту керек. 

【空战】kōnɡzhàn【ет.】әуе соғысы; 

ауадуңы шайқас. 

【空置】kōnɡzhì【ет.】аңырап қалу; 

бос қалу; қаңырап тұру; іске 

асырылмау：那栋楼已经～了一年  

Анау тұрған көп қабатты ғимарат бір 

жылдан бері бос қаңырап тұр. 

【空中】 kōnɡzhōnɡ①【 зат.】 аспан; 

әуе; көк：～飘着白云  аспанда аппақ 

бұлт көшіп барады. ② 【 сын. 】
бостықта; кеңістікте; әуеде. 

【空中警察】kōnɡzhōnɡjǐnɡchá   әуе 

полициясы 

【空中楼阁】 kōnɡzhōnɡlóuɡé   бос 

қиял. 

【 空 中 小 姐 】 kōnɡzhōnɡxiǎojiě   

аспансерік; стюардесса. 

【空钟】kōnɡ·zhonɡ〈口〉【зат.】«空

竹»  мағынасында. 

【空竹】kōnɡzhú【зат.】бамбук шарғы; 

бамбук орауыш. 

【空转】kōnɡzhuàn【ет.】①бос жүріс; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлдыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлыңғыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көмескі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұнарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұманды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жалғандық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кілтек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айтқысыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/болмаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ғаламат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/майталман/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/озық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айтқысыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/болмаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ғаламат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейғам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейпіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/еренсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайбарақат/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайғысыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қамсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаперсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пәруайсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/уайымсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаруланбаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құралсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/каратэ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абстракт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абстракты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дерексіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дәлелсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құрғақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәлту-шәлту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/былшыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/езбелік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/езмалталық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/желбуаздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салқындатқыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/биржашы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бағамдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/болжау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/долбарлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жобалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топшылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұйғару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамалау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиял/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/утопия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/утопияшыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кеуекті/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуысты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бос/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырмауықгүл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өзек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/өзек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәрбі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұранда/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұрғы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тескіш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үскі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шанышқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұтаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құлазыған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/талқандалған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аспан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әуе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көк/


421 

 

құр жүріс.②батып қалу; текке айналу; 

тұрып қалу; тығылып қалу (машина, 

трактор т. б.) 

【倥】 kōnɡ [倥侗 ]( kōnɡtónɡ)〈书〉

【 сын. 】 білімсіздік; зұлматтық; 

надандық; көргенсіздік; мәдениетсіздік; 

тәрбиесіздік. 

【崆 】kōnɡ，тау атауы. 

【悾】kōnɡ [悾悾 ]( kōnɡkōnɡ)〈书〉

【 сын. 】 білімсіз; инабатсыз; 

мәдениетсіз; надан; тоғышар 

【箜 】kōnɡ [箜篌]( kōnɡhóu)【зат.】
кунхоу - цитра (музыкалық инструмент) 

 

kǒnɡ 

【孔  】kǒnɡ①【зат.】жырық; ойық; 

тесік：这座石桥有七个～   Мына тас 

көпірдің жеті ойығы бар. ② 〈 方 〉

【мөл.】мөлшер сөз：一～土窑   бір 

жер асты үңгірі. ③ (Kǒnɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【孔道】kǒnɡdào【зат.】басты  жол; ең 

керекті жол; ең маңызды тәсіл; негізгі 

тәсіл：交通～ хабарландырудың негізгі 

жолдары. 

【 孔 洞 】 kǒnɡdònɡ 【 зат. 】 жарық; 

саңылау; тесік. 

【孔方兄】kǒnɡfānɡxiōnɡ【зат.】бақыр 

ақша; мыс ақша; ортасы тесік ақша. 

【 孔 径 】 kǒnɡjìnɡ 【 зат. 】 ① ойық 

диаметрі. ②  бой; баған.③  апертура. 

【 孔 孟 之 道 】 KǒnɡMènɡzhīdào   

Конфуций мен Мэн-цзы ілімдері. 

【孔庙】Kǒnɡmiào【 зат.】Конфуций 

храмы. 

【孔雀】kǒnɡquè【 зат.】тауыс; тоты 

(әдемі ұзын құйрықты қырғауыл тектес 

әдемі құс). 

【孔雀绿】kǒnɡquèlǜ  малахит аскөгі. 

【孔雀石】kǒnɡquèshí【зат.】малахит; 

тау өсімдігі. 

【孔隙】kǒnɡxì【зат.】жарық; саңылау; 

тесік. 

【孔型】  kǒngxíng   калибр (көптеп 

өндірілетін заттың мөлшерін дәл 

белгілеу үшін қолданылатын өлшеуіш). 

【 孔 穴 】 kǒnɡxué 【 зат. 】 жарық; 

саңылау; тесік.  

【 孔 眼 】 kǒnɡyǎn 【 зат. 】 жарық; 

саңылау; тесік：叶子上有虫吃的～  

Жапырақтың үстінде тесігінен жеп 

тұрған жәндік бар.  

恐 kǒnɡ ① жасқану; имену; қорқу; 

сескену; үрейлену; үрку; шошу：诚惶

诚 ～ абыржыған; жүрегі тулаған; 

қорқынышты.②副 абзалы; бәлки; зады; 

сірә; тегі：～有原因  Сірә себебі бар 

шығар. 

【恐怖】 kǒnɡbù【 сын.】 ауыр хал; 

масқара; қиын-қыстау жағдай; 

қысымшылық жағдай; террор：～分子   

террорист 

【恐怖主义】kǒnɡbùzhǔyì   лаңкестік 

әрекет  

【恐吓】 kǒnɡhè【 ет.】 зәресін алу; 

қорқыту; үрейін ұшыру; үркіту; 

террорлау：～信   үреін ұшыру үшін 

жазылған хат. 

【恐慌】 kǒnɡhuānɡ 【 сын. 】 айғай-

сүрең; байбалам; дүрбелең; зобалаң; 

топалаң; үрей; абыржу; алаңдау; 

дегбірсіздену; маза кету; мазасыздық; 

тынышсыздық：～万状    байбаламға 

түсіп қалды.②  дағдарыс; күйзеліс: 经

济 ~  экономикалық дағдарыс. 

【恐惧】 kǒnɡjù【 сын.】 қорқыныш; 

құт ұшу; зәресі ұшу; үрей：～不安  

үрейі ұшып тыныштала алмау. 

【恐龙】 kǒnɡlónɡ 【 зат. 】 динозавр 

(қазір құрып біткен жер бауырлап 

жорғалайтын аждаһа сияқты аса зор 

жәндіктің бір түрі). 

【恐怕】kǒnɡpà①【 ет.】қорқыныш; 

үрей：他～把事情闹僵，所以做出了让

步  Ол бұл жағдайдан үрейленгендіктен 

жол берді.  ②副 жасқану; имену; қорқу; 

сескену; үрейлену; үрку; шошу; 

елеңдеу; күдіктену; қауіпсіну; 

қауіптену; сақтану; тіксіну：～他不同

意   Оны келіспейді деп сескеніп 

тұрмын.③副 абзалы; бәлки; зады; сірә; 

тегі：他走了～有二十天了  Сірә, оның 

кетіп қалғанына жиырма күн болып 

қалды.  

【恐水病】kǒnɡshuǐbìnɡ【зат.】судан 

қорқу (құтырған айуанның сұйық затты 

жұта алмауы, судан қорқуы); 

гидрофобия (судан қорқатын 

психикалық аурудың бір түрі). 

【倥  】kǒnɡ [倥偬]( kǒnɡzǒnɡ)〈书〉

【 сын. 】 ① асығу; асығушылық; 

асығыстық; жанталасу; қарбалас：戎

马～   әскери дайындықтың болуына 

байланысты қарбалас болу.②бейшара; 

қайыршы; пақыр. 

    

kònɡ 

【空 】kònɡ①【ет.】азат ету; босату：

把前面几排座位～出来    Алдыңғы 

жақтағы бірнеше орын босады. ②

【 сын. 】 бос ： 车 厢 里 ～ 得 很  

Вагонның іші бос болып тұр.③(～儿)

【 зат. 】 бос уақыт; қол бос уақыт; 

оралым：抽～儿到我这儿来一趟   Бос 

уақыт болған кезде мен мұнда келермін.

④бос орын;    

【空白】kònɡbái【зат.】ақ жер; ашық 

жер; бос қалған жер：版面上还有

块～，可以补一篇短文   терілген бетте 

әлі де бос жер бар, бір мақаланы 

сыйдыруға болады. 

【空白点】kònɡbáidiǎn【зат.】ақ жер; 

ашық жер; бос қалған жер; кемшілік; 

кемістік; олқылық：计划生育宣传不要

留 ～   Отбасында бала тууды 

жоспарлауды үгіттеу  кейінге қалдыру 

сияқты кемшілікке жол беруге 

болмайды.  

【空当】kònɡdānɡ (～儿 )【зат.】бос 

уақыт; қол бос уақыт; оралым：趁这～

儿，你去了解一下   Бос уақыт барда 

сен барып үйреніп  келе ғой. 

【空当子】  kònɡdānɡzi  бос жер;   бос 

орын: 书 架 上 摆 满了书，没 有  ～   

Кітап сөрелері кітаптаға толып тұр, бос 

орынның өзі жоқ. 

【空地】kònɡdì【зат.】  ①   алаңқай; 

бос жер; бос қалған жер;  далаң;  далаң 

жер;  ен жер：门前有一块～可以种菜  

Есікке қарама қарсы жерде гүлдер егіп 

қоюға болатындай  бос жер бар.②(～儿) 

ара; аралық：床边还有点～儿，正好放

一个小柜   Кереуеттің алдында әлі де 

кішкене шкаф қоятындай бос орын бар. 

【空额】kōnɡ’é【зат.】бос қызмет; бос 

орын (мекеме я оқу орындарындағы 

бос орын)：编制已满，没有～了  

Мекеме құрылымы толып қалды; бос 

қызмет орны жоқ. 

【空格】 kònggé  бос жер; шегініс; 

ашық жол; ақтаңдақ. 

【空课】kòngkè  терезе. 

【空缺】kònɡquē【зат.】①бос қызмет; 

бос орын (мекеме я оқу 

орындарындағы бос орын)：还有一个

副主任的～   Әлі де директордың 

орынбасарының орны бос.②бос; қуыс; 

іші қуыс：填补～  қуысты толтыру. 

【空隙】 kònɡxì【 зат.】① бос орын; 

ибос аралық：农作物行间要有一定

的～ ауыл шаруашылығындағы өнімдер 

атыздарының арасында міндетті түрде 

біршама бос жер болуы керек.② бос 

уақыт; қол бос уақыт; оралым. 

【空暇】kònɡxiá【зат.】қарбалас емес; 

бос уақыт; қол бос уақыт; оралым. 

【空闲】kònɡxián①【сын.】уақыт бар; 

қарбалас емес：最近我比较～   Соңғы 

кезде менің қолым бос.②【зат.】бос 

уақыт; қол бос уақыт; оралым：他一

有～就练习书法  Оның қолы босай 

болды қалса каллиграфия жаттығуларн 

жасады. ③【сын.】қарбалас емес; бос.  

【空心】 kònɡxīn (～儿 )【 ет.】 аш 

қарынға：这剂药～吃  Мына дәрілерді 

аш қарынға ішу керек. 

【空心酒】kònɡxīn jiǔ  аш қарынға ішу. 

【空余】kònɡyú【сын.】қарбалас емес; 

бос：～时间  бос уақыт. 

【空子】kònɡ·zi【зат.】①өтетін тесік; 

тар жол; аралық：找了个～往里挤  

Кіретін тесік іздеп қалды.② қолайлы 

жағдай：钻～ептілік ету; тәсіл қылу. 

【控  】-1 kònɡ   айыптату; айыптау; 

жазғыру; кінәлау：～诉  айыптау. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/білімсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зұлматтық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/надандық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көргенсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мәдениетсіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәрбиесіздік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/білімсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/инабатсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мәдениетсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/надан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоғышар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/цитра/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жырық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ойық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/негізгі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тауыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тоты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/малахит/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/калибр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/саңылау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тесік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасқану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/имену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сескену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрейлену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрку/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шошу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржыған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқынышты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абзалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәлки/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зады/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сірә/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тегі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/масқара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лаңкестік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқыту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үркіту/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/террорлау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айғай-сүрең/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айғай-сүрең/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байбалам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дүрбелең/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зобалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/топалаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абыржу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алаңдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дегбірсіздену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мазасыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тынышсыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/дағдарыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйзеліс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқыныш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/динозавр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқыныш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жасқану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/имену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қорқу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сескену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрейлену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/үрку/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шошу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/елеңдеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күдіктену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қауіпсіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қауіптену/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сақтану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тіксіну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/абзалы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бәлки/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зады/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сірә/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тегі/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/гидрофобия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асығушылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асығыстық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жанталасу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарбалас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейшара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қайыршы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пақыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/босату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемшілік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемістік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/олқылық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/алаңқай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/далаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ара/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аралық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шегініс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақтаңдақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/терезе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бос/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуыс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/оралым/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айыптату/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айыптау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жазғыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кінәлау/
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【控 】-2 kònɡ     бақылау; тексеру; 

басқару：遥～  қашықтықтан басқару. 

【控 】3 kònɡ【ет.】①асылып шығып 

тұру ： ～ 着 脑 袋 睡 觉   басын 

салбыратып ұйықтау.②ағып біту; ағып 

кету; ағып таусылу：把瓶里的油～干

净   бөтелкенің түбінде қалған майды 

ағызу. 

【控告】 kònɡɡào 【 ет. 】  зарлану;  

наразылық білдіру;   айыптату;  

айыптау;  жазғыру;  кінәлау. 

【控购】kònɡɡòu【ет.】сатып алуды 

бақылау：～ 商品  тауар сатып алуды 

бақылау. 

【 控 股 】 kònɡɡǔ 【 ет. 】 бақылау 

акциялар пакеті; холдинг (басқа 

кәсіпорын акцияларын түгелдей не 

жарым-жартылай иеленіп, оның 

харекетін бақылайтын кәсіпорын, 

фирма, акционерлік қоғам). 

【 控 盘 】 kònɡpán 【 ет. 】 нарықты 

бақылау：庄家～ бақылау акцияларын 

иемденушінің нарықты бақылауы . 

【 控 诉 】 kònɡsù 【 ет. 】 айыптату; 

айыптау; жазғыру; кінәлау：～大会  

айыптау жиналысы. 

【 控 诉 人 】 kònɡsùrén  айыбын 

мойнына қоюшы; айыптаушы; арыз 

беруші; арызқой; арызқұмар; арызшы; 

даугер; шағым арыз беруші; шағым иесі; 

шағымшы. 

【控诉书】kònɡsùshū  арыз; шағым; 

айыптау актісі. 

【控制】 kònɡzhì【 ет.】① бақылау; 

тексеру; басқару：自【 ет.】～   өз 

еркімен бақылау. ② ауыздықтау; 

жайылдырмау; жайылтпау; өршітпеу; 

таратпау; тоқтату; шектеу：殖民地的经

济 为 宗 主 国 所 ～   Колониялық 

экономика метрополияларды шектеуге 

бағытталды.  

【控制棒】 kònɡzhìbàng  бақылаушы 

негіз. 

【控制点】kònɡzhì diǎn  салмақ түскен 

нүкте; бекініс пункті; тірек пункті. 

【 控 制 论 】 kònɡzhìlùn 【 зат. 】
кибернетика (басқарушы жүйелердің 

жалпы заңдық құрылымдары мен 

басқару үдерістері туралы ғылым). 

【 控 制 器 】 kònɡzhìqì  контроллер 

(трамвай, электровоз және жүк 

көтергіш машиналардың жүрісін 

басқаратын аппарат). 

【控制室】 kònɡzhìshì  операторлық; 

пульттік орталық. 

【 控 制 台 】 kònɡzhìtái  басқарушы 

платформа; басқару пульті. 

【鞚】kònɡ <书>  жүген. 

 

kōu 

【抠】 kōu①【 ет.】шұқу; шұқылау; 

қабығын ашу：把掉在砖缝里的豆粒～

出来   Кірпіштің тесігіне түсіп кеткен 

бір бұршақ дәнін шұқылап іздеу. ②

【ет.】нақыс; ою; өрнек жасау：在镜

框边上～出花儿来   Рамканың бетіне 

өрнек жасау.③【ет.】қазу; қазбалау：

死～书本儿  кітаптарға соқыр сену.④

【 сын. 】 есепдан; есепқой; есепқор; 

сараң; шығымсыз; ашкөз; қомағай; 

тойымсыз：这个人～得很，一分钱都

舍不得花  Мына адам өте сараңдығы 

соншалықты, бір тиынын да босқа 

жұмсағысы келмейді. 

【抠门儿】 kōuménr< 方 > 【 сын. 】
ашкөз; бақыл; бермес; дүниеқоңыз; 

дүниеқор; есепдар; есепқор; қарынбай; 

қытымыр; сараң; тастай қатты：这人

真～，一块钱也舍不得出  Мына адам 

өте сараң, бір тиынын да шығарғысы 

келмейді. 

【抠搜】kōu·sou〈口〉①【ет.】шұқу; 

шұқылау; қабығын ашу; тіміскілену; 

тіміскілеткізу; тіміскілеттіру; 

тіміскілету. ② 【 сын. 】 қарынбай; 

қытымыр; сараң; ашкөз; бақыл; бермес; 

дүниеқоңыз; дүниеқор; есепдар; 

есепқор; тастай қатты：这人真～，像

个 守 财 奴   Мына адам сондай 

қызғаншақ, нағыз дүниеқоңыздың өзі. 

【抠唆】kōu·suo①【ет.】тіміскілену; 

тіміскілеткізу; тіміскілеттіру; шұқу; 

шұқылау; қабығын ашу; тіміскілету.②

【сын.】дүниеқоңыз; дүниеқор; ашкөз; 

бақыл; бермес; қарынбай; қытымыр; 

сараң; есепдар; есепқор; тастай 

қатты：这人真～，像个守财奴  Мына 

адам сондай қызғаншақ, нағыз 

дүниеқоңыздың өзі. 

【抠字眼儿】 kōuzìyǎnr    рдемені 

сөзбе-сөз түсініп; заңқойлық; 

көргенінен жазбаушылық; ресми түрде 

қараушылық. 

【芤  】kōu   сыбызғы секілді пияз, 

пияз-батун. 

【芤脉】kōumài【зат.】жоғалып бара 

жатқан тамыр соғысы. 

 ( 眍 ( 瞘 ) kōu 【 ет. 】 батыңқы; 

қабысыңқы; шүңірек; ішке кіріп кеткен; 

кіртейген ：他病了一场，眼睛都～进

去了  Ол ауырып қалыпты, көздері ішке 

қарай кіріп кіртейіп кетіпті. 

 

kǒu 

口 kǒu①【 зат.】ауыз; аран.  ②дәм; 

татым; зауық; тәбет; шабыт (асқа 

шабыттылық)：～重   тұзды.③ел; ел-

жұрт; жұрт; тұрғындар; халық; отбасы 

мүшелері; жан; жеуші; үй мүшесі：

家～ отбасы мүшелері; жан.④ (～儿 )

【 зат.】 ыдыстың мойыны; ыдыстың 

аузы：瓶子～儿  бөтелкенің аузы.⑤(～

儿)【зат.】асу; өтетін жер; өткел; асу; 

өтетін жер; өткел; аузы; құйылыс; 

кіретін жер：胡同～儿   көшеге кіре 

бері жер. ⑥ Ұлы Қытай қорғанының 

қақпалары; сақшы жасақ тұратын 

жер：～外    Ұлы Қытай қоғанынан 

сырт жердегі территориялар.⑦ (～儿 )

【 зат.】 бұзылған жер; жарып өткен 

жер; жыртық; кемтік; тесілген жер; 

тігісі кеткен жер：衣服撕了个～儿   

Көйлекте жыртық пайда болыпты. ⑧

【зат.】қайнар көзі; бастауы：财贸～  

қаржының қайнар көзі.⑨【зат.】жүз：

刀卷～了   Пышақтың жүзі өткір.⑩

【зат.】жас(жылқы, есек, қашырға)：

六岁～的马  Алты жасар жылқы.○,11

【 мөл. 】 a)Саны 10ға жетпейтін 

мөлшердегі отбасы мүшелерін 

айтқанда：一家五～人   бір үйде бес 

адам.b) Саны 10ға жетпейтін кейбір 

жануарлар мен заттарға да 

қолданылады：三～猪  үш шошқа. 

【口岸】kǒu’àn【зат.】кемежай; порт 

(кеме, пароход тоқтап, жүк алып, жүк 

түсіретін орын)：通商～  сауда порты. 

【口杯】kǒubēi【зат.】ауызды шаюға 

арналған кесе. 

【口碑】 kǒubēi【 зат.】жақсы атақ; 

ауызша ескерткіш：～载道   лайықты 

жақсы атақ. 

【口碑载道】kǒubēi zài dào   халық 

аузындағы жақсы атақ; жоғары 

әйгілілік; даңқы кеткендік; жалпыға 

түсініктілік; көпшілікке белгілі 

болушылық; халық арасына 

жайылғандық. 

【口北】Kǒuběi【зат.】Коубэй – Ұлы 

қытай қорғанының солтүстік жағында 

орналасқан территория. 

【口才】 kǒucái 【 зат. 】 ділмарлық; 

жорғалық; сөзшеңдік; шешендік：有～   

ділмарлыққа ие адам. 

【 口 彩 】 kǒucǎi 【 зат. 】 жағдайлы  

сөздер; жайлы  сөздер; қолайлы  сөздер; 

орайлы   сөздер：讨个～   орайлы 

сөздерді талап ету. 

 

【 口 吃 】 kǒuchī 【 ет. 】 кекештену; 

тұтығу; анартрия.  

【 口 齿 】 -1kǒuchǐ 【 зат. 】 дикция; 

мақам; мұқам (сөйлегенде, өлең, тақпақ 

айтқанда сөздің және буынның ашық, 

айқын айтылуы) ; айту; айтылу; 

айтылыс; шығару (дыбысты т. б)：～清

楚   айқындап айту. 

【口齿】-2kǒuchǐ【зат.】есек, жылқы; 

қашырдың жасын айту. 

【口臭】 kǒuchòu①【 ет.】 ауыздың 

сасуы; ауыздан жағымсыз іистің келуі.

②【 зат.】 ауыздан келетін жағымсыз 

сасық иіс：  消除～ ауыздан келетін 

жағымсыз сасық иісті кетіру. 

【 口 传 】 kǒuchuán 【 ет. 】 ауыздан 

ауызға өту; сөзбен жеткізу：民间艺人

大都用～的方法来教徒弟  Халықтағы 

дарынды адам келген шәкірттерін  
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оқытуда ауызекі мұрамен пайдалану 

тәсілін қолданады. 

【口疮】 kǒuchuānɡ【 зат.】 ауыздағы 

жара; ауыз қуысындағы ойықты мерез. 

【口袋】 kǒu·dɑi (～儿 )【 зат.】①

жемсау; қалта：侧面～  жан қалта.②

қап; қапшық：这件制服上有四个～儿  

Мына киімнің төрт қалтасы бар екен. 

【 口 淡 】 kǒudàn 〈 方 〉【 сын. 】
дөрекілік; дұрыс талғамның жоқтығы; 

парықсыздық; татымсыздық . 

【口风】kǒu·fēnɡ【зат.】ишара; лебіз; 

тұспал; тұспалдаушылық; ым; 

сөздердің бүркеулі мағынасы：你先探

探他的～，看他愿意不愿意去   Сен 

алдымен оның не айтқысы келгенін, 

келісетінін немесе келіспейтінін қарап 

біліп ал .  

【口服】-1kǒufú【ет.】бітісу; ауызша 

келісу; табысу; татуласу：～心不服  

ауызша татуласып, іштей ренішті болу. 

【口服】-2kǒufú【ет.】ішке қабылдау; 

ішіне қабылдау ： ～ 药   ішке 

қабылдайтын дәрі. 

【口福】kǒufú【зат.】аздап дәмді жеу; 

жалап-жұқтап тамсану; тәтті нәрсе жеу; 

тәтті тамақ жеп сыйлану; тәтті тамақ 

жеу：～浅  аздап тәтті тамақ жеп алу. 

【 口 腹 】 kǒufù 【 зат. 】 азықтану; 

ауқаттану; жеу; қоректену; 

тамақтану; ：～之欲    қомағайлық; 

мешкейлік 

【口感】kǒuɡǎn【зат.】дәм; татым：这

种面条不但吃起来～好，而且营养也丰

富  Мына кеспенің дәмі тіл үйірерлік 

болып қана қоймай, сонымен бірге 

оның құнарлылығы өте жоғары.  

【 口 供 】 kǒuɡònɡ 【 зат. 】 жауап; 

мазмұндама; түсінік ： 不 轻 信 ～  

ауызша алған түсінікке сеніңкіремеу.  

【口号】kǒuhào【зат.】①ұран：呼～  

ұрандап айту.②пароль (өз адамы екенін 

білуге қолданылатын жасырын сөз, 

жасырын шартты белгі).  

【口红】kǒuhónɡ【 зат.】 ерін бояуы; 

ерін далабы.  

【口黄未退】 kǒuhuángwèituì  дүние 

көрмеген; жас; ысылмаған; бозабай; 

шикі өкпе. 

【 口 惠 】 kǒuhuì< 书 > 【 ет. 】

дәмелендіру; уәде беру：～而实不至  

Сөз беріп дәмелендіріп, сөзін 

орындамау.  

【口惠而实不至】kǒuhuì érshí bùzhì 

уәдемен асырау; уәдесін орындамау; 

Таудай уәделер беріп біреуін де 

орындамау. 

【口技】kǒujì【зат.】дауысқа еліктеу 

(дыбыстаушы мүшенін табиғи бір 

заттың дыбысына ұқсас дыбыс 

шығаруы).  

【 口 角 】 kǒujiǎo 【 зат. 】 ауыз 

қуысының шеттері：～流诞    ауыз 

қуысында сілекей пайда болды.  

【口角春风】kǒujiǎochūnfēng   жақсы 

сөз айту; мақтау.   

【口紧】 kǒujǐn【 сын.】 артық  сөз 

айтпау; тілін тістеу. 

【 口 噤 】 kǒujìn 【 зат. 】 жақтардың  

қысып тұруы; жақтар тризмі. 

【口径】 kǒujìnɡ 【 зат. 】① калибр 

(мылтықтың, зеңбіректің ұңғысының 

кеңдігі). ② жанасым; жарастық; 

жарасым; лайықтылық; сәйкестік; 

сәйкестілік; үйлесімділік; ұйқастық. 

【 口 诀 】 kǒujué 【 зат. 】 ұйқасты   

ережелер;  ұйқастырылған ереже：珠

算 ～   шотта есептеуге арналған  

ұйқасты   ережелер. 

【口角】kǒujué【ет.】араздық;  дау-

дамай; егер; егестік; жанжал;   керіс-

шалыс; лаң; талас; ұрыс; ұрыс-керіс; 

шатақ：不要为了一点小事儿就和人

家 ～ 起 来   Кішкене маңызы жоқ 

нәрселер үшін отбасында ұрыс-керіс 

шығарудың қажеті жоқ. 

【口口声声】 kǒu·koushēnɡshēnɡ 副
айтқанын істету; бірдемені болдыру; 

дегеніне көндіру; дегенін істету：他～

说不是他干的 Ол өзінің жасамағанын 

қайта қайта айтып дегенінде тұрды. 

【口粮】kǒuliánɡ【зат.】азық; паек; ас 

үлесі; рацион; тағам мөлшері (белгілі 

мерзімде белгілі норма бойынша 

берілетін азық-түлік). 

【 口 令 】 kǒulìnɡ 【 зат. 】 ① әмір; 

команда; пәрмен ： 喊 ～   айғайлап 

пәрмен беру.②пароль (өз адамы екенін 

білуге қолданылатын жасырын сөз, 

жасырын шартты белгі) ： 问 ～  

парольді сұрау. 

【口马】kǒumǎ【зат.】моңғол аты. 

【口蜜腹剑】kǒumìfùjiàn   сыртынан 

тәп-тәтті, ішінде удай ащы; күліп 

тұрып жауыздық ойлаушы. 

【口蘑】 kǒumó 【 зат. 】 Сант-Георг 

саңырауқұлақтары. 

【口沫】  kǒumò  еріндегі көбік. 

【 口 气 】 kǒu·qì 【 зат. 】 ① екпін; 

сарын：他的～真不小  Оның сөйлеп 

тұрған сарыны тіпті де ақырын емес.②
ишара; лебіз; тұспал; тұспалдаушылық; 

ым：听他的～，好像对这件事感到为

难  Оның сөйлеген тұспалдауынан бұл 

шаруада қиындық бар сияқты сезілді.③

нота; сарын; үн (тон, дауыс ырғағы)：

埋怨的～  зарлы сарын. 

【口器】kǒuqì【зат.】ауыз(мүше). 

【口腔】kǒuqiānɡ【зат.】ауыз қуысы. 

【 口 腔 学 】 kǒuqiāngxué 【 зат. 】
стоматология(медицинаның ауыз ішінің 

ауруларын зерттейтін тарауы).  

【口琴】kǒuqín【зат.】гармон (музыка 

аспабы).  

【口轻】-1kǒuqīnɡ【сын.】①су тату; 

тұзы кемдік; тұзы татымау：我喜欢

吃～的，请你少放点儿盐  Мен тұзы аз 

тағамдарды ұнатамын, өтініш ас тұзын 

азырақ салсаң. ② дәмсіз; қызықсыз; 

тұзсыз; татымсыз：他～，不喜欢吃太

咸 的 东 西   Ол  қатты тұздалған 

заттарды жеуді ұнатпайды, дәмсіз етіп 

жейді. 

【口轻】-2kǒuqīnɡ【сын.】жас：～的

骡子  жас қашыр. 

【口若悬河】  kǒuruòxuánhé   ділмар; 

сөзуар; тілмар; тілі шебер; шешен. 

【口哨儿】kǒushàor【зат.】гуіл; зуыл; 

ызың; ысқыру; ысқырық ： 吹 ～  

ысқыру. 

【口舌】 kǒushé 【 зат. 】① жанжал; 

кикілжің; талас; түсініспеушілік; ұрыс-

керіс：～是非  әртүрлі кикілжіңдер.②

сөздер：长费了很多的～，才说服他躺

下来休息  Ұзақ көндіреден кейін ғана 

оны ждатып дем алуға көндірді. 

【口实】kǒushí<书>【зат.】бап; желеу; 

жетек; итерме; себеп; сылтау：贻人～  

адамдарға сылтау беру. 

【口试】kǒushì【ет.】ауызша емтихан; 

ауызша сынақ тапсыру. 

【口是心非】kǒushìxīnfēi    сойлеуі 

басқаша, ойлауы мүлдем басқаша; екі 

жүзділік; екі жүзді болушылық. 

【口授】 kǒushòu 【 ет. 】① ауызша 

оқыту; ауызша үйрету： 中国许多地方

戏曲都是由民间艺人世【ес.】  ～ 而保

存下来的     Қытайдағы көптеген 

жергілікті музыкалық драмалар 

халықтағы дарында адамдар арқылы 

келер ұрпаққа сақталып берілген. ② 

еріксіз көндіру; мәжбүр ету：～命令  

бұйрыққа бас июге  мәжбүр ету. 

【 口 授 法 】 kǒushòufǎ  ауызша 

мазмұндау тәсілі. 

【口述】 kǒushù【 ет.】 айту; айтып 

беру; әңгіме айту; әңгімелеу; баяндау：

他～，由秘书记录  Ол хатшының 

жазғанын баяндап берді. 

【 口 水 】 kǒushuǐ 【 зат. 】 сілекей; 

түкірік：流～  сілекейі ағу. 

【口水战】 kǒushuǐzhàn 【 зат. 】 сөз 

арқылы соғысу; сөз қақтығысы. 

【口说无凭】   kǒushuōwúpíng  жай 

ғана сөз беру кепілдік емес; жай сөз 

беру есепке алынбайды. 

【口算】kǒusuàn【ет.】ауызша есеп. 

【 口 蹄 疫 】 kǒutíyì 【 зат. 】 аусыл 

(сиырда т. б. қара малда ауызы көпіріп 

ауыратын я аяғынан сарп болып 

ауыратын ауру). 

【 口 条 】 kǒu·tiáo 【 зат. 】 сиырдың 

немесе шошқаның тілі：酱～   сояда 

тұздалған тіл.  

【口头】kǒutóu①【зат.】сөз арқылы; 

ауызша ғана：他总把这句话挂在～上  

Ол осы сөздерді лүнемі ауызша ғана 
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айтып қояды. ② 【 сын. 】 ауызша; 

сөздік ： ～ 文 学   ауыз әдебиеті; 

фольклор (халық ауыз әдебиеті). 

【口头禅】kǒutóuchán【зат.】ең жақсы 

көретін сөз. 

【口头文学】 kǒutóu wénxué   ауыз 

әдебиеті; фольклор (халық ауыз 

әдебиеті). 

【口头语】 kǒutóuyǔ(～儿 )【 зат.】

жақсы көретін сөз; үнемі айтатын сөз：

“瞧着办 ”三个字几乎成了他的～   

«Жағдайға қарай көреміз» деген үш сөз 

оның  ең сүйікті сөздеріне айналды. 

【 口 外 】 Kǒuwài 【 зат. 】 Қытай 

қорғанын时 сырт жақтағы.  

【 口 腕 】 kǒuwàn 【 зат. 】 ауыз 

жанындағы қармалауыштар; ауыз 

алдындағы қармалауыш. 

【口味】kǒuwèi (～儿)【зат.】①дәм; 

татым ：这个菜的～很好   Мына 

қуырмаштың дәмі өте жақсы екен.②
әдемілікті айыра білушілік; талғам; 

ұнату ： 食 堂 里 的 菜 不 对 我 的 ～  

Асханадағы тағамдар маған ұнамайды.

③әдемілікті айыра білушілік; талғам. 

【口吻】 kǒuwěn【 зат.】① бет; бет-

аузы; бет-жүзі; тұмсық. ② нота; тон 

(белгілі бір сазды дыбыс, үн); екпін; 

сарын：玩笑的～  қалжыңды сарын. 

【口误】kǒuwù①【ет.】因 өрескелдік 

(сөз, сөйлем;) жаңылыс айтылған сөз.②

【 зат. 】 өрескел қате (жазуда, 

сөйлегенде). 

【口香糖】kǒuxiānɡtánɡ【зат.】сағыз 

резеңке. 

【口小】kǒuxiǎo【сын.】жас. 

【口信】kǒuxìn (～儿)【зат.】ауызекі 

хабарлама; ауызша хабарлама：请你给

我家里捎个～儿，说我今天不回家了  

Өтініш, жол - жөнекей менің үйіме 

кіріп мені бүгін үйге келмейді айтшы. 

【 口 形 】 kǒuxínɡ 【 зат. 】 ауыздың 

формасы; ауыз пішіні. 

【口型】kǒuxínɡ【зат.】ауыздың күйі; 

ауыздың қалпы. 

【口血未干】kǒu xuè wèi ɡān     арамза; 

екі жүзді; залым; қиянатшыл; опасыз; 

серт бұзған. 

【口炎】kǒuyán  ауыз уылу; стоматит 

【口眼喎斜】kǒuyǎnkuāixié 

【口译】kǒuyì【ет.】ауызша аударма; 

ауызша аудару.  

【 口 音 】 kǒuyīn 【 зат. 】 Сарынға 

келтірілмеген дыбыс.  

【口音】 kǒu·yīn 【 зат. 】① дыбыс; 

дауыс; дикция; мақам; мұқам 

(сөйлегенде, өлең, тақпақ айтқанда 

сөздің және буынның ашық, айқын 

айтылуы)：听他的～，好像是山东人  

Оның дикциясына тыңдасаң, Шандуң 

адамдарына ұқсайды.②акцент; екпін：

有～  екпінді; екпіні бар. 

【 口 语 】 kǒuyǔ 【 зат. 】 ① ауызша 

сөйлеу; ауызекі тіл.②<书> ғайбат; жала; 

өсек; өсек-аяң. 

【口谕】kǒuyù【зат.】ауыз қуысының 

құрылымы. 

【口占】kǒuzhàn <书>【ет.】①ауызша 

жеткізу; ауызша айту ： ～ 电 文 

телеграмма мәтінін ауызша жеткізу.②
айтысу; бірден  айта беру; 

импровизациялау; суырып салу; 

суырып салып айту (көркем 

шығарманы ойдан шығарып бірден 

айту)：～一绝   теңдесі жоқ суырып 

салма. 

【口罩】kǒuzhào (～儿)【зат.】маска; 

респиратор (тыныс жолдарын, көзді 

улы газдан қорғайтын құрал). 

【口重】 kǒuzhònɡ【 сын.】① ащы; 

тұздалған; тұзды：我知道你爱吃～

的，所以多搁了些酱油   Мен сенің 

тұздыны жақсы көретініңді білемін, 

сондықтан көбірек соя тұздығын 

қостым. ② тұздыны жақсы көретін 

адам：我～，不喜欢吃太淡的东西  

Мен тұздыны жегенді жақсы көремін, 

дәмсіз заттарды ұнатпаймын. 

【口诛笔伐】kǒu zhū bǐ fá   біреуге 

ауызша  және жазбаша түрде қарсы 

шығу. 

【口子】-1kǒu·zi〈口〉【мөл.】адамға 

мөлщер сөз：你们家有几～?  Олардың 

үйінде қанша адам бар? 

【口子】 -2 kǒu·zi【зат.】  ①бұзылу; 

бұзып өту; бұзып-жарып өту; 

жарылу ：山谷的～上有一座选矿厂  

Таулы өлкені жарып өткен соң байыту 

фабрикасы бар. ②  жара; жарақат; 

зақым ：  不小心手上拉 (lá)了一个～   

Байқаусыздан  бір қолына  жарақат 

алып қалды. 
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【叩】kòu①【ет.】дүкілдету; дүкілдеу; 

зырқылдау; қағу; сартылдау; соғу; 

тақылдату; тарсылдату; тарсылдау; 

тоқылдату; тықылдату：～门   есікті 

тақылдату. ② иілу; сәлем ету：～头  

аяғына жығылу. ③ < 书 >анықтау; 

байқап қалу; біліп алу; сұрастырып 

білу ： 略 ～ 生 平   жоспарды өмір 

бойына айқындау. ④ (Kòu) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【叩拜】kòubài【ет.】етбеттеп  құлау; 

жер тірей   құлау; төмен қарай   құлау. 

【叩打】kòudǎ【ет.】қағу; сартылдау; 

соғу; тақылдату; дүкілдету; тарсылдау; 

тоқылдату;  дүкілдеу; зырқылдау; 

тарсылдату; тықылдату：他用手指轻轻

地～着房门  Ол ақырындап бөлменің 

есігін қақты. 

【叩阍】 kòuhūn <书 >【 ет.】 жоғы 

атаққа кешірім сұрай сөйлеу. 

【 叩 见 】 kòujiàn < 书 > 【 ет. 】
аудиенцияға сұрану; ресми қабылдауға 

келу (мемлекетті жоғары лауазымды 

адамның ресми қабылдауы). 

【叩首】 kòushǒu【 ет.】 иіліп сәлем 

беру; аяғына жығылу; аяғына құлау; 

иіле сәлемдесу：三跪九～  Үш рет иіле 

сәлем беру( үлкен салттық сәлем беру). 

【叩头】 kòutóu【 ет.】 аяғына құлау; 

иіліп сәлем беру; аяғына жығылу; иіле 

сәлемдесу. 

【叩问】 kòuwèn  сұрақ қою, сұрау; 

хабар алу. 

【叩谢】 kòuxiè【 ет.】 бас ие алғыс 

айту; үлкен рақмет айту：登门～. 

【 叩 诊 】 kòuzhěn 【 ет. 】 қағып 

тыңдау(ауруды); перкуссия. 

【扣 】(⑦釦) kòu①【ет.】түймелеу; 

ілгегін салу; бекіту; құлыптау：把门～

上  есікті құлыптап жауып тастау. ②

【ет.】бүркеу; жабу; жаю; жауып қою; 

төңкеріп қою ： 把 碗 ～ 在 桌 子 上 

Пиаланы үстелдің үстіне төңкеріп қою.

③【ет.】ебдейлеу; ебін табу; келістіру; 

қисындастыру; лайықтау; орнату; 

реттеу; үйлестіру; ыңғайын келтіру：～

帽子  бас кимді үйлестіру.④【 ет.】
қамауға алу; тұтқындау; тұтқынға 

алу：把犯罪嫌疑人～起来   Қылмыс 

жасағанда күдікті адамды тұтқынға алу.

⑤ 【 ет. 】 алып қалу; ұстап қалу; 

шегеріп қалу：～除  шегеріп қалу.⑥(～

儿 )【 зат.】 түйін; түйіндеу; түйіндеп 

қою：绳～儿  жіпті түйінде..⑦(～儿)

【зат.】бастырма; түйме; қарсы ілгек; 

түйменің тесігі; ілгек：衣～ түйме.⑧

【 ет. 】 бастырмалаушы соққы; 

шабуылшы соққы：～球   шабуылшы 

соққы.⑨“筘”  мағынасында：丝丝入～

үйлесімділік; үндестілік. ⑩ 【 зат. 】

бұранда; бұрандалы; бұрандамалы. ⑩

(Kòu)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【扣除】 kòuchú 【 ет. 】 алып қалу; 

ұстап қалу; шегеріп қалу ： ～损耗  

зақым көлемін ұстап қалу. 

【 扣 发 】 kòufā 【 ет. 】 ① ақшасын 

қолына бермеу; табысын бермеу. ②
құжаттарын бермеу және 

жарияламау ： ～ 新 闻 稿  баспасөз 

хабарламаларын жарияламау. 

【扣价】kòujià  бонификация (сапасы 

жоғары тауардың бағасына үстемелеу; 

шетелге әкетілетін тауарлардан 

алынған салықты қайтару; 

қарызгерлердің кейбір санаттарына 

берілетін несие пайызының мөлшерін 

азайтуды көздейтін мемлекеттік 

жәрдемқаржы) 

【 扣 减 】 kòujiǎn 【 ет. 】 жиыру; 

қысқарту; алып қалу; ұстап қалу; 
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шегеріп қалу：通话费将自【ет.】从账

户 中 ～   Келерде телефон ақысын 

өздігінен банк шотынан шегеріп қалу. 

【扣缴】 kòujiǎo【 ет.】 ұстап қалу; 

шегеріп қалу：个人所得税已从稿费

中～  жеке табыс салығы төлемақыдан 

алынып қалады. 

【扣款】 kòukuǎn  ұстап қалу; алып 

қалу; шегеріп қалу; арнап шығару; 

бөлектеу; бөліп шығару; шығару. 

【扣留】kòuliú【ет.】еркінен айыру; 

бейтараптау; тұтқын ету; тұтқындау; 

бостандығынан айыру; алып қою：由

于违章，交通警～了他的驾驶证  

Ережені бұзуына байланысты, жолда 

жүруді реттеуші милиционер  оның 

көлік айдауға рұқсатнамасын алып 

қойды. 

【扣帽子】 kòumào·zi   жазба белгі; 

жазба қағаз; затбелгі; құлақша. 

【扣球】kòuqiú  бастырмалаушы соққы; 

шабуылшы доп. 

【扣人心弦】kòu rén xīnxián  әсерлі; 

еліктіргіш; қызық; қызықты; тартымды; 

айрықша әсер ететін; ерекше 

әсерлендіретін; жан түршігетін; таң 

қалдыратын (өте күшті әсер ететін). 

【扣肉】 kòuròu【 зат.】бұқтырылған 

шошқа еті.  

【扣题】kòutí【ет.】тақырыпты жақсы 

қамту ：作文要注意～   Шығарма 

жазғанда тақырыпты жақсылап қамту 

керек.  

【 扣 头 】 kòu·tou 【 зат. 】 жеңілдік; 

шегерім. 

【扣压】kòuyā【ет.】бөгеу; жібермеу; 

кідірту; тоқтату; ұстап қалу：群众的举

报信被他～了   Адамдардың арыз 

хаттарын оған жібергізбеу. 

【扣押】 kòuyā【 ет. 】 қамауға алу; 

тұтқындау; тұтқынға алу：～犯罪人 

қылмыскерді тұтқындау. 

【扣眼】kòuyǎn (～儿 )【зат.】 ілгек; 

ілмек. 

【 扣 子 】 kòu·zi 【 зат. 】 ① түйін;  

түйіндеу; түйіндеп байлау.②бастырма; 

түйме; қарсы ілгек; түйменің тесігі; 

ілгек. ③ шытырман оқиғалар соңы; 

романның шоғал аяғы. 

【 寇 】 kòu ① қарақшы; талаушы; 

тонаушы; басқыншы; басып алушы; 

жаулап алушы：外～  сыртқы жаулар; 

сырттан жаулап алушылар. ②
басқыншылық; жорық; шабуыл; 

шапқыншылық ： ～ 边   шекаралас 

аудандарға шапқыншылық жасау. ③

(Kòu)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【寇仇】kòuchóu【зат.】дұшпан; жау; 

қарсылас ：视若～   қарсыластарын 

бақылау. 

【筘 】kòu【зат.】 жота; тарақ. 

【 蔻 丹 】 kòudān 【 зат. 】 тырнаққа 

арналған бояу.  

【蔻蔻】kòukòu【зат.】какао (шоколад 

ұнтағы).  

【蔻酸】kòusuān  миристиндік қышқыл. 

 

kū 

【矻】kū  <书>【сын.】арымай-талмай; 

әрдайым; әрқашан; ерінбей-жалықпай; 

үздіксіз ： ～ 终 日 күнімен ерінбей 

жұмыс істеу.  

【刳 】kū〈书〉 ашу; сою; сылу; табу; 

тілу; кесу; жару：～木为舟   ағашты 

қайық жасау үшін кесу.  

【枯 】kū①【сын.】кебу; қурау; қурап 

қалу：～萎   қурап кету. ②【сын.】

кеуіп қалу; құрғап кету：～井   кеуіп 

қалған құдық.③еті қурап кеткен ; арық-

тұрық; әлсіреген; жүдеу; қатпа：～瘦

арық-тұрық. ④ жалықтыратын; 

жалықтырғыш; зеріктіретін; көңілсіз; 

қызықсыз：～坐   жалықтыратын.⑤<

方>қалдықтар：茶～  шай қалдықтары.

⑥(Kū)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【枯饼】kūbǐng  жом; күнжара. 

【枯草热】 kūcǎorè  пішен  безгегі; 

қалтырау; қызу көтерілуі. 

【枯肠】 kūchánɡ 【 зат.】 аш қарын; 

шұрылдаған қарын：搜索～，不成一

句    Оның қарны ашқаны соншалықты, 

бір сөз айтуға да шамасы жоқ.  

【枯干】kūɡān【сын.】семіп қалған; 

солған; солғын; солғын тартқан;  солып 

қалған; қурап қалған; кеуіп кеткен： 河

流～ кеуіп кеткен өзен. 

【 枯 槁 】 kūɡǎo 【 сын. 】① солғын 

тартқан;  солып қалған; семіп қалған; 

солған; солғын; қурап қалған; кеуіп 

кеткен：禾苗～  солып қалған егін. ②
азғын; арық; аурулау; аурулы; жүдеу; 

солғын：【сын.】容～ жүдеу кейіп.  

【枯骨】 kūɡǔ【 зат. 】 қаңқа; сүйек 

(өлген адамның сүйегі). 

【 枯 黄 】 kūhuánɡ 【 сын. 】 кепкен; 

құрғақ; салған：过了中秋，树叶逐

渐～ Күз ортасы өткен соң ағаштардың 

жапырақтары ақырындап қурай 

бастады. 

【枯寂】 kūjì【 сын.】 ерігу; зерігу; 

көңілсіздік; іш пысу ： ～ 的 生 活   

өлердей зерігерлі өмір. 

【枯焦】kūjiāo【сын.】кепкен; кеуік; 

құрғақ; солғын тартқан;  солып қалған; 

семіп қалған; солған; солғын; қурап 

қалған; кеуіп кеткен：久旱不雨，禾

苗～  Ұзақ уақыт құрғақшылық болып 

жаңбыр жаумағанынан егін қурап 

қалды.  

【枯竭】kūjié【сын.】①кебу; қурау; 

қурап қалу：水源 ～  бұлақ кеуіп кетті.

②сарқылу; таусылу; таусылып біту：

资源～  табыс көзі сарқылды.  

【枯井】 kūjǐnɡ【 зат.】 кеуіп кеткен 

құдық; қурап қалған құдық.  

【枯窘】kūjiǒnɡ<书>【сын.】сарқылу; 

таусылу; таусылып біту ： 文 思 ～   

шабыты сарқылып бітті.  

【枯木逢春】kū mù fénɡ chūn   тірілу; 

жанданып кету.  

【枯涩】 kūsè【 сын.】① құрғақ әрі 

ауыр：文字～  құрғақ әрі ауыр буын.②

кепкен; кеуік; құрғақ：两眼～  екі көзі 

кеуіп кеткен. 

【枯瘦】kūshòu【 сын.】 арық-тұрық; 

әлсіреген; жүдеу; қатпа ： ～ 的 手  

әлсіреген қол.  

【枯水期】kūshuǐqī【зат.】саба. 

【枯水位】kūshuǐwèi   судың ең төмен 

деңгейі. 

【枯死】kūsǐ   жазым болу; жоқ болу; 

қаза табу; құрып кету; мерт болу; өлу. 

【枯萎】kūwěi【сын.】семіп қалған; 

солған; солғын; солғын тартқан;  солып 

қалған; қурап қалған; кеуіп кеткен：荷

叶 完 全 ～ 了   Лотос жапырақтары 

толығымен қурап кетті.  

【枯朽】kūxiǔ【сын.】шірік; шіріген; 

солғын тартқан;  семіп қалған; солған; 

солғын; солып қалған; қурап қалған; 

кеуіп кеткен ：这棵老树已经～了  

Мына кәрі ағаш шіріп қурап қалған.  

【枯叶蛾】 kūyèé  жібек құртының 

өрмегі; піллә тоқымасы. 

【枯燥】kūzào【сын.】жалықтыратын; 

жалықтырғыш; зеріктіретін; көңілсіз; 

қызықсыз ： 生 活 ～    өмірі 

жалықтыратындай. 

【枯坐】kūzuò【ет.】жалығып отыру; 

көңілсіз отыру. 

【哭 】kū【ет.】егілу; еңіреу; жылау：

放声大～  Қатты еңіреп жылау. 

【哭鼻子】kū bí·zi  <口>   жыламсырау; 

қыңқылдау：输了不许～   жеңілгенде 

жыламсырауға болмайды. 

【哭哭啼啼】kū·kūtítí【 сын.】 егілу; 

еңіреу; жылау; жыламсырау; 

қыңқылдау; бұлау; еңірегенде етегі 

толу; көз жасын ағызу; көз жасын төгу. 

【哭灵】kūlínɡ【ет.】жоқтау; зарлау; 

егілу; еңіреу; жылау; бұлау; еңірегенде 

етегі толу; көз жасын ағызу; көз жасын 

төгу. 

【哭泣】 kūqì 【 ет. 】 егілу; еңіреу; 

жылау. 

【哭腔】kūqiānɡ (～儿)【зат.】өксу; 

өксіп жылау; солқылдап жылау 

【哭穷】 kūqiónɡ 【 ет. 】 бақтытсыз 

болып көріну; жылауықтану; 

кедейленіп көріну. 

【哭求】kūqiú   жылап тұрып өтіну; 

жылап тұрып сұрану. 

【哭丧】kūsānɡ【ет.】жоқтау; зарлау; 

өксіп-өксіп жылау. 

【 哭 丧 棒 】 kūsānɡbànɡ 【 зат. 】
жаназалық асатаяқ; азалық таяқ.  

【哭丧着脸】 kū·sɑnɡ·zheliǎn   өлі 
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әлпетпен; реңсіз кейіппен; жүзі бозара. 

【哭声】kūshēng  жылау; сыңсу. 

【哭诉】kūsù【ет.】дауыстап жылау; 

жоқтау; жоқтау айту; көз жасын төге 

зарын айту：她向大伙儿～自己的不幸

遭遇  / Ол адамдарға көз жасын төге 

өзінің бақытсыздыққа ұшыраған айтты. 

【哭天抹泪】/kūtiānmǒlèi   болбырау; 

босаңсу. 

【哭笑不得】/kūxiàobùdé   не күлерін, 

не жыларын білмеу; біресе жылап 

біресе күлу. 

 

【堀】kū ①  тау қуысы; үңгір (сай, тау 

үңгірі) ; “窟 ”  мағынасында.② қазу; 

қазып шығару.  

【窟】kū①тау қуысы; үңгір (сай, тау 

үңгірі)：山～  тау үңгірі.②қорда; апан; 

аунақ; жатақ; ұя; үңгір ： 匪 ～  

қарақшылар ордасы. 

【窟窿】 kū·lonɡ 【 зат. 】① жырық; 

ойық; тесік; апан; орда; ін：老鼠～  

егеуқұйрық іні.②  борыш; қарыз; несие. 

【窟窿眼儿】kū·lonɡyǎnr【зат.】тесік; 

кішкене ойық：这块木头上有好些虫蛀

的～   Мына ағаш бөлігінің үстінде 

біршама құрт тескен ойықшалар бар 

екен. 

【窟穴】kūxué【зат.】тау қуысы; үңгір 

(сай, тау үңгірі); апан; аунақ; жатақ; ұя; 

үңгір; ін. 

【 窟 宅 】 kūzhái 【 зат. 】 жер асты; 

зындан; үңгір; жер үй; жеркепе. 

【骷  】kū[骷髅](kūlóu)【зат.】қаңқа; 

сүлде; бас сүйек. 

 

 

kǔ 

【苦】kǔ①【сын.】ащы：这药～极了  

Мына дәрі сондай ащы екен. ②

【 сын. 】 күйінішті; қайғылы; ауыр;  

жирендіретін;  бақытсыздық; күйік; 

күйінші;  қайғы;  қасірет;  уайым;  азап;    

азап шегу; бейнет; жапа көру; жапа 

шегу; зар; қазап;  қайғы - қасірет көру;  

құсалық;   налыс; сергелдең; тақсірет; 

тарығушылық：～日子过去了  күндер 

өте қайғылы өтуде. ③ 【 ет. 】 азап 

көрсету; азаптау; жапа шектіру; қинап 

түбіне жету; қинау ：一家五口都仗着

他养活，可～了他了   Үйдегі бес 

адамнаң барлығы күн көру үшін оған 

үміт артып отыр, бұл оны  қинап 

жіберуі мүмкін.④ бақытсыздық; бәле; 

қайғы; қырсық; азап; азап шегу; бейнет; 

жапа көру; жапа шегу; зар; қазап; 

қайғы-қасірет көру; құсалық; налыс; 

сергелдең; тақсірет; тарығушылық：～

夏   күн ыстықтан азап тарту. ⑤副

тырыса; қайраттанып; қарысып：～干   

тырыса жұмыс істеу.⑥〈方〉【сын.】

дегбірлі; сабырлы; төзімді; шыдамды：

指甲剪得太～了   тырнаққа маникюр 

жасауға арналған қайшы өте төзімді 

екен. ⑦ (Kǔ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады.  

【苦艾】kǔ’ài  ащы жусан. 

【苦熬】kǔ’áo  【ет.】 көп күш салу; 

қиындықтарға қарамастан ：  ～  岁月  

жылдар бойы қиындықтарға 

қарамастан күш жұмсау. 

【苦差】kǔchāi【 зат.】қиын қызмет; 

қиын шаруа：出了一趟～   бір қиын 

шаруа шығып қалды. 

【苦楚】kǔchǔ【сын.】азап; азап шегу; 

бейнет; жапа көру; жапа шегу; зар;  

қазап; қайғы-қасірет көру; құсалық; 

налыс; сергелдең; тақсірет; 

тарығушылық：辛酸～   қайғы-қасәрет 

тарту. 

【 苦 处 】 kǔ·chu 【 зат. 】 азап; 

ауыртпалық; бақытсыздық; 

қиыншылық; жоқтық; қасірет; 

тауқымет：这些～，向谁去说?  Мына 

ауыртпалықтар кімге кетті дейсің? 

【苦大仇深】   kǔdàchóushēn  қатты 

азап шегіп жек көрініш сезімінде болу. 

【苦胆】 kǔdǎn【 зат.】 өт қабы; өт 

іркілетін қалта. 

【 苦 迭 打 】 kǔdiédǎ  мемлекеттік 

төңкеріс; мемлекеттің түбегейлі өзгеруі. 

【苦干】kǔgàn  тырыса жұмыс істеу; 

бар күш-жігерімен жұмыс жасау. 

【 苦 工 】 kǔɡōnɡ 【 зат. 】 ① азапты 

жұмыс; каторгалық жұмыс ： 做 ～

каторгалық жұмыс істеу. ② қара 

жұмысшы;кули (Азияның кейбір 

елдерінде: Қытайдың, Жапонияның, 

Индияның жүкші, қара 

жұмысшылары)：解放前他在煤矿当

过～  Бостандыққа ие болардан алдын 

ол көмір шахтасында қара жұмысшы 

болып істеген. 

【苦功】kǔɡōnɡ【зат.】жігерлі  жұмыс 

істеу; қайтпайтын еңбек; қажымайтын  

еңбек; қажырлы  еңбек：语言这东西不

是随便可以学好的，非下～不可  

тілдегі бұл затты қалай болса да оқуға 

болады, қатты жігерлене жұмыс 

істемесе де болады. 

【 苦 瓜 】 kǔɡuā 【 зат. 】 ① жабайы 

асқабақ; харанттық момординка. ② 

жабайы қабақ. 

【 苦 果 】 kǔɡuǒ 【 зат. 】 жағымсыз 

салдарлар; жаман нәтиже; ащы жеміс：

自食～  ащы жемісін көру. 

【苦海】kǔhǎi【зат.】азап; азап шегу; 

бейнет; жапа көру; жапа шегу; зар; 

қазап; қайғы-қасірет көру; құсалық; 

налыс; сергелдең; тақсірет; 

тарығушылық ： 脱 离 ～   қайғы- 

қасіреттен арылу. 

【苦海无边，回头是岸】   Kǔhǎi 

wúbiān, huítóushì'àn  Шетсіз-шексіз  

қайғы-қасірет теңізінде болсаң да, 

тәубе етсең өз амандығыңды табасың. 

【苦寒】kǔhán【сын.】①сұрапыл аяз; 

аязды; суық：气候～    ауа-райы тым 

сұрапыл аязды болып кетті.②бейшара; 

қайыршы; пақыр; тоңғақ：世【ес.】 ～  

мұздық дәуірі. 

【苦活儿】kǔhuór【зат.】ауыр жұмыс; 

итарқы жұмыс. 

【苦尽甘来】kǔ jìn ɡān lái   ақыры 

бақыт күліп қарады; қайғының 

барлығы артта қалып, қуанышты 

күндер туды. 

【苦境】kǔjìnɡ【зат.】апатты жағдай; 

қиын жағдай.  

【苦酒】  kǔjiǔ  【зат.】сірке; сірке су; 

төмен сапалы қышқыл шарап： 饮下了

自酿的 ～  Өзі жасаған сапасы төмен 

қышқыл шарапты ішті. 

【 苦 口 】 kǔkǒu ① 副 сабырлы; 

тырыса：～相劝   сабырмен айтып 

жеткізу.②【ет.】ащы дәм шығу; ащы 

дәм болу：良药～利于病  Науқастың 

ішуіне арналған ащы бірақ пайдалы 

дәрі. 

【苦口婆心】kǔ kǒu pó xīn   сабырмен 

әрі шынайылықпен сендіру; сабырмен 

әрі мейіріммен айтып түсіндіру. 

【苦乐不均】kǔlèbùjūn  Біреуге бақыт; 

біреуге қайғы. 

【苦力】kǔlì【зат.】①қара жұмысшы 

(қара жұмыс істейтін жұмысшы); кули 

(Азияның кейбір елдерінде: Қытайдың, 

Жапонияның, Индияның жүкші, қара 

жұмысшылары.②ауыр жұмыс; итарқы 

жұмыс：卖～  қара жұмыс жасайтын 

адам. 

【苦练】  kǔliàn  тырыса машықтану; 

шеберлігін жігерлене арттыру. 

【苦楝】   kǔliàn  мелия ацедарах 

( парсылық; гималайлық).  

【苦旅】kǔlǚ【 зат.】қиын маршрут; 

азапты жол ： 人 生 ～   адамның  

өміріндегі азапты жолы. 

【 苦 闷 】 kǔmèn 【 сын. 】 дерт; 

жабырқау; зарығу; мұң; сағыныш;  

 

уайым ： 心 情 ～   көңіл күйі 

жабырқаулы. 

【 苦 命 】 kǔmìnɡ 【 зат. 】 байғұс; 

бақытсыз; бейбақ; бейшара; ғаріп; 

сәтсіз; сорлы; талайсыз ： ～ 人  

бақытсыз адам. 

【 苦 难 】 kǔnàn 【 зат. 】 азап; 

ауыртпалық; бақытсыздық; 

қиыншылық; жоқтық; қасірет; 

тауқымет：～的日子  қасіретті күн. 

【 苦 恼 】 kǔnǎo 【 сын. 】 азапталу; 

азаптану; бейнеттену; жапа шегу; 

қиналу ： 为 此 事 他 ～ 了 好 几 天   

Осының кесірінен ол біршама күн 

қатты азаптанып жүрді. 

【苦肉计】kǔròujì【зат.】қарсыласты 

алдап оның сеніміне кіріп алу. 

【苦涩】kǔsè【сын.】①ащы әрі ауыз 
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қуыратын.②күйінішті; қайғылы：他～

地笑了笑   Ол өте күйінішті жүзбен 

жымиды. 

【苦水】 kǔshuǐ 【 зат. 】① ащы су; 

ащылығы бар су; ащы дәмі бар су.②

кекірік.②азап; азап шегу; бейнет; жапа 

көру; жапа шегу; зар; қазап; қайғы-

қасірет көру; құсалық; налыс; 

сергелдең; тақсірет; тарығушылық：她

哭着对妈妈倒出了满肚子～  Ол жылап 

тұрып анасына жүрегіндегі зарын 

айтты. 

【苦思冥想】kǔ sī mínɡ xiǎnɡ   қатты 

ойлану; тырыса ойлау; ойға беріліп кету. 

【苦痛】kǔtònɡ【 сын.】 ауыртпалық; 

бақытсыздық; жұтау ; зар; қазап; 

қайғы-қасірет көру; құсалық; налыс; 

сергелдең; азап; азап шегу; бейнет; 

жапа көру; жапа шегу; тақсірет; 

тарығушылық. 

【苦头】kǔtóu (～儿)【зат.】ащы дәм; 

ащылау：这个井的水带点～儿  Мына 

құдықтың суы ащылау екен. 

【苦头】 kǔ·tóu (～儿 )【 зат.】 азап; 

ауыртпалық; бақытсыздық; 

қиыншылық; жоқтық; қасірет; 

тауқымет：什么～我都尝过了  Қандай 

тауқымет болса да мен барлығынан өте 

аламын. 

【 苦 味 酸 】 kǔwèisuān  пикрин 

қышқылы (артиллерияда қолданылатын 

жарылғыш улы зат). 

【苦夏】 kǔxià【 ет.】 ыстыққа төзе 

алмау; ыстыққтан азаптану; ыстықтан 

жаны шығу. 

【苦笑】 kǔxiào【 ет.】 көңілсіз күлу; 

қайғыра жымию; жылап тұрып жымию. 

【 苦 心 】 kǔxīn ① 【 зат. 】 қам; 

қамқорлық：这是妈妈的一片～   бұл 

ананың қамқорлығы.②副 жанын салу; 

жан аямай салу; жан аямай жұмыс 

істеу：～研究   жанын салып зерттеу. 

【苦心孤诣】kǔ xīn ɡū yì   білімге 

жанын беру; жанын салу; жан аямай 

салу; жан аямай жұмыс істеу. 

【苦刑】kǔxínɡ【зат.】азаптау; қинау; 

талпыну：受～  азаптану. 

【 苦 行 】 kǔxínɡ 【 ет. 】 нәпсіден 

тыйылушылық; сопылық; тақуалық; 

дүниеден безгендік. 

【苦行僧】kǔxínɡsēnɡ【зат.】дүниеден 

безген монах. 

【苦修】  kǔxiū  пірәдарлық; сопылық; 

тақуалық.  

【 苦 役 】 kǔyì 【 зат. 】 каторга; 

ықтиярсыз жұмыс：服～   ықтиярсыз 

жұмысты өтеу. 

【苦于】 kǔyú 【 ет. 】 бақытсыздық; 

күйік; күйінші; қайғы; қасірет; 

уайым：～没有时间   уақыттың жоқ 

екені күйінішті. 

【 苦 雨 】 kǔyǔ 【 зат. 】 созылмалы 

жаңбыр; ұзақ жаңбыр：凄风～  жауын-

шашын; жауын-шашынды; желқұз; 

қатты жел тұрып жаңбыр жауу. 

【苦战】 kǔzhàn 【 ет. 】 жан ұшыра 

қарсыласу; қатты күресу ： 通 宵 ～  

түнімен жан ұшыра күресу. 

【 苦 衷 】 kǔzhōnɡ 【 зат. 】 қиын 

жағдай：你应该体谅他的～  Сен оның 

қиын жағдайын түсінуге тиіссің. 

【苦中作乐】   kǔzhōngzuòlè  жылап 

тұрып жымию; көз жасын төге күлу. 

【苦槠】 kǔzhū【 зат. 】 кастанопсис 

жестколистный (Castanopsis sclerophylla 

Shottky). 

【 苦 主 】 kǔzhǔ 【 зат. 】 зардап 

шегушінің отбасысы. 

楛 kǔ〈书〉   бейберекет; бойкүйез; 

құнтсыз; олақ; салақ; салдыр-салақ; 

ұқыпсыз.  

     

kù 

库 -1(庫 ) kù【 зат.】① бора; қамба; 

қойма; сарай ： 材 料  ～   матерал 

қоймасы. ② (Kù)фамилияға 

қолданылады. 

库-2(庫) kù【мөл.】әсемдік; көркемдік; 

көріктілік; нәзіктілік; сән. 

【库藏】kùcánɡ【ет.】қамбадағы қор; 

қоймадағы қор ： 清 点 ～ 物 资   

қоймадағы қордың есептелуі. 

【库存】 kùcún【 зат.】 қолда бары; 

нақты бары; барлық; даярлық; 

түгелдік：清点～  кассадағы нақты бар 

ақшаны есептеу. 

【库房】kùfánɡ【зат.】қамба; қойма; 

жүк қоймасы; пакгауз (теміржол 

стансаларының, порттардың, 

кедендердің жанындағы жүк сақтайтын 

жабық қойма). 

【库锦】kùjǐn【зат.】баршын; дүрия; 

зерлі мата; қамқа (алтын, күміс 

араластырып тоқылған қалың оқа 

жібек). 

【库仑】kùlún【мөл.】кулон (электр 

тогының өлшем бірлігі. 

【库仑计】kùlúnjì  кулонометр. 

【库券】kùquàn  қазынашылық билеті 

(асыл металға айырбасталмайтын, 

ұсақталмайтын қағаз ақша түрі; 

қазынашылық бюджет тапшылығын 

жабу үшін шығаратын қағаз ақша). 

【 库 容 】 kùrónɡ 【 зат. 】 көлемі; 

сыйымдылығы. 

【库蚊】  kùwén  қарапайым маса. 

【库藏】 kùzànɡ<书 >【 зат.】 бора; 

қамба; қойма. 

【绔  】  kù   “ 裤 ”және “ 纨绔 ”    

мағыналас. 

【袴  】kù   “裤”  мағынасында. 

【喾  】Kù   Көне кезеңдегі император 

аты. 

【裤 】kù    дамбал; сым; шалбар：

短～  шолақ шалбар; қысқа шалбар. 

【 裤 衩 儿 】 kùchǎr 【 зат. 】 трусик 

(ішкиім); шолақ дамбал; дамбал; 

ішкиім; панталон (әйелдер іш-киімі); 

ішкі киім ： 三 角 ～ плавки (суға 

түскенде киетін іш киім). 

【裤带】kùdài  белбеу; қайыс; қайыс 

белдік. 

【裤袋】kùdài  шалбардың қалтасы. 

【裤裆】kùdānɡ【зат.】ау. 

【 裤 兜 】 kùdōu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
шалбардың қалтасы. 

【裤管】 kùɡuǎn<方 >【 зат.】 балақ 

(шалбардың бір балағы). 

【裤脚】 kùjiǎo 【 зат. 】① ( ～儿 )  

балақтың астыңғы жағы.②<方>балақ.  

【裤头】kùtóu (～儿 )〈方〉【 зат.】

шолақ шалбар：游泳～儿    плавки; 

шомылғанда киетін шолақ шалбар. 

【裤腿】kùtuǐ(～儿)【зат.】шалбардың 

балағы. 

【裤线】 kùxiàn 【 зат. 】 шалбардың 

қыры; шалбар сызығы.  

【裤腰】kùyāo【зат.】белбеу; белдік. 

【裤子】kù·zi【зат.】шалбар; сым：一

条～  бір шалбар.  

【 酷  】 -1kù ① қайырымсыз; қатал; 

қатты; мейірімсіз：～刑  қатты азаптау; 

қатты қинау.②өте; тым; қатты：～热  

тым ыстық.  

酷-2kù【сын.】әдемі; керемет; тамаша. 

【酷爱】kù’ài【ет.】қатты жақсы көру; 

үлкен  жанкүйер болу ： ～ 音 乐  

музыканы қатты жақсы көру. 

【酷寒】kùhán   аяз; зымыстан; өте 

суық; ызғар; ызғырық. 

【 酷 吏 】 kùlì< 书 > 【 зат. 】 жауыз 

шенеуніктер; қатігез шенеуніктер. 

【酷烈】kùliè〈书〉【сын.】①айбарлы; 

кәрлі; қатал; қаһарлы; мейірімсіз; 

уытты; ызғарлы：中国人民在反【ет.】

统治时期遭受的苦难极为～.②тұрақты; 

қою：异香～ тұрақты жағымды иіс.③

қызған; қыздырылған; жалынды：～的

阳光  кызған күн.  

【酷虐】kùnüè【 сын.】 азаптау; езу; 

қысу; жаншу; жәбірлеу; зорлық 

қылу：～成性  табығатты жәбірлеу. 

【酷热】kùrè【сын.】аптап; қапырық; 

ыстық：～的盛夏  аптапты жаз ортасы. 

【酷暑】 kùshǔ【 зат.】 аптапты жаз; 

қапырық жаз ： ～ 难 耐    шыдап 

болмайтындай аптапты жаз. 

【酷似】kùsì【 ет.】қатты ұқсайтын; 

көшірме; екі тамшыдай ұқсайтын：她

长得～母亲  Ол анасына қатты ұқсайды. 

【 酷 肖 】 kùxiào< 书 > 【 ет. 】 нақ 

ұқсайтын; дәл өзі; қатты ұқсайтын; 

көшірме; екі тамшыдай ұқсайтын：～

其父 Ол әкесінің дәл өзі. 

【 酷 刑 】 kùxínɡ 【 зат. 】 қатаң 

азаптау ： ～ 逼 供   қатты азаптап 

мойындату.  
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kuā 

【夸】kuā【ет.】① арттыру; асырып 

жіберу; көптіру; ұлғайту：他把这点小

事～得比天还大  Ол маңызсыз нәрсені 

де көпіртіп айтады. ② дәріптеу; 

мадақтау; мақтау ： 人 人 都 ～ 她  

Адамдардың барлығы оны мақтайды.  

【夸大】kuādà【ет.】арттыру; асырып 

жіберу; көптіру; ұлғайту ： ～ 缺 点  

укемшіліктерін асыра айту.  

【 夸 大 狂 】 kuādàkuáng мақтаншақ; 

өзін-өзі артықпын деп санау; ұлықтық 

маниясы. 

【夸大其词】 kuādà qící   арттыру; 

асыру; асырып айту; асырып жіберу; 

дабырайту; көптіру; ұлғайту.  

【夸大其辞】kuādà qící     “夸大其词”  

мағынасында. 

【夸诞】kuādàn〈书〉【 сын.】бөсу; 

мақтану ： ～ 之 词 ， 不 足 为 信   

Мақтаншақ сөз дәлел бола алмайды. 

【夸父追日】Kuāfù zhuī rì   Куафудың 

күнді қууы; қолынан келмейтін іске бел 

буу; Шіренбе қаз, өнерің аз. 

【夸海口】kuāhǎikǒu   шегін білмей 

мақтану; күшін ескермей мақтанға 

салыну. 

【 夸 奖 】 kuājiǎnɡ 【 ет. 】 дәріптеу; 

мадақтау; мақтау：大家～他做了一件

好事   Көпшілік оны бір жақсы іс 

жасады деп мақтады . 

【夸克】kuākè【зат.】кварк 

【夸口】kuākǒu【ет.】бөсу; мақтану：

你别～，先做给大家看看   Сен көп 

мақтанбай, алдымен көпшілікке 

көрсетіп  жаса. 

【夸夸其谈】kuākuāqítán   көп сөйлеу; 

мылжыңдау; сөзшеңдікке салыну. 

【夸示】kuāshì【ет.】мақтану; мұрнын 

шүйіру. 

【夸饰】kuāshì【ет.】әрлендіру; әрлеу; 

боямалау; бояу：文笔朴实，没有半

点～  Оның әдеби шеберлігі қарапайым, 

ешқандай боямалауы жоқ. 

【夸脱】kuātuō  кварта. 

【夸耀】kuāyào【ет.】мақтану; өзін өзі 

мақтау：他从不在人面前～自己   Ол 

ешқашан адамдардың көзінше өзін 

мақтап көрген жоқ. 

【夸赞】kuāzàn【 ет.】 асыра мақтау; 

дәріп қылу; дәріптеу; көкке көтеру; 

мадақтау; мақтауын жеткізу：人们都～

她心灵手巧  Адамдардың барлығы оны 

жарқын басты, алтын қолды деп 

мақтайды. 

【夸张】kuāzhānɡ①【сын.】арттыру; 

асырып жіберу; көптіру; ұлғайту：这种

说法实在太～了   Мына аргумент 

шынында да тым асыра айтылған екен. 

②【 зат. 】 әсірелеу; күшейту; асыра 

теңеу; гиперболалық теңеу.③【 зат.】

аса зор; шексіз. 

【 夸 张 法 】 kuāzhāngfǎ  әсірелеу; 

күшейту. 

【夸嘴】kuāzuǐ〈口〉【ет.】мақтану; 

өзін өзі мақтау. 

姱 kuā< 书 >әдемі; әдеміше; әдеміше 

келген; жағымды; көз тартатын; 

қызықтыратын; пішінді; сүйкімді; 

тартымды; шырайлы. 

 

kuǎ 

【侉】kuǎ〈方〉【сын.】①жергілікті 

акцент.②абажадай; арбиған; ауыр; зор; 

қолайсыз; қалың; қатқыл; бойшаң; ірі：

几年不见，长成个～大个儿  Бірнеше 

жыл көрмеп едим, бойы өсіп кетіпті. 

【侉子】kuǎ·zi<方>【зат.】жергілікті 

акцентпен сөйлейтін жат жерлік. 

【垮】 kuǎ 【 ет. 】① күйреп құлау; 

опырылу; опырылып құлау; бұзылып 

қалу; қирау; құлап қалу; құлау：别把身

体累～了  Денсаулағыңды бұзып алма.

②пәлеге ұшырау; сәтсіздікке ұшырау：

打～了敌人   қарсыласын сәтсіздікке 

ұшырату.③   әлсіздену; бұзылу; кему; 

нашарлану. 

【垮塌】 kuǎtā 【 ет.】 апат; күйреу; 

қирау; құлау：桥身突然～   Кенеттен 

көпір құлап кетті.  

【垮台】kuǎtái【ет.】пәлеге ұшырау; 

сәтсіздікке ұшырау. 

 

 

kuà 

 

【挎】kuà【ет.】①қолында алып жүру; 

көтеріп жүру; қолында ұстап жүру：两

个 女 孩 子 ～ 着 胳 膊 向 学 校 走 去  

Кішкентай екі қыз қол ұстасып 

мектепке қарай бара жатыр.②иығында 

асылып тұру; иығына асып алу：～着

照相机   Иығына фотоаппарат асып 

алған. 

【挎包】kuàbāo (～儿)【зат.】белбеуі 

ұзын сөмке; ұзын баулы сөмке. 

【 挎 斗 】 kuàdǒu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
мотоцикл коляскасы; коляскалы 

мотоцикл. 

【 胯  】 kuà 【 зат. 】 жамбас; жая; 

сан：～下  санының астында; аяғының 

арасында. 

【胯裆】kuàdānɡ【зат.】артқы тесік; 

бұт.  

【胯骨】kuàɡǔ【зат.】жамбас сүйек.  

跨 kuà①【ет.】аттап ену; аттау; аттап 

кету：～进大门  Қақпадан аттап кіру.②

【 ет. 】 салт; мініп жүру; үстінде 

отыру：～在马上   аттың үстінде отыру.

③【ет.】арамызда; арада; аралық：～

年度  келер жылға өтіп бара жатқан.④

бүйір; жақ; қабырға; қаптал：～院儿  

бүйір жақтағы аула. 

【跨度】kuàdù【 зат.】①ұшу; ұшып 

өту.②аралық：时间～大  үлкен уақыт  

аралығы. 

【 跨 国 公 司 】 kuàɡuó-ɡōnɡsī  

Ұлтаралық компания; Трансұлттық 

корпорация. 

【跨栏】kuàlán【зат.】кедергілі жүгіру; 

тосқауылды жүгіріс. 

【跨年度】kuàniándù   келесі жылға 

өтуші;и келер жылға ауысушы：～工程  

екі жылға жоспарланған құрылыс. 

【跨线桥】 kuàxiànqiáo  жол өтпесі 

(жолдың кесіп өтетін жеріне көпір 

жасап, бірінің үстінен бірін өткізу). 

【跨院儿】 kuàyuànr 【 зат. 】 бүйір 

жақтағы аула; қапталдағы аула. 

【跨越】kuàyuè【ет.】кесіп өту; ауысу; 

көшу; шығу：～了几个世纪  Бірнеше 

ғасырларды қамту. 

 

 

kuǎi 

【 㧟  】 kuǎi 〈 方 〉【 ет. 】 қасу; 

тырнау：～破了皮   Терісін тырнап 

тастады. 

㧟  kuǎi〈方〉【ет.】①қолында алып 

жүру; қолында ұстап жүру; көтеріп 

жүру：～着小篮   Қолында кішкене 

себетті ұстап алған.②алу; батырып алу; 

шығарып алу：从桶里～水  Шелектің 

ішінен су алу. 

【蒯  】 kuǎi【зат.】①қалың қамыс.②
(Kuǎi)фамилияға қолданылады. 

 

 

kuài 

 

【 会  】 kuàiбұлайша; жалпы; 

әйтеуір：～计  жалпы есеп. 

【会计】kuài·jì【зат.】①бухгалтерия; 

есепшілік (бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырып, жүргізетін есеп 

аппараты; бухгалтерлік есепті жүргізу).

②бухгалтер; есеп жүргізуші; есепші. 

【 会 计 处】 kuàijìchù  бухгалтерия; 

есепшілік. 

【 会 计 师 】 kuàijìshī 【 зат. 】 ①

бухгалтерияны жүргізуші орган. ②
бухгалтер; есеп жүргізуші; есепші. 

【 会 计 学】 kuàijìxué  бухгалтерия; 

есепшілік. 

【会计员】kuàijìyuán  бухгалтер; есеп 

жүргізуші; есепші. 

块 (塊 ) kuài① (～儿 )【 зат.】 тілім; 

шағым; кесек; құйма; сом：把肉切成～

儿   етті тілімдерге кесу.②【мөл.】

кесек; құйма; сом：两～香皂  екі кесек 

иіс сабын. ③ 〈 口 〉【 мөл. 】 юань; 

доллар：三～钱  үш юань. 

【块儿八毛】kuài·er-bāmáo<口>  бір 

юань шамасында. 

【块根】kuàiɡēn【зат.】тамыр жеміс; 

тамыр сабақтар (кейбір тамада 
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қолданылатын өсімдіктердің 

тамырлары). 

【块规】kuàiguī  калибрленген плитка; 

плиткалар блогы. 

【 块 集 岩 】 kuǎijíyán  агломерат 

(таужыныстар сынықтарының 

борпылдақ жиынтығы; кесектелген 

ұсақ руда немесе руда шаңы). 

【块茎】kuàijīnɡ【зат.】жеміс сабақ. 

【块垒】 kuàilěi< 书 >【 зат.】 жаны 

қиналу; кеудесінде  тас тұру：借酒浇心

中～    Алкогольді ішімдік арқылы 

жанының жарасын жазу. 

【块儿】kuàir【зат.】①〈口〉кесек; 

тілім; шағым：这人～很大  Мына адам 

ірі кесек екен.②〈方〉 аумақ; жері; 

сала; телім; учаске：我在这～工作好几

年了   Мен осы жерде бірнеше жыл 

жұмыс жасағанмын. 

【块头】kuàitóu<方>【зат.】бой：大～  

биік бойлы. 

【块状山】  kuàizhuàngshān   массивтік 

таулар; үйінділі таулар. 

【块状岩】  kuàizhuàngyán  массивтік 

тұқым. 

【快  】kuài①【сын.】дереу; жедел; 

тез; шапшаң; шұғыл：他进步很～  Ол 

өте жылдам жүреді.②【зат.】жеделдік; 

жүйріктік; жылдамдық; шапшаңдық：

这种汽车在柏油路上能跑多～?  Мына 

көлік асфальттік жолда қанша 

жылдамдықпен жүре алады? ③ 副
жылдамырақ; тезірек; 

шапшаңырақ ： ～ 来 帮 忙   тезірек 

көмектесуге кел.④副 көп кешікпей; 

тезден：你再等一会儿，他～回来了  

Сен тағы біраз күт, ол көп кешңкпей 

келеді.⑤【 сын.】 амалшыл; жүйрік; 

зейінді; зерек; тапқыр：脑子～   ойы 

зерек. ⑥ 【 сын. 】 жіңішке; өткір; 

үшкір：菜刀不～了，你去磨一磨  

Асхана пышағы өткір емес, сен барып 

өткірлеп жіберші.⑦ақ көңіл; әділ; тура 

сөзді; турашыл ： ～ 人 ～ 语   Әділ 

адамның сөзі әділ.⑧жақсы көңіл күйде 

болу; көңіл күйі көтеріңкі болу：大～

人心  Көңіл күйі керемет.⑨ күзетші; 

қарауылшы：捕～   тыңшы; ізші.⑩

(Kuài)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【快板儿】kuàibǎnr【зат.】 «куайбань» 

- өлең; тақпақ. 

【快报】 kuàibào【 зат.】 бюллетень 

(саяси мәні бар оқиға туралы қысқа 

мәлімдеме); жеделхат. 

【快步流星】kuàibùliúxīnɡ   жақсарыс; 

озықтық; оңалыс; прогресс; ілгерілік. 

【快餐】kuàicān【зат.】фаст-фуд. 

【 快 车 】 kuàichē 【 зат. 】 экспресс 

пойызы; жедел пойыз. 

【快车道】kuàichēdào【зат.】жоғары 

жылдамдықта жүруге болатын  жол. 

【快当】 kuài·dɑnɡ【 сын.】 ебдейлі; 

елпек; пысық; тындырымды; шапшаң; 

ширақ. 

【快刀斩乱麻】kuàidāo zhǎn luànmá   

батыл қимылдау. 

【快递】kuàidì【зат.】экспресс-пошта; 

жедел пошта. 

【快感】kuàigǎn【зат.】айыз; ғанибет; 

рақаттылық; сүйсінушілік; құшырлану; 

ләззат; рақат：好的歌舞节目能给人

以～   Жақсы ән-билер бағдарламасы 

адамға ғанибет сыйлауы мүмкін. 

【快活】kuài·huo【сын.】ашық жүзді; 

жайдары; көңілді; қабақ шытуды 

білмейтін：提前完成了任务，心里觉

得很～  Сабақтарын ертерек орындап 

қойғандықтан көңілі жайдарыланды. 

【快货】kuàihuò【зат.】өтімді тауар; 

тез сатылып кететін тауар. 

【 快 件 】 kuàijiàn 【 зат. 】 ① жедел 

жеткізіп беру.②жедел пошта; экспресс-

пошта. 

【 快 捷 】 kuàijié 【 сын. 】 жүйрік; 

жылдам; тез; ұшқыр; шапшаң：他迈

着～的步伐走在最前头  / Ол үлкен 

адым тастай жүріп ең алдында бара 

жатты. 

【快捷键】kuàijiéjiàn【зат.】тез теруге 

арналған пернелер. 

【快镜头】 kuàijìnɡtóu【 зат.】жарық 

күшінің объективі. 

【快乐】kuàilè【 сын.】 ашық жүзді; 

жайдары; көңілді; қабақ шытуды 

білмейтін ： 祝 您 生 日 ～    Туған 

күніңмен құттықтаймын. 

【快乐主义】kuàilè zhǔyì  гедонизм; 

күйтшілдік (адам рақат тұрмысқа 

тырысады дейтін көне грек ілімі). 

【 快 马 加 鞭 】 kuàimǎjiābiān  

жылқыларды шықпырту; атқа қамшы 

басу. 

【快慢】 kuàimàn 【 зат. 】 жеделдік; 

жүйріктік; жылдамдық; шапшаңдық：

这 艘 轮 船 的 ～ 怎 么 样 ?  Мына 

пароходтың жылдамдығы қандай? 

【快门】kuàimén (～儿)【зат.】сұқпа; 

ысырма; фотоаппараттың ысырмасы. 

【快枪】kuàiqiānɡ【 зат.】тез ататын 

мылтық. 

【快人】kuài rén  тік адам; бір жақты 

адам; тура адам 

【快人快语】kuài rén kuài yǔ   ақ көңіл; 

әділ; тура сөзді; турашыл.  

【快三步】 kuàisānbù 【 зат. 】 Вена 

вальсі. 

【快事】kuàishì【зат.】қуаныш; мәре-

сәре; мейрам; мерей; сүйініш; 

шаттық：好友相逢，畅叙别情，实为

一大～   Жақсы досыңмен кездесіп, 

ашық әңгімелесу шынында да үлкен 

қуаныш. 

【快手】 kuàishǒu ( ～儿 ) 【 зат. 】
алдыңғы қатарлы; екпінді; озат; 

шапшаң жүрісті; шапшаң істегіш. 

【快书】kuàishū【 зат.】шапшаң сөз; 

жаңылтпаш. 

【 快 速 】 kuàisù 【 сын. 】 жүйрік; 

жылдамдықты; тез; шапшаң：～炼钢  

болатты жедел еріту. 

【快速犁】kuàisùlí  жедел жер жырту; 

тез жерді айдап тастау. 

【 快 艇 】 kuàitǐnɡ 【 зат. 】 яхта 

(кішкентай кеме) 

【快慰】kuàiwèi【 сын.】қамтамасыз 

ету; қанағаттандыру; қанағаттану; 

разылық ： 得 知 近 况 ， 不 胜 ～  

Жағдайды білмей тұрып, разылыққа 

берілме. 

【快信】 kuàixìn【 зат.】 телеграмма; 

жедел хат; экспресс-поштамен келген 

хат. 

【快性】kuài·xinɡ<方>【сын.】жақсы 

көңіл-күй; жоғары көңіл күй：他是

个～人，想到什么就说什么    Ол бір 

көңілді адам, не ойласа соны айта 

салады . 

【快婿】kuàixù<书>【зат.】мінсіз өгей 

ұл：乘龙～  мінсіз өгей ұл. 

【 快 讯 】 kuàixùn 【 зат. 】 төтенше 

асығыс шығарылым: төтенше асығыс 

хабарлама. 

【快要】 kuàiyào 副 тез арада; көп 

кешікпей; тезден：她长得～跟妈妈一

样高了  Тез арада оның бойы анасымен 

бірдей болып өсті. 

【快意】kuàiyì【сын.】жағымдылық; 

жайдарылық; сүйкімділік：微风吹来，

感 到 十 分 ～   Самалдың соғуынан 

бойды толық жайдарылық биледі. 

【快鱼】kuàiyú    “鲙鱼”   мағынасында. 

【 快 运 】 kuàiyùn 【 ет. 】 экспресс 

(төтенше шапшаң жүретін пойыз я 

кеме). 

【快照】   kuàizhào  жедел фото; 

жылдам сурет шығару. 

【快中子】kuàizhōngzǐ  жедел нейтрон; 

жылдам нейтрон. 

【快嘴】kuàizuǐ【зат.】ауыз жаппас; 

көк ауыз; көк езу; мылжың; сөзқұмар. 

【侩 】kuài   бітуажа; делдал; маклер 

(сауда биржалық келісімдер жасағанда 

арада жүретін адам)：市～  филистер 

(ой-өрісі тар адам, тоғышар). 

【 郐 】 Kuài ① Қазіргі Шандун 

провинциясының территориясында 

болған көне замандағы князьдік. ②

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【哙】kuài〈书〉жұту; жұтыну; қылғу. 

【 狯 】  kuài 〈 书 〉 ғаяр; жәдігөй; 

қуланған; қулықты; тақыс; арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық：狡～арам ойлы. 

【浍 】kuài〈书〉арық. 

【脍】 kuài〈书〉①жентек; турама; 

ұсақ туралған; фарш (бір нәрсенің 

ішіне майдаланып салынған ет т. б.).②
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турау：～鲤  майдалап туралған тұқы. 

【脍炙人口】kuài zhì rén kǒu   атақты; 

көпшіліктің көңілінен шыққан. 

筷 kuài   таяқшалар ： 碗 ～  ас 

құралдары; кесе мен таяқшалар. 

【筷子】kuài·zi【зат.】асқа арналған 

таяқшалар ：一双～   бір жұп асқа 

арналған таяқшалар. 

鲙 (鱠 ) kuài [鲙鱼 ]( kuàiyú)【 зат.】
илиша майшабағы. 

 

kuān 

【宽 】kuān①【сын.】алшақ; жалпақ; 

кең：这条马路很～  мына көше өте кең 

екен.②【зат.】ен; жалпақтық：这条河

有一里～   Мына өзеннің кеңдігі бір 

лиге тең. ③【ет.】жеңілірек; оңайырақ; 

мерзімін ұзарту：～限  мерзімін ұзарту. 

④【сын.】ақкөңілділік; кең пейілділік; 

кек сақтамаушылық; 

қайырымдылық：～容   ақкөңілділік; 

жайбарақаттық; кең пейілділік; кіші 

пейілдік.⑤【сын.】ауқат; ауқаттылық; 

әлділік; барлық; дәулеттілік; тоқтық：

他虽然手头比过去～多了，但仍很注意

节 约    Ол бұрынғыға қарағанда 

дәулеттірек болғанына қарамастан, әлі 

де үнемшілдікке көп көңіл бөледі. ⑥

(Kuān)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【宽敞】kuān·chɑnɡ【сын.】айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; мол：

这间屋子很～  Мына пәтер өте кең екен. 

【宽畅】 kuānchànɡ 【 сын. 】 жеңіл; 

оңай：胸怀～  көңілі жеңілдеп қалды. 

【宽绰】kuān·chuo【сын.】①айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; 

мол： ～的礼堂  кең салтанат залы.②
айқын; ашық; қалтқысыз; шын 

көңілден.③ауқат; ауқаттылық; әлділік; 

барлық; дәулеттілік; тоқтық：乡亲们的

生活越来越～了   Жерлестерімнің 

жағдайы бара бара ауқатты болып 

барады. 

【 宽 打 窄 用 】 kuān dǎ zhǎi yònɡ  

жұмсағанда үнемшіл болу керек; 

есептегенде қосымшасымен алу керек. 

【宽大】 kuāndà 【 сын. 】① алшақ; 

жалпақ; кең：衣袖～   кең жеңді.②

аямпаз; қамқор; мейірімді ：襟怀～

жүрегінің түбінде аямпаз.③жұмсақтық; 

кішіпейілділік; мейірімділік; 

ақкөңілділік; кең пейілділік; кек 

сақтамаушылық; қайырымдылық ：～

处理  мейірімділікпен қарау. 

【 宽 大 为 怀 】 kuāndà wéi huái   

ақкөңілділік; кең пейілділік; кек 

сақтамаушылық; қайырымдылық; 

ақкөңіл; кең пейілді; қайырымды. 

【宽带】kuāndài【зат.】кең белдеулі; 

кең алапты; кең ауқымды. 

【宽贷】 kuāndài【 ет.】 ақкөңілділік; 

жайбарақаттық; кең пейілділік; кіші 

пейілдік; жұмсақтық; кішіпейілділік; 

мейірімділік：如果再犯，决不～  Егер 

тағы да қылмыс жасаса жұмсақтық 

танытуға болмайды. 

【宽待】kuāndài【 ет.】жақсы қарау; 

жақсы қарым-қатынаста болу：～俘虏  

әскери тұтқындарға адамгершілікпен 

қарау. 

【宽度】kuāndù【зат.】ен; жалпақтық; 

кеңдік. 

【 宽 泛 】 kuānfàn 【 сын. 】 көп 

мағыналы; көп белгілі; көп мәнді; көп 

цифрлы：这个词的含义很～   Мына 

сөздің мағыналары көп.  

【 宽 广 】 kuānɡuǎnɡ 【 сын. 】 ①
айдынды; аумақты; байтақ; кең; 

көлемді; ұлан-байтақ; ұланғайыр：道路

越走越～   жол барған сайын кеңейіп 

бара жатыр.②кең; көлемі үлкен：～的

艺术领域  кең көлемді өнер саласы.③

ақкөңіл; кең пейілді; қайырымды：胸

怀～   көңілі кең аққөңіл.  

【宽轨】kuānguǐ  алшақ рельсті; ашшақ 

рельстер. 

【宽和】 kuānhé【 сын.】 жақсылық; 

қайырымдылық; мейірбандық; 

мейірбандылық; мейірімділік; 

рақымдылық; ізгілік; көңілшектік：性

情～   мінезі мейірбан. 

【宽宏】kuānhónɡ【сын.】ақкөңілділік; 

кең пейілділік; кек сақтамаушылық; 

қайырымдылық：～大【мөл.】   кең 

пейілділік. 

【 宽 宏 大 量 】 kuānhónɡ dàliànɡ    

мейірімділік; рақымдылық; 

қайырымдылық; мейірбандық; 

мейірбандылық; ізгілік; көңілшектік; 

ақкөңілділік; кең пейілділік; кек 

сақтамаушылық. 

【宽洪】kuānhónɡ①【сын.】аумақты; 

байтақ; кең; ұшы-қиырсыз; шексіз：～

的歌声  байтақ ән.②ақкөңілділік; кең 

пейілділік; қайырымдылық; 

мейірімділік; көңілшектік; 

рақымдылық; мейірбандық; 

мейірбандылық; ізгілік; кек 

сақтамаушылық. 

【宽厚】 kuānhòu 【 сын. 】① адал; 

жақсы; қайырымды; мейірман; 

мейірімді; рақымды; игі; ізгі.②ақкөңіл; 

кең пейілді; қайырымды ： 为 人 ～  

адамдарға қайырымды. ③ ақкөңіл; 

ақпейіл; ақпейілді; аңқылдақ; елпілдек; 

жайдары; иі жұмсақ; кішіпейіл; 

қалбалақ. 

【宽假】 kuānjiǎ<书 >【 ет.】 аямпаз; 

қамқор; мейірімді. 

【宽解】 kuānjiě【 ет.】 алдаусырату; 

басу айту; жұбандыру; жұбату; 

жұбаурату：母亲生气的时候，姐姐总

能设法～   Апам ашуланған кезде, 

әпкем үнемі оны жұбатудың амалын 

таба алады. 

【宽旷】kuānkuànɡ【сын.】айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; 

мол：～的草原   айдынды дала; кең 

байтақ дала.  

【宽阔】kuānkuò【сын.】①айдынды; 

аумақты; даңғырадай; еркін; кең; 

мол：～平坦的大道  кең әрі тегіс жол.

②ақкөңіл; кең пейілді; қайырымды：

思路～  кең пейілді ойлар. 

【宽让】kuānrànɡ【ет.】беру; босатып 

беру. 

【 宽 饶 】 kuānráo 【 ет. 】 ғафу ету; 

кешіру; кешірім жасау：依法惩治，决

不～  Заңға сәйкес жазалансын, кешірім 

жасау мүмкін емес. 

【宽容】kuānróng【ет.】ақкөңілділік; 

жайбарақаттық; кең пейілділік; кіші 

пейілдік; жұмсақтық; кішіпейілділік; 

мейірімділік ： 大 度 ～  кең пейілді 

қайырымдылық. 

【宽赦】 kuānshè【 ет.】 аяу; есіркеу; 

жан ашу; мүсіркеу; рақым ету. 

【宽舒】kuānshū【сын.】①босаңдық 

жасау; босаңсу; жұмсақтық істеу：心

境～  сезімдері босаңсып кетті.②емін-

еркін; еркін; еркін түрде; ешбір 

қысылып-қымтырылмай 

【 宽 恕】 kuānshù 【 ет. 】 ғафу ету; 

кешіру; кешірім жасау. 

【宽松】kuān·sōnɡ【сын.】①босату; 

босаңсу; бетімен жіберу; босаңдатып 

жіберу.②емін-еркін; еркін; еркін түрде; 

ешбір қысылып-қымтырылмай：～衫
ешбір қысылып-қымтырылмай тұратын 

жейде.③ақкөңіл; кең пейілді;：～和谐

的环境  қайырымды әрі үйлесімді орта.

④ қайырымды әлді; ауқатты;бардам; 

дәулетті; күйлі; малды; тоқ：工资提高

了，手头～多了  Жалақы көбейсе 

қолдағы дәулет те көбейеді. 

【宽慰】kuānwèi①【ет.】алдаусырату; 

басу айту; жұбандыру; жұбату; 

жұбаурату：她用温和的话语～着妈妈  

Ол жылы сөздерді пайдаланып анасын 

жұбатты. ② 【 сын. 】 сәйкес келу; 

үйлесу; қанықтыру; қандыру; риза болу; 

мәз болу：她感到很～  Ол қатты риза 

болды. 

【 宽 限 】 kuānxiàn 【 ет. 】 мерзімін 

ұзарту; мерзімін создыру：我们借的东

西还要用，请你～几天    Біз жалға 

алған зат әлі де керек болып тұр, 

бірнеше күнге мерзімін ұзартсаң. 

【宽心】 kuānxīn【 ет.】 уайымдамау; 

қобалжымау; қайғырмау; алаңдамау. 

【宽心丸儿】 kuānxīnwánr 【 зат. 】
ауруды қалдырушы дәрілер; 

тыныштандырушы дәрілер. 

【宽衣】kuānyī【ет.】шешу; шешіну; 

шешіп алу：屋里热，请～   Бөлме 

ыстық, шешіне беріңіз. 

【宽银幕】 kuānyínmù  кең экран; 
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ауқымды экран; аумақты экран. 

【宽银幕电影】 kuānyínmù diànyǐnɡ   

кең экранды фильм. 

【宽宥】kuānyòu <书>【ет.】ғафу ету; 

кешіру; кешірім жасау. 

【 宽 余 】 kuānyú 【 сын. 】 ①
артықшылық; мол; молдық; молшылық.

②ауқат; ауқаттылық; әлділік; барлық; 

дәулеттілік; тоқтық：他近两年手头～

多了    Оның осы екі жылдан бері  

дәулеті асып барады. 

【 宽 裕 】 kuānyù 【 сын. 】 ауқат; 

ауқаттылық; әлділік; барлық; 

дәулеттілік; тоқтық：生活一天天～起

来   Өмірі күннен күнге ауқатты болып 

жақсарып бара жатыр . 

【 宽 窄 】 kuānzhǎi 【 зат. 】 ен; 

жалпақтық; көлем; мөлшер; шама. 

【宽展】 kuānzhǎn <方 >【 сын.】①
көңілді; қуанарлық; қуанған; қуанышты; 

мәз; шат; шаттанған：听他们一说，心

里～多了   Олардың бір сөйлегенін 

естігеннен, көңілі шаттанып қалады.②

алшақ; жалпақ; кең：～的院落  кең үй.

③ауқат; ауқаттылық; әлділік; барлық; 

дәулеттілік; тоқтық：日子过得还算～   

Күндері тоқшылықта өтіп жатыр деп 

есептеуге болады. 

【 宽 纵 】 kuānzònɡ 【 ет. 】 бетінен 

қақпау; еркіне қоя беру; қостау; құп деу; 

құптай беру; мақұлдай беру：不要～孩

子  Баланың айтқанын мақұлдай беруге 

болмайды. 

 

髋 (髖 ) kuān [髋骨 ]( kuānɡǔ)【 зат.】
жамбас сүйек. 

 

kuǎn 

【 款  】 -1kuǎn ① адал; ақкөңіл; 

шын：～曲  сыпайылық.②қонак ету; 

сый көрсету; сыйлау：～客   қонақты 

құшақ жая күтіп алу . 

【款】 -2( 欵 ) kuǎn ①【 зат. 】 бап; 

параграф (кітапта я мақалада мәтіннің 

бір ойды тиянақтаған бөлігі; мәтіндегі 

мұндай үзінділерді көрсететін белгі).②

【зат.】қаражат; ақша：现～   қолма-

қол ақша. ③ ( ～儿 ) 【 зат. 】 жазба; 

жазу：落～儿   қолтаңбасын қою.④(～

儿)【зат.】өрнек; үлгі：这是刚出厂的

新 ～ 风 衣   Мынау жақында ғана 

фабрикадан шыққан жаңа үлгідегі 

күртеше. 

【款】 -3(欵 ) kuǎn <书 > дүкілдету; 

дүкілдеу; зырқылдау; қағу; сартылдау; 

соғу; тақылдату; тарсылдату; тарсылдау; 

тоқылдату; тықылдату：～门   есікті 

тақылдату. 

【款】 kuǎn <书> ақырын; баяу; бәсең; 

жай; шабан：～步   ақырын жүру. 

【款步】kuǎnbù【ет.】ақырын жүру; 

жай басу; баяу жүру; жайбасар：～漫

游  ақырын жүріп бара жату. 

【款待】kuǎndài【ет.】қонак ету; сый 

көрсету; сыйлау：～客人    қонақты 

сыпайы күту. 

【款冬】 kuǎndōnɡ【 зат.】 өгейшөп; 

тозғанақ. 

【款额】kuǎn’é【зат.】сметалық құн; 

сметалық ақша; сметалық сомма. 

【款款】kuǎnkuǎn <书>①【сын.】ақ 

көңіл; ақжүрек; ақпейілді ： ～ 深 情  

шын жүректі махаббат.②副 ақырын; 

баяу; бәсең; жай; шабан. 

【款留】kuǎnliú【ет.】қалуын сұрану; 

дос ретінде қалуын өтіну. 

【 款 洽 】 kuǎnqià 【 сын. 】 құрмет 

көрсетуші; сыпайы; ізетті ： 情 意 ～  

сыпайы сүйіспеншілік. 

【款曲】kuǎnqū <书> 【ет.】ұқыпты; 

ыждағатты; ықыласты; ынталы; 

сыпайы; жылы жүзді. 

【款式】kuǎnshì【зат.】нысан; пішін; 

түр; үлгі：～新颖   ерекше тек қана 

өзіне тән пішін. 

【 款 项 】 kuǎnxiàng 【 зат. 】 ① бап; 

параграф (кітапта я мақалада мәтіннің 

бір ойды тиянақтаған бөлігі; мәтіндегі 

мұндай үзінділерді көрсететін белгі).②
қаражат; ақша. 

【款型】kuǎnxínɡ【зат.】өрнек; үлгі：

时髦的～  жаңа үлгі. 

【款识】kuǎnzhì【зат.】①нақыс; ою; 

өрнек жасау.②жазба; жазу. 

【款子】 kuǎn·zi<口 >【 зат.】 ақша; 

қаражат; сомма ：汇一笔～   ақша 

аударымы 

窾 kuǎn 〈 书 〉 бостық; ешнәрсесі 

жоқтық; қуыстық; құр бостық. 

 

 

kuānɡ 

 

【匡】kuānɡ①〈书〉дұрыстау; жөндеу; 

оңдау; түзеу：～谬  қателерді түзету.②

〈 书 〉 болысу; жәрдем беру; 

жәрдемдесу; көмек көрсету; 

көмектесу：～我不逮   маған кателерді 

түзетуге көмектес. ③ < 方 > 【 ет. 】
бағасын кесу; бағалатқызу; бағалату; 

бағалау; зерттеу：～计    бағалау.④
бағамдау; болжау; долбарлау; жобалау; 

топшылау; ұйғару; шамалау ： 不 ～  

болжам жасама. ⑤ (Kuānɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【匡扶】kuānɡfú〈书〉【ет.】болысу;  

жәрдем беру; жәрдемдесу; көмек 

көрсету; көмектесу. 

【匡复】kuānɡfù<书>【ет.】жаңадан 

жөндеу; қалпына келтіру ： ～ 社 稷  

мемлекетті қалпына келтіру. 

【匡救】kuānɡjiù【 ет.】 есін кіргізіп 

дұрыс жолға салу. 

【 匡 谬 】 kuānɡmiù< 书 > 【 ет. 】

қателерді түзету：～正俗  мінезіндегі 

қателерді түзету. 

【匡时】 kuānɡshí<书 >【 ет.】 қиын-

қыстау кезеңде құтқару ： ～ 救 世  

әлемді қиын-қыстау кезеңінен құтқару. 

【 匡 算 】 kuānɡsuàn 【 ет. 】 есеп 

айырысу; есептесу; төлеп құтылу; төлеу. 

【匡正】 kuānɡzhènɡ【 ет.】 бірыңғай 

қылу; бірыңғайлау; жөнге салу; реттеу; 

тәртіптеу; үйлестіру：～时弊   сол 

кезеңдегі апатты жағдайларды реттеу. 

【匡【шыл.】】kuānɡzhù【ет.】болысу; 

ермек ету; жәрдем беру; жәрдем жасау; 

жәрдем көрсету; жәрдемдесу; көмек 

көрсету; көмектесу. 

诓 (誆 )kuānɡ【ет.】алдап кету; алдау; 

басын айналдыру; жалған айту; өтірік 

айту：～人  өтірікші адам. 

【诓骗】 kuānɡpiàn【 ет.】 алдағыш; 

алдампаз; алдамшы; алдаушы; 

жалғаншы; жәдігөй; өтірікші. 

哐 kuānɡ【ел.】сарт; тарс：～的一声，

脸盆掉地上了    Тарс деген дыбыс 

шықты, леген жерге түсіп кетіпті. 

【哐当】kuānɡdānɡ【ел.】сарт; тарс; 

қарс; сұрт：～一声，门被踢开了  Тарс 

еткізіп есікті теуіп ашу. 

【哐啷】kuānɡlānɡ【ел.】сарт; сұрт; 

тарс; тұрс：他回身把门～一声关上了  

Ол қақпаны қарауылдаудан бас тартып 

есікті сарт еткізіп жауып кетті. 

洭 Kuānɡ 洭河，   Гуаңдуңдағы көне 

өзен атауы. 

【恇  】kuānɡ〈书〉жасқану; имену; 

қорқу; сескену; үрейлену; үрку; 

шошу：～惧  зәресі кету; қатты қорқу; 

шошыну; шошып кету. 

筐 kuānɡ ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 себет; 

кәрзеңке ： 粪 ～   тезек жинауға 

арналған себет. 

【筐子】 kuānɡ·zi 【 зат. 】 кәрзеңке; 

себет; себетше ： 菜 ～   көкөніске 

арналған себетше. 

 

kuánɡ 

【 狂  】 kuánɡ ① ашу қысу; ашу 

қысушылық; бұлқан-талқан 

болушылық; долданушылық; ыза буу; 

ыза кернеу ： 丧 心 病 ～ алжастыру; 

алжасу. ② құтырған; ашу кернеген; 

долданған; долы; есалаң：～风  долы 

жел.③ауыздықсыз; тізгінсіз; тоқтаусыз; 

ұстаусыз：～欢  тізгінсіз көңіл көтеру.

④ 【 сын. 】 кекірейген; көкірек; 

менменсінген; өркөкірек：你这话可说

得有点儿～   Сіздің сөздеріңіз тым 

менменсіген болып естіледі. 

【狂暴】kuánɡbào【сын.】ашу қысу; 

ашу қысушылық; бұлқан-талқан 

болушылық; долданушылық; ыза буу; 

ыза кернеу：性情～   ыза кернеге мінез. 

【 狂 奔 】 kuánɡbēn 【 ет. 】 абыржу; 
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әбігерлену; сенделу：战马～   саптағы 

ат әбігерленіп тұр. 

【狂飙】 kuánɡbiāo【 зат.】 дауылды 

жел ; дауыл (кенет соққан қатты жел). 

【狂草】 kuánɡcǎo【 зат.】 өзгермелі 

шапшаң жазу. 

【 狂 潮 】 kuánɡcháo 【 зат. 】 қатты 

толқын; күшті толқын. 

【狂放】kuánɡfànɡ【сын.】бейбастақ; 

жүгенсіз; азған; бұзық; бұзылған：性

情～  мінезі бұзық. 

【狂吠】 kuánɡfèi【 ет.】 байбайлау; 

бақыру; зарлау; өкіріп жылау; 

шарылдау; шыңғыру. 

【狂风】kuánɡfēng【зат.】①долы жел; 

дауыл：～暴雨   жаңбыр араласқан 

дауыл.②қатты дауыл; құйын. 

【狂风暴雨】 kuánɡfēnɡbàoyǔ  алай-

дүлей қатты жел; боран; дауыл. 

【 狂 欢 】 kuánɡhuān 【 ет. 】 қызулы 

қуаныш：～之夜   қызулы қуанышты 

мерекелік кеш. 

【 狂 欢 节 】 kuánɡhuānjié  карнавал 

(маска байлап өткізілетін сәулетті 

мереке). 

【狂劲】kuánɡjìn (～儿)【зат.】қызу 

импульс; екпінді шабыт. 

【狂劲】kuánɡjìnɡ【сын.】күшті; берік; 

қатты. 

【狂澜】kuánɡlán【зат.】жылым; иірім; 

тартпа ：力挽～   апатты жағдайды 

жөндеу. 

【狂怒】kuánɡnù【сын.】жынданған; 

зығырданы қайнаған; қатты кейіген. 

【狂气】kuánɡ·qi【сын.】менмендік; 

өркөкірек; өркөкіректік; тәкапарлық. 

【 狂 犬 病 】 kuánɡquǎnbìnɡ 【 зат. 】
гидрофобия; судан қорқушылық. 

【狂热】kuánɡrè【сын.】бірбеткейлік; 

жанкештілік; фанатизм (ешкімнің 

сөзіне құлақ қоймай, бірбеткейлікке 

салыну)：～情绪  бірбеткейлік сезім. 

【狂热性】kuánɡrèxìng  бой ұрулық; 

құлшынушылық; қызулық; сызбалық; 

тез елігушілік. 

【狂人】kuánɡrén【 зат.】① ауысқан; 

есалаң; есі ауысқан; есінен танған; 

жынданған; жынды; нақұрыс.②маньяк 

(манияға беріліп кеткен адам). 

【狂胜】kuánɡshènɡ 【ет.】быт-шытын 

шығару; жайпау; күйреу; талқандау：

主队以 8 比 0～客队   жергілікті 

команда қонақтар командасын 8-0 

есебімен күйретті. 

【狂涛】kuánɡtāo【 зат.】бүл; бүлік; 

бүліншілік. 

【狂妄】 kuánɡwànɡ【 сын.】 албыт; 

әулекі; бәңгі; делқұл; есер; соққан; 

шәлкес; бейбастақ; жүгенсіз：态度～  

өзін делқұл ұстау. 

【狂喜】kuánɡxǐ【 сын.】 қуаныштан 

есі шығу; есі кете қуану：他们相见

时～地拥抱在一起   Олар кездескен 

кезде қуаныштан есі кете бір бірін 

құшақтап тұрды. 

【狂想】 kuáng xiǎng【 ет.】① қиял; 

фантазия ： ～ 曲   рапсодия (халық 

жырлары тақырыптарына жазылған 

музыкалық шығарма). ② құрғақ қиял 

(керемет ойларға шомушылық). 

【 狂 想 曲 】 kuánɡxiǎnɡqǔ 【 зат. 】
рапсодия (халық жырлары 

тақырыптарына жазылған музыкалық 

шығарма). 

【狂笑】 kuánɡxiào【 ет.】 қарқылдап 

күлу; қатты күлу. 

 

【狂言】 kuánɡyán【 зат.】 бөспелік; 

даңғойлық; мақтангерлік; 

мақтаншақтық; мақтаншылық：口出～  

меммендікпен мақтана сөйлеу. 

【狂躁】kuánɡzào【сын.】айқай-ұйқай; 

бақ-шақ; ың-жың：多次的挫折，使他

变得越来越～  көп сәтсіздікке ұшырай 

беруі оның бара бара ақайлағыш болып 

өзгеруіне итермеледі. 

【诳】kuáng【ет.】①алдау; бұлаңдау; 

жадыгөйлену：你别～我   Сен мені 

алдама.②〈方〉ойдан шығарған бос 

сөз：他是和你～哩   Ол сені бос сөзге 

сендіріп жүр. 

【 诳 话 】 kuánɡhuà 【 зат. 】 бекер; 

жалған; лақап; өтірік/ 

【诳语】kuánɡyǔ【зат.】бекер; жалған; 

лақап; өтірік. 

 

kuǎnɡ 

【 夼 】 kuǎng 〈 方 〉【 зат. 】

географиялық атауларлы құрайды ：

大～ Дакуан. 

 

kuànɡ 

【圹】  kuànɡ① сағана; склеп; табыт 

(өлгендерді табытқа салып қоятын жер 

астындағы лақып)：打～  табыт қазу.②

<书> жазаң; жазық; тегіс. 

【圹埌】kuànɡlànɡ<书>【сын.】оба. 

【纩   】kuànɡ<书>  жібек мақтасы. 

【旷  】  kuànɡ①шөл; шөлді; елсіз; 

елсіз-күнсіз; кісі тұрмайтын ： ～ 野   

шөлді дала. ② ақкөңіл; кең пейілді; 

қайырымды：～达   кең пейілді. ③

жоғалту; залал көру：～课  сабағынан 

қалып қою.④【 сын.】 баруға рұқсат 

ету; жол беру; жіберу; кіруге рұқсат ету; 

өткеру; өткізу; өткізіп жіберу.⑤(Kuànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【旷达】kuànɡdá〈书〉【сын.】алшақ; 

жалпақ; кең：胸襟～  кең пейілді. 

【旷【ес.】 】kuànɡdài<书>【ет.】①
майталман; маңдай алды; озық; 

үздік：～文豪  майталман классик.②
қайталанбас кезең; алтын кезең. 

【旷荡】 kuànɡdànɡ 【 сын. 】① кең 

байтақ; көз жеткізсіз; ұшан-теңіз; ұшы-

қиырсыз; шегі жоқ; шексіз：～的草原  

кең байтақ дала.②ақкөңіл; кең пейілді; 

қайырымды ：心怀～  қайрымдылық 

сезімі. 

【旷废】kuànɡfèi【ет.】атып жіберу; 

жіберіп қалу; лақтырып жіберу; жүргізу; 

жіберу; ұшыру; қосу; іске қосу：～学

业  өз білімдерін іске қосу. 

【旷费】 kuànɡfèi【 ет.】 сарып ету; 

шашу; ысырап ету (босқа, орынсыз 

ақша шашу)：～时间  уақытын босқа 

сарып ету. 

【 旷 工 】 kuànɡɡōnɡ 【 ет. 】
қыдырымпаздық, жұмысқа келмеу 

(еңбек құқығында: қызметкердің 

жұмыс күні бойына дәлелсіз себеппен 

үш сағаттан астам уақыт жұмыста 

болмауы). 

【旷古】 kuànɡɡǔ①【 ет.】 айтқысыз; 

болмаған; болып көрмеген; ғаламат; 

кездеспеген：～未闻    бұрын соңды 

көрмеген ғаламат.②【 зат.】 ежелден; 

ежелден бергі; көптен. 

【 旷 课 】 kuànɡkè 【 ет. 】 оқуға 

қамсыздық таныту; оқуға 

немқұрайдылық таныту; салақсу; оқуға 

селқос қарау. 

【旷日持久】 kuànɡ rìchíjiǔ   ұзаққа 

созып жіберу;   шектен тыс созып 

жіберу. 

【 旷 世 】 kuànɡshì< 书 > 【 ет. 】 ①
майталман; маңдай алды; озық; 

үздік：～功勋  өз кезінде озық еңбек.②
өтіп кеткен ғасыр; өткен кезең. 

【旷野】kuànɡyě【 зат.】жазық дала; 

шөл дала; ашық дала. 

【旷远】 kuànɡyuǎn【 сын.】① алыс; 

қашық; ұзақ ： 江 面 浩 渺 ～  өзен 

шексізденіп ағып жатыр. ② < 书 > 

байырғы; бұрынғы; ежелгі; ескі：年

【ес.】 ～  бұрынғы кезең. 

【 旷 职 】 kuànɡzhí 【 ет. 】 өзінің 

міндеттеріне селқос қарау; 

қыдырымпаздық, жұмысқа келмеу 

(еңбек құқығында: қызметкердің 

жұмыс күні бойына дәлелсіз себеппен 

үш сағаттан астам уақыт жұмыста 

болмауы). 

【况  】-1 kuànɡ①жағдай; жай-күй：

情 ～  жағдай.②ғибрат; дәлелді мысал; 

мысал; өнеге; тағылым; тәлім; үлгі; 

үлгі-нұсқа：以古～今  Өткенді қазіргі 

уақытқа үлгі ретінде алу. ③ (Kuànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

况-2(況) kuànɡ<书>【жал.】одан басқа; 

ол аз болса; оның үстіне. 

【况且】kuànɡqiě【жал.】одан басқа; 

ол аз болса; оның үстіне. 

【况味】kuànɡwèi〈书〉【зат.】ахуал; 

жағдай：个中～，难以尽言   Бұл 

жағдай бойынша толық пікір білдіру 

қиын.  
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шөлді/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақкөңіл/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/айтқысыз/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жағдай/
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【矿 】 kuànɡ (旧读 ɡǒnɡ)【зат.】①кен; 

кен орны; кен ошағы.②кен：采～  кен 

шығару.③кен; кен ошағы; кеніш：露

天 ～ ашық түрдегі кеніш. ④
(Kuànɡ)фамилияға қолданылады. 

【 矿 藏 】 kuàng cáng 【 зат. 】 жер 

астындағы байлықтар; жер астындағы 

кең; жер қойнауы; кен：中国的～很丰

富  Қытай жер асты байлықтарына бай. 

【矿层】kuànɡcénɡ【зат.】кенді қабат. 

【矿产】 kuànɡchǎn【 зат.】 пайдалы 

қазбалар; пайдалы кендер. 

【矿场】kuànɡchǎnɡ  шахта; кен; кен 

ошағы; кеніш. 

【矿尘】kuànɡchén  кен шаңы. 

【矿床】kuànɡchuánɡ【зат.】кен; кен 

орны; кен ошағы. 

【矿灯】kuànɡdēnɡ【 зат.】шахталық 

шырақ; кеніштік шырақ. 

【矿工】 kuàng gōng【 зат.】шахтер; 

кен жұмыскері; кенші. 

【 矿 化 】 kuànghuà минералдау; 

минералмен құнарландыру; 

минералмен құнарту (топырақты 

минерал тұзбен байыту, құнарландыру).  

【矿化带】  kuànghuàdài  минералдау 

аймағы. 

【矿井】 kuànɡjǐnɡ【 зат.】 кен; кен 

ошағы; кеніш; шахта. 

【 矿 警 】 kuànɡjǐnɡ 【 зат. 】 тау 

полициясы. 

【矿坑】kuànɡkēnɡ【зат.】өндіру; өнім. 

【矿脉】kuànɡmài【зат.】жарық; желі 

(белгілі бір тау жынысы орналасқан 

жер жарықтары). 

【矿难】kuànɡnàn【 зат.】шахтадағы 

апат; кеніштегі авария. 

【矿区】kuànɡqū【зат.】кен; кен орны; 

кен ошағы. 

【矿泉】kuànɡquán【зат.】минералды 

көздер; минералды қайнар бұлақ. 

【 矿 泉 水 】 kuànɡquánshuǐ 【 зат. 】  

минералды су. 

【矿砂】 kuànɡshā【 зат.】 қиыршық; 

құм; құмдақ жер. 

【矿山】kuànɡshān【зат.】кен көзі; кен 

орны; қазба; кеніш; кен; кен ошағы. 

【 矿 石 】 kuànɡshí 【 зат. 】 ① кен; 

пайдалы қазба.②минерал. 

【矿水】kuànɡshuǐ【зат.】  минералды 

су. 

【矿体】kuàngtǐ кен; кен ошағы; кеніш. 

【 矿 物 】 kuànɡwù 【 зат. 】 жер 

астындағы байлықтар; жер астындағы 

кең; жер қойнауы; кен; минералдар. 

【矿物棉】kuànɡwùmián  минералды 

мақта. 

【 矿 物 纤 维 】 kuànɡwù xiānwéi   

минералды талшықтар. 

【矿物学】kuànɡwùxué   минералогия 

(минералдар туралы ғылым). 

【矿物学家】kuànɡwùxuéjiā  минералог 

(минералогия маманы). 

【 矿 物 油 】 kuànɡwùyóu 【 зат. 】
минералды май; минерал майы. 

【矿物质】kuànɡwùzhì  минералды зат. 

【矿盐】kuàngyán  галит; тас тұз. 

【矿业】kuànɡyè【зат.】кен өнеркәсібі; 

тау-кен өнеркәсібі. 

【矿业法 】  kuàngyèfǎ  кен өнеркәсібі  

туралы заң.; тау-кен өнеркәсібі туралы 

заң. 

【 矿 源 】 kuànɡyuán 【 зат. 】 жер 

астындағы байлықтар; жер астындағы 

кең; жер қойнауы; кен; металы бар жер 

қабаты：勘察～  жер қойнауын зерттеу. 

【矿渣】kuànɡzhā【зат.】боқат; қож; 

қоқыс (кеннен металл қорытқаннан 

кейін я тас көмір сияқты отынды 

жаққаннан кейін қалатын қалдық). 

【 矿 渣 砖 】 kuàngzhāzhuān 【 зат. 】  

қоқыс бетон (цемент; қоқыс және құм 

араластырып жасалған бетон). 

【 矿 脂 】 kuànɡzhī 【 зат. 】 вазелин 

(медицинада, техникада қолданылатын 

май). 

【矿柱】 kuànɡzhù 【 зат.】 кентірек; 

қарауыл (артиллерия прицелінің 

жылжымалы бөлігі). 

贶(貺) kuànɡ〈书〉марапаттау; сыйлық 

беру. 

絖)kuànɡ〈书〉   “纩”  мағынасында. 

框 -1 kuànɡ【 зат.】① жақтау; кәсек; 

рама.②(～儿) көсек; кішкентай рама; 

рамка; жиектеме; ілдірік ： 镜 ～ 儿  

көзілдірікке арналған  жиектеме. 

【框 】-2 kuànɡ(旧读 kuānɡ)①【зат.】

долбар; пішін; сұлба.②【 ет.】 желі; 

нобай; сұлба; схема; сызба; сызбанұсқа; 

тәсім; үлгі：把这几个字～起来  Мына 

тоғыз иероглифтерді схемаға салып кел.

③【ет.】жол; шек; шеңбер：不能～得

太死  өлгенше шек қоюға болмайды. 

【 框 定】 kuànɡdìnɡ 【 ет. 】 кедергі 

жасалған; шек қойылған. 

【框架】kuànɡjià【зат.】①ағаш дуал; 

қаңқа; негізгі қаңқа; тірек：完成主体～

工程  негізгі қаңқаны құрып бітіру.②
жақтаушалау; жиектеу; көмкеру. 

【框框】kuànɡ·kuɑnɡ (～儿)【зат.】①

долбар; пішін; сұлба. ② көсек; 

кішкентай рама; рамка. 

【框图】kuànɡtú【 зат.】желі; нобай; 

сұлба; схема; сызба; сызбанұсқа; тәсім; 

үлгі. 

【框子】 kuànɡ·zi【 зат.】 жиектеме; 

ілдірік; көсек; кішкентай рама; рамка：

眼镜～  көзілдіріктің жиектемесі. 

【眶 】kuànɡ   аңғалақ; көз ұясы; көз 

шарасы：热泪盈～  көзі ыстық жасқа 

толы. 

 

kuī 

【亏  】  kuī 【 ет. 】① залал; зиян; 

шығасы; шығын：盈～   пайда мен 

шығын. ② тапшылық; жетпеу; 

жетпеушілік; жетіспеушілік; кемдік：

理～ қателесу.③жәбірлендіру; жәбірлеу; 

жәбір көрсету; өкпелету; ренжіту ：

我～不了你  Мен сізді ренжітпеймін.④
арқасында; нәтижесінде; себебімен; 

себепті：～他提醒我，我才想起来 

/Оның менің есіме салғанының 

арқасында менің қазір ғана есіме түсті.

⑤жақсы шаруа; жап-жақсы іс; дұрыс. 

【亏本】kuīběn (～儿 )【 ет.】 залал; 

зиян; шығасы; шығын; жетімсіздік; 

жетіспеушілік; кемдік; тапшылық：～

生意  шығынға бата сату. 

【 亏 产 】 kuīchǎn 【 ет. 】 шығынды 

өндіріс; шығынға бата өндіру. 

【亏秤】kuīchènɡ 【ет.】①жеткізбей 

өлшенген; кем өлшенген; таразыдан 

жеп қалған：无论老人、小孩儿去买东

西，他从不～   Кәрі кісі болсын, 

кішкене бала болсын зат сатып алуға 

барғанда ол бәрібір жеткізбей бермейді.

② сілкілеу; шашылып-төгіліп азаю; 

шашылып-төгіліп кему. 

【亏待】 kuīdài【 ет.】жәбірлендіру; 

жәбірлеу; жәбір көрсету; өкпелету; 

ренжіту：你放心吧，我一定不～他  

Сен тыныштал, мен міндетті түрде оны 

ретжітпеуге тырысамын. 

【亏得】 kuī·de【 ет.】① арқасында; 

нәтижесінде; себебімен; себепті：～厂

里帮【 шыл.】我，才渡过了难关  

Зауыттың көмегінің арқасында, қиын 

жағдайдан шығып кете алдым.②дұрыс 

іс; жақсы іс. 

【 亏 短 】 kuīduǎn 【 ет. 】 аздық; 

жеткіліксіздік; кем шығу; тапшылық：

账上～1000元 / есептен 1000 юань кем 

шығып тұр. 

【亏负】kuīfù【ет.】①үмітін ақтамау; 

сенімінен шықпау：他～了大家的期望  

Ол көпшіліктің сенімінен шыға алмады.

② жәбірлендіру; жәбірлеу; жәбір 

көрсету; өкпелету; ренжіту. 

【 亏 耗 】 kuīhào ① 【 ет. 】 жұмсау; 

тұтыну; ұстау. ② 【 зат. 】 шығын; 

айырылу; босқа оздыру; босқа өткізу; 

жоғалту; жоғалу; жою; ысырап 

жасау：～很大  шығын өте көп. 

【亏空】 kuī·konɡ①【 ет.】 борышты 

болу; қарыздану; қарыздар болу：没有

精打细算，上月～了 100 元  үнемді 

пайдалана алмастан, өткен айда 100 

юань қарыздар болып қалдым. ②

【зат.】борыш; қарыз; несие. 

【亏累】kuīlěi【ет.】  шығынға бату; 

қарызға бату：由于经营不善，这个商

店【жал.】年～   Үнемді пайдалана 

алмауының кесірінен мына дүкен 

бірнеше жылдардан бері қарызға батып 

келе жатыр. 
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【亏欠】kuīqiàn【ет.】борышты болу; 

қарыздану; қарыздар болу. 

【亏折】 kuīshé 【 ет. 】 залал; зиян; 

шығасы; шығын ： ～ 血 本   үлкен 

соммадағы ақшаға шығындалу. 

【亏蚀】 kuīshí①【 зат.】 тұтылу.②

【ет.】залал; зиян; шығасы; шығын：

资金～   қаржылары шығындалу. ③

【ет.】айырылу; босқа оздыру; босқа 

өткізу; жоғалту; жоғалу; жою; ысырап 

жасау：瓜果在运输途中总要～一些  

Қауынды тасымалдаған кезде қалай 

болса да шығыны болады. 

【亏损】kuīsǔn【ет.】① залал; зиян; 

шығасы; шығын.②денсаулығы әлсіреу. 

【亏心】kuīxīn【сын.】ар-намысына 

қарсы：为人不做～事   адамдардың ар-

намысына тиетін іс жасама. 

【岿然】kuīrán〈书〉【сын.】айбарлы; 

айбынды; маңғаз; сәулетті; ұлы：～不

【ет.】  айбарлы болып тұру. 

【 岿 巍 】 kuīwēi< 书 > 【 сын. 】

асқақтаған：山峰～   асқақтаған тау 

шыңы. 

【悝】kuī   күйіну; күю; қайғы басу; 

қайғыру; қапалану; уайымдау. 

【盔  】 kuī① (～儿 )【 зат.】жайпақ 

тәрелке. ② шлем (ұшқыштар және 

танкистер киетін бас киім) ： 钢 ～  

каска.③ (～儿 ) дулыға; каска (соғыс 

уақытында басқа киетін әскери темір 

қалпақ)：白～  ақ каскалар. 

【盔甲】kuījiǎ【зат.】ат-жарақ; қару-

жарақ; сауыт-сайман. 

【盔头】kuī·tou【зат.】қатты баскиім. 

【盔子】kuī·zi【зат.】фаянс леген. 

【 窥  】 kuī ① астыртын қарау; 

білдірмей көз тастау; қадағалау; 

қарайлау; қарап жүру; сездірмей қарау; 

сығалау ： 管 中 ～ 豹   қабыланға 

түтікшеден қарау; таяз ойлау.②тыңшы 

болу; шпиондық әрекет істеу：～测  

ойланып табу. 

【 窥 豹 一 斑 】 kuī bào yī bān   

дүниетанымы тар; ойлауы таяз. 

【窥测】kuīcè【ет.】болжау;  

 

долбарлау; ұйғару; шамалау：～【ет.】

向  бағытын болжамдау. 

【窥察】kuīchá【ет.】астыртын қарау; 

білдірмей көз тастау; қадағалау; 

қарайлау; қарап жүру; сездірмей қарау; 

сығалау ： ～ 敌 人 的 【 ет. 】 静  

қарсыластың қимылын   қадағалау. 

【窥度】kuīduó【ет.】  жасырын түрде 

күмәндана жүру. 

【窥见】kuījiàn【ет.】аңғару; байқау; 

көріп қалу; абайсызда көріп қою; 

астыртын қарау; байқап қою; кездейсоқ 

байқап қалу; көз қырын сала жүру; 

қадағалау; қарап жүру. 

【窥视】kuīshì【ет.】абайсызда көріп 

қою; астыртын қарау; байқап қою; 

кездейсоқ байқап қалу; көз қырын сала 

жүру; қадағалау; қарап жүру：～敌情  

қарсыластардың жағдайына көз сала 

жүру. 

【窥视镜】kuīshìjìnɡ【зат.】бинокль; 

дүрбі. 

【窥伺】 kuīsì 【 ет. 】 артына түсу; 

аңдыту; індету：～可乘之机  қолайлы 

жағдайды қарайлай жүру. 

【窥探】kuītàn【ет.】астыртын қарау; 

білдірмей көз тастау; қадағалау; 

қарайлау; қарап жүру; сездірмей қарау; 

сығалау：～虚实  жағдайды қарайлап 

жүру. 

 

kuí 

【奎 】kuí①жамбас; жая; сан.②(Kuí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【奎宁】kuínínɡ【 зат.】хинин (хина 

ағашының қабығынан жасалатын ақ 

ұнтақ, безгек ауруын емдеуге 

қолданылады). 

【揆】 kuí<书 >① байқау; долбарлау; 

шамалау：～其本意   басқа ойларын 

шамаласақ. ② анықтау; белгілеу; 

дәлелдеу; заң күшін беру; орнату. ③

басқару; меңгеру ： 总 ～ 百 事  

шаруаларды басқарушы адам. ④ бас 

министр; канцлер (кейбір елдердеге 

жоғары дәрежелі атақ)：首～ премьер-

министр. 

【揆度】kuíduó〈书〉【ет.】бағамдау; 

болжау; долбарлау; жобалау; топшылау; 

ұйғару; шамалау：～得失  теріс және 

оң жақтарын шамалау. 

【揆情度理】kuí qínɡ duó lǐ  айқын 

оймен ойласақ; тынық баспен ойлау. 

锦葵 kuí①құлқайыр; түймегүл：锦 ～ 

орман құлқайыры. ② (Kuí) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

 

【 葵 花 】 kuíhuā 【 зат. 】 күнбағар; 

күнбағыс. 

【葵花子】 kuíhuāzǐ(～儿 )【 зат.】
шекілдеуік дәнегі. 

【 葵 扇 】 kuíshàn 【 зат. 】 пальма 

жапырақтарынан жасалған желпуіш. 

【喹  】 kuí[ 喹啉 ]( kuílín) 【 зат. 】
хинолин (химиялық зат). 

【骙 】kuí[骙骙]( kuíkuí)〈书〉【сын.】
берік; итжанды; көнбісті; көнтерілі; 

төзімді; шыдамды. 

暌 kuí〈书〉 алыс; алыстағы; қиыр 

түкпірдегі; шалғайдағы ： ～ 离  

айырылысып кету. 

【 暌 别 】 kuíbié< 书 > 【 ет. 】

айырылысу：～多日  көп күндер бойы 

айырылысуда болу. 

【暌隔】 kuíɡé〈书〉【 ет.】 айрылу; 

айрылысу; айрылысып кету; 

айырылысу. 

【暌离】kuílí〈书〉【ет.】айрылысып 

кету; айырылысу; айрылу; 

айрылысу：～有年  көп жылдар бойы 

бір-бірінен алшақта болу. 

【暌违】 kuíwéi<书 >【 ет.】 айрылу; 

айрылыс; бөлек тұру：～【сан.】  载  

бірнеше жыл бойы айрылысуда болған. 

【魁 】kuí①негізгі; алдыңғы қатарлы; 

бірінші; басты ： 罪 ～    басты 

қылмыскер.②дүр; көрнекті; үздік：～

梧   батырларша. ③ куйсин-үлкен аю 

шоқжұлдыздарындағы алғашқы немесе 

алғашқы төрт жұлдыз.④ 

【魁岸】 kuí’àn<书 >【 сын.】 батыр; 

батырдың; алыптық; балуан; 

батырлық ：身材～  батырлық дене 

құрылыс. 

【魁首】 kuíshǒu【 зат.】①жетекші; 

басқарушы; басшы：女中～  әйелдер 

орта мектебінің жетекшісі.②ең басты; 

ең бірінші; ең маңызды; маңдай алды. 

【 魁 伟 】 kuíwěi 【 сын. 】 алыптық; 

балуан; батырлық ： 身 材 ～  дене 

құрылысы батырлық. 

【魁梧】 kuí·wú 【 сын. 】 алыптық; 

балуан; батырлық; батыр; батырдың; 

бойлы; бойшаң; дәу; денелі; еңселі; 

сирақты; сұңғақ; ұзын бойлы：这个战

士宽肩膀，粗胳膊，身【мөл.】很～  

Мына іскердің иығы кең, қолдары 

үлкен, әрі бойы өте сұңғақ екен. 

【魁星】 kuíxīnɡ 【 зат. 】① куйсин-

үлкен аю шоқжұлдыздарындағы 

алғашқы немесе алғашқы төрт жұлдыз.

② «куйсин»-әдебиет құдайы. 

【魁元】 kuíyuán 〈书〉【 зат. 】①

басқарушы; басшы; жетекші. ② ең 

басты; ең бірінші; ең маңызды; маңдай 

алды ：秋试得中～  күзгі емтихан 

тапсырғандар арасындағы ең үздігі. 

戣 kuí    үш ашалы (үш ашалы жезл). 

【 睽   】 kuí 〈 书 〉 ①    “ 暌 ”   

мағынасында. ② алауыздық; 

келіспеушілік; талас; ынтымақсыздық. 

【 睽 睽 】 kuíkuí 【 сын. 】 таңдану; 

таңқалу：众目～   көзін шарадай етіп 

таңданып қалды. 

【 睽 异 】 kuíyì< 书 > 【 ет. 】 талас; 

алауыздық; келіспеушілік; 

ынтымақсыздық. 

【蝰   】kuí[蝰蛇]( kuíshé)【зат.】улы 

сұр жылан. 

【 櫆    】 kuí< 书 >Үлкен аю 

шоқжұлдызы. 

【 夔 】 -1kuí    Куй – Қытай 

мифологиясындағы бір аяқты әзәзіл. 

【夔】-2Kuí①Куйжоу – ескі әкімшілік 

орталығы. ② 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

kuǐ 

【傀儡】 kuǐlěi 【 зат. 】① қуыршақ; 

петрушка; марионетка (біреудің 
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қолында қуыршақтай болып, оның 

айтқанын істеп жүрген адам).②итаршы; 

қолшоқпар; қуырщақ ： ～ 政 权  

қуыршақ өкімет. 

【傀儡戏】 kuǐlěixì【 зат.】 қуыршақ 

театры. 

【跬 】kuǐ   кеспелтек; қысқартылған; 

шолтаң; шұнтық; ықшамдалған：～步  

шолтаңдап жүру. 

【跬步】kuǐbù<书>【зат.】бір табан; 

жарты адым; жарты қадам：～不离   

жарты адымға да алыс кетпей. 

【磈 】kuǐ[磈磊]( kuǐlěi)<书>【зат.】①

жақпар-жақпар; жартасты; құзды. ②
бүгілген; бүкір; имек; иілген; қисық. 

 

kuì 

【匮】 kuì 〈书〉 ақау; жетімсіздік; 

жетіспеушілік; кемдік; кінәрат; мін; 

мүкістік; тапшылық; таршылық：～竭  

тапшыланып сарқылу. 〈 古 〉 又  

“柜”ɡuì   мағынасында. 

【 匮 乏 】 kuìfá 〈 书 〉【 сын. 】
жетімсіздік; жетіспеушілік; кемдік; 

мүкістік; тапшылық; таршылық ： 药

品 ～   дәрілік заттардың 

жетіспеушілігінен азаптану. 

【匮竭】kuìjié<书>【ет.】азаю; біту; 

жұтаңдану; кедейлену; құру; сарқылу; 

таусылу; таусылып біту：精力～  қуты 

сарқылып бітті. 

【匮缺】kuìquē<书>【ет.】тапшылық; 

жетпеу; жетпеушілік; жетіспеушілік; 

кемдік ： 器 材 ～  құралдардың 

жетіспеушілігі. 

【蒉  】kuì<书>қызыл  гүлтәжі. 

【喟 】kuì〈书〉дем; дем алу (ауаны 

ішке тарту)：～叹  дем тарту. 

【喟然】kuìrán〈书〉【сын.】күрсіну; 

қайғылану; қайғыру; мұңаю：～长叹  

терең күрсіну. 

【喟叹】kuìtàn<书>【 ет.】 ішке дем 

тарту; күрсіну：～不已  үнемі күрсіну. 

【馈】kuì①апару; әкелу; жақындату; 

жақын апару; көтеріп алып бару; 

көтеріп алып келу：～以鲜果   жеміс 

сыйлау. ② алып бару; әперу; беру; 

табыстау; тапсыру：～线  жіпті алып 

беру. 

【馈送】 kuìsònɡ 【 ет.】 сыйлықтар 

жіберу. 

【 馈 线 】 kuìxiàn 【 зат. 】 электр 

жеткізіп тұрушы сым. 

【馈赠】kuìzènɡ【 ет.】 апару; әкелу; 

жақындату; жақын апару; көтеріп алып 

бару; көтеріп алып келу：带些土产～

亲友 Біраз жергілікті тауарларды алып, 

туысқандарына беру. 

【溃  】  kuì① су ағынымен бұзылып 

қалу; су ағынымен жырылып кету; су 

ағынымен құлап қалу; су шайып 

кету：～决   су шайып кету.②<书> 

бұзып-жарып өту; бұзып-жарып салу; 

бұзып өту; жарып өту; жырып 

шығу：～围  қоршауды жарып шығу.③

кейін жылжу; шегіну; жеңілу：～不成

军   қарсы әскерлер кейін шегінді.④

іріңдеу; бұзылу; сасу; шіру：～烂   ірің 

ағу. 

【溃兵】kuìbīng  жеңіліс тапқан армия 

әскерлері. 

【溃败】 kuìbài【 ет.】 жеңіліс табу; 

талқандалу; жеңілу ： 敌 军 ～ 南 逃   

жеңіліс тапқан жау әскерлері 

оңтүстікке қашып кетті. 

【溃不成军】kuì bù chénɡ jūn   толық 

талқандалу; әскер ретінде жойылу. 

【溃决】 kuìjué【 ет.】 су ағынымен 

бұзылып қалу; су ағынымен жырылып 

кету; су ағынымен құлап қалу; су 

шайып кету：～成灾   су тасқыны 

апаты. 

【 溃 口 】 kuìkǒu 【 ет. 】 бұзылым; 

бұзылыс; бұзушылық. 

【溃烂】 kuìlàn【 ет.】 бұзылу; сасу; 

шіру;ірің ағу; ірі. 

【 溃 乱 】 kuìluàn 【 ет. 】 абдырау; 

абыржу; асып-сасу; дүрбелең; 

сасқалақтау ： 敌 军 全 线 ～   жау 

әскерлері бүкіл фронт бойына абдырап 

қалды., 

【溃灭】kuìmiè【ет.】қаза болу; опат 

болу ： 邪 恶 势 力 必 定 ～   жауыз 

күштерді міндетті түрде жою керек. 

【溃散】 kuìsàn【 ет.】 кейін жылжу; 

шегіну. 

【溃逃】kuìtáo【ет.】қашып құтылу：

闻风～  хабар ала салысымен қашу. 

【溃退】 kuìtuì【 ет.】жеңіліс тауып 

шегініп кету; жеңіліп қашып кету：敌

军狼狈～  Жау әскерлері амалдарының 

жоқтығынан жеңіліс тауып қашып кетті. 

【溃围】kuìwéi<书>【ет.】қоршауды 

жарып шығу; қоршаудан шығу; 

қоршауды бұзып өту：乘势～   қолайла 

жағдайды пайдаланып қоршауды 

жарып өту. 

【溃疡】 kuìyánɡ【 ет.】жара; мерез; 

ойық жара. 

 

【愦】 kuì〈书〉берекесіз; мағынасыз; 

парықсыз; топас; шатпақ. 

【 愦 乱 】 kuìluàn< 书 > 【 сын. 】
абыржыған; лажсыз; сасқан; 

сасқалақтаған; сасқан. 

愧 (媿 ) kuì【 сын.】 ұят：问心无～  

сұрауға ұялмау. 

【愧汗】 kuìhàn〈书〉【 ет.】 ұяттан 

жанып кету; ұяттан жарылу; жерге 

кіріп кете жаздау：忆及往事，不胜～  

Бұрынғы істерін есіне алып ұяттан 

жерге кіре жаздау. 

【愧恨】kuìhèn【ет.】өз шашын жұлу; 

тырнағын тістеу：他明白了自己的不

对，内心深自～   Ол өзінің қателігін 

түсініп ұяттан жерге кіре жаздады. 

【 愧 悔 】 kuìhuǐ 【 ет. 】 қызарған; 

ұялған：提起这些事，～难言   Осы 

мәселелерді көтергеніне қатты ұялды. 

【 愧 疚 】 kuìjiù 【 сын. 】 арсыну; 

намыстану; ұялу：内心深感～  ішінен 

қатты намыстану. 

【愧领】kuìlǐng【ет.】абыройсыздық; 

қарабеттік; масқара; масқаралық; ұят. 

【 愧 色 】 kuìsè 【 зат. 】 абыржу; 

қысылыс күй; ұялу ： 面 带 ～  түрі 

абыржып кетті. 

【愧痛】kuìtònɡ【сын.】қатты ұялу; 

намыстану; қызару：脸上～的表情  

жүзі қызарып кеткені байқалды. 

【愧怍】kuìzuò<书>【сын.】арсыну; 

намыстану; ұялу. 

【聩 】 kuì〈书〉берекесіз; мағынасыз; 

парықсыз; топас; шатпақ. 

篑 kuì〈书〉кәрзеңке; себет：功亏一～  

төбені құрып біту үшін бір себет 

топырақ қана жетпей қалды; аяқтамау; 

бітірмеу; шала істеу. 

 

kūn 

 

【坤】 kūn ①【 зат. 】 кунь (ицзинь 

бойынша триграмма атауы) .参看 16页

〖八卦〗 .②әйел; бике; қатын：～造  

келіннің жұлдыз жорамал. 

【 坤 包 】 kūnbāo 【 зат. 】 әйелдер 

сөмкесі. 

【坤表】kūnbiǎo【 зат.】 әйелдер қол 

сағаты. 

【坤角】kūnjué (～儿)【зат.】артист; 

қуақы; жорта істеуші. 

【坤伶】kūnlínɡ【зат.】актриса (актер 

әйел). 

【坤鞋】kūnxié  әйелдер туфлиі. 

【坤宅】kūnzhái   келін отбасысы. 

【昆】kūn①<书>аға.②〈书〉әулет; 

жұрағат; жұрағаттық; жыныс; зәузат; 

зүрият; өркен; тұқым; ұрпақ; үрім-

бұтақ. ③ (Kūn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 昆 布 】 kūnbù 【 зат. 】 теңіз 

қырыққабаты. 

【昆虫】kūnchónɡ【 зат.】бунақдене; 

жәндік; құрт-құмырсқа; шыбын-шіркей. 

【昆虫学】kūnchónɡ xué энтомология 

(зоологияның құрт-құмырсқаларды 

зерттейтін бөлімі). 

【 昆 虫 学 家 】 kūnchónɡ xuéjiā  

энтомолог (жәндіктерді зерттейтін 

маман) 

【昆季】kūnjì〈书〉【зат.】аға-інілер. 

【 昆 腔 】 kūnqiānɡ 【 зат. 】 кушань 

әуендері. 

【昆曲】 kūnqǔ【 зат.】① куньцюй – 

қытай операларының  бір түрі. ②
кушань әуендері. 

【昆仲】kūnzhònɡ〈书〉【 зат.】 аға-

інілер. 
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【崑 】kūn崑 (Kūnlún)，тау атауы. 

【堃 】kūn   “坤”   мағынасында. 

【裈 】(褌、、裩) kūn <书>шалбар; сым; 

дамбал. 

【琨  】kūn <书> асыл тас. 

【焜】kūn <书>  жайнаған; жалтылдақ; 

жалтыр; жалтырауық; жарқылдақ; 

жарқырауық; жылтырақ. 

【髡  】kūn   қыру; қырып тастау. 

【鹍  】kūn  батпақ тауығы. 

【锟】kūn 锟铻(Kūnwú)，  өте күшті 

семсер. 

【醌 】kūn【зат.】хинон. 

【 鲲  】 kūn   сиқырлы балық; 

уылдырық. 

【鲲鹏】kūnpénɡ【зат.】гунь балығы 

және пэн құсы. 

 

 

kǔn 

 

【捆 】kǔn①【ет.】байлау; баулау：把

麦子～起来  бидайды баулап жіберші.

②(～儿)【зат.】бір байлам; бір арқа; 

бір буда.③(～儿)【мөл.】байлам; буда; 

тізбек：一～柴火  бес байлам ағаш. 

【捆绑】kǔnbǎnɡ【ет.】байлау; байлап 

қою. 

【捆扎】 kǔnzā【 ет.】байланыстыру; 

байлау; буу. 

【 捆 子 】 kǔn·zi 【 зат. 】 байлау; 

байланыстыру; буу. 

【阃 】kǔn <书>①босаға; табалдырық.

②指 әйелдер бөлмесі.③аналық; әйел. 

【 悃  】 kǔn 〈 书 〉 адалдық; 

ақжүректік：～诚  адалдық. 

【壸 】kǔn <书> өту; өтпе. 

 

 

kùn 

 

【困】 (睏 ) kùn①【ет.】айласыздық; 

амалсыздық; дағдарыс; қысылшаңдық; 

лажсыздық; шарасыздық：为病所～  

ауру адамды амалсыздыққа тіреп қойды.

②【ет.】қамалған; қоршалған：把敌

人～在山沟里   жау әскерлерін тауда 

қоршап алу. ③ ауыр; қиын ： ～ 苦   

қиындықта өмір сүру. ④ болдыру; 

қалжырау; шаршау：～乏  шаршау.⑤

【сын.】шаршағаннан ұйқысы келу：

你～了就先睡 сен шаршасаң алдымен 

жатып ұйықтап ал. ⑥〈方〉【 ет.】

ұйықтап қалу; ұйықтап кету：天不早

了，快点～吧   Әлі таң атпады, тез 

барып ұйықта. 

【 困 惫 】 kùnbèi < 书 > 【 сын. 】
болдырған; қажыған; шаршаған. 

【 困 顿 】 kùndùn 【 сын. 】 ① әбден 

жалығу; жалығу; зорығу; қажу; 

қалжырау; шаршау.②  қиындықта өмір 

сүру; бейшаралықта өмір кешу. 

【困厄】 kùn’è【 сын.】 қиын кезең;  

ауыр жағдай; қиын ахуал. 

【 困 乏 】 kùnfá 【 сын. 】 ①
болдырғандық; болдыру; қажу; 

қажығандық; шаршағандық; шаршау：

走了一天路，大家都～极了  Күні бойы 

жол жүргендіктен көпшілік қатты 

шаршады.②<书> қиын-қыстақ; қиын; 

ауыр. 

【困惑】kùnhuò①【сын.】дағдарыс; 

күйзеліске ұшырау; тұйыққа тірелу：十

分～  толығымен күйзеліске ұшырау.②

【 ет. 】 абдырап қалу; аң-таң болып 

қалу; жете түсіне алмай қалу; 

түсінбестік：这个问题一直～着他们 

Бұл мәселе оларды бірден абдыратып 

қойды . 

【困觉】kùnjiào<方>【ет.】ұйықтау; 

қалғу; қалғып-мүлгу; мүлгу. 

【困境】kùnjìnɡ【зат.】қиын жағдай; 

ауыр ахуал：陷入～   ауыр жағдайға 

түсіп қалу. 

【困窘】 kùnjiǒnɡ 【 сын. 】① қиын 

жағдай; қиын қал：他～地站在那里，

一句话也说不出来  Ол қиын жағдайда 

қалып, бір де бір сөз айта алмады.②
қиын; ауыр; бейшара; қайыршы; 

пақыр：～的生活  пақыр өмір сүру. 

【困局】kùnjú【зат.】емма (үшіншінің 

мүмкіндігін жоққа шығаратын қарама-

қарсы қойылған екі қағиданың айтыс 

дәлелі) 

【 困 倦 】 kùnjuàn 【 сын. 】
болдырғандық; болдыру; қажу; 

қажығандық; шаршағандық; шаршау：

一【жал.】忙了几天，大家都十分～  

күнімен қарбалас болғандықтан 

көпшілік қатты шаршады. 

【 困 苦 】 kùnkǔ 【 сын. 】 ділгерлік; 

жоқшылық; мұқтаждық：～的日子过

去了   Мұқтаждықта күндерін өткізу. 

【困难】 kùn·nɑn ①【 сын. 】 қиын 

жағдай; қиын қал; қиындық：这件事做

起来很～   Мына жұмысты жасай 

бастағаннан қиындыққа тап болды.②

【 сын. 】 ділгерлік; жоқшылық; 

мұқтаждық ：生活～   жоқшылықта 

өмір сүру.③【зат.】қиындық; ауырлық. 

【 困 扰 】 kùnrǎo 【 ет. 】 азапталу; 

азаптану; бейнеттену; жапа шегу; 

қиналу. 

【 困 守 】 kùnshǒu 【 ет. 】 қоршауда 

болу：～孤城   қаланың қоршауына 

қарсы тұру. 

【困兽犹斗】kùn shòu yóu dòu   жан 

жүрегімен қарсыласу; тығырыққа 

тірелген хайуанша қарсыласу. 

 

 

kuò 

【 扩  】  kuò 【 ет. 】 үлкейту; 

кеңейту：～建   кеңейту. 

【扩版】kuòbǎn【ет.】кең; кеңейтілген; 

ұлғаймалы; ұлғайтылған. 

【 扩 编 】 kuòbiān 【 ет. 】 кеңейту; 

өрістету. 

【 扩 产 】 kuòchǎn 【 ет. 】 ұлғайту; 

кеңейту; өрістету：增资～  капиталды 

ұлғайту. 

【扩充】 kuòchōnɡ 【 ет. 】 арттыру; 

зорайту：～内容  мазмұнын арттыру. 

【扩大】kuòdà【ет.】кеңейту; өсіру; 

көбейту; ：～生产   өндірісті кеңейту. 

【扩大再生产】 kuòdà zàishēnɡchǎn   

кеңейтілген өндіріс. 

【 扩 建 】 kuòjiàn 【 ет. 】 кеңейту; 

өрістету ： ～ 厂 房   қалалық 

құрылыстарды  кеңейту. 

【扩军】 kuòjūn【 ет.】 қаруланудың 

күшейюі; құрулануды өрістету. 

【 扩 权 】 kuòquán 【 ет. 】 билігін 

кеңейту; билігін асыру. 

【 扩 容 】 kuòrónɡ 【 ет. 】 кеңейме 

(кеңейту, созу). 

【扩散】kuòsàn【 ет.】қуып таратып 

жіберу; ыдыратып жіберу ： ～ 影 响  

ыдыратып жіберуге ықпал жасау. 

【 扩 销 】 kuòxiāo 【 ет. 】 сатуды 

кеңейту ：增产～   өнімді өндіруді 

кеңейту. 

【 扩 胸 器 】 kuòxiōnɡqì 【 зат. 】
экспандер. 

【扩音机】 kuòyīnjī 【 зат. 】 дыбыс 

күшейткіш; дауысты күшейтуші құрал. 

【扩印】kuòyìn【ет.】үлкейтіп шығару; 

үлкейту. 

【 扩 展 】 kuòzhǎn 【 ет. 】 жаю; 

көпшілікке тарату; тарату. 

【扩张】 kuòzhānɡ【 ет.】 экспансия; 

кеңейту; үлкейту：向外～   сыртқа 

қарай кеңейту. 

【扩招】 kuòzhāo【 ет.】 қабылдауды 

ұлғайту：今年我校又～了二百多名新

生   Биыл біздің университет 

студенттерді қабылдауын 100ден көпке 

ұлғайтты. 

【蛞蝼】kuòlóu【зат.】бұзаубас. 

【蛞蝓】kuòyú【зат.】шырышты ұлу. 

【筈  】kuò<书>жебенің ұшы. 

【阔   】kuò①алшақ; жалпақ; кең：

广～  кең.②ақиқат емес; реалистік емес.

③【 сын.】 әдемі; салтанатты; сәнді; 

сәндік; ауқатты; әлді; бардам; дәулетті; 

күйлі; малды; тоқ：他～起来了  Ол 

байып кетті.④(Kuò)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【 阔 别 】 kuòbié 【 ет. 】 айрылу; 

айрылыс; бөлек тұру：～多年   көп 

жылдар бойы кездеспей бөлек жүру. 

【阔步】 kuòbù【 ет.】 үлкен қадам 

тастап жүру：～前进  дәулерше үлкен 

адым тастай жүру. 

【 阔 绰 】 kuòchuò 【 сын. 】 әдемі; 

салтанатты; сәнді; сәндік. 
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【阔佬】(阔老) kuòlǎo【зат.】алпауыт; 

бай; байбатша. 

【 阔 气 】 kuò·qi 【 сын. 】 көкірек; 

менмендік; паңдық; жиһаздық; 

сәулеттік (кісі көзіне түсу үшін 

істелетін сәулеттік). 

【阔少】kuòshào【 зат.】плейбой (өз 

рахатына өмір сүретін, серуенші, 

ауқатты ер жігіт). 

【阔野】kuòyě【зат.】кең дала：一望

无际的～  шексіз кең дала. 

【 阔 叶 树 】 kuòyèshù 【 зат. 】
жапырақты ағаш. 

廓 kuò①кең; байтақ; ұлан-ғайыр：寥～ 

кең.②ақкөңіл; кең пейілді; қайырымды. 

【廓落】kuòluò〈书〉【сын.】шөлді; 

елсіз; елсіз-күнсіз; кісі тұрмайтын：～

的夜空  тыныш түндегі аспан. 

【 廓 清 】 kuòqīng 【 ет. 】 ① аршу; 

тазалау; тазарту ： ～ 邪 说   өтірік 

ілімдерді тазартып тастау.② тазаласу; 

тазалатқызу; тазалаттыру; тазалату; 

тазалау; тазартысу ： ～ 障 碍  

қиындықтарды алып тастау. 

【廓张】kuòzhānɡ<书>【ет.】кеңейту; 

өсіру; гүлдендіру. 

【鞟 】kuò<书>  былғары; көн (иленген 

тері). 

 

L 

 

lā 

 

【垃圾】 lājī 【 зат. 】① қалдықтар; 

қоқтық; қоқыр; қоқыс; тастанды.②ескі-

құсқы; қоқым-соқым; қыл-қыбыр; 

сүйек-саяқ; сыпырынды：清除社会～  

қоғамды қоқыстан тазарту. 

【拉圾股】lājīgǔ【зат.】қоқыс үйіндісі. 

【拉圾邮件】lājīyóujiàn   қоқыс жәшігі. 

拉 1lā①【ет.】қыстау; мәжбур ету.②

【 ет. 】 көшіру; кірелеу; тасу; 

тасымалдау：平板车能～货，也能～人  

Жүк велорикшамен тауар тасымалдауға 

да№ адам тасымалдауға да болады.③

【 ет. 】 жетектеу; жетелеп журу; 

басқару：把二【жал.】～到河那边去  

Екінші ротаны өзеннің ар жағына 

бастап бару. ④【 ет. 】 көтеріп алып 

жүру; сүйретіп алып жүру; сүйреу; 

тарту; тартып алып жүру.⑤【ет.】керіп 

тастау; созғылау; созу; созып тастау. ⑥

【ет.】борыш; міндет; парыз; уәзипа.⑦

〈方〉【ет.】бағу; өсіру：他母亲很不

容易地把他～大  Оның анасы оны көп 

қиындықпен өсірген..⑧【ет.】болысу; 

ермек ету; жәрдем беру; жәрдем жасау; 

жәрдем көрсету; жәрдемдесу; көмек 

көрсету; көмектесу：咱们应该～他一

把   біз оларға көмектесіп жіберуіміз 

керек.⑨【ет.】еліктіру; қызықтыру：

自己做的事，为什么要～上别人 ?  

Жұмысты өзің жаса, басқа адамды 

тартудың не керегі бар? ⑩【 ет. 】
жалғасу; контакт; қосылу; түйісу; ұласу; 

ұштастырылу (мыс. электр 

сымдарының жалғасқан, ұласқан жері 

немесе тиіп тұрған жері) ：～关系  

ұштасқан байланыс. ○,11 【 ет. 】

біріктіру; ұйымдастыру：～帮  көмекті 

ұйымдастыру. ○,12【 ет.】 алдап әкелу; 

алдап түсіру; қызықтырып алдап 

келтіру：～买卖   алдап әкеліп сауда 

жасау. ○,13 〈 方 〉【 ет. 】 бос сөз; 

былшыл; мылжың; шатпақ：～话  бос 

сөз. 

【拉帮结伙】 lābānɡjiéhuǒ   жиналу; 

жиналысу; жинау. 

【拉帮结派】lābānɡjiépài    қоғамдық 

бірлестік; одақ; ұйым. 

【 拉 场 子 】 lāchǎnɡ·zi ① қоылымды 

созып жіберу.②созғылау; созу; созып 

тастау. 

【 拉 扯 】 lā·che 【 ет. 】 ① сүйреу; 

тарту：你～住他，别让他再出去  Сен 

оны тартып тұр, қайтадан шығып 

кетуіне жол берме.②өсіру; бағу; созу：

大妈才把你～大  Анаң сені бағып-

қағып өсірды. ③ демеу; қолдау; 

қолтықтан сүйеу; сүйемелдеу; сүйеу：

师傅见他有出息，愿意特别～他一把  

Ұста оның табыс тауып жатқанын 

көріп, оны қолдап жіберуін қалады.④
алдап еліктіру; алдап қызықтыру; арбау; 

еліктіру; еліктіріп әкету; қызықтыру; 

қызықтырып тарту; өз жағына тарту.⑤
шатыстырып алу; шатыстырып жіберу; 

шиеленістіріп алу, қатыстыру：你自己

做事自己承当，不要～别人 Сен өзің өз 

моныңа алған шаруаны  өзің істе, 

басқаларда араластырудың қажеті жоқ.

⑥көп сөйлеу; мылжыңдау; шатпақтау. 

【拉床】 lāchuánɡ【 зат.】 созылыңқы 

станок. 

【拉大片】lādàpiàn    еуропалық раек. 

【拉大旗，作虎皮】 lādàqí， zuòhǔpí   

ту көтеріп ерлік белгісіне  айналдыру. 

【拉倒】 lādǎo〈口〉【 ет.】 айтудың 

қажеті де жок; күл болмасаң, бүл 

бол!：你不去就～   күл болмасаң, бүл 

бол, сен бармайсың! 

【拉丁】 lā dīnɡ【 ет.】① латын.②
қинап жүктеп қою. 

【拉丁舞】 lādīnɡwǔ 【 зат. 】 латын 

америкалық билер. 

【拉丁字母】 Lādīnɡzìmǔ    латын 

әліпбиі; латын жазуы. 

【拉动】lādònɡ【ет.】әсер ету; ықпал 

ету; ықпалын тигізу：～内需    ішкі 

сұранысқа ықпал ету. 

【 拉 肚 子 】 lādù·zi 〈 口 〉 сатқақ; 

тышқақ; іш жүру; іш өту; іш өтіп ауыру. 

【 拉 夫 】 lāfū 【 ет. 】 жүк тасушы 

ретінде қинап жұмыс істету. 

【拉杆】lāɡān (～儿)【зат.】①рычаг; 

тұтқыш.②жылжымалы; суырмалы. 

【拉钩】lāɡōu (～儿)【ет.】оң қолдың 

саусақтарын айқастыру. 

【拉关系】lāɡuān·xi   байланыс орнату; 

қарым-қатынастарды жақсарту. 

【 拉 管 】 lāɡuǎn 【 зат. 】 тромбон 

(жылжымалы механизмі бар 

музыкалық аспап). 

【拉呱儿】 lāɡuǎr〈方〉【 ет.】 көп 

сөйлеу; мылжыңдау; шатпақтау; өсек 

айту; өсек айтумен шұғылдану; 

сыпсыңдау; сыпылдау. 

【拉后腿】lāhòutuǐ    артқа тарту; асу 

бермеу; бөгет болу; бөгет жасау; 

етектен алу; кедергі жасау; кесел 

келтіру; кесір болу; күрмеу; қақпалау; 

оралғы болу. 

【拉祜族】Lāhùzú【зат.】Лаху ұлты. 

【拉饥荒】lājī·huɑnɡ〈口〉   қарыз алу; 

қарызға бару. 

【拉家带口】lājiādàikǒu    бүкіл отбасы 

мүшелерімен; отбасымен：那时工资

低，～的，日子过得挺艰难  Ол кездері 

жалақы төмен болатын, бүкіл отбасы 

мүшелерімен қиын күндерді кешкенбіз. 

【 拉 架 】 lājià 【 ет. 】 төбелесіп 

жатқандарды ажырату. 

【拉交情】 lājiāo·qinɡ   дос болуға 

тырысу; дос болайық деп артынан 

қалмау. 

【拉脚】 lājiǎo (～儿 )【ет.】арбамен 

адамдарды тасымалдау. 

【拉近乎】 lājìn·hu  танысу; қатынас 

орнату. 

【拉锯】lājù【ет.】олай да, былай да; 

біресе біреуі, біресе екіншісі：～战  

жеңіс өзгермелі болған шайқас. 

【 拉 客 】 lākè 【 ет. 】 ① жағымсыз; 

қажетсіз; орынсыз; ұнамсыз.②баурау; 

жұмылдыру; қатыстыру; тарту. ③
жолаушыларды тасымалдау. 

【拉亏空】lākuī·konɡ   қарызға бату; 

қарыз алу; өмір бойы қарыз алып жүру. 

【拉拉队】 lālāduì【 зат.】жақтағыш; 

жақтаушы; жанкүйер; қызғыш (спорт 

ойынын қарағанда біреуді я бір жағын 

жақтап бүйірі қызып отыратын адам). 

【拉郎配】 lālángpèi   қинап түзілген 

неке; қинап жаалған одақ. 

【拉力】 lālì【 зат.】①тарту күші.②
керіп тастау; созғылау; созу; созып 

тастау. 

【拉力器】lālìqì【зат.】экспандер. 

【拉力赛】lālìsài【зат.】ралли (арнайы 

даярлаған автомашинамен немесе 

мотоциклмен өткізетін спорт жарысы). 

【拉练】lāliàn【ет.】оқу-әскери жүріс; 

дала дайындықтары. 

【拉链】lāliàn (～儿)【зат.】сыдырма 

ілгек (қапсырма, түйме ілгегі). 

【 拉 拢 】 lā·lǒnɡ 【 ет. 】 баурау; 

жұмылдыру; қатыстыру; тарту：～人  
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адамдарды баурап алу. 

【拉买卖】 lāmǎi·mɑi   сауда жасау; 

сатып алушыларды тарту. 

【拉面】lāmiàn〈方〉【зат.】лағман. 

【拉尼娜现象】 lānínàxiànxiàng   Ла-

нинья. 

【拉皮条】 lāpítiáo  жеңгетай болу; 

жеңгетайлық жасау. 

【拉偏架】 lāpiānjià  «拉偏手儿 »  

мағынасында. 

【 拉 平 】 lāpínɡ 【 ет. 】 тең болу; 

теңдесу; теңесу：双方比分逐渐～  екі 

жақтың да ұпайлары теңесіп келеді. 

【拉纤】 lāqiàn【ет.】①бурлак болу; 

бурлактық кәсібін істеу. ② жеңгетай 

болу; жеңгетайлық жасау. 

【拉山头】lāshāntóu   созылған таулар. 

【拉手】 lā·shou【 зат.】 қол алысу; 

амандасу. 

【拉锁】 lāsuǒ(～儿)【зат.】сыдырма 

ілгек (қапсырма, түйме ілгегі). 

【拉套】 lātào 【 ет.】① еңбектену; 

жұмыс істеу. 

【拉稀】 lāxī 〈口〉【 ет. 】 сатқақ; 

тышқақ; іш жүру; іш өту; іш өтіп ауыру. 

【拉下脸】lā·xiàliǎn①назданбай.②түрі 

өзгеріп кетті; өңі қашып кетті：他听了

这句话，立刻～来   Ол бұл сөзді 

естігенде өңі қашып кетеді. 

【拉下水】lā·xiàshuǐ  жаман іске тарту; 

лас шаруаға араластыру. 

【 拉 线 】 lāxiàn 【 ет. 】 жетек; 

қозғалтқыш; тартпа (машиналарды 

жүргізетін механизм). 

【拉秧】lāyānɡ 【ет.】көшет өсіру. 

【拉洋片】 lāyánɡpiān   раек; раек 

көрсету. 

【拉杂】 lāzá【 сын.】 әңкі-тәңкілік; 

бұлдырлық; қисынсыздық; опыр-

топырлық; сандырақтық. 

【拉账】 lāzhàng 【 ет. 】 қарыз алу; 

қарыздандыру; қарыздану; қарыздар 

болу. 

【邋】 lā〈口〉【 сын.】 нас; салақ; 

ұқыпсыз：办事真～  жасаған істері 

сондай ұқыпсыз. 

 

lá 

【拉 】lá【ет.】кесу; турау：手上～个

口子  Ол қолын кесіп алды. 

【拉呱儿】   lāguǎr  өсек айту; өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау. 

【拉开】  lākai  кесу; турау. 

【砬子】 lāpò  жарақаттау; жаралау; 

кесу; кесіп алу; тілу; тіліп алу. 

【砬    】lá〈方〉үлкен тастар. 

【砬子】 lá·zi 〈方〉【 зат. 】 тасты 

өлкелер. 

【揦   】lá［揦子］(lá·zi)〈方〉【зат.】
бөтелке; шөлмек; шыны. 

 

lǎ 

【 拉 忽 】 lǎ·hu 〈 方 〉【 сын. 】
бейберекет; бойкүйез; құнтсыз; олақ; 

салақ; салдыр-салақ; ұқыпсыз：这人

太～  Мына адам тым олақ. 

【喇叭】 lǎ·bɑ【 зат.】① горн; труба; 

баритон; тромбон.② рупор (дыбысты 

қаттырақ есіттіртетін сөйлеу құралы)：

汽车～  машинаның дыбысы. 

【喇叭花】 lǎ·bɑhuā【зат.】шырайгүл 

(ірі гүлді бақша өсімдігінің бір түрі). 

【喇嘛】lǎ·mɑ【зат.】Лама. 

【 喇 嘛 教 】 Lǎ·mɑjiào 【 зат. 】
Ламаизм(будда дінінің тибет-монғолдар 

арасындағы бір тармағы). 

 

 

là 

【 剌   】 là 〈 书 〉 асау; қалжыр; 

қыңыр：乖～ асау. 

【落   】 là【 ет.】① қалдырып қою; 

тастап кету：这里～了两个字，应该添

上 Ол мұнда екі иероглифті қалдырып 

кетіпті, қосып жазып қою керек.②ұмыт 

қалдыру; ұмытып тастап кету: 把书～

在家里了  кітапты үйде ұмытып тастап 

кетіпті.③артта қалу; қалып қою：大家

都努力干，谁也不愿意～在后面  

Көпшіліктің барлығы тырыса жасап 

жатыр,  кім болса да  артта қалып 

қойғысы келмейді. 

腊(臘、臈) là①ай күнтізбесі бойынша 

жыл соңы. ② қақталған; сүрленген; 

ысталған：～肉   сүрленген ет.③(Là)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 腊 八 】 Làbā( ～ 儿 ) 【 зат. 】 ай 

күнтізбесі бойынша 12-айдың сегізі. 

【腊八粥】làbāzhōu【зат.】күріш пен 

бұршақтан жасалған мерекелік ас. 

【腊肠】 làchánɡ （～儿 ) 【 зат. 】
сүрленген шұжық. 

【腊梅】làméi   “蜡梅”   мағынасында. 

【腊日】 làrì 【 зат. 】 ай күнтізбесі 

бойынша 12-айдың сегізі. 

【 腊 味 】 làwèi 【 зат. 】 қақталған; 

сүрленген; ысталған. 

【腊月】làyuè【зат.】желтоқсан. 

【蜡   】 là【зат.】①балауыз.②шам; 

шырақ：点上一支～  шам жағу. 

【蜡白】làbái【сын.】әппақ; өңі жоқ 

ақ. 

【蜡版】làbǎn【зат.】балауызшы. 

【 蜡 笔 】 làbǐ 【 зат. 】 түрлі-түсті 

балауыз қарындаштары. 

【蜡花】 làhuā( ～儿 ) 【 зат. 】 шам 

білтесінің күйесі. 

【蜡黄】 làhuánɡ 【 сын. 】 балауыз; 

балауыздан жасалған; сары; ақшыл 

сұр：病人面色～   науқастың ақшыл-

сұр түсі. 

【蜡泪】làlèi【зат.】шам ағындысы. 

【 蜡 梅 】 làméi 【 зат. 】 тез пісуші 

химонант. 

【蜡扦】làqiān (～儿)【зат.】шамдал; 

шам қойғыш; шырағдан қойғыш (май 

шамды отырғызатын шам қойғыш). 

【蜡染】làrǎn①【ет.】матаға балауыз 

арқылы ою салу.②【зат.】батик. 

【蜡台】 làtái【 зат.】 шамдал; шам 

қойғыш; шырағдан қойғыш (май 

шамды отырғызатын шам қойғыш). 

【蜡丸】 làwán ( ～儿 ) 【 зат. 】①

балауызданн жасалған дәрі.②балауыз 

капсуласына салынған жасырын хат. 

【蜡像】 làxiànɡ【 зат.】 балауыздан 

істелген фигура. 

【蜡纸】làzhǐ【зат.】①балауызшы.②
балауыздалған (балауыз сіңдірілген 

қағаз я мата). 

【蜡烛】làzhú【зат.】шам; шырақ. 

【瘌痢】 là·lì〈方〉【 зат.】 жаман-

жәутік; қыршаңқы; таз; тазы бар. 

【瘌痢头】 là·lìtóu〈方〉【 зат.】①
жалтыр бас; кәл; қасқа бас; таз; тазша; 

тақыр бас.②тақыр бас адам; таз адам. 

辣 là①【сын.】ащы.②【ет.】күйдіру; 

қару; қуыру; шымшу; ашыту：他吃到

一口芥末，～得直缩脖子  Ол қышаны 

жеп көргені сол еді , тамағы сұмдық 

ашып кетті. ③ 【 сын. 】 аяусыз; 

мейірімсіз; рақымсыз ： 口 甜 心 ～ 

Бетіңе күліп, артыңнан пышақ 

шаншиды. 

【辣乎乎】làhūhū(～的)【сын.】ащы. 

【辣酱】làjiànɡ【зат.】ащы тұздық. 

【辣椒】làjiāo【зат.】①бұршаққынды 

қызыл бұрыш.②қызыл бұрыш. 

【 辣 手 】 làshǒu ① 【 зат. 】 қатал 

шаралар; қатаң шаралар; шұғыл 

шаралар：下～  қатаң шаралар қолдану.

②〈方〉【сын.】қатал; қатаң; ызғарлы.

③【сын.】ауыр; қиын：这件事真～  

Мына шаруа тым қиын. 

【辣丝丝】 làsīsī(～儿的 )【 сын.】
ащырақ; ащылау. 

【辣酥酥】làsūsū（～的)【сын.】ащы; 

дәмдеуіштер қосылған. 

【辣子】 là·zi 〈口〉【 зат. 】 қызыл 

бұрыш. 

【蝲蛄】làɡǔ【зат.】бұзаубас. 

 

lái 

【来  】  lái①【ет.】келу; келіп жету 

(бір жерге)：～信  қат келді.②【ет.】
жаралу; көріну; пайда болу; туу; 

шығу：问题～了  мәселе туындады.③

【ет.】бастау; кірісу; кірісіп кету：～

一盘棋   бір партия шахмат ойнауға 

кірісу. ④【ет.】болу; істей алу; жасай 

алу：这个歌我唱不～ Мына әнді мен 

айта алмаймын. ⑤ 【 ет. 】 келіңдер, 

кел ：  大家～想办法   Келіңіздер 

бәріміз не істеу керектігін ойлап 

көрелік.⑥【ет.】үшін：他回家探亲～

了  Ол туысқандарын көріп кетуге келді.

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңдесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/теңесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сатқақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тышқақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жетек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қозғалтқыш/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тартпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұлдырлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қисынсыздық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/опыр-топырлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/опыр-топырлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарыздандыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарыздану/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/нас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқыпсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/турау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыпсыңдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыпылдау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/турау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жарақаттау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаралау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кесу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тілу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бөтелке/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шөлмек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шыны/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бейберекет/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бойкүйез/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құнтсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/олақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салдыр-салақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқыпсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/рупор/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырайгүл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қыңыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қақталған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүрленген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ысталған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қақталған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүрленген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ысталған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балауыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балауызшы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балауыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақсары/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамдал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шамдал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балауызшы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/балауыздалған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шам/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шырақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаман-жәутік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаман-жәутік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қыршаңқы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тазша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйдіру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қару/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қуыру/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шымшу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аяусыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мейірімсіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/рақымсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қатаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ызғарлы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауыр/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қиын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бұзаубас/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/келу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жаралу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/көріну/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/туу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шығу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастау/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кірісу/


439 

 

⑦【ет.】мақсатпен; үшін：你又能用什

么理由～说服他呢?  Сен оны райынан 

қайтару үшін қандай дәлелдер келтіре 

аласын? ⑧【шыл.】жатқанда, жатыр：

这话我多会儿说～ ?  Мен бұл сөзді 

қашан айтып едім? ⑨ алдағы; ендігі; 

ертеңгі; келесі; келешек：～年  келер 

жыл.⑩【зат.】бері; бойы： |两千年～  

екі жыл бойы.. ○,11 【 шыл. 】 жуық; 

шамалы; шамасы：五十～岁  елу жас 

шамасында.○,12【шыл.】  -ден：他这

次进城，一～是汇报工作，二～是修理

机器，三～是采购图书   Менің бұл 

реткі қалаға келуімнің себебі, 

біріншіден – жұмыс бойынша есеп 

тапсыру; екіншіден – көлігімді жөндету, 

үшіншіден -  сызбалар мен кітаптар 

сатып алу.○,13（Lái）【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【来宾】láibīn【зат.】қонақ; келуші：

接待～  қонақ қабылдау. 

【来不得】 lái·bu·de【ет.】болмайды; 

болмауы керек：科学研究～半点虚假  

Ғылыми зерттеулерде  ешбір өтірік 

болмауы керек. 

【来不及】lái·bují【ет.】үлгермеу：～

看他去了  Оның кетіп бара жатқанын 

көруге үлгермеу. 

【来潮】láicháo【ет.】①тасқын; тасу; 

тасыту: 心血～ жүрекке қан құйылды.

②етеккір. 

【来得】-1lái·de〈口〉【ет.】орындап 

шығу; шама келу. 

【 来 得 】 -2lái·de 〈 口 〉【 ет. 】
артығырақ; көбірек; көптен көп; тым. 

【来得及】 lái·dejí【ет.】пісіп-үлгіру; 

үлгеру; үлгіру; ілігу：电影是七点开

演，现在刚六点半，你马上去还～  

Фильм жетіде басталады, қазір әлі алты 

жарым, тезірек келсең үгересін.  

【来电】láidiàn  【зат.】жеделхат：各

界～祝贺   бәрін жеделхат арқылы 

құттықтау. 

【来犯】láifàn【ет.】бас салу; шабуыл 

жасау. 

【来访】láifǎnɡ【ет.】бару; келіп кету; 

кіріп шығу; қатынасу. 

【来复枪】láifùqiānɡ【зат.】винтовка; 

мылтық. 

【来复线】láifùxiàn【зат.】ойық. 

【来稿】láiɡǎo【ет.】қолжазба жазу.②

【зат.】қолжазба：编辑部收到很多～ 

редакция өте көп қолжазба алды. 

【来归】 láiɡuī【ет.】①берілу.② ата-

анасын көруге келу. 

【来函】láihán① 【ет.】хат жіберу; хат 

жолдау.②【 зат.】 хат：～敬悉  Мен 

сіздің хатыныңызбен танысып шықтым. 

【来鸿】láihónɡ〈书〉【зат.】хат：远

方～ алыстан келген хат. 

【来回】láihuí①【ет.】ары-бері; бару-

қайту：从机关到宿舍～有一里地  

Мекемеден жатақханаға барып 

қайтқанша бір шақырым болады.②(～

儿)【зат.】айналу; бұрылу：从北京到

天 津 ， 一 天 可 以 打 好 几 个 ～ 儿  

Пекиннен Тяньцинға дейін бір күн 

ішінде бірнеше рет бұрылып қайтуға 

болады.③副 алға және артқа：～跑   

алға артқа жүгіру. 

【来回来去】 láihuíláiqù   тоқтаусыз; 

іркілместен; іркілмей; кідіріссіз. 

【来火】láihuǒ (～儿)【ет.】ашулану：

他一听这话就来了火  Ол осы сөзді ести 

салысымен ашуланып шыға келді. 

【来件】láijiàn【зат.】жіберілген хат; 

келу поштасы. 

【来劲】láijìn (～儿) 〈口〉【сын.】①

қызу; қызығу：他越干越～  ол бара 

бара қызығып кетті. ② дем беру; 

жігерлендіру; шабыттандыру：足球比

赛又赢了，可真～! Футбол жарысынан 

жеңдік, қатты шабыттандырады! 

【来客】láikè【зат.】жұмыспен келуші; 

келуші; келіп кетуші; келіп қараушы; 

қонақ：欢迎远方～   алыстан келген 

қонақтарды қарсы алу. 

【来历】láilì【зат.】асыл; ата тегі; ата-

тек; ататегі; жете; зады; нәсіл; сой; тек; 

түп; түп-тегі; шығу; шығу тегі：查明～  

тегін тексеру. 

【 来 临 】 láilín 【 ет. 】 жету; келу; 

шығу：暴风雨即将～   Қатты дауыл 

жақындап келе жатыр. 

【来龙去脉】 láilónɡqùmài   себеппен 

салдар арасындағы қатынас; қалай 

болды, қалай болады. 

【来路】láilù【зат.】①жол：挡住了运

输队的～  жаулардың жолын бөгеу.②
тегі; түбі. 

【来路】 lái·lu【 зат.】 асыл; ата тегі; 

ата-тек; ататегі; жете; зады; нәсіл; сой; 

тек; түп; түп-тегі; шығу：～不明的人  

тегі таныс емес адам. 

【来年】láinián【зат.】келер жыл. 

【来去】láiqù【ет.】ары бері жүру. 

【 来 人 】 láirén 【 зат. 】 шабар; 

шабарман：收条儿请交～  шабарманға 

қолхатты тапсы. 

【 来 日 】 láirì 【 зат. 】 болашақта; 

келешекте; келерде; алдында. 

【来日方长】láirìfānɡchánɡ  бүкіл өмір 

әлі алдында. 

【 来 生 】 láishēnɡ 【 зат. 】 болашақ 

өмірде; жаным ауысып кететін жаңа 

өмірде. 

【 来 使 】 láishǐ 【 зат. 】 шабар; 

шабарман：两国交战，不斩～  екі ел 

соңыс бастаса да шабармандарды 

өлтірмейді. 

【来世】láishì【зат.】болашақ өмірде; 

жаным ауысып кететін жаңа өмірде. 

【 来 势 】 láishì 【 зат. 】 ұстасу; 

ұстау：～汹汹  өзін қиқарланып ұстау. 

【来事】 láishì (～儿 )〈口〉【 ет.】
алдағы; ендігі; ертеңгі; келесі; келешек. 

【来书】láishū〈书〉【зат.】хат жолдау; 

келген хат. 

【来头】lái·tou (～儿)【зат.】①ата тегі; 

ата-тек; түп; түп-тегі; шығу; шығу тегі; 

өткені; тарихы：这个人～不小  мына 

кісінің шығу тегі кіші емес. ② негіз; 

себеп：他这些话是有～的   Оның 

айтқан сөздері негізді еді. ③ ұстасу; 

ұстау：～汹汹  өзін қиқарланып ұстау.

④қызығушылық; қызығу; талғам：棋

没有什么～，不如打球  шахмат ойнау 

қызық емес, одан да доп ойнайық. 

【来往】 láiwǎnɡ【 ет.】 келіп кету; 

жүру; қозғалыс. 

【 来 往 】 lái·wǎnɡ 【 ет. 】 танысу; 

байланыс; қарым-қатынас：两家经常～ 

екі үйдің үнемі қарым-қатынас жасауы. 

【来文】láiwén【зат.】кіріс қағаздары; 

келу поштасы; қарым-қатынас. 

【来向】 láixiànɡ【 зат.】 келу; келіп 

жету (бір жерге). 

【来项】lái·xiɑnɡ 【зат.】кіріс; табыс; 

түсім：他家最近增加了～   Оның 

отбасының табысы ең соңғы болып өсе 

бастады. 

【来信】láixìn① 【ет.】хат жолдау; хат 

жіберу.②【зат.】хат：～收到了   хат 

алды. 

【来意】 láiyì【 зат.】 келу мақсаты; 

келу негізі：说明～  келу мақсатын 

түсіндіру. 

【来由】láiyóu【зат.】негіз; себеп：这

些话不是没有～的  Бұл сөздер негізсіз 

емес. 

【来源】 láiyuán①【зат.】бұлақ; көз; 

қайнар; бас; бастау; қайнар көз; шығар 

жер ：经济～   экономиканыі қайнар 

көзі.②【ет.】болу; шығу：神话的内容

也是～于生活的   Бұл сөздердің де 

мазмұны өмір. 

【来者】láizhě【зат.】①алдағы; ендігі; 

ертеңгі; келесі; келешек. ② келуші 

адамдар：～不拒  келуші адамдардың 

бәрін қуана қуана қабылдау. 

【来着】 lái·zhe〈口〉【 шыл.】 іс-

өимылдың өткен шақта жалғасып 

жатқанын білдіреді：你刚才说什么～?  

Сен қазір ғана не деп жатқан едің? 

【莱  】 lái①〈书〉 арамшөп.② көне 

княздік. 

【莱菔】 láifú【 зат.】 тұрма; тұрып; 

шомыр. 

【 莱 塞 】 láisè 【 зат. 】 лазер (өте 

жіңішке әрі қуатты сәуле шоғын алуға 

арналған аспап). 

【梾  】 lái［梾木］ (láimù)【 зат.】
қызыл тал (талшық бұта және оның 

жемісі). 

【铼  】lái【зат.】рений. 
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lài 

【徕  】 lài〈书〉жарату; жөн көру; 

қабыл ету; рухтандыру; рухын 

көтеру：劳～сый беру; сыйлық беру. 

【 赉  】 lài 〈 书 〉 марапат; сый; 

сыйлық：赏～ сый. 

【睐 】lài〈书〉①қыли; шапыраш.②

көзін қадау：青～ тік көзқарас. 

【赖】 lài① арқасында; нәтижесінде; 

себебімен; себепті：仰～ арқасында.②

【 сын. 】 арсыздық; бетсіздік; 

ұятсыздық：他说话不算【сан.】  ，

太～了  Ол еш ойланбай сөйлейді, 

сондай арсыз.③【ет.】байланып қалу; 

жабысу; жабысып қалмау. ④【 ет. 】

ашылу.⑤【ет.】мойнына арту：自己做

错了，不能～别人  өзің қателік жесап, 

басқа адамға артуға болмайды. ⑥

【 ет.】 зарлану; наразылық білдіру.⑦

(Lài)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【赖】là【сын.】жақсы емес; жаман：

好～  жақсы-жаман. 

【赖婚】 làihūn【ет.】некеге тұрудан 

бас тарту. 

【赖皮】 làipí ①【 зат. 】 арсыздық; 

бетсіздік; ұятсыздық. ② 【 ет. 】
арсыздану; арсыздыққа салыну; 

бетпақтану; ұятсыздану; ұятсыздыққа 

салыну：别在这儿～了，快走吧 !  

Мұнда арсыздық жасамай, тезірек жүр! 

【赖账】làizhàng【ет.】сөзінен қайту; 

әудесінен таю; дегенінде тұрмау◇你说

的话不能～   сен берген сөзіңнен тая 

алмайсың. 

【赖子】 lài·zi【 зат.】 арсыз; бетсіз; 

дөрекі; ұятсыз. 

濑（瀨）lài〈书〉барқын; қайраң; саяз 

жер. 

癞（癩）lài〈方〉【зат.】таз; таз қотыр. 

【癞蛤蟆】làihá·mɑ【зат.】құрбақа. 

【癞皮狗】 làipíɡǒu【зат.】қыршаңқы 

ит. 

【癞头鼋】 làitóuyuán【 зат.】 үлкен 

теңіз тасбақасы. 

【癞子】 lài·zi〈方〉【зат.】①жаман-

жәутік; қыршаңқы; таз; тазы бар.②таз 

адам. 

籁（籟） lài① сыбызғы.② зар жылау; 

зар еңіреу; өксіп жылау; өксіп-өксіп 

жылау. 

 

lán 

【兰 】lán①【зат.】орхидея.②【зат.】

иткендір. ③ мулан ： ～ 桨 . ④ (Lán)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【兰草】 láncǎo【 зат.】①орхидея.②
иткендір. 

【 兰 花 】 lánhuā 【 зат. 】 орхидея 

(тропиктік өсімдік). 

【兰花指】 lánhuāzhǐ【 зат.】 қолмен 

көрсететін блгі. 

【兰谱】 lánpǔ【 зат.】 достық акты; 

туыстасушылық  туралы акт. 

【兰若】lánrě【зат.】монастырь. 

【兰章】 lánzhānɡ〈书〉【 зат.】озық 

әдеби туынды. 

【岚  】 lán  таудағы тұман ：山～  

таудағы тұман. 

【岚烟】lányān【зат.】тау шыңындағы 

булар：～缥缈  таудағы көмескі тұман. 

【拦  】 lán【ет.】①бөгеу; жібермеу; 

кідірту; тоқтату; ұстап қалу：前面有一

道河～住了去路   алдымызда жолға 

шығуға бөгет болатын бір өзен бар.②
болу; тұру. 

【拦挡】lándǎnɡ【ет.】тоқтату; бөгеу; 

жібермеу; кідірту; ұстап қалу：路上有

障碍物～，车辆过不去  Жолды бір 

бөгет тосқауылдап тұр, көліктер өтіп 

кете алмайды.  

【 拦 道 木 】 lándàomù 【 зат. 】 жол 

жиектеуіш ағаштар. 

【 拦 堵 】 lándǔ 【 ет. 】 блокадалау 

(пойыздың жүру-тұруын реттеуге 

керекті аспаптар жүйесі). 

【拦柜】 lánɡuì【зат.】сатушы сөресі 

(дүкендегі сатушының алдындағы 

үстел). 

【拦河坝】lánhébà【зат.】бөгет; тоған. 

【拦洪坝】 lánhónɡbà【 зат.】 бөгет; 

тоған. 

【拦击】 lánjī【 ет.】 блокада; қамау; 

қоршау; оқшаулау; шектеме (бір елді я 

қаланы күштеп қоршап алып, не саяси, 

не әскери, не экономика жағынан сырт 

елмен я басқа қаламен қатыстырмай 

бөліп тастау) ： ～ 敌 人   жауларды 

қоршауға алу. 

【 拦 劫 】 lánjié 【 ет. 】 барымталау; 

талау; тонау. 

【拦截】lánjié【ет.】жолдан ұстап алу; 

қағып әкету; ұстап қалу; іліп әкету. 

【拦路】 lánlù【 ет.】 жолын бөгеу; 

жолын тосу：～抢劫   жолын бөгеп 

тонап кету. 

【拦路虎】 lánlùhǔ 【 зат. 】 бөгеліс; 

бөгет; бөгеуіл; кедергі; қиындық; 

оралғы; тосқауыл. 

【 拦 网 】 lánwǎng 【 ет. 】 қорғану 

қоршауы; қорғану блогы. 

【拦蓄】lánxù【ет.】бөгеу; жібермеу; 

кідірту; тоқтату; ұстап қалу：～山洪  

тау суын бөгеп қою. 

【拦腰】 lányāo 副 белінен құшақтап 

қалу; белінен ұстап алу. 

【拦阻】lánzǔ【ет.】бөгеу; жібермеу; 

кідірту; тоқтату; ұстап қалу. 

【栏】  lán①қанат; сүйеніш; таяныш; 

шарбақ (мыс. басқыштың, балконның т. 

б. өн бойына құрылған; жасалған 

сүйеніш тетік)：石～  тас шарбақ.②

【 зат.】албар-қора; қора; мал қора：

牛～  қара малдың қорасы.③【зат.】

бір қатар; бағана ： 广 告 ～  

хабарландыру бағанасы. ④ 【 зат. 】
панель; жаяужол. 

【栏杆】lánɡān【зат.】қанат; сүйеніш; 

таяныш; шарбақ (мыс. басқыштың, 

балконның т. б. өн бойына құрылған; 

жасалған сүйеніш тетік) ：石～  тас 

сүйеніштер. 

【栏柜 】lánɡuì  “拦柜”  мағынасында. 

【栏目】lánmù【зат.】тарау; бөлім：

小说～ әңгіменің тарауы. 

【阑】 -l（闌） lán〈书〉①  “栏 ”   

мағынасында.② “拦”  мағынасында. 

【阑】 -2（闌） lán〈书〉①сарқылу; 

таусылу; біту. ② еркімен; еркінше; 

лағып; өз бетімен. 

【阑干】 lánɡān〈书〉①【 сын.】 о 

шетінен бұ шетіне дейін; олай да, бұлай 

да：星斗～  бар жерде жұлдыздар.②   

“栏杆”  мағынасында. 

【阑入】 lánrù〈书〉【 ет.】① баса-

көктеп кіру; бұзып-жарып кіру. ②
тырбандыру; тырбану. 

【阑珊】lánshān〈书〉【ет.】ақырына 

жету; соңына жету：春意～  көктемнің 

ғажайып кезі соңына жетті. 

【 阑 尾 】 lánwěi 【 зат. 】 аппендикс 

(соқыр ішектің құрт тәрізді өскіні).(图

见 1493页“人的消化系统”) 

【 阑 尾 炎 】 lánwěiyán 【 зат. 】
аппендицит (соқыр ішек бөлшегінің 

асқынып ауыруы). 

蓝 (藍 ) lán①【сын.】көк：～布  көк 

материя.②【зат.】бояулы қарақұмық.

③ (Lán ） 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【蓝宝石】 lánbǎoshí【 зат.】 жақұт; 

сапфир (көк я жасыл түсті асыл тас). 

【 蓝 本 】 lánběn 【 зат. 】 түпдерек; 

түпнегіз; түпнұсқа; түп шығарма; 

шығар бұлақ (алғашқы, негізгі, бұлағы, 

көзі, ғылыми-теориялық алғашқы 

шығарма). 

【 蓝 筹 股 】 lánchóuɡǔ 【 зат. 】 көк 

фишкалар – ірі акциялар. 

【蓝点颏】lándiǎnké【зат.】көк бұлбұл; 

көктамақ бұлбұл. 

【蓝靛】 lándiàn【 зат.】индиго (қара 

көк бояу). 

【蓝靛颏儿】lándiànkér【зат.】иектегі 

көк нүктелер. 

【蓝晶晶】lánjīnɡjīnɡ (～的)【сын.】
жасыл ақық (асыл тас). 

【蓝鲸】lánjīnɡ【зат.】көк кит. 

【蓝领】lánlǐnɡ【зат.】көк-жаға (дене 

еңбегімен айналысатын адам). 

【 蓝 青 官 话 】 lánqīnɡ-ɡuānhuà  

бұрмаланған ресми тіл. 

【蓝色】lánsè    көк түс. 

 

【蓝田猿人】Lántiányuánrén  Ланьтянь 

адамы; синантроп. 
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【蓝图】 lántú【 зат.】① көк; ніл.② 

жоспар; жоба. 

【蓝牙】lányá【зат.】блютус. 

【蓝盈盈】lányínɡyínɡ(～的)【сын.】
жарқын көк түс. 

【蓝莹莹】 lányínɡyínɡ   “蓝盈盈 ”  

мағынасында. 

【谰   】lán〈书〉①жалған айыптау; 

айтпағанды айту. ② мойындамау; 

теріске шығару; терістеу. 

【谰言】 lányán【 зат.】 ғайбат; жала; 

өсек; өсек-аяң：无耻～   жабыраңқы 

өсек. 

【澜    】 lán ақбас толқын; күшті 

толқын. 

【褴   】  lán［褴褛］（蓝缕） (lánlǚ)

【 сын. 】 алба-жұлба; албыр-жалбыр; 

алым-жұлым; жұлым-жұлым; 

жыртылған; жыртық：衣衫～  алба-

жұлба кейіп. 

【篮   】 lán ① (～儿 )【 зат.】 себет; 

кәрзеңке：竹～  бамбуктан жасалған 

себет. ② （ ～ 儿 ）【 зат. 】 шеңбер; 

сақыни ：投～儿   допты шеңберге 

лақтыру. ③ баскетбол ： 男 ～  ерлер 

баскетболы. ④ （ Lán ）【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【篮板】 lánbǎn【 зат.】① баскетбол 

тіреулері.②доп таңдау. 

【篮板球】lánbǎnqiú【зат.】доптарды 

іріктеп алу. 

【篮球】 lánqiú【 зат.】① баскетбол; 

баскет. ② баскетбол ойнауға арналған 

доп. 

【 篮 圈 】 lánquān 【 зат. 】 шеңбер; 

сақина. 

【 篮 坛 】 lántán 【 зат. 】 баскетбол 

ойнауға арналған алаң. 

【篮子】lán·zi【зат.】себет; карзина：

菜～  көкөніске арналған себет. 

 

lǎn 

【览  】 lǎn   байқау; көру; қарау. 

【览胜】 lǎnshèng〈书〉【 ет.】 назар 

аударарлық орындарда қарау ： 到 黄

山～  Хауңшанның назар аударарлық 

орындарын қарап шықтық. 

揽   lǎn 【 ет. 】 ① қамту; қапсыра 

құшақтап алу.②ала бару; ала жүру; ала 

кету; ілестіру. ③ баурау; жұмылдыру; 

қатыстыру; тарту.④салу; салып қою. 

【揽承】 lǎnchéng【 ет.】өз мойнына 

алу; мойындау. 

【揽储】lǎnchǔ【ет.】салымшыларды 

баурау; жинақшыларды тарту. 

【揽存】 lǎncún【ет.】инвесторларды 

тарту; салымшыларды баурау; 

жинақшыларды тарту. 

【揽活】 lǎnhuó(～儿)【ет.】жұмысқа 

тарту; жұмысқа алу. 

【 揽 总 】 lǎnzǒnɡ ( ～ 儿 ) 【 ет. 】
жалпылау; жинақтау; жиынтықтау . 

【缆   】 lǎn① байлау арқаны; бекіту 

арқаны (кемені я ұшқыш машинаны 

тоқтаған жерде қазықтап байлап 

қоятын арқан).②арқан. 

【缆车】lǎnchē【зат.】тауға көтеретін 

жол; фуникулер (тауға қарай 

көтерілгенде вагондар кейін қарай 

жылжып кетпес үшін арқанмен 

тартылған, не тісті тақтай қойылған 

темір жол). 

【 缆 绳 】 lǎnshénɡ 【 зат. 】 байлау 

арқаны; бекіту арқаны. 

【缆索】lǎnsuǒ【зат.】кнехт. 

【罱 】lǎn〈方〉①【зат.】тор ожау; 

торлы ыдыс.②【ет.】алу; батырып алу; 

шығарып алу：～河泥  өзен  балшығын 

шығарып алу. 

【懒(懶、嬾) lǎn【сын.】①еріншек; 

жалқау ：腿～   жүруге ерінетін. ②

әлсіздік; шаршау ： 身 子 发 ～  

шаршауды сезіну. 

【懒虫】lǎnchónɡ〈口〉【зат.】еріншек; 

жалқау. 

【懒怠】 lǎn·dɑi①【 сын.】 еріншек; 

жалқау.②【ет.】жалқаулық ：身体不

好，话也～说了   Денсаулығы онша 

емес, сөйлеуге де ерінеді. 

【懒得】 lǎn·de【 ет.】 зауықсыздық; 

көңілсіздік; шабытсыздық. 

【 懒 惰 】 lǎnduò 【 сын. 】 еріншек; 

жалқау：这人太～了，在家里什么事都

不愿意干  Сондай жалқау, үйде қандай 

шаруа болса да істегісі келмейді. 

【懒骨头】 lǎnɡǔ·tou【 зат.】 бұлғақ; 

бұлғаң; еңбек етпейтін; жалқау; жұмыс 

істемейтін; сандалбай. 

【 懒 汉 】 lǎnhàn 【 зат. 】 бойкүйез; 

еңбекқашқан; еріншек; жалқау. 

【懒汉鞋】 lǎnhànxié【 зат.】мокасин 

(Солтүстік Америка үндістерінің мәсі 

секілді аяқкиімі). 

【懒猴】lǎnhóu【зат.】лори(өсімдік). 

【 懒 散 】 lǎnsǎn 【 сын. 】 бойкүйез; 

қамсыз; салақ; селқос; уайымсыз; 

ұқыпсыз; ықылассыз. 

【懒洋洋】lǎnyánɡyánɡ(～的)【сын.】
еріншек; жалқау. 

 

 

 

làn 

 

【烂   】 làn①【 сын.】 әбден пісіру; 

былбырата пісіру; елжірете пісіру：牛

肉煮得很～   сиыр еті қатты болғаны 

үшін әбден пісіріп жұмсартты. ②

【сын.】бұзылу; сасу; шіру：～苹果 

шіріп кеткен алма. ③ 【 сын. 】

жыртылып қалу; қаусау; тозу：衣服

穿～了   киім қатты тозып кеткен. 

【 烂 糊 】 làn·hu 【 сын. 】 елжіретіп 

пісірілген; қайнатып пісірілген：老年

人吃～的好  Кәрі адамдарға қайнатып 

пісірілген асты жеген жақсы. 

【 烂 漫 】（ 烂 熳 、 烂 缦 ） lànmàn

【 сын. 】 ① жарқын; жарық; 

самаладай ： 山 花 ～   жарқын тау 

гүлдері.② ақкөңіл; ақпейіл; ақпейілді; 

аңқылдақ; елпілдек; жайдары; иі 

жұмсақ; кішіпейіл; қалбалақ：天真～ 

күн сондай жайдары болып тұр. 

【 烂 泥 】 lànní 【 зат. 】 былғаныш; 

былжырақ; лай батпақ; лайсаң. 

【烂熟】 lànshú【 сын.】① елжіретіп 

пісірілген; қайнатып пісірілген.②жатқа 

білу; жатқа жақсы білу; жаттай білу; 

өте жақсы білу. 

【烂摊子】 làntān·zi【 зат.】бұзылған 

шаруа; берекесі кеткен іс. 

【烂尾】 lànwěi【 сын.】 аяқталмаған 

жоба. 

【烂账】 lànzhànɡ【 зат.】①шатасқан 

есептеме.②үмітсіз қарыздар. 

【烂醉】lànzuì【ет.】іру; мас болу. 

【滥】 (濫 )làn①бейберекеттік; дүние 

шашқыштық; ысырапшылдық. ②

【 сын. 】 өлшеусіз; шамадан тыс; 

шектен тыс. 

【 滥 调 】 làndiào( ～ 儿 ) 【 зат. 】

үйреншікті жер; үйреншікті жер：陈

词～  үйреншікті сөзді жеткізу. 

【滥情】 lànqíng【 ет.】мелодрамалы; 

мелодрамалық：纵欲～бұзықтық. 

【滥权】lànquán【ет.】билік пұрсатын 

теріс пайдалану. 

【滥觞】 lànshānɡ〈书〉 бас; бастау; 

қайнар көз; шығар жер. 

【滥套子】làntào·zi【зат.】қалып; үлгі. 

【滥用】lànyònɡ【ет.】бейберекеттік; 

дүние шашқыштық; ысырапшылдық. 

【滥竽充数】 lànyúchōnɡshù   өзінің 

лауазымына сай келмеу. 

lānɡ 

【啷  】 lānɡ［啷当］(lānɡdānɡ)〈方〉

【 шыл. 】 ебдейсіз; қолпиған; салпы 

етек. 

 

lánɡ 

【郎   】 lánɡ①көне шен.②тақсыр.③

күйеу.④жас жігіт：大～|令～.⑤(Lánɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【郎才女貌】lánɡcáinǚmào  үйлесімді 

жұп. 

【郎当】lánɡdānɡ   “锒铛”(lánɡ-dānɡ)  

мағынасында. 

【郎舅】 lánɡjiù【зат.】қайын іні мен 

күйеу бала. 

【郎猫】 lánɡmāo〈口〉【 зат.】 еркек 

мысық; мысық. 

【郎中】lánɡzhōnɡ【зат.】балгер; емші; 

тәуіп. 

狼 lánɡ【зат.】бөрі; қасқыр. 

【狼狈】lánɡbèi【сын.】бөгет; кедергі; 

қиыншылық. 
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【狼狈为奸】lánɡbèiwéijiān  сыбайлас 

болу; келісіп алу. 

【 狼 奔 豕 突 】 lánɡbēnshǐtū    

қорқыныштан қашу; қашып кету. 

【狼疮】láng chuāng【зат.】жегі (тері 

туберкулезы). 

【 狼 狗 】 lánɡɡǒu 【 зат. 】 овчарка 

(қасқыр тектес иттің бір түрі). 

【狼毫】 lánɡháo【 зат.】 қасқырдың 

жүні. 

【 狼 獾 】 lánɡhuān 【 зат. 】 құну 

(сусардың бір түрі). 

【狼藉】（狼籍）lánɡjí〈书〉【сын.】

ретсіздік; бейберекеттік: 杯盘～ үстел 

үстінде ретсіздік. 

【狼吞虎咽】lánɡtūnhǔyàn  тамаққа аш 

қасқырдай бас салу. 

【狼尾草】 lánɡwěicǎo【 зат.】 петит 

(өте ұсақ шрифт). 

【狼心狗肺】 lánɡxīnɡǒufèi  қасқыр 

жанды; қайырымсыз; қатал; қатты; 

мейірімсіз. 

【狼烟】 lánɡyān【 зат.】 отпен белгі 

беру. 

【狼烟四起】 lánɡyānsìqǐ  жаулардың 

басқыншылығы. 

【狼子野心】 lánɡzǐyěxīn  қасқырлық 

болмыс. 

【琅玕】lánɡɡān〈书〉【зат.】нефрит; 

асыл тас. 

【琅嬛】 lánɡhuán〈书〉【 зат.】жер 

жаннаты; жер жұмағы; эдем. 

【琅琅】 lángláng【 ел.】 салдырлау; 

сылдырлау; сыңғырлау; шылдыр; 

шылдырлау; шыңыл. 

桹 lánɡ［桹桹］lánɡlánɡ〈书〉【ел.】
гүрсіл; даңғыр; дүбір; дүңкіл; дүрсіл; 

тарс-тұрс; тарсыл; тықыл. 

廊 lánɡ   терраса (үй алдындағы 

бастырма, жаппа балкон) ： 走 ～  

террасаға бару. 

【 廊 庙 】 lánɡmiào 〈 书 〉【 зат. 】
император сарайы. 

【 廊 檐 】 lánɡyán 【 зат. 】 терраса 

карнизі. 

【廊子】 lánɡ·zi【 зат.】 терраса (үй 

алдындағы бастырма, жаппа балкон). 

【嫏  】lánɡ［嫏嬛］(lánɡhuán)   “琅

嬛”  мағынасында. 

【榔槺】 lánɡ·kānɡ 〈方〉【 сын. 】
абажадай; арбиған; ауыр; зор; қолайсыз. 

【榔头】（狼头）lánɡ·tou【зат.】балға. 

【锒 】lánɡ［锒铛］(lánɡdānɡ)①〈书〉

【зат.】бұғау; кісен.②【ел.】дыңыл; 

зыңыл; шылдыр. 

【 稂  】 lánɡ ① үйбидайық (астық 

арасына өсетін арам шөп).②（Lánɡ）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【稂莠】lánɡyǒu【зат.】арамшөп. 

 

lǎnɡ 

 

【朗 】ǎnɡ①ашық; жалтыр; жарық.②

айқын; анық ：～读   анық оқу. ③

（ Lǎnɡ ） 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 朗 读 】 lǎnɡdú 【 ет. 】 дауыстап 

оқу：～课文 мәтінді дауыстап оқу. 

【 朗 朗 】 lǎnɡlǎnɡ 【 сын. 】 ① таза; 

анық：笑语～ анық анекдот.②жарқын; 

айқын. 

【朗声】lǎnɡshēnɡ副 анық; айқын：～

大笑 айқын күлкі. 

【朗诵】lǎnɡsònɡ【ет.】декламациялау; 

көркемдеп оқу. 

 

làng 

【浪】làng①【зат.】толқын：白～滔

天  толқындар көпіріп бірінен соң бірі 

келе жатты.② толқын：声～   дыбыс 

толқындары.③ бейбастақ; жүгенсіз.④

〈方〉【ет.】ашу; қаңғыру; серуендеу.

⑤ （ Lànɡ ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【浪潮】 lànɡcháo【зат.】толқын：改

革的～ реформа толқыны. 

【浪船】 lànɡchuán 【 зат. 】 балалар 

әткеншектері. 

【 浪 荡 】 lànɡdànɡ ① 【 ет. 】 кезу; 

қаңғыру; тентіреу. ② 【 сын. 】 азған; 

бұзық; бұзылған. 

【浪费】lànɡfèi【ет.】бос өткізу; босқа 

жою; текке шашу; ысырап ету：不要～

水  суды текке кетіруге болмайды. 

【浪花】lànɡhuā【зат.】①ақ толқын; 

толқын бұйрасы ： ～ 飞 溅  ақ 

толқынның шашырауы. ② оқиға; 

эпизод：生活的～ өмір эпизоды. 

【浪迹】 lànɡjì【 ет.】 адақтау; кезу; 

қаңғыбастану; қаңғыру; тентірету; 

шарлау. 

【浪漫】lànɡmàn【сын.】①романтика; 

романтикалық. ② албыр-жалбыр; 

босатылған; жазылған; жайма; 

жіберілген; таратылған; тарқатылған. 

【浪漫主义】 lànɡmànzhǔyì   қиялға 

берілу; романтика; романтизм 

(әдебиеттегі романтикалық бағыт). 

【浪木】 lànɡmù【 зат.】 қозғалмалы 

тақтай. 

【浪桥】 lànɡqiáo【 зат.】 қозғалмалы 

тақтай. 

【浪人】 lànɡrén 【 зат. 】① диуана; 

қаңғы; қаңғыма; қаңғыбас; кезбе; 

мүсәпір.②жапон-авантюрист. 

【浪涛】lànɡtāo【зат.】толқындар：～

滚滚  көпірген толқындар. 

【浪头】 lànɡ·tou【 зат.】①〈口〉

толқын：风大，～高   Жел қатты, 

толқындар биік. ② толқын ： 赶 ～  

толқынмен ағу. 

【 浪 游 】 lànɡyóu 【 ет. 】 саяхаттау; 

кезу;：～四方 шартарапқа саяхаттау. 

【浪子】 lànɡzǐ 【 зат. 】 адасқан ұл; 

жоғалып табылған бала. 

【 浪 子 回 头 金 不 换 】
lànɡzǐhuítóujīnbùhuàn  өз қателігін 

түсініп қайтып келген адасқан ұл 

алтыннан қымбат. 

 

 

lāo 

【捞  】 lāo【ет.】①аулап алу; аулап 

ұстау; қағып алу; ұстап алу： |～鱼  

балық аулау.②жинау; күреу; пайдаға 

кенелу：趁机～一把   қолайлы сәтті 

пайдаланып пайда табу.③〈方〉жұлып 

алу; ұстап алу; ұстау. 

【捞本】lāoběn (～儿)【ет.】ұттырған 

ақшасын қайтарып ұтып алу. 

【捞稻草】 lāodàocǎo  сабаннан ұстап 

қалу. 

【捞取】lāoqǔ【ет.】кіріс кіргізу; олжа 

қылу; олжа түсіру; пайда түсіру; табыс 

табу. 

【捞着】lāozháo【ет.】дегеніне жету; 

жету; қол жеткізу. 

 

láo 

【牢 】láo①албар-қора; қора; мал қора.

② құрбндыққа шалынатын малдар.③

【зат.】абақты; зындан; лабақты; түрме: 

坐～  түрмеде отыру.④【сын.】бекем; 

берік; мығым; мықты; нық; орнықты; 

төзімді; шыдамды. ⑤ (Láo) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 牢 不 可 破 】 láobùkěpò   берік; 

мызғымас. 

【牢房】láofánɡ【зат.】бөлме; камера. 

【牢固】 láoɡù【 сын.】бекем; берік; 

мығым; мықты; нық; орнықты; төзімді; 

шыдамды. 

【牢记】láojì【ет.】қатты есіне сақтап 

қалу：～在心  қатты жүрегіне сақтап 

қалу. 

【牢靠】 láo·kào【 сын.】①орнықты; 

төзімді; бекем; берік; мығым; мықты; 

нық; шыдамды. ② айнымайтын; 

аумайтын; шын берілген; сенімді. 

【牢笼】láolónɡ①【зат.】қапас; тор.②

【зат.】бұғау; кісен; шынжыр.③〈书〉

【ет.】аба; жаба; қақпан; тор; тұзақ.④

【 ет. 】 алдап әкелу; алдап түсіру; 

қызықтырып алдап келтіру. 

【 牢 骚 】 láo·sāo ① 【 зат. 】
азсынушылық; ерке-наз; кейіс; көңілі 

толмаушылық; наразылық ： 满 腹 ～  

қатты наразы болу.②【 ет.】 ашумен 

ескерту; бажылдау; бимаза ету; 

күңкілдеп ұрсу; күңкілдеу; 

міңгірлеу：～了半天  жарты күн бойы 

міңгірлеу. 

【牢什 子】 láoshí·zi   “ 劳什子 ”  

мағынасында. 

【牢实】láo·shi【сын.】батыл; сенімді; 

сеніммен; тыңғылықты. 

【牢稳】láowěn【сын.】айнымайтын; 
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аумайтын; шын берілген; сенімді. 

【 牢 稳 】 láo·wen 【 сын. 】 баянды; 

бекем; орнықты; тиянақты; тұрақты. 

【牢狱】 láoyù【 зат.】 түрме; қапас; 

зындан. 

【劳  】 láo① еңбек.②【 ет.】 рақым 

етіңіз; сізден өтінем.③еңбектену：积～

成疾 қатты жұмыс істегеннен ауырып 

қалу.④жету; жетісу; табу.⑤әлпештеу; 

еркелету; сылап-сипау.⑥(Láｏ)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【 劳 保 】 láobǎo 【 зат. 】 ① еңбек 

сақтандыруы.②еңбекті қорғау. 

【劳步】 láobù【 ет.】 келгендеріңізге 

алғыс білдіремін. 

【 劳 瘁 】 láocuì 〈 书 〉【 сын. 】
болдырғандық; болдыру; қажу; 

қажығандық; шаршағандық; шаршау. 

【劳动】 láodònɡ①【зат.】еңбек：脑

力～  ой еңбегі.②【 зат.】 еңбек.③

【 ет. 】 еңбектену ： 他 ～ 去 了  Ол 

еңбектенуге кетті. 

【劳动保护】 láodònɡ bǎohù  еңбекті 

қорғау. 

【 劳 动 保 险 】 láodònɡ bǎoxiǎn  

мемлекеттің қызметкерлерді 

сақтандыруы. 

【劳动布】láodònɡbù【зат.】джинсы. 

【劳动对象】 láodònɡduìxiànɡ еңбек 

объекті. 

【劳动法】 láodònɡfǎ【 зат. 】 еңбек 

құқығы. 

【劳动改造】láodònɡɡǎizào  еңбекпен 

қайта түзеу. 

【劳动教养】 láodònɡjiàoyǎnɡ  қинап 

еңбекке үйрету. 

【劳动力】láodònɡlì【зат.】①еңбекке 

қабілеттілік. ② жұмыс күші ： 全 ～ 

толық еңбекке қабілетті. 

【劳动模范】láodònɡmófàn  еңбек ері. 

【劳动强度】láodònɡqiánɡdù  көп еңбек 

сіңіруді керек қылушылық. 

【劳动日】láodònɡrì【зат.】еңбек күні. 

【劳动生产率】 láodònɡshēnɡchǎnlǜ  

еңбек өнімділігі. 

【劳动手段】láodònɡshǒuduàn  өндіріс 

құралдары. 

【 劳 动 者 】 láodònɡzhě 【 зат. 】
бейнеткеш; еңбеккер; еңбекші. 

【劳动资料】 láodònɡzīliào   өндіріс 

құрал-жабдығы. 

【劳顿】 láodùn〈书〉【 сын.】 қажу; 

қажығандық; шаршағандық; шаршау. 

【劳乏】 láofá【сын.】шаршағандық; 

қажу; қажығандық; шаршау. 

【劳烦】láofán〈方〉【ет.】алаң болу; 

мазасыздану; тынышсыздану. 

【劳方】láofānɡ【зат.】жұмысшылар. 

【劳改】láoɡǎi【ет.】еңбекпен түзету 

жұмыстары. 

【 劳 工 】 láoɡōnɡ 【 зат. 】 ①

жұмысшы：～运【ет.】  жұмысшылар 

қозғалысы.②қара жұмысшы. 

【劳绩】láojì【зат.】еңбек; қызмет. 

【 劳 驾 】 láojià 【 ет. 】 қайырымды 

болыңыз; рақым етіңіз. 

【劳教】láojiào【ет.】еңбекпен қайта 

түзету：～人员 еңбекпен қайта түзету 

қызметкері. 

【劳金】 láojīn【 зат.】жалақы;еңбегі 

үшін сыйақы. 

【劳倦】láojuàn【сын.】жүдеп-жадау; 

қажу; қалжырау; шаршау. 

【劳军】 láojūn【 ет.】 армияға алғыс  

білдіріп әскерлерге сыйлықтар тарату. 

【劳苦】láokǔ【сын.】еңбектену; ауыр 

еңбек：～大众  еңбекқор адамдар. 

【劳苦功高】láokǔɡōnɡɡāo  еңбегі үшін 

марапаттаулар. 

【劳累】 láolèi   жүдеп-жадау; қажу; 

қалжырау; шаршау. 

【 劳 力 】 láolì ① 【 зат. 】 еңбек. ②

【зат.】еңбек күштері.③〈书〉【ет.】
еңбекке қабілеттілік. 

【 劳 碌 】 láolù 【 сын. 】 айналысу; 

әбігерлену; әрекет жасау. 

【劳民伤财】láomínshānɡcái  күшті де 

ақшаны да текке кетіру. 

【劳模】láomó【зат.】еңбек ері. 

【劳神】 láoshén【ет.】   арыту; бері 

тарту; жалықтыру; зеріктіру; қажыту; 

талдыру. 

【劳师】láoshī〈书〉【ет.】әскерлерді 

шаршату. 

【劳师【 ет. 】众】 láoshīdònɡzhònɡ  

адамдады қатты әбігерге салу. 

【劳什子】 láoshí·zi 〈方〉【 зат. 】
жоқтан өзге; түкке тұрмайтын. 

【劳损】 láosǔn【 ет.】 еңбектен жапа 

шегіп қалу ： 腰 肌 ～   бел 

бұлшықеттерінің еңбектен ауырып 

қалуы. 

【劳务】 láowù【 зат.】жұмыс күші; 

қызмет：～市场  коммерциялық қызмет. 

【劳务费】láowùfèi【зат.】қызметақы. 

【劳心】láoxīn【ет.】ой еңбегі. 

【劳燕分飞】 láoyànfēnfēi  айрылу; 

айрылыс; бөлек тұру. 

【劳役】 láoyì①【 зат.】 барщина.②

【ет.】мәжбүрлі еңбек. 

 

【 劳 逸 】 láoyì 【 зат. 】 еңбек және 

демалыс. 

【 劳 资 】 láozī 【 зат. 】 еңбек және 

капитал. 

【劳作】láozuò【зат.】қолөнер сабағы. 

【唠】 láo［唠叨］ (láo·dɑo)【 ет.】
ашумен ескерту; бажылдау; бимаза ету; 

күңкілдеп ұрсу; күңкілдеу; 

міңгірлеу：～了半天 жарты күн бойы 

күңкілдеп ұрысты. 

【崂  】Láo崂山，тау атауы. 

【铹  】láo【зат.】лоуренсий. 

【痨 】láo  көкірек ауру; құрт ауруы; 

өкпе ауруы; өкпе туберкулезі：肺～  

өкпе туберкулезі. 

【痨病】 láobìnɡ【зат.】көкірек ауру; 

құрт ауруы; өкпе ауруы; өкпе 

туберкулезі. 

【 醪 】 láo 〈 书 〉 ① тазартылмаған 

шарап.②күшті шарап. 

【醪糟】 láozāo【 зат.】 ашып кеткен 

күріштен жасалған ботқа. 

 

lǎo 

老 lǎo①【сын.】кәрі：～人 кәрі адам.

② қария.③【 ет.】 қаза табу; қайтыс 

болу; өлу：隔壁前天～了  көршісі 

алдыңкүні қайтыс болды. ④ бай 

тәжірибелі.⑤【 сын.】 ескі：～朋友 

ескі дос.⑥【сын.】көне;көнерген：～

机器  көнерген машина. ⑦【 сын. 】

бұрынғы; ескі：～地方 бұрынғы жер.

⑧【сын.】аса пісіп кеткен; қатты пісіп 

кеткен; өте піскен; тым пісіп кеткен; 

ылбыраған：菜太～了  көкөніс тым 

пісіп кетіпті. ⑨ 【 сын. 】 әккі; 

басалқылы; кәнігі; тәжірибелі. ⑩
азғындау; дегенерация (ағзаның 

биологиялық және психикалық 

белгілерінің тозуы азғындауы).⑪

【сын.】қою(түс)：～红 қою қызыл.⑫

副 бұрын：～没见他了 оны көрмегелі 

көп болды.⑬ 副 үнемі; әрдайым; 

әрқашан. ⑭副 тым; өте：～早  тым 

ерте.⑮【сын.】ең кіші：～儿子 ең кіші 

баласы.⑯ (Lǎo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【老媪】lǎo’ǎo〈书〉【зат.】кемпір. 

【 老 八 板 儿 】 lǎobābǎnr 〈 方 〉 ①

【 сын. 】 ерегіспе; қасарушы; қиқар; 

қисық; қыңыр.②【зат.】консерватор. 

【老八辈子】lǎobābèi·zi〈口〉ескірген; 

көнерген：这是～的话了，没人听了
Мынау көнерген сөздер, адам тыңдай 

алмайды. 

【 老 百 姓 】 lǎobǎixìnɡ 【 зат. 】
қарапайым халық. 

【老板】 lǎobǎn【 зат.】① қожайын; 

басқарушы; иегер.②ескі басылымдар. 

【老板娘】lǎobǎnniánɡ【зат.】бәйбіше; 

бибі; қожайын; үй иесі әйел. 

【老半天】lǎobàntiān  ұзақ: 怎么才来，

我们等你～了  қалайша келіп калдым, 

біз сені ұзақ күтіп тұрмыз. 

【老伴】 lǎobàn (～儿 )【 зат.】 ерлі-

зайыптылар. 

【老鸨】 lǎobǎo【 зат.】 жезөкшелер 

үйінің  асыраушысы. 

【 老 辈 】 lǎobèi 【 зат. 】 ① ( ～

儿)бұрынғы кездер; алдыңғы кездер：

他家～都是木匠  бұрынғ кездерде оның 

отбасында барлығы ағаш ұсталары 

болған.②арғы ата; ата-баба. 

【老本】 lǎoběn ( ～儿 )【 зат. 】①
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алғашқы капитал; негізгі капитал：做

生意赔了～   бизнес жасау алдымен 

негізгі капиталды шығындау. ②
бұрынғы сәттіліктер; алдыңғы 

жетістіктер：要学习新知识，光靠～不

行    Жаңа білімдерді оқу керек, 

бұрынғы жетістіктерге сеніп жүре 

беруге болмайды . 

【老鼻子】 lǎobí·zi〈方〉【 сын.】

сансыз көп：书市上的书可～了  кітап 

базарында кітаптар өте көп. 

【老表】lǎobiǎo【зат.】①бөле; жиен; 

немере аға.② ептеш; жолдас; жора.③

〈方〉ауылдас; елдес; жерлес. 

【老病】 lǎobìnɡ①【 зат.】 ескі ауру; 

бұрыннан бар уару：天一冷，～就犯  

Күн суық болса бұрынғы ауруым 

бірден қозады.②【ет.】кәрі әрі науқас 

адам. 

【老伯】lǎobó【зат.】ағатай. 

【老财】 lǎocái 【зат.】алпауыт; бай; 

байбатша. 

【老巢】lǎocháo【зат.】ін; ұя; апан：

捣毁土匪的～ қарақшылар апанын бұзу. 

【 老 成 】 lǎochénɡ 【 сын. 】 байсал; 

байсалды; байыпты; салауатты; салмақ; 

салмақты. 

【 老 成 持 重 】 lǎochénɡchízhònɡ  

байсалды әрі салмақты. 

【 老 诚 】 lǎochénɡ 【 сын. 】 адал; 

ақкөңіл; шын; қарапайым; сыпайы：他

是个～孩子，从来不说谎话   Ол өте 

ақкөңіл бала, ешқашан өтірік айтып 

көрмеген. 

【老粗】 lǎocū(～儿 )【 зат.】 дөрекі; 

дүние көрмеген; мәдениетсіз; 

ысылмаған. 

【老搭档】 lǎodādàng【 зат.】 дөрекі; 

дүние көрмеген; мәдениетсіз; 

ысылмаған; жолдас. 

【老大】 lǎodà①〈书〉【 сын.】кәрі; 

қарт; қартайған.②【зат.】ең үлкен ұл; 

ең үлкен аға.③〈方〉【 зат.】 кеме 

капитаны; шеф. ④ 【 зат. 】 банда 

бастығы.⑤副 өте; тым：～不高兴 

қатты қуанған жоқ. 

【老大不小】lǎodàbùxiǎo  өсу; үлкею; 

есею：他～的了，还跟孩子似的  Ол 

есейген, бірақ әлі бала сияқты. 

【老大难】 lǎodànán【 сын.】мерзімі 

жеткен; уақыты келген ： ～ 问 题   

мерзімі жеткен мәселе. 

【老大娘】 lǎodà·niánɡ 【 зат.】 әже; 

әжетай. 

【老大爷】lǎodà·yé 【зат.】ата. 

【 老 旦 】 lǎodàn 【 зат. 】 кемпір 

амплуасы. 

【 老 当 益 壮 】 lǎodāngyìzhuànɡ  

қартайғанына қарамастан қуатты болу. 

【老到】lǎo·dào【сын.】①тәжірибелі.

②тәжірибеге ие; бояуы сіңген. 

【老道】lǎodào〈口〉【зат.】даос. 

【老底】 lǎodǐ(～儿 )【 зат.】① көзі 

жетушілік; сенушілік; сенімділік. ②
асқан қайрат; батырлық; ерлік; 

қаһармандық. 

【老弟】lǎodì【зат.】досым; інішек. 

【老调】 lǎodiào【 зат.】① баяғыдан 

айтылып келе жатқан сөз; ескі жыр.②
ескі әуен. 

【 老 调 重 弹 】 lǎodiàochónɡtán    

баяғыдан айтылып келе жатқан сөз; 

ескі жыр. 

【老掉牙】 lǎodiàoyá【 сын.】 қоқсқа 

тастауға-ақ жарайды. 

【老爹】lǎodiē〈方〉【зат.】ата. 

【老豆腐】lǎodòu·fu【зат.】тұздалған 

бұршақ сүзбесі. 

【老坟】 lǎofén 【 зат. 】 ата-бабалар 

бейіттері. 

【老夫】lǎofū〈书〉【зат.】мен- қария 

өзін айтқанда қолданады. 

【老夫子】 lǎofūzǐ【 зат.】① ұстаз; 

мұғалім.②кеңесші.③тақуа (уақ-түйек 

ережені сақтағыш адам). 

【老赶】lǎoɡǎn дөрекі; дүние көрмеген; 

мәдениетсіз; ысылмаған. 

【老干部】 lǎoɡànbù【 зат.】 ветеран 

кадрлар. 

【老疙瘩】 lǎoɡē·dɑ 【 зат.】 ең кіші 

қызы немесе ұлы. 

【老公】lǎoɡōnɡ 【зат.】әтек; евнух. 

【 老 公 】 lǎo·ɡonɡ 【 зат. 】 күйеуі; 

ақсақал; бабай; кәрі; қария; қарт; шал. 

【老公公】lǎoɡōnɡ·ɡonɡ 【зат.】①ата.

②қайын ата. 

【老姑娘】 lǎoɡū·niɑnɡ【зат.】①кәрі 

қыз.②үйдегі ең кіші қыз. 

【老古董】lǎoɡǔdǒng【зат.】①көне зат; 

антиквариат. ② көне заман адамы; 

жоғары ұрпақ адамы. 

【老鸹】lǎo·ɡuā〈方〉【зат.】қарға. 

【老汉】 lǎohàn【 зат.】①шал; қарт; 

қария; ақсақал.②мен. 

【老好人】 lǎohǎorén〈口〉【 зат.】
майысқақ мейірімді адам. 

【老狐狸】lǎohú·li【зат.】кәрі қу; кәрі 

түлкі. 

【老虎】lǎohǔ【зат.】жолбарыс. 

【老虎凳】lǎohǔdènɡ【зат.】лаохудың-

азаптау құралы. 

 

【 老 虎 机 】 lǎohǔjī 【 зат. 】 ойын 

автоматы. 

【老虎钳】lǎohǔqián【зат.】①қысқыш.

②атауыз; кемпірауыз; қысқаш; тістеуік. 

【老虎灶】 lǎohǔzào〈方〉【 зат.】 су 

қайнататын бак. 

【老花眼】lǎohuāyǎn【зат.】қариялық 

көріпкелдік. 

【老化】 lǎohuà【ет.】①қартаю：人

口～   халықтың қартаюы. ② ескіру; 

көнеру：知识～ білімнің ескіруі. 

【老话】lǎohuà【зат.】①ескі мақал：

这是很有道理的一句～  бұл өте әділ 

ескі мақал.②(～儿)өткен туралы әңгіме. 

【老皇历】 lǎohuánɡ·li【 зат.】 ескі; 

бірыннан қолданылып келе жатқан：～

情况变了   бұрынғы жағдай өзгерді . 

【老黄牛】lǎohuánɡniú【зат.】беріліп 

жұмыс істейтін адам. 

【 老 几 】 lǎojǐ 【 зат. 】 ① үлкендігі 

бойынша қайсысы. ② қайдан келген; 

қайдан тап болған：我不行，在他们中

间我算～?  Мен келіспеймін, олардың 

арасында мен қайдан ғана тап болдым? 

【老骥伏枥】 lǎojìfúlì  қарт болса да 

жан жастығын сақтап қалған. 

【老家】 lǎojiā【 зат.】① туған үй.②

туған жер; отан：我～是湖南   менің 

туған жерім Хунань. 

【老家儿】lǎojiār〈方〉【зат.】ата-ана. 

【老奸巨猾】lǎojiānjùhuá  кәрі қу түлкі. 

【老茧】lǎojiǎn  “老趼”   мағынасында. 

【老趼】lǎojiǎn【зат.】күс; қол ойылу ; 

аяқ қажалу; сүйел. 

【老江湖】 lǎojiānɡhú【 зат.】 көпті 

көрген; қу мүйіз; ысылған (адам). 

【 老 将 】 lǎojiànɡ 【 зат. 】 ардагер; 

майталман：～出马，—个顶俩  бір өзі 

екеу үшін жұмыс істейтін майталман. 

【 老 景 】 lǎojǐnɡ 【 зат. 】 кәрілік; 

қариялық; қарттық; қарылық; шалдық. 

【老境】 lǎojìnɡ【 зат.】① қарылық; 

қариялық; кәрілік; қарттық：渐入～ 

кәрілікке жақындау. ② кәріліктегі 

жағдай. 

【老酒】 lǎojiǔ 〈方〉【 зат. 】 біраз 

сақталған күріш шарабы. 

【老辣】lǎolà【сын.】①қатал; қатаң; 

ызғарлы：手段～  қатаң шара.②әккі; 

басалқылы; кәнігі; тәжірибелі. 

【老老】lǎo·lɑo  “姥姥”  мағынасында. 

【老例】 lǎolì 【 зат. 】 оқиға; өнеге; 

өнеге боларлық жағдай; өткенде орын 

алған; үлгі боларлық; үлгілі іс. 

【老脸】 lǎoliǎn【зат.】①бет; жүз.②
арсыз; ұятсыз. 

【 老 练 】 lǎoliàn 【 сын. 】 әккі; 

басалқылы; кәнігі; тәжірибелі：他年纪

不大，处事却很～  оның жасы үлкен 

емес, бірақ жұмыс жүргізуі өте 

тәжірибелі. 

【老林】 lǎolín【 зат.】 қалың орман; 

қалың тоғай; ну тоғай：深山～шалғай 

таудағы қалың орман. 

【老龄】 lǎolínɡ【 сын.】 көне; кәрі; 

қарт：～大学 қарт университет. 

【老路】 lǎolù【 зат.】 ескі жол; көне 

жол. 

【老妈子】lǎomā·zi【зат.】қызметкер; 

кәнизак; малай әйел. 

【 老 马 识 途 】 lǎomǎshítú   әккі; 

басалқылы; кәнігі; тәжірибелі. 

【老迈】 lǎomài 【 сын. 】 қартайған; 

қаусаған. 
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【老帽儿】 lǎomàor 〈方〉【 зат. 】
ауылда тұратын; ауылдық. 

【老谋深算】 lǎomóushēnsuàn   алды-

артын байқағыш; алды-артын ойлаған; 

алды-артын ойлағыш; мұқият; сақ. 

【老衲】lǎonà〈书〉【зат.】кәрі монах. 

【老奶奶】 lǎonǎi·nɑi【 зат.】①үлкен 

әже.②әже; әжетай. 

【 老 年 】 lǎonián 【 зат. 】 кәрілік; 

қарттық. 

【老年斑】 lǎoniánbān【 зат.】 кәрілік 

түйіндіктері. 

【 老 年 间 】 lǎoniánjiān 【 зат. 】
әлдеқашан; бұрын. 

【 老 年 性 痴 呆 】 lǎoniánxìnɡchīdāi   

қартайып алжу. 

【老娘】lǎoniánɡ【зат.】①кәрі ана.②

〈方〉әйел. 

【老娘】 lǎo·niɑnɡ【 зат.】①〈口〉

кіндік шеше.②〈方〉қатын; әйел. 

【 老 娘 们 儿 】 lǎoniánɡ·menr 〈 方 〉

【 зат.】① әйелдер.② әйел, қытын：

他～病了  оның әйелі науқастанып 

қалыпты. 

【老牛破车】 lǎoniúpòchē  тасбақаша 

жүру. 

【老牛舐犊】 lǎoniúshìdú  балаларын 

еркелету. 

【老农】 lǎonónɡ【 зат.】 кәрі шаруа; 

қарт диқан. 

【老牌】lǎopái (～儿)①【зат.】атақты 

сауда маркасы; танымал тауар. ②

【сын.】ескі сән; ескі модалық. 

【老派】 lǎopài (～儿 )①【 сын.】

кертартпа; консерваторлық.②【 зат.】

ескі сән; ескі модалық: ～人 ескі сәнді 

адам. 

【老婆】 lǎo·po〈口〉【 зат.】 әйел; 

қатын. 

【老婆婆】lǎopó·po〈方〉【зат.】①әже.

②қайын ене. 

【老婆儿】lǎopór【зат.】кемпір. 

【老婆子】 lǎopó·zi 【 зат. 】① кәрі 

шешей; кемпес; кемпір.②кемпір. 

【 老 气 】 lǎo·qì 【 сын. 】① байсал; 

байсалды; байыпты; салауатты; салмақ; 

салмақты：别看他年纪小，说话倒很～  

Оны кішкентай деп қарама, сөздері өте 

байсалды.②ескі фасон. 

【老气横秋】 lǎoqìhénɡqiū ① асқақ; 

кекірейген; менменшіл; өр көкірек; паң; 

тәкаппар.②жаны кәртейген. 

【老前辈】lǎoqiánbèi【зат.】алда өткен; 

алдағы өткен; бастамашы; жол салушы; 

негізін қалаушы; негізін құрушы; 

ізашар. 

【老亲】 lǎoqīn【 зат.】①  бұрынғы 

туыстар.②қартайған ата-ана. 

【 老 区 】 lǎoqū 【 зат. 】 бұрынғы 

босатылған аймақтар. 

【老拳】lǎoquán【зат.】жұдырық：饱

以～  ұрып тастау. 

【老人】lǎo·rén【зат.】①қария; қарт; 

ақсақал.②ата-ана. 

【老人斑】 lǎorénbān【 зат.】 кәрілік 

белгілері. 

【老人家】lǎo·ren·jiɑ〈口〉【зат.】①

мырза; мәртебелім ： 他 ～  ұлы 

мәртебелім.②анашым; әкешім：你们～

今年有七十了吧? Сіздер биыл жетпіске 

келесіздер гой? 

【老人星】lǎorénxīnɡ【зат.】канопус. 

【老弱残兵】 lǎoruòcánbīnɡ  қаусаған 

мүгедек адамдар. 

【老少】lǎoshào【зат.】жас та кәрі де. 

【老身】 lǎoshēn【 зат.】мен – қарт 

адам өзін айтқанда. 

【老生】lǎoshēnɡ【зат.】мейірімді шал 

ролі. 

【 老 生 常 谈 】 lǎoshēnɡchánɡtán   

баяғыдан айтылып келе жатқан сөз; 

ескі жыр. 

【老师】lǎoshī【зат.】ұстаз; мұғалім. 

【老师傅】lǎoshī·fu【зат.】ұста; ұстаз. 

【老实】 lǎo·shi【 сын.】① адал; ақ; 

таза; шынайы：当～人，说～话，办～

事  шынайы болу, шындықты айту, адал 

іс жасау. ② зиялы; менменсімейтін; 

мақтанбайтын; сыпайы; қарапайым.③
ақылсыз; жетесіз. 

【老实巴交】lǎo·shibājiāo【сын.】адал; 

ақиқатшыл; әділ; әділетшіл; 

шыншыл ：他是个～的人  ол әділ кісі. 

【老式】 lǎoshì【сын.】ескі сән; ескі 

модалық：～家具  ескі сәнді жиһаз. 

【老视】lǎoshì【зат.】пресбиопия (көз 

аккомодациясының кәріліктен әлсіреуі). 

【 老 是 】 lǎo·shì 〈 口 〉 副 үнемі; 

әрқашан. 

【 老 手 】 lǎoshǒu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
майталман; ұста. 

【老寿星】lǎoshòu·xing【зат.】①қарт 

адам; ақсақал; қария. ② ұзақ өмір 

құдайы. 

【 老 鼠 】 lǎoshǔ 【 зат. 】 тышқан, 

егеуқұйрық. 

【老鼠过街，人人喊打】lǎoshǔɡuòjiē，
rénrénhǎndǎ  барлық адамның 

жеккөрініші. 

【老死】lǎosǐ【ет.】өз өлімімен өлу. 

【老死不相往来】 lǎosǐbùxiānɡwǎnɡlái  

өлгенше байланыс жасамау. 

【老太婆】lǎotàipó【зат.】кемпір. 

【老太太】 lǎotài·tɑi【 зат.】① кәрі 

ханым; мадам; әже. ② ана; шеше; 

шешей. 

【老太爷】 lǎotàiyé 【 зат. 】① кәрі 

мырза.②аға; әкетай; қосағасы; отағасы. 

【老态龙钟】lǎotàilónɡzhōnɡ   қаусаған 

кейіп. 

【老汤】lǎotānɡ【зат.】ескі сорпа. 

【老套子】 lǎotào·zi【 зат.】баяғыдан 

айтылып келе жатқан сөз; ескі жыр. 

【老天爷】 lǎotiānyé【 зат.】 Құдай; 

Алла; Жаратушы：～，这是怎么回事

儿! Жаратушым, бұл не көрсеткенің! 

【老头儿】lǎotóur【зат.】қартаң. 

【老头儿鱼】 lǎotóuryú【 зат.】 қарт; 

шал. 

【老头子】 lǎotóu·zi【 зат.】① қария; 

қарт.②шал.③каста бастығы. 

【老外】 lǎowài〈口〉【зат.】①қария 

ролін сомдау.②шет елдік. 

【老顽固】 lǎowánɡù【 зат.】 ескішіл; 

кертартпа; консерватор. 

【老翁】 lǎowēnɡ〈书〉【 зат.】шал; 

қарт; қария. 

【老弦】lǎoxián【зат.】ең жуан ішек. 

【老乡】lǎoxiānɡ【зат.】жерлес; елдес. 

【老相】lǎo·xiànɡ【сын.】өз жасынан 

үлкен көріну：他长得有点儿～   Ол 

кішкене есейіп өз жасынан үлкен 

көрінеді. 

【老小】 lǎoxiǎo【 зат.】жас та кәрі 

де：一家～ отбасы мүшелері. 

【 老 兄 】 lǎoxiōnɡ 【 зат. 】 досым; 

жолдас; ағатай; інішек. 

【老羞成怒】 lǎoxiūchénɡnù  үстінен 

күлгенінен ашуланып кету. 

【老朽】 lǎoxiǔ①【 сын.】қартайған; 

қаусаған：～无能 қаусаған бейшара.②

【зат.】мен –қарт өзін айтқанда. 

【老鸦】lǎoyā〈方〉【зат.】қарға. 

【 老 眼 昏 花 】 lǎoyǎnhūnhuā  

қартайғанда көздің бұлдырауы. 

【老爷】 lǎo·ye①【 зат.】 бай-мырза; 

байбатша; шонжар.②【 зат.】 мырза; 

қожайын.③  “姥爷”   мағынасында.④

【 сын. 】 көне стиль ：～车   көне 

стильдегі көлік. 

【老爷们儿】lǎoyé·menr〈方〉【зат.】

①ер адам; ерлер. ②ер; еркек; жұбай; 

күйеу; отағасы：她～在外地做买卖  

Оның күйеуі шет елде сауда жасайды. 

 

【老爷爷】lǎoyé·ye【зат.】①арғы ата.

②ата; әкетей. 

【老爷子】lǎoyé·zi〈口〉【зат.】①аға; 

әкетай; қосағасы.②ата; қария. 

【 老 一 套 】 lǎoyītào 【 зат. 】 ескіні 

қайталай беру; көне. 

 

【老鹰】 lǎoyīnɡ【 зат.】 кезқұйрық; 

қарақұс; лашын. 

【老营】lǎoyínɡ【зат.】①лагер; база; 

казарма.②апан; ін; ұя. 

【老油条】lǎoyóutiáo【зат.】 «老油子» 

мағынасында. 

【老油 子】 lǎoyóu·zi 【 зат. 】 көпті 

көрген; қу мүйіз; ысылған. 

【老幼】lǎoyòu【зат.】үлкен де кіші де 

кәрі де жас та. 

【老于世故】 lǎoyúshìɡù  күнделікті 

мәселелерде тәжірибесі мол. 

【老玉米】 lǎoyù·mi〈方〉【 зат.】

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ауылдық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұқият/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түйіндік/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әлдеқашан/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әйел/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кертартпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/консерваторлық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемпес/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемпір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байсал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байсалды/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байыпты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салауатты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салмақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салмақты/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/асқақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кекірейген/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/менменшіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/паң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тәкаппар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастамашы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ізашар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мырза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/адал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/таза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/зиялы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сыпайы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақылсыз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жетесіз/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/адал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақиқатшыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әділ/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әділетшіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шыншыл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/пресбиопия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ана/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шеше/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шешей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аға/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әкетай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосағасы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/отағасы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қартаң/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ескішіл/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кертартпа/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қартайған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қаусаған/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бай-мырза/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/байбатша/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шонжар/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ер/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/еркек/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұбай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/күйеу/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/отағасы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/аға/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әкетай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қосағасы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кезқұйрық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарақұс/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/лашын/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/казарма/
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жүгері. 

【老妪】lǎoyù〈书〉【зат.】ебе; кемпір. 

【老丈】lǎozhànɡ〈书〉【зат.】ақсақал; 

кәрия; қария; қарт; шал. 

【老账】 lǎozhànɡ【 зат.】①бұрынғы 

қарыздар：陈年～  кәріліктегі бұрынғы 

қарыздар.②ескі есеп-қисап. 

【老者】 lǎozhě〈书〉【зат.】ақсақал; 

кәрия; қария; қарт; шал. 

【老着脸皮】lǎo·zheliǎnpí   шімірікпей; 

ұялмай. 

【老子】 lǎo·zi〈口〉【зат.】①әке.②

мен-қарт өзін айтқанда：～就是不怕 

мен тек қорықпаймын! 

【老字号】 lǎozì·hɑo【 зат.】 атақты 

сауда фирмасы; бұрыннан келе жатқан 

фирма. 

【老子天下第一】  lǎozitiānxiàdìyī  өзін 

ерекше деп есептеу. 

【老总】 lǎozǒnɡ【зат.】①қызметтегі 

мырза.②бастық; басшы. 

【老祖宗】 lǎozǔzōng  ата-бабалары; 

арғы аталары. 

【佬】lǎo  адам; кісі; мәмілешіл：阔～

алпауыт, бай, байбатша,бай адам; 美

国～ янки. 

【姥姥】lǎo·lɑo【зат.】① нағашы әже.

②〈方〉 кіндік шеше. 

【姥爷】lǎo·ye【зат.】 нағашы ата. 

【 铑 】 lǎo 【 зат. 】 родий (күмістей 

жарқыраған жұмсақ ақ металл).. 

潦 lǎo〈书〉①нөсер жауын.②сел; сел 

жүру; су басу; тасқын; тілсіз жау. 

 

lào 

 

【络子】 lào·zi【 зат.】①  тоқылған 

дорба; тоқылған қалта. ② қалбағай; 

ораушы; ұршық (жіпті). 

唠(嘮)lào〈方〉【ет.】айту; деу; сөйлеу; 

көп сөйлеу; мылжыңдау; шатпақтау; 

әңгімелесу; әңгіме өткізу; кеңесу; кеңес 

өткізу; сұхбаттасу ： 有 话 慢 慢 ～ 

айтарын бар болса, асықпай айт|几个青

年同志在一起～得很热闹 бірнеше  жас 

жолдастар бірігіп қызу әңгіме жүргізді. 

【唠扯】 lào·che〈方〉【 ет.】 әңгіме; 

кеңес; сұхбат; бос сөз; былшыл; 

мылжың; шатпақ ：来，咱们坐下～～ 

кел, екеуміз отырып әңгімелесейік.. 

【唠嗑】làokē (～儿)〈方〉【ет.】өсек 

айту; өсек айтумен шұғылдану; 

сыпсыңдау; біраз сөйлеп мылжыңдау; 

шүйіркелесіп алу ;сыпылдау：昨天我

跟我大哥唠了会儿嗑  / кеше мен 

ағаммен біраз әңгіме айттық. 

【烙  】 lào【ет.】①тегістеу; үтіктеу; 

қыртысын жазып тегістеу：～衬衣 іш 

киімді үтіктеу; | ～ 衣 服  киімнің 

қыртысын жазып тегістеу. ② пешке 

пісіру; пісіру; қуыру ： ～ 儿 张 饼 

бірнеше құймақ пісіру. 

【烙饼】 làobǐnɡ【 зат.】  пісірілген 

жұқа нан; тандыр нан;шелпек. 

【 烙 花 】 làohuā 【 ет. 】 

белгі;таңба;марқа. 

【 烙 铁 】 lào·tie 【 зат. 】 ① үтік. ②
дәнекерлегіш; дәнекерлейтін аспап. 

【烙印】 làoyìn 【 зат.】 бажы; таңба 

(малдың терісіне немесе мүйізіне 

салынған белгі, таңба); белгі ：打上～ 

таңба басу;  给牲口打～малға таңба 

басу; малды таңбалау. 

【涝 】lào①【ет.】малмандай болу; су 

өтіп кету; басу; су басу; су басып кету; 

су жайылып кету：防～  егістің су 

басып кетуін болдырмау; |庄稼～了 егін 

су астында қалды.②【зат.】су：排～ 

суды  бұрып жіберу. 

【 涝 害 】 làohài 【 зат. 】  егін су 

жайылып кетуі. 

【涝灾】làozāi【зат.】сел; сел жүру; су 

басу; тасқын; тілсіз жау; тасу; тасыту . 

【 落 不 是 】 làobú·shi кінәлі 

болу;сөгіс,ұрыс есту. 

【落价】 làojià(～儿 )【ет.】  бағаның 

түсуі. 

【落架】 làojià〈方〉【 ет.】күйреуге 

ұшырау; жұрдай болу; кедейлену; 

ойсырау. 

【落忍】 làorěn〈方〉【 ет. 】  өзін 

ыңғайсыз сезіну. 

【落色】 làoshǎi【ет.】   күңгірттену; 

оңу; өзгеру: 洗后～  жуғаннан кейін 

киім оңады. 

【落枕】làozhěn【ет.】  мойына суық  

тигізіп алу;сырқырау. 

【落子】lào·zi【зат.】①〈方〉эстрада 

(көпшілік алдында артистер шығып 

ойнайтын биік орын) ：～馆  халық 

театры;эстрада.② тіршілік етуге керек 

қаржы; күнелтуге керек қаржы. 

【耢 】lào①【зат.】сүйреткі; сүйретпе 

(айдаған жерді тегістейтін құрал). ②

【 ет.】ысыра жиғыш; ысырма (шөп, 

сабанды, шөмеле, күделерді ысырып 

жинайтын құрал). 

【酪  】 lào ① айран; қатық; ұйыған 

сүт：～素 казеин (сүтте болатын ақуыз 

зат). ②  кисель ： 杏 仁 ～ | 核 桃 ～
жаңғақтан жасалынған кисель. 

【嫪  】 lào 嫪毐 (Lào’ǎi) ， Чжанго 

кезіндегі Цинь адамы. 

 

 

lē 

 

【肋  】 lē［肋脦］ (lē·de  又 lē·te)

〈 方 〉【 сын. 】  қалай болса 

солай;ұқыпсыз;салақ (киімге қатысты). 

【嘞 】lē［嘞嘞］(lē·le)〈方〉【ет.】 

сөйлеу; көп сөйлеу; мылжыңдау; 

шатпақтау：他最能～～Ол сөйлеуге 

епті. 

lè 

 

【仂语】 lèyǔ【 зат.】 сөз тізбегі; сөз 

тіркесі. 

【叻 】Lè  Сингапур;Малайя. 

【乐 】lè①【сын.】жайраңдау; қуану; 

масаттану; мәз болу; сүйіну; шаттану; 

көңіл ашу; көңіл көтеру; көңіл сергіту; 

уақытты шаттықпен өткізу ： ～ 事 

қуанышты оқиға; |他～极了 Ол қатты 

қуанды; |他的样子很～  Онын түрі 

қуанышты.②【ет.】күлу：他说了个笑

话把大家逗～了  Ол күлкілі әңгіме 

айтып бәрін күлдірді.④ (Lè)【 зат.】 

Фамилия(与 Yuè不同姓). 

【乐不可支】lèbùkězhī адам айтқысыз 

шаттыққа бөлену. 

【乐不思蜀】lèbùsīShǔ қуанышты күн 

өткізген уақытта уйге қайтуды ұмыту 

(әлемнің бәрін ұмыту). 

【 乐 此 不 疲 】 lècǐbùpí  әрқашанда 

қуанып, қуанышта барлық шаршағанды 

ұмыту. 

【乐得】lèdé【ет.】қол-ақ; пайдалы：

急什么,～先听听别人的意见 Асығып 

қажеті бар ма, қол-ақ басқа адамдардың 

ойларын тындап кетейік.  Асығып несі 

бар, неліктен басқа адамдардың 

ойларын тындап кетпеске. |我～这样办 

Ал маған пайдалы дәл осылай істеген. 

【乐观】 lèɡuān 【 сын. 】 оптимизм 

(дүниеге үміт көзімен, сеніммен 

қараушылық, үмітсіздіктен аулақ 

болушылық) ： ～ 的 人 оптимист 

(дүниеге сеніммен шаттана 

қараушы) ;| ～ 的 看 法  оптимистік 

көзқарас. 

【乐呵呵】 lèhēhē（～的）【 сын.】
ашық жүзді; жайдары; көңілді; қабақ 

шытуды білмейтін; көңілді; қуанарлық; 

қуанған; қуанышты. 

【乐和】 lè·he〈方〉【сын.】көңілді; 

тамаша; қызық; қызықтыратын;  

жайдарылық; көңіл ашықтық; көңіл 

көтеріңкілік; сауық-сайран; шаттық：

日子过得挺～ күн өте көңілді өтті. 

【乐极生悲】 lèjíshēnɡbēi қуанышпен 

бірге қайғы өкшелей жүреді. 

【乐趣】lèqù【зат.】ғанибет; қуаныш; 

қуаныштылық; мәре-сәре; мейрам; 

мерей; сүйініш; шаттық ：工作中的～

еңбек қуанышы;   |生活～ өмір қызығы. 

【乐善好施】 lèshànhàoshī  адамдарға 

көмектесіп, көп жақсылық жасау. 

【乐事】lèshì【зат.】 қуанышты оқиға. 

【乐陶陶】lètáotáo【сын.】әзілқойлық; 

жайдарылық көңілділік; жайнақылық; 

жайтаңдау; көңілділік; қуаныштылық; 

шаттық; көңілді. 

【乐天】lètiān【ет.】аржайы; жайнақы; 

жарқын; шат ： ～ 派 аржайы адам; 

жайнақы адам; оптимист (дүниеге 

сеніммен шаттана қараушы). 

【 乐 天 知 命 】 lètiānzhīmìnɡ өз 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ебе/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кемпір/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақсақал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәрия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қария/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ақсақал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/кәрия/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қария/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қарт/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шал/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/шімірікпей/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұялмай/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бастық/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басшы/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%85%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%85%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%80%D0%B5-%D1%81%D3%99%D1%80%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82/
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тағдырына разы болу. 

【乐土】 lètǔ【 зат.】 бейіш; жаннат; 

жәннәт; жерұйық; жұмақ; пейіш; арман 

еткен өлке; арман еткен жер. 

【乐意】 lèyì①【 ет.】 қалап; қуана-

қуана; жақсы көру;жарату：大家都～

这样做 Осыған барлығы қуана-қуана 

барады;  我～这样 ,你别管  Маған 

осылай ұнайды,сен оған кіріспе. ②

【 сын. 】 разы; риза; ырзакөңілді; 

қуанарлық; қуанған; қуанышты; мәз; 

шат ：听了你的话，他很不～ Ол сені 

тындағаннан кейін, саған риза болмаған 

сияқты. 

【乐于】lèyú【ет.】қалап; қуана-қуана; 

сүйсініп; рақаттанып：～【шыл.】人 

әрқашанда досыма көмектесуге 

дайынмын; қуана-қуана көмектесемін 

досыма. 

【乐园】lèyuán【зат.】алаң;жаннат：

儿童～балалар алаңы; 人间的～  жер 

жаннаты. 

【乐滋滋】lèzīzī(～的)【сын.】қуана; 

қуанышты; сүйіне; шат; көңілді：心

里～的  жанында,жүрегінде қуанышты 

болды. 

【乐子】lè·zi〈方〉【зат.】①қуаныш; 

мәре-сәре; мейрам; мерей; сүйініш; 

шаттық.②ажуа; зәк; келеке; келемеж; 

күлдіргі; мазақ; мысқыл; сықақ; тәлкек. 

【泐  】 lè〈书〉① қабат-қабат болу; 

қат-қабат бөлініп шығу; қат-қат жіктелу; 

қабаттану; қабаттарға бөліну.②  жазу; 

жазбаша хабар беру：手～ өз қолымен 

жазу.③→“勒 2”(lè). 

【勒】 -1lè①〈书〉жүген.②【 ет.】 

тартып әкелу;тартып жеткізу; жүгендеу; 

созу;тарту：～住马 шылбырды тартып 

атты тоқтату. ③ қиянатпен алу; 

қорқытып алу; зорлау; қыстау; мәжбур 

ету ： ～ 令 мәжбүрлі түрде; | ～ 派 

мәжбүрлемелі салу; |～索 қорқытып алу.

④ （ Lè ）【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【勒  】 -2lè〈书〉ырналу; қырнату; 

қырнау; нақыштап істеу; нақыш салу; 

нақыштау; ойып істеу; ою：～石 таста 

нақыштау. 

【勒  】 -3lè【мөл.】  люкс (жарықты 

өлшем бірлігі). 

【勒逼】lèbī【ет.】 өтіндіру; күшпен 

мәжбүр ету. 

【 勒 克 斯 】 lèkèsī 【 мөл. 】  люкс 

(айрықша жайлы жабдықталған бөлме; 

жоғары сапада, дәрежеде қызмет 

көрсету) . 

【勒令】lèlìnɡ【ет.】 мәжбүрлі  түрде;  

қатаң түрде бұйрық беру ： ～停业
мәжбүрлі түрде жауып тастау. 

【勒派】 lèpài【 ет.】  мәжбүрлемелі 

салу：～税款 мәжбүрлемелі салық салу. 

【勒索】 lèsuǒ【 ет.】 қиянатпен алу; 

қорқытып алу; сойып алу：～钱财 

қорқытып ақша алу. 

【 勒 抑 】 lèyì 【 ет. 】 ①  бағаны 

төмендету. ② күштеп алушылық; 

қорқытып алушылық және бұлтартпау. 

【勒诈】 lèzhà【 ет.】 қиянатпен алу; 

қорқытып алу. 

 

le 

 

了 ·le 【 шыл. 】 ① етістік пен сын 

есімнің  соңынан келіп істің 

аяқталғанын білдіреді. ② сөйлемнің 

соңынан келіп белгілі бір жаңа 

жағдайдың туылғандығын білдіреді：

下雨～ жаңбыр жауды; |春天～ көктем 

келді; |他吃了饭～Ол тамақ ішіп болды; 

| 今 天 去 不 成 ～  Бүгін кетіп қала 

алмаймыз. ③ таным,пайым, пікірдегі 

өзгерісті білдіреді:我现在明白他的意

思～/ мен оның ойын енді ғана түсіндім. 

④  қузауды, бұйыруды, насихаттауды 

білдіреді: 走～，走～，我们不能再

等～! / кеттік! Кеттік! Біз күтпейік енді! 

你们别再说这个～ Енді бұл жайында 

айтпаңдар! 

 

 

lēi 

 

【勒 】lēi【ет.】қыса түсу; тарта түсу; 

тартып байлау; шалу ：～紧腰带 белді 

буу; |用绳子～紧些 жіппен мықтылап  

тартып байлау. 

【勒掯】lēi·kèn〈方〉【ет.】шек қойып 

отыру; шектеп отыру. 

【勒死】lēi·sǐ 〈方〉【ет.】буындырып 

өлтіру; буындырып тастау. 

léi 

【累累】1léiléi〈书〉【сын.】бірнеше 

рет; дүркін-дүркін; жүз қабат; жүз рет; 

қайта-қайта. 

【累累】 2léiléi〈书〉【 сын.】  үйіп 

тастау; үймелеу. 

【累赘】 (累坠 )léi·zhui①【 сын.】
масыл; масылдық; машақат; 

ауыртпалық; салмақ; көп сөзділік; 

сөзуарлық; сөзшеңдік ： ～ 事 儿 

қиындық келтіретін жұмыс;    成为～ 

масыл болу. ② 【 ет. 】 ауыртпалық 

түсіру; қиындық келтіру; салмақ салу.

③【зат.】масыл; масылдық; машақат; 

ауыртпалық; салмақ;：路上拿着这么个

行李，真是个～ мындай ауыр жүк  

жолға үлкен ауыртпалық береді. 

雷 léi①【зат.】күн күркіреу：打～ күн 

күркіреп тұр| 春 ～  көктемгі күн 

күркіреуі. ② (Léi) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【雷暴】léibào【зат.】 найзағай. 

【雷场】léichǎng【зат.】миналы дала 

(мина қойылған жер). 

【雷池】Léichí【 зат.】мәре; өліара; 

шек; шекара. 

【雷达】 léidá【 зат.】 радар (радио 

толқындары арқылы күн бүркеу 

уақытта алыстағы түрлі нысандардың 

тұрған орнын білдіретін жабдық).［英

radar］ 

【 雷 达 兵 】 léidábīnɡ 【 зат. 】 

радиометрист. 

【 雷 达 站 】 léidázhàn 【 зат. 】
радиолокациялық станция. 

【雷电】léidiàn【зат.】 электр разряд. 

【雷动】léidònɡ【ет.】：掌声～ду етіп 

соғылған шапалақ. 

【雷佛奴耳】léifónúěr   риванол. 

【雷公】Léiɡōnɡ【зат.】жайатқыш. 

【雷汞】léigǒng  шатырлауық сынап. 

【雷管】 léiɡuǎn 【 зат. 】 детонатор; 

оталдырғыш; пілте (дүмпітіп жару 

үшін қолданылады;  капсюль (оқталған 

патрондар ішіндегі дәріні тұтандыру 

үшін ұрудан тұтанатын жарылғыш заты 

бар қалпақша); жарғыш; жарушы; 

жарып кетуші. 

【雷击】léijī【ет.】жай түсу; нашағай 

түсу. 

【雷击机】 léijījī  торпеда тастағыш 

(торпеда тастайтын ұшақ) .  

【雷鸣】léimínɡ【ет.】күннің күркілі; 

күннің күркіреуі. 

【雷区】 léiqū【 зат.】 миналы дала 

(мина қойылған жер). 

【雷声大，雨点小】 léishēnɡdà ，
yǔdiǎnxiǎo  күн күркіреп тұр, ал 

жаңбыр тамшылап тұр. 

【雷霆】léitínɡ【зат.】①күн күркіреп 

шатырлау.②қатты ашу,ыза：大发～(大

怒) ашу кернеп кету . 

【 雷 霆 万 钧 】 léitínɡwànjūn күш; 

күштілік; қуат; қуаттылық; құдірет; 

құдіреттілік; әлеуетті; күшті; қалың; 

қарымды; қуатты; пәрменді：以～之力 

бар күш қуатымен. 

【雷同】 léitónɡ 【 ет. 】 айырмасыз; 

барабар; бірдей; біркелкі; бейнелі; 

зәліттес; іспеттес; іспетті; ұқсас; үйлес . 

【 雷 雨 】 léiyǔ 【 зат. 】  найзағай; 

найзағайлы жауын-шашын. 

【雷雨计】léiyǔjì【зат.】    бронтограф. 

【 雷 雨 云 】 léiyǔyún 【 зат. 】  

найзағайлы бұлт; түнерген қара бұлт. 

【雷阵雨】léizhènyǔ【зат.】 найзағай 

жауынмен. 

【蔂   】 léi〈书〉 кәрзеңке; себет; 

қоржын. 

【嫘  】 léi 嫘祖 (Léizǔ)，  Лай цзу 

(мифтік Хуанди арғы атаның әйелі, 

жібек шаруашылығының негіз салшу 

ретінде қастерлеген). 

【缧 】léi［缧绁］(léixiè)〈书〉【зат.】
бұғау; кісен; шынжыр. 

【擂】léi【ет.】①〈方〉сипау; сылау; 

ұқалау;үгу; жаншу; талқандау; түю .②
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сабау; соғу; ұрып жығу：～鼓  дабыл 

соғу |～了他一拳  оны жұдырығымен 

соққыға ұшырату. 

【礌    】léi  тас лақтыру. 

【礌石】léishí【зат.】 үйінді тас. 

【镭    】 léi【зат.】радий (жылылық 

және сәуле қуатын шығаратын металл). 

【羸   】 léi①〈书〉 арықтап қалу; 

арықтау; жоны жұқару; жүдеу; жүрелеу; 

арып қалу; жадап біту; жадаулану; 

жүдеп кету：～弱 |～瘦 .②〈书〉
жалығу; қажу; талу; 

шаршау;қалжыраған.③（Léi）【 зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【羸顿】 léidùn〈书〉【 сын.】жадау; 

омсырайған; тым жүдеу; арықтап 

біткен . 

【羸弱】 léiruò〈书〉【 сын.】 азғын; 

арық; жүдеу: ～ 的人 арық адам. 

罍 léi  амфора; құмыра. 

 

lěi 

【耒 】lěi①ағаш тіс; соқа.② соқанын 

ұстайтын жері. 

【耒耜】lěisì【зат.】 ағаш тіс;соқа. 

【诔 】lěi〈书〉①құлпытастағы жазу; 

эпитафия (құлпытас жазуы — өлген 

адамның басына қойылатын 

ескерткішке жазылған жазу). ② қабір 

басындағы сөз. 

【垒 】1lěi【ет.】бастау; қалау; негіз 

салу; көтеру; салу; тұрғызу：～猪圈 

шошқа қора салу|～墙 қабырғасын салу. 

【垒】2(壘) lěi①дуал; үймек (жаудан 

қорғану үшін қорған түрінде үйілген 

үймек). ② 【 зат. 】 дөңес; төбешік; 

төмпешік. 

【 垒 球 】 lěiqiú 【 зат. 】 бейсбол; 

софтбол.②былғары доп. 

【累】1lěi→累积：日积月～ күн өткен 

сайын жинау. 

【累次】lěicì副 жүз рет; сан рет; талай 

рет; дүркін-дүркін; қайта-қайта . 

【累犯】lěifàn【зат.】рецидив (белгілі 

бір құбылыстың қайталануы). 

【累积】lěijī【ет.】 жию; жинап қою; 

салу; үйіп қою：～资金  қаржы жию|   

把三个月的产【мөл.】～起来 үш айға  

өнімді бірге жинап қою. 

【 累 及 】 lěijí 【 ет. 】 кірістіру; 

қатыстыру; басты саудаға салу;：～无

辜 күнәсіз адамдарды кірістіру. 

【 累 计 】 lěijì 【 ет. 】 жиынтықтау; 

қорыту; жалпы санын шығару; 

жиынтықтау; қосындылау . 

【累教不改】lěijiàobùɡǎi→屡教不改. 

【累进】 lěijìn【ет.】алға басу; озық; 

прогрессивтік; үдемелі; ілгерінді：～率

үдемелі мөлшерлеме | ～ 税 үдемелі 

салықтар. 

【累进税率】lěijìnshuìlǜ үдемелі салық 

мөлшерлемесі. 

【 累 累 】 lěilěi 【 сын. 】 көптеген; 

қаптаған; толып жатқан; алуан; 

жиынтық; көп; көптеген; көптік; 

қыруар：罪行～сан жетпейтін қылмыс; 

成果～сансыз көп жетістік. 

另见 825页 léiléi. 

【累卵】lěiluǎn【зат.】  жағдай; апат; 

зілзала; қирау：危如～ апат төніп тұр. 

【累年】lěinián【ет.】жылдан жылға; 

бірнеше жыл қатар. 

【累世】lěishì【ет.】 ғасырдан ғасырға; 

ұрпақтан ұрпаққа：穷年～жылдар мен 

ғасырлар бойы. 

【磊磊】 lěilěi〈书〉【сын.】баттасу; 

жиылу; үйілу; үсті-үстіне үйілу; 

топырлану; үйіліп төгілу . 

【磊落】lěiluò【сын.】ақкөңілдік; адал 

ниеттілік; ақ көңілділік; ақжүректік; 

таза жүректілік：胸怀～ ашық және 

ақкөңілмен. 

【蕾  】 lěi  бітеугүл; гүлдің қауызы; 

гүлдің түйнегі; гүлшанақ. 

【 蕾 铃 】 lěilínɡ 【 зат. 】 мақтаның 

қауашағы. 

【藟 】lěi〈书〉①есілу; құндақталу.②

лиана (шырмауықтың бір түрі). ③

→“蕾”. 

【 癗  】 lěi 【 зат. 】 домбыққандық; 

кішкентай ісік; ісінгендік. 

 

lèi 

【肋  】lèi【зат.】бет; жақ; шет; ірге：

两～ екі жақ|左～сол жақ|～骨 қабырға. 

【 肋 骨 】 lèiɡǔ 【 зат. 】  қабырға; 

қабырға сүйектер. 

【肋间肌】lèiJiān jī【зат.】  қабырға 

аралығындағы ет. 

【肋间神经】 lèiJiānShénjīng【 зат.】    

қабырға аралығындағы тамыр. 

【肋膜】 lèimó【 зат.】 өкпе қабығы; 

өкпеқап (өкпенің және көкіректің ішкі 

бетін қаптап жататын шандыр қабық). 

【肋膜炎】lèimóYán【зат.】  плеврит 

(өкпе қабының талаурауы) . 

【肋条】lèi·tiáo〈方〉【зат.】①→肋骨.

②шошқаның төс еті. 

泪(淚)lèi【зат.】жас; көз жасы：流～

көз жасын төгу|～如雨下 көз жасы көл 

болу. 

【泪痕】lèihén【зат.】аққан сұйықтық 

ізі; көз жасының ізі. 

【泪花】lèihuā(～儿)【зат.】жас; көз 

жасы. 

【泪囊】lèináng【сын.】   дакриоцист . 

【 泪 囊 炎 】 lèinángyán 【 сын. 】 

дакриоцистит. 

【泪人儿】 lèirénr【зат.】  көз жасын 

төгу. 

【泪水】lèishuǐ【зат.】көз жасы. 

【 泪 汪 汪 】 lèiwānɡwānɡ( ～ 的 ) 

【сын.】 көзінде жасқа толу 

【 泪 腺 】 lèixiàn 【 зат. 】 көз жасы 

бездері. 

【泪液】lèiyè【зат.】 көз жасы. 

【泪珠】lèizhū(～儿)【зат.】 көз жасы. 

 

【类  】 lèi①【 зат.】  түр; қатар.②

（Lèi）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 类 比 】 lèibǐ 【 зат. 】 аналогия; 

ұқсастық; үйлестік (заттардың, 

құбылыстардың, ұғымдардың өзара 

ұқсастығы). 

【类别】lèibié【зат.】 категория; түр：

商品～тауар категориясы. 

【 类 地 行 星 】 lèidì-xínɡxīnɡ жер 

планетасының тобы. 

【类固醇】lèiɡùchún【зат.】стероиды, 

стериды. 

【类乎】 lèi·hū【 ет.】  біреуге ұқсас 

болу; сол сияқты болу. 

【类激素】 lèijīsù【 зат.】  қоршаған 

ортаны ластайтын заттар. 

【类木行星】 lèimù-xínɡxīnɡ Юпитер 

планетасының тобы. 

【类人猿】 lèirényuán 【 зат. 】 адам 

тәрізді маймыл; адам тәріздес 

маймылдар;антропоид; гигинтопитек . 

【 类 书 】 lèishū 【 зат. 】   пәндік 

мәліметші (керек мәліметтерді 

білдіретін кітап) . 

【类似】 lèisì【 ет.】 сондай; ұқсас; 

үйлес; бейнелі; зәліттес; іспеттес; 

іспетті：～的错误 ұқсас  қателік. 

【类同】 lèitónɡ【 ет.】 бейнелі; сол 

сияқты; тәрізді; ұқсас; шырайлас; 

іспеттес; сондай; үйлес ：样式～. 

【 类 推 】 lèituī 【 ет. 】 аналогия; 

ұқсастық; үйлестік (заттардың, 

құбылыстардың, ұғымдардың өзара 

ұқсастығы); аналогия бойынша 

шығару ： 照 此 ～  осыны аналогия 

бойынша шығару;| 其 余 ～ тағысын 

тағылар. 

【类推法】lèituīfǎ  аналогия әдісі. 

【 类 新 星 】 lèixīnxīng жаңа ұқсас 

жұлдыз. 

【类型】 lèixínɡ【 зат.】 тип; тұрпат; 

үлгі. 

【 累  】 lèi ① 【 сын. 】 болдыру; 

қалжырау; шаршау; әбден жалығу; 

әбден жалығып кету; әбден қажу ：感

到很～ 走得～了.②【ет.】жалықтыру; 

қажыту; талдыру; шаршату：不要～着

眼睛 көзді  шаршатуға болмайды;  |～人

的 话 儿  жалықтыратын жұмыс. ③

【 ет. 】 еңбектену; еңбек ету; еңбек 

сіңіру; күш салу：从早到晚～了一天 

таң атқаннан кеш батқанға дейін 

еңбектену. 

【累坏】Lèi huài әбден жалығу; әбден 

жалығып кету; әбден қажу. 

【酹】lèi〈书〉 вино ішімдігін ішумен 

құрбан шалу жасау. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81/
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【擂】lèi  қағу; соққылау; соғу：～鼓 

дабыл қағу. 

【擂台】 lèitái 【 зат.】 шаршы алаң 

(бокс,сайыс ойын алаңы). 

【颣 】 lèi〈书〉ақау; ақаулық; зиян; 

кәкір; кемшін; кемістік; мүкілік; мін. 

 

lei 

【嘞  】lei【шыл.】 ：好～，我就去 

Жақсы, мен қазір барамын; |雨不下了，

走～! Жаңбыр қойды,енді жүре берейік! 

 

lénɡ 

【崚】 lénɡ［崚嶒］ (lénɡcénɡ)〈书〉

【 сын. 】 көрініп тұру; көтерілу; 

көтеріліп тұру; аспанға шығу; жоғары 

көтерілу (тауға байланысты). 

【塄 】lénɡ〈方〉 жер білікшесі. 

【棱  】 lénɡ (～儿 )【 зат.】①жоны; 

қыры ： 桌 子 ～ 儿  үстел қыры. ② 

қыры ： 搓 板 的 ～ 儿 кір жуатын 

тақтайдың қыры. 

【棱缝儿】 lénɡ·fenɡr〈方〉【зат.】①
тесік (мина, снаряд тесіп кеткен 

қабырғадағы тесік); өтетін тесік; тар 

жол. ②  қолайлы жағдай;мүмкіндік 

болғанда ： 没 ～  қолайлы жағдай 

болмауы;мүмкіндікке ие болмау. 

【 棱 角 】 lénɡjiǎo 【 зат. 】 ①

қыр;бұрыш：有～的石头 ойлы-қырлы 

тастар.②  дарын; талант; еп; ептілік; 

епшілдік; икем; икемділік; шеберлік; 

іскерлік; істей білу;қабілет：露～бетке 

шығу; қабілетін көрсету. 

【 棱 镜 】 lénɡjìnɡ 【 зат. 】 призма 

(оптикалық аспаптың мөлдір шынысы). 

【棱台】lénɡtái【зат.】қиық пирамида. 

【 棱 柱 】 lénɡzhù 【 зат. 】 призма 

(геометриялық дене). 

【棱锥】lénɡzhuī【зат.】 пирамида. 

 

 

lěnɡ 

【 冷 】 lěnɡ ① 【 сын. 】 

суық;салқын;мұздай ： ～ 水 салқын 

су;～空气 суық ауа;  手～ қолға суық; 

饭～了 тамақ салқындап кетті;     天气

一天比一天～了 әрбір  күн сайын ауа 

райы салқындап барады. 

②〈方〉【ет.】 суық; салқын; жансыз; 

қызықсыз：他～～的说了一声 «好吧!»  

«жарайды!» -деп ол суық айтты.    ～  

心肠的人 салқын қанды адам. 

③【 сын.】 (Lěnɡ)【 зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【冷冰冰】lěnɡbīnɡbīnɡ (～的)【сын.】

状 态 词 . ①  суық; мұзды; мұздай; 

салқын：～的脸  мұздай бет.② суық; 

мұзды：～的水 мұздай су. 

【 冷 兵 器 】 lěnɡbīnɡqì 【 зат. 】
атылмайтын қару; суық қару (қылыш, 

найза т. б.) . 

【冷不防】lěnɡ·bufánɡ 副 аңдаусыздан; 

кенет; күтпеген жерден; аңдаусыз; 

әбсәтте; кенеттен; қапылыста; 

тұтқиыл ：我～摔了一交 Мен кенеттен 

сүрініп құлап түстім. 

【冷布】 lěnɡbù【 зат.】 ақырет; дәке 

(селдір мата); дақа; кәсей (жұқа 

кездеме). 

【冷藏】 lěngcáng【 ет.】мұздататын; 

тоңазытатын; тоңазытқыш ： ～ 仓 库

тоңазытқыш қоймасы| ～ 工 人 

мұздатушы. 

【冷藏车】lěnɡcánɡchē  рефрижератор 

(тоңазытқыш машинаның бөлімі); 

тоңазытқыш вагон; тоңазытқышы бар 

вагон. 

【 冷 藏 船 】 lěnɡcánɡchuán  

рефрижератор (тоңазытқыш 

машинаның бөлімі); рефрижераторалы 

кеме. 

【冷藏间】 lěnɡcánɡjiān  мұздататын 

бөлме. 

【冷场】 lěnɡchǎnɡ【 ет.】①  қысқа 

кедергі; мүлтік.②ыңғайсыз үнсіздік.③
батып қалу; тұтылып қалу; тұрып қалу; 

тығылып қалу. 

【冷嘲热讽】 lěnɡcháorèfěnɡ  келеке; 

мазақ; мысқыл; өткір мысқыл; өткір 

сықақ. 

【冷处理】lěnɡchǔlǐ【ет.】 салқынмен 

өңдеу (нөлден төмен температурада). 

【冷淡】 lěnɡdàn①【 сын.】 әлсіздік; 

босаңдық; бостық; солғындық; 

сылбырлық. ② 【 сын. 】 енжар; 

немқұрайды; селқос; селсоқ; көңілі суу; 

суыну; суысу ： 态 度 ～ мейлінше 

немқұрайды қарау.③【 ет.】  салқын 

шыраймен қабылдау;салқын қарсы 

алу ： 你 ～ 了 朋 友  сен досынды 

өкпелеттің. 

【冷点】lěnɡdiǎn【зат.】 қату нүктесі. 

【 冷 冻 】 lěnɡdònɡ 【 ет. 】 мұздату; 

тоңазыту; мұздатқыш ：把鱼～起来 

балықты тоңазыту; | ～ 货 柜 

тоңазытқыш контейнері. 

【冷风】lěnɡfēnɡ【зат.】①салқын жел.

②суық үрлеу. 

【冷锋】lěngfēng【зат.】 суық фронт 

аумақ (ауа,температура жайлы). 

【冷敷】lěnɡ fū【ет.】 суық компресс 

(ауырған жерге басу үшін суға малған 

шүберек). 

【冷宫】 lěnggōng 【 зат. 】  салқын 

сарай (императордың қуғынға 

ұшыраған әйелдеріне арналған) . 

【冷光】 lěng guāng【 зат.】құлпыру; 

сәулелендіру; сәулелену; салқын жарық. 

【冷害】lěnɡhài【зат.】 үсу; мұз басу; 

мұз қаптау; мұз қату; мұздану. 

【冷汗】lěnɡhàn【зат.】 салқын тер. 

【冷荤】lěnɡhūn【зат.】 ет пен балық 

тағамдары. 

【冷货】lěnɡhuò【зат.】өтпейтін тауар; 

өтімсіз тауар. 

【冷寂】 lěnɡjì【сын.】  салқын және 

тыныш. 

【冷加工】 lěnɡjiāɡōnɡ【ет.】  салқын 

өңдеу. 

【冷箭】 lěnɡjiàn【зат.】   парфяндық 

жебе,садақ. 

【 冷 噤 】 lěnɡjìn 【 зат. 】  дірілдеу, 

тітіркену (суықтан). 

【冷静】lěnɡjìnɡ【сын.】①байсалды; 

сабырлы; салқын қанды ： 失 去 ～

сабырлылықты жоғалту. ② елсіз; иен; 

иесіз; тым-тырыс; үнсіз：房间里很～
бөлменің іші тым-тырыс. 

【 冷 峻 】 lěnɡjùn 【 сын. 】 қатал; 

тымырсық; ызбарлы; қайырымсыз; 

мейірімсіз; рақымсыз; көңілсіз; 

немқұрайды; салқын ：～的目光 қатал 

көзқарас. 

【冷库】 lěnɡkù【 зат.】 мұздатқыш; 

тоңазытқыш. 

【冷酷】lěnɡkù【сын.】бейбауырмал; 

жүрексіз; мейірімсіз; тас бауыр; тас 

жүрек; дөрекі; қатал; қатаң мінез; 

қатқан; мейірімсіз; топас; қайырымсыз; 

мейірімсіз; рақымсыз ： ～ 无 情
мейірімсіздік; тас бауырлық; тас 

жүректілік. 

【 冷 厉 】 lěnɡlì 【 сын. 】 қатал; 

тымырсық; ызбарлы：～的目光 қатал 

көзқарас; тымырсық көзқарас. 

【冷脸子】 lěnɡliǎn·zi〈方〉【 зат.】 

салқын қанды,менменсіген бет 

әлпеті,бет көрінісі. 

【冷落】lěnɡluò①【сын.】шет жатқан; 

шалғай; елсіз; иен; иесіз：～的地方
алыс түкпір; шалғай жер.. 

【 冷 门 】 lěnɡmén( ～ 儿 ) 【 зат. 】

өтпейтін; өтімсіз：～书 өтімсіз кітап. 

【冷漠】 lěnɡmò【 сын.】 аралассыз; 

елеңсіз; енжар; қалыс; қатыспай қалған; 

делқайыр; елеңсіз; енжар; көңілсіз; 

немқұрайды; парықсыз; селсоқ; селқос; 

талғаусыз ： ～ 的 态 度 қалыс қалу; 

немқұрайды қарау. 

【冷凝】lěng nínɡ【ет.】конденсация  

 

(қоюландыру; жинақтау, тығыздау). 

【冷凝管】lěnɡnínɡguǎn     суытқыш 

түтік. 

【冷凝器】lěnɡnínɡqì     конденсатор 

(жиналған ыстық буды салқындатып 

суға айналдыратын құрылғы) . 

【冷暖】lěnɡnuǎn【зат.】 ауа райы; ауа 

температурасы ： 注 意 ～ ауа 

температурасын қадағалау. 

【冷盘】lěnɡpán(～儿)【зат.】салқын 

шайнама. 

【 冷 僻 】 lěnɡpì 【 сын. 】 ① алыс 

түкпірдегі; меңреу жердегі; 

шеттегі：～的地方 алыс түкпірдегі жер.

② көп қолданылмайтын; сирек 

қолданылатын ： ～ 的 字 сирек 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%82/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96/
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қолданылатын сөз. 

【冷气】lěnɡqì【зат.】① салқын ауа; 

жасанды түрде ауа температурасын 

төмендету.②ауа салқындатқыш; ауаны 

суытқыш аспап; ауа суытқыш. 

【冷气团】 lěnɡqìtuán【зат.】  салқын 

масса. 

【冷枪】 lěnɡqiānɡ【зат.】  бұрыштан 

ату：打～ бұрыштан ату. 

【冷峭】 lěnɡqiào【 сын.】① аязды; 

суық; ызғар：北风～ солтүстіктің өткір 

желі;үскірік желі. ② бейбауырмал; 

жүрексіз; мейірімсіз; тас бауыр; тас 

жүрек. 

【冷清】lěnɡ·qinɡ【сын.】тым-тырыс; 

үнсіз; шет жатқан; шалғай; күтімсіз 

қалған; қараусыз қалған; 

жалықтыратын; жалықтырғыш; 

зеріктіретін; көңілсіз; қызықсыз; 

күйінішті; қайғылы: ～的深夜 тымық 

түн. 

【冷清清】lěnɡqīnɡqīnɡ(～的)【сын.】
тым-тырыс; үнсіз; шет жатқан; шалғай; 

күтімсіз қалған; қараусыз қалған; 

жалықтыратын; жалықтырғыш; 

зеріктіретін; көңілсіз; қызықсыз; 

күйінішті; қайғылы; қападар; қапа 

көңілді ：～的小巷 шет жатқан шолақ 

көше; |～的月色  тым-тырыс айдың 

жарығы;. 

【冷泉】 lěnɡquán 【 зат. 】  салқын 

бұлақ;салқын қайнар. 

【冷却】lěnɡquè【ет.】салқындау; суу; 

суыну; суыту ： ～ 器 суытқыш; 

тоңазытқыш (аспап) |～剂 суытқыш зат. 

【冷热病】lěnɡrèbìnɡ【зат.】①〈方〉

су безгекі. ② қысылушылық; 

сасқалақтық. 

【 冷 若 冰 霜 】 lěnɡruòbīnɡshuānɡ 

мейлінше немқұрайдылық; бойкүйездік; 

енжарлық; индифференттік; 

салғырттық (көңілсіздік, бейілсіздік, 

ешнәрсемен ісі жоқтық). 

【 冷 色 】 lěnɡsè 【 зат. 】  салқын 

түс;суық өң. 

【冷森森】 lěnɡsēnsēn(～的 )【сын.】 

салқын;суық; суық лебі келуі：山洞

里～的 таудағы сайда салқынның лебі 

келуі. 

【冷杉】 lěnɡshān【 зат.】майқарағай; 

самырсын (солтүстік жақта өсетін 

ағаш). 

【冷食】lěnɡshí【зат.】 салқын тағам; 

балмұздақ. 

【冷水】lěnɡshuǐ【зат.】① салқын су.

②қайнамаған су. 

【冷水浇头】 lěng shuǐjiāo tóu соңғы 

мүмкіндігінен айырылу. 

【冷丝丝】 lěnɡsīsī(～的 )【 сын.】 

суықтау. 

【冷飕飕】 lěnɡsōusōu(～的)【сын.】 

салқын, суық жел. 

【冷烫】 lěnɡtànɡ【 ет.】  химиялық 

бұйралау. 

【冷天】 lěnɡtiān【 зат.】 суық күн; 

салқын күн. 

【冷笑】 lěnɡxiào【ет.】жаман мазақ 

күлкі; өтірік күлімсіреу ;жаман келеке; 

зілді келеке：～一声  өтірік жымиып 

күлу . 

【冷血【 ет.】物】 lěnɡxuèdònɡwù①
салқын қандылар (бақа, балық сыяқты 

денесінің температурасы тұрған 

орталығының температурасына сәйкес 

өзгеріп тұратын жәндіктер).②  қатал, 

мейірімсіз,салқын  қанды адам. 

【冷言冷语】 lěnɡyánlěnɡyǔ / мысқыл 

тұспал мен ескертпе. 

【 冷 眼 】 lěnɡyǎn 【 зат. 】 ①
байсалдылықпен; сабырлылықпен; 

салқын қандылықпен ： ～ 观 察 

сабырлылықпен бақылау, аңду. ②
байыпсыздық; бейтараптық; дел-

салдық; енжар көңіл күйі; қиғаш; 

қырын; шәлкес：～相看 парықсыздық 

көрсету; салқын енжарлықпен қарау. 

【冷眼旁观】lěnɡyǎnpánɡɡuān  енжар 

болу; ешнәрсеге аралассыз,қатыспай 

қалу; бәріне немқұрай қарау. 

【 冷 饮 】 lěnɡyǐn 【 зат. 】 салқын 

сусындар. 

【冷语冰人】 lěnɡyǔbīnɡrén /салқын 

қарау. 

【冷遇】lěnɡyù【зат.】  /суық қарым-

қатынас ： 受 到 ～  суық қарым-

қатынасты кездестіру. 

【冷战】lěnɡzhàn【зат.】 /суық қатал 

соғыс. 

【冷战】 lěng·zhan【 зат.】  суықтан  

дірілдеу,тітіркену. 

【 冷 字 】 lěnɡzì 【 зат. 】  /сирек 

қолданылатын иероглиф. 

 

lènɡ 

【 堎  】 lèng /жер атауларында 

қолданылатын сөз. 

【愣】lènɡ①【ет.】  естен айрылу; есі 

шығу; жаны кетіп қимылдамай қалу; 

мелшиіп қатып қалу; тас болып қатып 

қалу; жансыз қатып қалу; қалшиып 

қалу; қатып қалу; қимылдамай қатып 

қалу; қозғалмай қатып қалу; мелшию; 

сазару; сілейіп қалу; сілейіп қатып қалу; 

сілею：他～了半天没说话  Ол есінен 

айрылғаннан ұзақ үндемей тұрды. ②

〈 口 〉【 сын. 】 абайсыз; албырт; 

аңдаусыз; аңсыз; ойламай ： ～ 小 子 

баскесер; ақылы көзінде жас жігіт. 

【愣神儿】lènɡshénr〈方〉【ет.】естен 

айрылу; есі шығу; жаны кетіп 

қимылдамай қалу; мелшиіп қатып қалу; 

тас болып қатып қалу. 

【愣头愣脑】 lènɡtóulènɡnǎo /мелшиіп 

қатып қалған; сілейіп қатып қалған. 

【愣头儿青】lènɡtóurqīnɡ〈方〉【зат.】
ебедейсіз; епсіз; икемсіз; қолапайсыз; 

олақ; орашолақ; тәжірибесіз; 

ысылмаған. 

【睖  】lènɡ〈方〉【ет.】жансыз қатып 

қалу; қалшиып қалу; қатып қалу; 

қимылдамай қатып қалу; қозғалмай 

қатып қалу; мелшиіп қалу; мелшиіп 

қатып қалып қарау; қатып қалып, 

қадала қарау,тесіле қарау. 

【 睖 睁 】 lènɡ·zhenɡ 【 ет. 】 көзін 

адырайту; естен айрылу; есі шығу; 

жаны кетіп қимылдамай қалу ：～着眼

睛 көзін адырайтып қалу. 

 

lī 

 

【哩哩啦啦】 lī·lilālā〈口〉【 сын.】 

үзіліспен; аралықпен;интервалмен：他

把水，～洒了一地 Ол бүкіл еденге су 

тамызып былғады. |客人～地总算到齐

了 қонақтар ақырын әрі үзіліспен келіп 

жатыр, дегенмен бәрі жиналып келді. 

【哩哩啰啰】lī·liluōluō〈口〉【сын.】
батпырау; былжыр сөйлеу; күмілжу; 

күмілжіп сөйлеу; міңгірлеу; былдырлау; 

сыбдырлау; сылдырлау. 

 

 

lí 

 

【厘  】 lí①  «ли» (ұзындық өлшемі 

0,33миллиметрге тең). 

② 【 мөл. 】  «ли» (салмақ өлшемі  

0,05граммға тең). 

③【мөл.】 «ли» (көлем өлшемі 1∕1500 

гектарға тең). 

④〈书〉 бір жылдық пайыз. 

【厘定】 lídìnɡ〈书〉【ет.】бірыңғай 

қылу; бірыңғайлау; жосықтау; жөнге 

салу; ретке келтіру; реттеу; тәртіпке 

салу; тәртіптету; тәртіптеу. 

【 厘 米 】 límǐ 【 мөл. 】 сантиметр 

(метрдің жүзден бірі) . 

【厘正】 lízhènɡ〈书〉【 ет.】  түзету 

енгізу; дұрыстау; жөндеу. 

【狸  】lí  【зат.】алааяқ мәлін; қамыс 

мысығы. 

【 离 】 1( 離 )lí ① 【 ет. 】 айрылу; 

айрылысу; айрылысып кету; 

айырылысу：她从来没～过家   Ол 

ешқашанда отбасынан айрылған емес.  |

他～家已经两年了  Ол отбасынан 

айрылғанына екі жыл өтті.②【ет.】 -

дан; -ден; -нан; -нен; -тан; -тен; 

дейін：～这儿很近 осы жерден өте 

жақын; ～上海一百公里 Шанхайдан 

100км жерде; ～ 开 车 还 有 半 小 时 

пойыздың жүруіне жарты сағат қалды.

③【ет.】  (缺少)：这工作怎么也～不

了你 бұл жұмыс сенсіз  алға баспайды.

④(Lí）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【离】 lí【 зат.】  ли (сегіз «Ицзина» 

триграммның үшіншісі.  

【离别】líbié【ет.】айрылу; айрылысу; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9/
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айрылысып кету; айырылысу：～的时

候 айрылысқан кезде; |～母校已经两年

了  ата-анамен айрылысқанға екі жыл 

болды. 

【离愁】líchóu【зат.】 айрылу дерті. 

【离岛】lídǎo【зат.】 шалғайдағы арал. 

【离队】líduì【ет.】 армияға кету：～

思想 армияға кетуге талпыну. 

【 离 格 儿 】 líɡér 【 сын. 】 шектен 

шығып кету：你办的这事儿也太～了 

Сен істеген осы жұмысын шектен 

шығып кеткені. 

【离宫】líɡōnɡ【зат.】 жорықтық орда; 

жорықтық сарай (императордың). 

【 离 合 】 líhé 【 ет. 】 ажырау және 

біріктіру; босату және тіркеу . 

【离合器】líhéqì【зат.】жалғастырғыш 

(машинаның бөлшектерін қосып 

тұратын қысқа металл түтік). 

【 离 婚 】 líhūn 【 ет. 】 ажырасу; 

ажырасып кету; айырылысу. 

【离间】 líjiàn 【 ет. 】  бүлік салу; 

араздастыру; жанжалдастыру; 

ұрыстыру; сына қағу ： ～ 朋 友 

достарды араздастыру; |～国与国之间

的关系 ел ішіне бүлік салу; елді бүлдіру. 

【 离 解 】 líjiě 【 ет. 】 диссоциация 

(молекулалардың ұсақ құрамдарға 

бөлініп ыдырауы). 

【离经叛道】 líjīnɡpàndào ережеден 

алшақтап, шынайы жолды өзгерту 

(көпшілік мақұлдаған тәртіпті өзгерту). 

【 离 开 】 líkāi 【 ет. 】 аулақ кету; 

бұрылып кету; қайтып кету; 

ажырау;кету：鱼儿离不开水 балық 

сусыз өмір сүре алмайды.他已经～北京

了 Ол Пекиннен кетіп қалды. 

【 离 乱 】 líluàn 【 ет. 】 алалық; 

алауыздық; бүл; бүлік; бүліншілік. 

【离谱儿】lípǔr【сын.】 →离格儿. 

【离奇】 líqí【сын.】әдеттегіден тыс; 

ерекше; өзгеше; ақылға қонбайтын; 

әпенді; әдеттен тыс; оғаш：小说的～的

情节  ерекше роман сюжеті|～的事情 

өзгеше іс. 

【离弃】 líqì【 ет.】 қалдыру; тастап 

кету; бас тарту; қабыл алмау; безу; қол 

үзу; түңілу . 

【离情】líqínɡ【зат.】 айрылу күйініші; 

айрылу алдындағы қайғы. 

【离群索居】 líqúnsuǒjū жалғыз тұру; 

адаммен қатынаспай саяқ тұру. 

【离任】 lírèn【 ет.】  қызмет орнын 

қалдыру; қызметін тастап кету：大使～

回国 елші қызмет орнын қалдырып, өз 

отанына оралды. 

【离散】lísàn【ет.】①арылу; бытырау; 

себу; сейілу; серпілу：家人～жанұя 

бытырап кетті.②дискретті; дискреттік; 

үзікті; үзік-үзік; үзілмелі;кідірмелі：～

信号 үзікті дыбыс. 

【离世】 líshì 【 ет. 】① айырықты; 

бөлінген; бөлініп 

қойылған;оңашаланған.②жан тапсыру; 

қаза табу; өлу. 

【离题】lítí【ет.】 тақырыптан шығып 

кету：我们的谈话～太远   Біз әбден 

тақырыптан шығып кеттік. 

【离析】líxī〈书〉【ет.】бөлу; бөліс. 

【离析器】 líxīqì  айырғыш; бөлгіш; 

сепаратор (бір затты екінші бір заттан 

айыратын аспап) . 

【离心】líxīn【ет.】①→离心离德.②

сыртқа тепкіш：～力 сыртқа тепкіш 

күш . 

【离心离德】líxīnlídé ынтымақтастық 

пен бірліктің болмауы. 

【 离 心 力 】 líxīnlì 【 зат. 】 ортадан 

серпетін күш; ортадан тебетін күш. 

【离休】líxiū【ет.】  қызметтен кетіп  

демалысқа шығу：老干部  ～ кәрілігі 

жеткен кадрлар қызметтен босап, 

демалысқа шығу. 

【离异】líyì【ет.】ажырасу; ажырасып 

кету; айырылысу. 

【离辙】 lízhé〈口〉【 ет.】 даңғыл 

жолдан. 

【离职】 lízhí【 ет.】①  қызметтен 

қалдыру：～学习  өндірістен қол үзіп 

оқу. ②  жұмыстан кету; қызметтен 

қалдыру. 

【离子】 lízǐ【 зат.】 ион (электрмен 

зарядталған атом). 

【离子键】 lízǐjiàn【 зат. 】  иондар 

байланысы. 

【骊 】lí〈书〉баран ат; қара ат. 

【梩 】lí〈书〉күрек; темір күрек. 

【梨】 lí【 зат.】① алмұрт ағашы.②

алмұрт.③（Lí）Фамилия. 

【梨膏】líɡāo【зат.】 дәрілік  алмұрт 

пастасы (техникада, медицинада, тәтті 

тамақ пісіруде және басқаларда 

қолданылатын қамыр сияқты зат). 

【梨果】líɡuǒ【зат.】 дән жемістің. 

【梨园】Líyuán【зат.】 театр. 

【梨园弟子】 líyuándìzǐ қуақы; жорта 

істеуші; артист. 

【梨园戏】 líyuánxì【 зат.】  Лиюан 

операсы. 

【梨园子弟】líyuánzǐdì →梨园弟子. 

【犁 】 lí①【зат.】ағаш тіс; соқа.②

【ет.】айдау; жырту：～田 жер айдау; 

жер жырту.③（Lí）【зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【犁沟】 lígōu【 зат.】 атыз; борозда 

(соқа аударған із) . 

【 犁 骨 】 lígǔ 【 зат. 】 түрен; тіс 

(соқаның күрегі). 

【犁铧】líhuá【зат.】ағаш тіс; лемық; 

түрен; тіс (соқаның). 

【剺】 lí〈书〉жарақаттау; жаралау; 

кесу; кесіп алу; тілу; тіліп алу. 

【漓】2 Lí  Лицзян (Лишуй; Гуанси 

провинциядағы өзен). 

【 缡 】 lí   орамал;жаулық 

(қалыңдықтың басына тартады). 

【嫠】 lí〈书〉жесір әйел; тұл әйел; 

тұл жесір. 

【嫠妇】lífù〈书〉【зат.】 жесір әйел. 

【犛牛】líniú  қодас (қарамал тұқымдас 

ұзын жүнді сиыр, Орта Азияда болады). 

黎 lí①〈书〉көптеген; қаптаған; толып 

жатқан; жұрт;халық;жұртшылық. ②

〈书〉қараторы; қоңырқай; тотыққан.

③ （ Lí ）【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【黎巴嫩人】 Líba nèn rén  ливан; 

ливандық. 

【黎锦】líjǐn【зат.】 кестеленген мата; 

кесте тігілген мата (ли халқының 

қолдан жасалған бұйым). 

【黎民】 límín 〈书〉【 зат. 】 жұрт; 

жұртшылық; қауым; халайық; халық;ел. 

【黎明】límínɡ【зат.】рауан; таң; таң 

ату; таң азан; таңсәрі：～时 таңсәріде. 

【黎庶】líshù〈书〉【зат.】 қарапайым 

халық; халық бұқарасы. 

【黎族】Lízú【зат.】 «ли» (Қытайдағы 

азшылық ұлттардың бірі). 

【罹  】 lí〈书〉басы бәлеге ұшырау; 

басы бәлеге шатылу; басына бұлт 

түйілу; басына бұлт үйірілу; басына 

ғаріптік түсу; басына қысым түсу; 

душар болу; тап болу; тартылу; ұшырау; 

ілігу; іліну ：～祸 басы бәлеге ұшырау; 

басы бәлеге шатылу; |～病 ауру; аурып 

қалу; науқастанып қалу. 

【罹难】línàn〈书〉【ет.】жазым болу; 

жоқ болу; қаза табу; құрып кету; мерт 

болу; өлу. 

【篱笆】 lí·bɑ【 зат.】 ағаш шарбақ; 

қоршам; қоршау; шарбақ дуал; тоқыма 

шарбақ. 

【篱栅】 lízhà【 зат.】 ағаш шарбақ; 

тоқыма шарбақ; дуал;қаша. 

【醨  】lí〈书〉сұйық, әлсіз шарап. 

【藜  】lí①【зат.】 ақ алабота.. 

【藜藿】 líhuò〈书〉【 зат.】  арам 

шөптің жапырағы. 

【藜科】líkē〈书〉【зат.】  алаботалар 

тұқымдасы. 

【藜芦】lílú〈书〉【зат.】    қара марал 

құлақ;қара марал қурай. 

【黧     】lí〈书〉қара; қарақошқыл; 

қоңыр. 

【黧黑】（黎黑） líhēi〈书〉【сын.】
қараторы; қоңырқай; тотыққан; күнге 

күйген; күнге қарайған：面目～күнге 

күйген бет; қараторы бет. 

【蠡   】 lí〈书〉① бақыраш; ожау; 

шөміш.②бақалшық; қабыршақ. 

【劙  】lí〈书〉жарақаттау; жаралау; 

кесу; кесіп алу; тілу; тіліп алу. 

 

lǐ 

 

【礼  】 lǐ① әдет-ғұрып; ғұрып; жора; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BA-%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D1%81%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0/
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кәде; рәсім; салт; ырым; салт 

жорасы ：婚～ үйлену салты; |丧～

жерлеу рәсімі.②【зат.】бас ию; сәлем; 

тағзым; тәжім ： 行 了 个 ～ бас иіп 

сәлемдесу; иіліп амандасу; сәлем беру; 

сәлемдесу.③【 зат.】базарлық; қадия; 

сәлемдеме; сый; сыйлық; тарту：送～

сыйлық сыйлау; | 薄 ～ қарапайым 

сыйлық.④〈书〉 әдеппен; сызылып; 

сыпайы. ⑤（ Lǐ ）【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【礼拜】 lǐbài①【 ет.】 жалбарыну; 

құдайға құлшылық ету; сиыну; табыну; 

шоқыну ： ～ 堂 шіркеу; | 做 ～

жексенбілік шоқынуға бару. ②〈口〉

【зат.】апта：下～келесі апта|开学已

经三个～了 оқу үш аптадан кейін 

басталады.③〈口〉【 зат.】  : ～一

дүйсенбі; ～  二  сейсенбі; ～ 三 

сәрсенбі; ～  四  бейсенбі; ～ 五

жұма;  ～ 六 сенбі. 

【礼拜寺】lǐbàisì【зат.】мешіт. 

【礼拜堂】 lǐbàitánɡ【 зат.】  шіркеу; 

ғибадатхана. 

【礼拜天】 lǐbàitiān 〈口〉【 зат. 】 

жексенбі. 

【礼包】lǐbāo【зат.】 оралған сыйлық; 

қапталған сыйлық. 

【礼宾】lǐbīn【сын.】 этикет бойынша 

қонақтарды қабылдау ： ～ 事 务

хаттама|～司 хаттама бөлімі. 

【礼成】 lǐchénɡ【ет.】  мерейтойдың 

аяқтау бөлімі; рәсімнің аяқтау бөлімі. 

【礼单】lǐdān【зат.】 сыйлықтар тізімі. 

【礼法】lǐfǎ【зат.】 этикет; әдептілік; 

ибалық; инабаттылық; кішіпейілділік; 

сыпайылық; әдет-ғұрыптылық; 

жорашылдық; ырымшылдық. 

【礼佛】lǐfó【ет.】Будда мүсініне иілу. 

【礼服】 lǐfú【зат.】   парад костюм;  

смокинг; фрак (алдыңғы етегі жоқ, 

артқы етегі ұзын жырық еркек киімі);. 

【 礼 花 】 lǐhuā 【 зат. 】  мерекелік 

нұршашу; отшашу; фейерверк (түрлі 

түсті от беретін тұтанбалы зат, түрлі 

түсті жарық). 

【礼教】 lǐjiào 【 зат. 】  феодалдық 

әдептік нормалар; этникалық нормалар. 

【礼节】 lǐjié【 зат.】 этикет (тұрақты 

мінез-құлық қарым-қатынас тәртібі); 

салтанат. 

【礼金】lǐjīn【зат.】 ақшалай сыйлық. 

【礼帽】lǐmào【зат.】 парад бас киім; 

қалпақ. 

【 礼 貌 】 lǐmào 【 зат. 】 әдептілік; 

көргенділік; сыпайылық; әдеп; 

сыпайыгершілік：有～ сыпайы болу;|

无 ～ әдепсіздік; ибасыздық; 

тұрпайылық. 

【礼炮】lǐpào【зат.】салют (мейрамда 

зеңбірек; мылтық атып құрмет көрсету; 

салтанатты тойда):放～салют беру . 

【礼聘】lǐpìn【ет.】 салтанатты түрде 

мансапқа отыруды ұсыну. 

【礼器】lǐqì【зат.】 салттық аспаптар; 

салттық әбзелдер. 

 

【礼券】lǐquàn【зат.】 сыйға беретін,  

сыйлап берген сертификат. 

【礼让】lǐrànɡ【ет.】наздану; сыпайы 

түрде ұсыну. 

【礼尚往来】lǐshànɡwǎnɡlái сыйлыққа 

сыйлықпен жауап беру; құрметке 

құрметпен қарау; өзара сүйіспеншілік 

ету. 

【礼数】lǐshù【зат.】→礼貌；礼节：

不懂～ әдеп сақтауды түсінбеу; өзін өз 

ұстай алмау;. 

【礼俗】 lǐsú【 зат.】рәсім; салтанат; 

әдет-ғұрып; ғұрып; жора; кәде; рәсім; 

салт; ырым . 

【礼堂】lǐtánɡ【зат.】 / зал. 

【礼物】lǐwù【зат.】базарлық; қадия; 

сәлемдеме; сый; сыйлық; тарту：生

日～туған күнге сыйлық. 

【礼贤下士】 lǐ xián xià shì ақылды 

адамдарға,абыздарға құрметпен қарау 

және қарапайым білімділерге 

қайырымдылықпен қарау. 

【 礼 仪 】 lǐyí 【 зат. 】 кәде; салт; 

церемониал (салтанатпен қабылдаудың 

я салтанатпен мерекелеуді өткізудің 

дағдылы орныққан ресми тәртібі). 

【礼义廉耻】 lǐyìliánchǐ әдеп; этикет 

(тұрақты мінез-құлық қарым-қатынас 

тәртібі); борыштылық сезім; сабырлық; 

ұстамдылық; ар-намыстылық; ар-

ұяттылық;  (адамгершіліктің  төрт 

негізі). 

【 礼 遇 】 lǐyù 【 зат. 】 сый-сияпат 

көрсетушілік. 

【礼赞】 lǐzàn【 ет.】 асыра мақтау; 

дәріптеу; жер-көкке сыйғызбай мақтау; 

асыра дәріптеу; асыра мадақтау. 

【李】 lǐ【 зат.】① алқоры; алхоры; 

алша; қараөрік (ағашы).②қара  өрік.③
(Lǐ)Фамилия. 

【李【ес.】 桃僵】lǐdàitáojiānɡ   

 

ауыстыру; ауыстырып алу; білдірмей 

ауыстырып қою. 

【李逵】LǐKuí【зат.】 Ли Куй «Өзен-

көлдер аңызы» романының  кейіпкері. 

【李子】lǐ·zi【зат.】①алқоры; алхоры; 

алша; қараөрік (ағашы).②қара өрік. 

【里   】1 lǐ【 зат.】① (～儿 ) астар; 

ұлтанша; іштік (киімнің) ： 绸 ～ 儿 

жібек астар; |黄～儿 сары іштік.②

ішкі：～屋 бөлменің іші|～圈 дөңгелек 

іші. 

【里 】2lǐ①→里弄.②ата-мекен; ел; ел-

жұрт; туған ел; туған жер：故～отан;.

③(Lǐ)【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【里】 3 lǐ【мөл.】  «ли» (ұзындық 

өлшемі 0,5километрге тең). 

【里边】lǐ·biɑn (～儿)【зат.】ішкері; 

ішінде; ішіне：他一年～没有请过一次

假  Ол бір жыл ішінде бірде рет 

демалыс алған жоқ. |这件事～有问题 

бұл мәселеде келісімсіз бірдеме бар . 

【里程】lǐchénɡ【зат.】①ара; аралық; 

қашықтық; шалғайлық.②ағым; барыс; 

бағыт; өсу; үсті：生命的～ өмір ағымы. 

【 里 程 碑 】 lǐchénɡbēi 【 зат. 】 ①
шақырымдық бағана (жол бойына 

қағылатын).②асулы кезең; елеулі кезең; 

кезең; күрделі кезең; негізгі кезең. 

【里出外进】 lǐchūwàijìn қиқы-жиқы; 

қыңыр; адыр-бұдыр; бұдыр; быжырқай; 

ойлы-қырлы; олпы-солпы：牙长得～的 

ойлы-қырлы тіс. 

【 里 带 】 lǐdài 【 зат. 】 баллон 

(автомашина доңғалағының ауа 

толтыруға арналған резеңкесі); камера 

(ішіне ауа толтырылатын резеңке 

қапшық) . 

【里勾外联】lǐɡōuwàilián  бір-бірімен 

тығыз қарым-қатынаста болу;  бір-

бірімен  тығыз келісімде болу. 

【 里 急 后 重 】 lǐjíhòuzhònɡ тенезм, 

жиление. 

【里脊】lǐ·ji【зат.】белдеме ет; жон ет; 

сүбе (жоғары бағалы жақсы ет). 

【里间】lǐjiān (～儿)【зат.】 бөлменің 

іші. 

【里拉】lǐlā【зат.】 лира (Италияның 

ақша бірлігі).［意 lira］ 

【里弄】lǐlònɡ〈方〉【зат.】 көшедегі 

орам (қаланың бірнеше көшелердің 

қиылысымен шектелген бөлігі). 

【里手】1lǐshǒu (～儿)【зат.】 сол жақ. 

【里手】2lǐshǒu〈方〉【 зат.】білгір; 

білгіш; білімпаз; жетік; кәнігі; кәсіпқой; 

кәсіпқор; кәсіпші; ұста;шебер. 

【里通外国】lǐtōnɡwàiɡuó шетел елмен 

құпия байланыс орнатып тұру. 

【里头】lǐ·tou【зат.】 把门从～   锁上    

есікті іштен бекітіп қою;    |这～有问题  

мында бір жері онды емес;  那～没有你

的东西 онда сенің заттарын жоқ. 

【里外里】 lǐwàilǐ 副 ақыр аяғында; 

ақыр-аяғы; ақырында; әрі-беріден соң; 

бірде болмаса, бірде; ең ақырында；
жалпы алғанда; тұтас алып қарағанда; 

қорытындысында. 

【里巷】 lǐxiànɡ 【 зат. 】 тар көше; 

тұйық ; шолақ көше：～之谈 жергілікті 

әңгіме. 

【 里 应 外 合 】 lǐyìnɡwàihé майдан 

фронты мен тылдан үйлестірілген 

соққы. 

【里子】 lǐ·zi【 зат.】 астар; ұлтанша; 

іштік：被～сейсеп (көрпені кірлетпес 

үшін қапталып кигізілетін сейсеп); 买

块大衣～пальтоның астарын сатып алу. 

【 俚 歌 】 lǐɡē 【 зат. 】  қарапайым 

халыққа тән ән; қарапайым халықтық 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BF/
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ән. 

【 俚 曲 】 lǐqǔ 【 зат. 】 музыкалық 

фольклор (халық ауыз әдебиеті). 

【 俚 俗 】 lǐsú 【 сын. 】 әдепсіздік; 

дөрекілік; тұрпайылық. 

【俚语】lǐyǔ【зат.】вульгаризм (әдеби 

тілде қолданылған бұралқы немесе 

дөрекі сөз). 

【哩  】 lǐ=yīnɡlǐ 【 мөл. 】 миля (әр 

мемлекетте әрқилы колданылатын 

жолдың ұзындық өлшемі). 

【浬  】 lǐ=hǎilǐ【мөл.】теңіздік миля 

(1852 метр). 

【悝 】lǐ〈书〉күйіну; күю; қайғы басу; 

қайғыру; қапалану; уайымдау. 

【理  】lǐ①жік; қатпар; қаттам; олақ; 

өзек; сызық; тамыршық; теңбіл (таста, 

ағашта т. б.) ： 木 ～ ағаш өзегі. ②

【 зат. 】 ақтық; әділдік; дұрыстық; 

растық; туралық; ақылдылық; ақыл-

естілік; ақыл-парасаттылық; естілік; 

жетелілік; зерделік; орындылық; 

парасаттылық ：按～讲 дұрыс пікір ету; 

таза пікір ету|～当如此 әбден дұрыс.③

【 зат. 】  физика; жаратылыс 

ғылымдары ： ～ 科 жаратылыс 

ғылымдары; | ～ 学 院 жаратылыс 

ғылымдар институты.④ әкімдік қылу; 

басқарту; басқару; басқарып отыру; 

бастау; басшы болу; билеу; билеп-

төстеу ： 当 家 ～ 事 шаруашылықты 

басқару. ⑤ 【 ет. 】 оңдау; реттеу; 

тәртіпке келтіру ： ～ 一 ～ 书 籍

кітаптарды ретке келтіру.⑥【ет.】елеу; 

елеп-ескеру; ескеру; зер салу; иғтибар 

ету; есепке алу; ескере отыру：我根本

不～这 些闲话  Мен мына барлық 

өсектерге пысқырып та қарамаймын.|

不 ～ ескермеу; есепке алмау; көзге 

ілмеу; назар салмау .⑦ (Lǐ)【 зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【 理 财 】 lǐcái 【 ет. 】  қаржы 

жұмыстарын басқару,билеу. 

【理睬】lǐcǎi【ет.】→理：她生了我

的气, 好几天不～我 / Ол маған ренжіп 

қалды, бірнеше күндер бері менімен 

сөйлеспейді(мені елемейді). 

【理当】lǐdānɡ【ет.】  әлбетте; әрине; 

екібастан; сөзсіз. 

【理发】 lǐfà【 ет.】шаш алу; шаш 

қырқу; шаш алдыру ：我～去  Мен 

шаштаразға шаш алдыруға барамын. 

 

【 理 发 店 】 lǐfàdiàn шаштараз; 

шаштараздық. 

【理发员】 lǐfàyuán шаштараз әйел; 

сақал-шаш алушы; шаш алушы; 

шаштараз; шаштаразшы. 

【理该】lǐɡāi【ет.】 керек;қажет;солай 

болу керек. 

【理合】 lǐhé【 ет.】 табиғи; болатын 

нәрсе; орынды,жөнді болу. 

【理化】 lǐhuà【 зат.】  физика және 

химия; физикалық-химиялық. 

【理会】lǐhuì【ет.】①→理解：这事很

难～ мұны түсіну өте қиын. ② назар 

аудару; ықылас салу. 

③→理：谁高兴～这些闲事 Кім 

түкке тұрмайтын нәрсеге көңіл 

аударғысы келеді.④→理论. 

【理解】lǐjiě【ет.】аңғару; білу; түсіну; 

ұғыну; жете түсіну; ：不难～  түсіну 

оңай;| 要～每一句话的意义  әрбір 

сөйлемнің мағынасын жете түсіну 

керек. 

【理据】lǐjù【зат.】 орынды дәлелдер; 

жеткілікті дәлелдер. 

【 理 科 】 lǐkē 【 зат. 】 жаратылыс 

ғылымдары. 

【理亏】 lǐkuī【сын.】  қателесу; құр 

бекер; негізсіз; дәлелдің 

жеткіліксіздігі ：感到～  өз қателігін 

сезіну. 

【理疗】 lǐliáo【 зат.】 физиотерапия 

(ауруды жылылықпен, жарықпен, 

электр қуатымен, сумен емдейтін 

физикалық жолдар) ： ～ 医 生
физиотерапевт (физиотерапия жолымен 

ауруды емдейтін маман дәрігер) . 

【理路】lǐlù【зат.】жүйелілік; рет; рет-

ретімен; тәртіп：文章写得   ～不清
мақалада мазмұндаудың жүйелілігі 

жоқ;    ～清楚 айқын тәртіп. 

【理论】lǐlùn【зат.】теория: 马克思列

宁 主 义  ～ марксизм-ленинизм 

теориясы; ～根据 теориялық негіз;  ～

工作 теориялық жұмыс;    ～联系实际
теория мен практиканың үйлесуі. 

【理论化】 lǐlùnhuà теорияландыру; 

теория тұрғысынан тексеру . 

【 理 论 家 】 lǐlùnjiā  қисыншыл; 

теорияшыл. 

【理念】 lǐniàn【зат.】идея; ой; сана; 

тұжырымдама (белгілі құбылыстар 

жайындағы көзқарас жүйесі). 

【理赔】lǐpéi【ет.】 шағымның орнын 

толтырылуын бірыңғай қылу,реттеу. 

【 理 气 】 lǐqì 【 ет. 】  дем алуды 

бірыңғайлау. 

【理屈】lǐqū【сын.】дұрыс емес; теріс; 

қате. 

【理屈词穷】 lǐqūcíqiónɡ  лайықты, 

келісімді дәлел таба алмау; сұраққа 

лайықты жауап қайтара алмау. 

【理事】 lǐshì①【ет.】 істі басқару.②

【 зат. 】  басқарма мүшесі; консул 

(басқа мемлекеттің жергілікті өкімет 

алдында өз мемлекетінің және 

азаматтарының мүддесін қорғайтын 

ресми адамы)：～会 алқа; кеңес. 

【理所当然】 lǐsuǒdānɡrán  дәл солай 

болу керек; бүтіндей табиғи. 

【 理 想 】 lǐxiǎnɡ ① 【 зат. 】 арман; 

мұрат：当一【 зат.】医生是我的～

менің арманым дәрігер болу. ②

【 сын. 】 идеалды; кемшіліксіз; 

мұратты; мінсіз; өте оңды; пәк; тамаша; 

ізгі：～的人 идеалды адам |～的天气
тамаша ауа райы. 

【理性】 lǐxìnɡ①【 сын.】 оңтайлы; 

орынды; рационалды; тиімді：～认识 

рационалды білім.②【зат.】 →理智：

失去～ақылынан айырылу. 

【 理 性 认 识 】 lǐxìnɡrèn·shi / 

рационалистік  (акыл-ойдың талабына 

ғана негізделген) таным. 

【 理 学 】 lǐxué 【 зат. 】 

неоконфуцийшілдік (Сун династия 

кезіндегі философиялық мектеп). 

【理应】lǐyīnɡ【ет.】 міндеті; борышы; 

борышы ретінде қарау ： 我 们 ～ 帮

【шыл.】біздің міндетіміз көмектесу. 

【理由】 lǐyóu【 зат.】дәлел; сылтау; 

уәж; жай; желеу; итерме; себеп; себеп-

салдар; себепкер ： ～ 充 足 орынды 

дәлел ; | 毫 无 ～ еш негізсіз; ешбір 

себепсіз; ешбір себепсіз-ақ; ешбір 

сылтаусыз. 

【理喻】lǐyù【ет.】ақыл айту; ұқтыру; 

бетінен қайтару; иландыру; көзін 

жеткізу; қайта түсіндіру; қайта 

ұғындыру; айтып жеткізу; иландыру; 

нандыру; сендіру . 

【理智】 lǐzhì 【зат.】ақыл; ақыл-ой; 

ақыл-парасат; ес; есе; зерде; парасат; 

сана：丧失～ақылынан айырылу;    他

是个有～的人 Ол ақылды адам. 

【锂】 lǐ【 зат.】 литий (күміс түсті, 

жұмсақ, өте жеңіл металл) . 

【 鲤 】 lǐ 【 зат. 】 тұқы (тұщы суда 

болатын бүрге балық); сазан (балық). 

【醴】lǐ〈书〉жас шарап. 

【鳢】lǐ【зат.】жыланбас балық. 

【蠡】 lǐ ①ағаш  құрты.② (Lǐ)(蠡县 ) 

Лисянь (Хэбэй провинциясындағы 

уезд). 

 

lì 

【力 lì①【зат.】жігер; күш; күш салу; 

тырысу :   风～  желдің күші; желдің 

қаттылығы. ② күш; күш-қуат;әсер ：

药～ дәрінің әсері.③【 зат.】 әл;күш 

(физикалық)：两腿无～екі аяқтардың 

босаңдығы. ④ тырысып; ынтамен; 

іждағатпен; белсене; белсенді; белсенді 

түрде：～争上游 бар күш энергиямен 

жоғары қарай көтерілуге тырысу; |工作

不 ～  ұқыпсыз түрде жұмыс 

істеу;белсенді түрде жұмыс істемеу.⑤

（Lì）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【力臂】lìbì【зат.】күш иіні. 

【 力 不 从 心 】 lìbùcónɡxīn  /қанша 

ықыласты болсада, күш жігер болмауы. 

【力持】 lìchí【ет.】қайтпау; қарысу; 

табан аудармау. 

【力畜】 lìchù【 зат.】жұмыс көлігі; 

жұмыс малы (жүк артатын мал). 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB/
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【力度】lìdù【зат.】динамика (күштің 

әсер етуіне қарай дененің қозғалыс 

заңын тексеретін механиканың бір 

бөлімі). 

【力戒】 lìjiè【 ет. 】 бой бағу; бой 

сақтау. 

【 力 矩 】 lìjǔ 【 зат. 】 күш моменті 

(күштің бағыт линиясынан дененің 

айналу білігіне дейінгі ең қысқа 

аралыққа күшті көбейткен көбейтінді). 

【力克】lìkè【ет.】жеңу; жеңіп шығу; 

бар күшімен жеңіп шығу. 

【力量】 lì·liànɡ【зат.】①→力气 .②

күш; күш-қуат; қуат：尽一切～完成任

务 тапсырманы орындау үшін барлық 

күшін салу.③әсер;пайда;нәтиже：这种

药的～不大显着 бұл дәрінің әсері онша 

байқалынбайды. 

【力偶】lì’ǒu【зат.】қос күш; тең күш. 

【力气】lì·qi【зат.】 әл; күш;күш-қуат 

(физикалық)：她～很大   Ол мықты. |

累得【 жал. 】说话的～也没有了
шаршағандығы соншалық тіпті 

сөйлеугеде шамасы жоқ. 

【力气活】lì·qihuó (～儿)【зат.】дене 

еңбегі; қол күш еңбегі. 

【力求】lìqiú【ет.】 бар күш ынтамен 

тырысу; тырмысу; тырысу; 

ынталану ： ～ 达 到 既 定 的 目 的 

болжамды мақсатқа жетуге тырысу. 

【力士】 lìshì【 зат.】 балуан; күшті; 

палуан (қара күші мол). 

【力所能及】lìsuǒnénɡjí күшіне сәйкес; 

өз күшіне қарай ：～的帮【шыл.】
қолдан келерлік көмек. 

【力透纸背】 lìtòuzhǐbèi  бар күш 

жігерін қағаз арқылы әбден берілу 

(каллиграфия жазбасы кезінде бар күш 

ынтасын беру). 

【力图】 lìtú【ет.】зорлану; барынша 

тырысу ： ～ 歪 曲 真 相  шындықты 

бұрмалауға зорлану. 

【力挽狂澜】 lìwǎnkuánɡlán өте қиын 

жағдайды ретке келтіру. 

【力心】lìxīn   күш ортасы. 

【 力 学 】 lìxué 【 зат. 】 механика 

(қозғалыс және күш заңдары туралы 

ілім). 

【 力 战 】 lìzhàn 【 ет. 】  бар күш 

жігерімен  айқасу; соғыс жүргізу; 

соғысу. 

【力争】 lìzhēnɡ 【 ет. 】① тырысу; 

ұмтылу：～上游 екпіндету; еңкеңдеу; 

лепілдеу .② қорғау; сақтап қалу：据

理 ～ өз пікірін қуаттау; өз сенімін 

қорғау; өз ойынды қорғау. 

【力争上游】lìzhēnɡshànɡyóu  бар күш 

энергиямен жоғары қарай көтерілуге 

ұмтылу. 

【 力 证 】 lìzhènɡ 【 зат. 】 

сенерлік,дәлелді дәлелдер. 

【力主】 lìzhǔ【ет.】  қарысып тұрып 

алу (бірденені жақтағанда); 

жақтау ：～改革 реформаны жақтау. 

【力作】 lìzuò【 зат.】  бар күшімен 

жұмыс істеу. 

【历 】-1 lì①өту; төзу;шыдау：～时十

年 он жыл уақыт өтті. ② әр; әрбір; 

сайын：～年 әр  жыл; жыл сайын; ～

【ес.】 әрбір әулет;～次 әрбір рет.③

〈书〉副 барлық; бәрі：～访各校 

барлық мектептерде болу; барлық 

мектептерге кіріп шығу;. ④ （ Lì ）

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【历 】-2 lì① күнтізбе; жыл санау：

新 ～ жаңа жыл санау; григориан 

календары; | 旧 ～ ескі жыл санау; 

Юлиан күнтізбесі .②күнтізбе：天文～

астрономиялық күнтізбе; 案～ үстелге 

қоятын күнтізбе . 

【历朝】lìcháo【зат.】①→历【ес.】 .

② патшалықтың жүйелі реті. 

【历程】lìchénɡ【зат.】жол;бағыт. 

【历次】 lìcì【 сын.】 бәрі; барлық; 

әрбір. 

【历【ес.】 】lìdài【зат.】 әрбір әулет; 

династия (бір патша әулетінің тұқым 

қуып бірінен соң бірі патша 

болуы)：～【зат.】画 барлық дәуірдің 

белгілі суреттер. 

【历法】 lìfǎ 【 зат. 】 күнтізбе; жыл 

есебі. 

【 历 届 】 lìjiè 【 сын. 】  барлық 

жиналыстар;шақырылымдар：～人民

【 ес. 】  表 大 会  халық уәкілдер 

жиналысы. 

【历尽】lìjìn【ет.】  толықтай бастан 

кешіру;басынан өткізу：～艰苦 уайым 

мен қиыншылықтың бәрін аяғына 

дейін бастан кешіру. 

【历经】 lìjīnɡ【 ет.】  төзу; бастан 

өткізу; кешіру：～沧桑 көпті көрген. 

【历久】lìjiǔ【ет.】 ұзақ уақыт ішінде. 

【历来】 lìlái 副 әзелден; әрқашан; 

баяғыдан; ежелден; әлдеқашаннан; 

баяғыдан; бұрынғыдан; ежелден; 

көптен：我们～就这样办 Біз баяғыдан 

осылай істейміз.  中国人民～就以爱好

劳 动 闻 【 зат. 】 Біздің халқымыз 

бұрыңнан еңбекқорымен танымал. 

【历历】 lìlì 【 сын. 】  айқын; дәл; 

анық：～可【сан.】   дәл және анық 

көрініп тұр; ～在目 дәл көз алдында 

тұр . 

【历练】 lìliàn【ет.】тәжірибе：他很

有～Ол тәжірибелі; Оның тәжірибесі 

бар адам. 

【历年】lìnián【зат.】 бірнеше жылдар 

бойы; бірнеше жылдар ішінде：～的积

蓄 соңғы өткен жылдар бойы жиналған 

қор. 

【历任】 lìrèn【 ет.】  дәйекті түрде 

қызметте болу. 

【历时】 lìshí①【ет.】  қандайда бір 

уақытты қамту; созылу;ұзару：这一战

役～六十五天  бұл шайқас алпыс бес 

күн уақыт созылды. ② 【 сын. 】 

диахрондық: ～ 语 言 学 диахрондық 

лингвистика; диахрондық тіл білімі. 

【 历 史 】 lìshǐ 【 зат. 】 ① 

тарих;тарихи ： ～ 任 务 тарихи 

мәселе; ～小说 тарихи роман;    有～ 意

义的决定 тарихи шешім.②тарих：～科

学 тарихи ғылымдар;   中世纪～орта 

ғасырлардағы тарих. ③ өткен; өткен-

кеткен; өткен уақыт. 

【历史观】 lìshǐɡuān【 зат.】  тарихқа 

деген көзқарас. 

【历史家】lìshǐjiā【зат.】    тарихшы 

(тарих маманы) 

【历史剧】lìshǐjù【зат.】 тарихи пьеса; 

тарихи көрініс. 

【 历 史 唯 物 主 义 】 lìshǐwéiwùzhǔyì 

тарихи материализм (рухты емес, 

материяны алғашқы деп танитын, 

объективтік дүние санаға, ойға 

байланыссыз өмір сүреді деп, дүниенің, 

оның заңдылығын тануға болады деп 

білетін философиялық бағыт). 

【 历 史 唯 心 主 义 】 lìshǐwéixīnzhǔyì  

тарихи  идеализм (философиядағы бар 

нәрсенің бәрінің негізін материализмше 

материя деп санамай, идея, жан деп 

санайтын, ғылымға қарсы кертартпа 

бағыт). 

【历史学】 lìshǐxué【 зат.】  тарихи 

ғылым; тарих; тарихнама (тарих 

ғылымының дамуы туралы және 

тарихи нұсқалар туралы ғылым). 

【历书】lìshū【зат.】 күнтізбе. 

【历【 сан.】  】 lìshǔ【 ет.】  санау; 

санату;есептеу. 

【历险】lìxiǎn【ет.】оқиға;авантюра. 

厉(厲)lì①қатал; нақты; тиянақты ：子

温 而 ～ Конфуций ұстаз мейірімді 

болсада,қатал ұстаз. ② қатты;өткір; 

айбарлы; кәрлі; қатал; қаһарлы; 

мейірімсіз; уытты; ызғарлы ： ～ 色

ашыңқы түс; | 当 ～ 风 行 құлақ 

тұндыратын күркіреу және өткір жел; 

|～行节约 үнемдеу тәртібін қатал түрде 

жүргізу. ③（ Lì ）【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【厉兵秣马】lìbīnɡmòmǎ→965бет〖秣

马厉兵〗. 

【厉鬼】lìɡuǐ【зат.】әзәзіл; жын; пері 

(христиан мифологиясында — сайтан, 

жын). 

【厉害】 lì·hɑi 【 сын. 】① залалды; 

зарарлы; зиянды; қасақы; кәдік; кәдікті; 

қатерлі; қауіпті; қауіп-қатерлі; 

қорқынышты. ②

қатал;нақты;тиянақты ： 这 个 老 师

很～，学生都怕他   Мынау ұстаз өте 

қатал кісі,студенттердің бәрі одан 

қорқады. 

【厉色】 lìsè 【 зат. 】 ашыңқы түс; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88-%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BC%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D2%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D2%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D2%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D1%8B%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
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ашумен; ызамен . 

【厉声】lìshēnɡ副 қатқыл дауыс. 

【厉行】lìxínɡ【ет.】мүлтіксіз атқару; 

бұлжытпай өткізу：～节约  үнемдеу 

тәртібін өмірде бұлжытпай өткізу. 

【立 】lì①【ет.】 тұру：～在山顶上 

таудың шыңында тұру.②【 ет.】  тік 

тұрғызу：把梯子～起来  баспалдақты 

тік тұрғызып қою. ③ тік қойылатын; 

тіке тұратын; вертикаль; вертикальды; 

тік ： ～ 式 锅 炉  вертикальды бу 

жіберетін қазан.④【ет.】қою; тұрғызу; 

тұрғызып қою; қондыру; қою; жасау; 

орнату：～法  заң орнату; |～字据

қолхат жасау.⑤副→立刻：～候回音

шұғыл жауапты күту.⑥ (Lì）【 зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【立案】 lìàn【 ет.】 тізімдеу; тіркеу; 

патент (сауда істеу я белгілі бір кәсіп 

қылуға құқық беретін куәлік) алу. 

【立场】 lìchǎnɡ【 зат.】① ұстаным; 

платформа; тұғырнама. ② таптық 

ұстаным; таптық платформа：～坚定
тұрлаулы таптық ұстаным. 

【立春】 lìchūn①【 зат.】  «көктем 

басы» (ай күнтізбесі бойынша 24 

мезгілдің 1-інші мезгіл,3-5ақпан 

аралығы). 

【立等】lìděnɡ【ет.】күту; тосу：～回

音 шұғыл жауапты күту. 

【立地】-1lìdì 【зат.】тік қойылатын; 

тіке тұратын. 

【立地】-2lìdì副 алып ұшып; әп-сәтте; 

бірден; дереу; заматта; қапелімде; лезде; 

шапшаң;бір уақытта：～成佛  бірден 

будда дінін ұстану. 

【立定】lìdìnɡ【ет.】① берік әрі нық 

тұру; қойылу; орналастырылу: ～脚跟

аяғымен берік басып тұру.②бекіту.③ 

тоқта!. 

【立冬】 lìdōnɡ【 зат.】    «қыстың 

басы» (ай күнтізбесі бойынша 

24мезгілдің 19-ыншы мезгіл,7-8 қараша 

аралығы). 

【立法】lìfǎ【ет.】 заң шығару：～问

题 заң шығару мәселелері;  ～程序 заң 

шығару процесі; . 

【立法权】lìfǎquán【зат.】заң шығару 

билігі. 

【立方】 lìfānɡ ①【 зат. 】  үшінші 

дәрежеге өсіру，ɑ3(ɑ·ɑ·ɑ)，43(4×4×4).

②【зат.】→立方体 .③【мөл.】текше 

метр. 

【立方米】 lìfānɡmǐ【 мөл.】  текше 

метр  m3. 

【立方体】lìfānɡtǐ【зат.】 текше (алты 

қырлы пішін). 

【立竿见影】 lìɡānjiànyǐnɡ қас қағым 

сәтте жетістік әкелу. 

【立功】 lìɡōnɡ【 ет.】 ерлік жасау; 

ерлік істеу：～赎罪 еңбекпен өз кінәсін 

өтеу. 

【立功赎罪】lìɡōnɡshúzuì  еңбекпен өз 

кінәсін өтеу; өзінің кінәсін іспен өтеу. 

【立柜】 lìɡuì 【 зат. 】  шкаф; киім 

шкабы. 

【 立 国 】 lìɡuó 【 ет. 】  мемлекет 

(династия) орнату. 

【立候】 lìhòu【 ет.】 дәті шыдамай 

күту; екі көзі төрт болып күту：～回音 

дәті шыдамай жауабын күту. 

【立户】 lìhù 【 ет. 】 тізімге тіркеу; 

тізімдеу; тіркеу; абонементтелу; 

абонементті болу. 

【立即】lìjí 副→立刻：部队接到命令

后，～出发了  бұйрық алған соң, 

әскерлер бірден шықты. 

【立交】lìjiāo【ет.】шешуі; шешілетін 

жері. 

【立脚】 lìjiǎo【 ет.】→立足：～点 

/сүйеніш; тірек. 

【立决】lìjué〈书〉【ет.】  дереу өлім 

жазасы. 

【立克次氏体】 lìkècìShìtǐ 【 зат. 】 

риккетсия. 

【立刻】lìkè 副 бірден; лезде; өте тез; 

шапшаң; дереу; жедеғабыл; тез; шұғыл; 

әлден; дереу; жедеғабыл; қазір ғана; 

іле-шала：你等着,   我～就来 Сен күте 

тұр, мен тез келемін.    我一说, 他～就

懂了  Мен бір айтқаннан ол бірден 

түсініп алды. 

【立领】 lìlǐnɡ (～儿 )【 зат.】  тік 

жаға：～衬衫 жейде тік жағасымен. 

【立论】 lìlùn【 ет.】  өз көзқарасты 

ұсыну, алға тарту; өз ойын айту. 

【立马】lìmǎ (～儿)〈方〉副 бірден; 

лезде; өте тез; шапшаң; дереу; 

жедеғабыл; тез; шұғыл; іле-шала. 

【立秋】lìqiū①【зат.】 «күз басы» (ай 

күнтізбесі бойынша 24мезгілдің 13-

інші мезгіл,7-9 тамыз аралығы). 

【立射】lìshè【зат.】 тұрып ату. 

【立身处世】  өмірде өмір сүруіп, 

адамдармен араласу. 

【立誓】lìshì【ет.】ант беру; ант ету; 

ант су ішу; ант-су ішіп сендіру; қарғану; 

серт ету. 

【立嗣】 lìsì〈书〉【ет.】бала қылып 

алу; ұл баланы асырап алу. 

【立体】lìtǐ①【сын.】 стерео-：～电

视 стереовизор. ② 【 зат. 】  

геометриялық дене (шар, пирамида т. б. 

сияқты). 

【立体电影】 lìtǐdiànyǐnɡ стереокино 

(суреттерді дөңес етіп көрсететін кино). 

【 立 体 几 何 】 lìtǐjǐhé стереометрия 

(геометрияның пішіндерді зерттейтін 

бөлімі). 

【立体角】 lìtǐjiǎo【 зат.】 көп жақты 

бұрыш; көп қырлы бұрыш. 

【立体派】lìtǐjiǎo【зат.】  кубшылдық 

(бейнелеу өнеріндегі модернистік 

ағымның түрі) . 

【 立 体 声 】 lìtǐshēnɡ 【 зат. 】

стереофондық. 

【立体图】 lìtǐtú【зат.】  үш өлшемді 

фигура. 

【立夏】 lìxià①【 зат.】   «жаздың 

басы» (ай күнтізбесі бойынша 

24мезгілдің 7-нші мезгіл,5-7мамыр 

аралығы). 

【 立 宪 】 lìxiàn 【 ет. 】

конституциялық ： 君 主 ～
конституциялық монархия. 

【 立 项 】 lìxiàng 【 ет. 】  ашу; 

құру;бекіту; нығайту. 

【立言】 lìyán〈书〉【 ет.】  оқуды 

орнату;теория құрастыру. 

【立业】lì yè【ет.】①кәсіпорын құру; 

жұмыс орнату.②қолдана бастау. 

【立意】 lìyì 【 ет. 】 бір мақсаттың 

соңына түсу; бір шешім 

қабылдау;шешілу;ұйғарылу：～向先进

工作者学习  озаттардан оқуға шешім 

қабылдау. 

【立约】lìyuē【ет.】келісу; уәделесу; 

келісім шарт орнату ： ～ 当 事 人
келісуші жақтар; шарттасушы тараптар. 

【立账】lìzhànɡ 【ет.】есеп шот ашу 

(банкте). 

【立正】 lìzhènɡ 【 ет. 】 екі қолын 

төмен түсіріп қақшиып тұру; тік тұру. 

【立志】 lìzhì 【 ет.】 бір мақсаттың 

соңына түсу; алдына жоғары мақсат 

қою：他从小～要当一个飞行员   Ол 

бала жасынан бастап ұшқыш боламын 

деп шешті. 

【立轴】lìzhóu вертикальды білік. 

【 立 锥 之 地 】 lìzhuīzhīdì /азғана 

алақандай жер. 

【立字】lìzì(～儿)【ет.】 қолхат, тілхат 

жазу; документ құрастыру. 

【立足】lìzú【ет.】①(能住下去或生存

下去)：～之地 баспана; жолаушыхана; 

пана (жолаушылар түсетін үй). ②
мекендену; тұрақтану; ұстану; ұстап 

алу; ұстап тұру. 

【吏】 lì① атқамінер; бишікеш; төре; 

шенеунік. ② жазғыш; көшірмеші; іс 

жүргізуші (кеңседе, мекемеде). ③ (Lì)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【吏治】lìzhì【зат.】 басқару әдісі. 

【坜  】  lì 中坜（Zhōnɡlì），Тайвань 

провинциясындағы жер аты. 

【丽 】lì①әдемі;әсем; сұлу; асқан сұлу; 

әсем; өте әдемі; өте сұлу; жайқалған; 

жайнаған; өңді ： 风 和 日 ～  күн 

жарқырап,самал жел соғып тұр.②（Lì）

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【丽人】lìrén〈书〉【зат.】 сұлу адам; 

ару; әдемі; көрікті; перизат; сұлу . 

【丽日】lìrì〈书〉【зат.】жарқыраған 

күн. 

【 丽 质 】 lìzhì 【 зат. 】  сымбатты, 

сүйкімді келбет; әсемдік; көркемдік; 

сұлулық (қыздарға,бойжеткендерге 
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айтылады)：天生～туғаннан сұлу. 

【励  】 lì①жігерлену; зейін аудару; 

зейін салу; ынтамен істеу; іждағаттану; 

тырмысу; тырысу; ынталану ：夙夜

勤 ～ күндіз түні ынталанып жұмыс 

істеу.②〈书〉 көтермелеу; мадақтау; 

ынталандыру; жігерлендіру; 

көтермелеу; рухтандыру; рухын 

көтеру ：～兵 жауынгерді рухтандыру.

③(Lì）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【励精图治】 lìjīnɡtúzhì бар күшінді 

салып, елінің берекесі,аманшылығы 

үшін жұмыс істеу. 

【励志】 lìzhì〈书〉【 ет. 】 мінезін 

шынықтыру. 

【呖  】  lì〈书〉【ел.】құбылған ән; 

құбылған дыбыс：莺声～  құбылып 

шыққан сарыторғай әні. 

【利】lì①жіңішке; өткір; үшкір：～刃

өткір пышақ |～爪  үшкір тырнақ.②

жағдайлы; жайлы; қолайлы; орайлы.③

→利益：有～有弊 бұл жерде өзінің 

жағымды және жағымсыз жағы бар.④

【 зат.】 кіріс; пайда; түсім; пайыз：

单～  жай пайыздар;  |复～ күрделі 

пайыз.⑤мүдде;пайда：这～于我们的

团结 бұл біздің бірлігі  үшін пайда.⑥

(Lì）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【利弊】lìbì【зат.】 /пайда және зиян;  

жағымды және жағымсыз. 

【利差】lìchā【зат.】айырма; маржа. 

【利滚利】lìɡǔnlì /күрделі пайыздар. 

【 利 害 】 lìhài 【 зат. 】  күшті; 

қатал;қатты; ашулы; айбарлы; кәрлі; 

қаһарлы; мейірімсіз; уытты; ызғарлы：

他总是说得～  Ол тек қана ашулы, 

қатал сөздер айтады.  这酒～,不能多喝 

бұл күшті шарап, оны көп ішуге 

болмайды. 

【 利 己 主 义 】 lìjǐzhǔyì /өзімшілдік 

(қоғамдық мүддеден өз басының 

мүддесін ілгері ұстаушылық). 

【利令智昏】lìlìnɡzhìhūn сараңдықтан 

есінен айырылу. 

【利禄】lìlù〈书〉【зат.】кіріс; табыс; 

түсім. 

【利率】lìlǜ【зат.】 пайыз; пайыздық 

мөлшерлеме. 

【利落】 lì·luo【 сын.】① дәл; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер：【ет.】作～

ебедейлі қимыл; епті қимыл.②мұқият; 

мұнтаздай; ұқыпты：办事～жұмыста 

ұқыпты болу. ③ аяқтау; бітіру; 

тәмамдау：事情已经办～了  жұмыс 

тәмамдап қалды. 

【 利 尿 】 lìniào 【 ет. 】 несеп төгу; 

несептің шығуы;  диурез (несеп бөліп 

шығару). 

【利器】 lìqì【 зат.】①  өткір қару 

жарақтар.② жетілдірілген құрал. 

【 利 权 】 lìquán 【 зат. 】 қаржыны 

басқару (компанияның қаржы 

ресурстарын басқару саясаты)құқығы; 

табыс табу құқығы. 

【利刃】lìrèn【зат.】 өткір жүз; өткір 

пышақ. 

【利润】 lìrùn 【 зат. 】 пайда; түсім 

(сауда алыс-берісінен алынған табыс). 

【利市】 lìshì〈书〉【зат.】   ～三倍 

үлкен пайдаға ие болу. 

【利税】lìshuì【зат.】 пайда салығы; 

пайдадан аударым салығы. 

【利索】lì·suo【сын.】→利落：他力

气大,手脚～ Ол мықты және пысық. 

【利息】 lìxī 【 зат. 】  өсім; пайыз; 

капиталға қойылатын пайыз; капиталға 

шаққандағы пайыз. 

【利息所得税】 lìxīsuǒdéshuì салық 

пайыздық табыс. 

【利益】lìyì【зат.】баһра; береке; олжа; 

пайда; мүдде：这对他有什么～? Бұл 

жерде ол үшін қандай пайда?  个人～ 

жеке пайда;  为了大家的～ көптің 

пайдасы үшін. 

【 利 用 】 lìyòng 【 ет. 】 ① жарату; 

қолдану; пайдаға асыру; пайдалану; 

іске асыру ： 废 物 ～  қалдықтарды 

пайдаға асыру; |～机会 мүмкіндікті іске 

асыру;    |～  空余的时间阅读  бос 

уақытты кітап оқуға пайдалану. ②
пайдалану; пайдаланып қалу; біреудің 

арқасында өмір сүру：～别人得到好处 

басқа біреудің арқасында пайда 

шығарып алу. 

【 利 诱 】 lìyòu 【 ет. 】 еліктіру; 

қызықтыру; өзіне тарту; сұқтандыру. 

【 利 于 】 lìyú 【 ет. 】 жағдай туу; 

қолайлы болу; септігі тию;пайда 

үшін：～攻者 шабуыл жасаушы жаққа 

пайда болу. 

【 利 欲 熏 心 】 lìyùxūnxīn тоқтаусыз 

ашкөздік. 

【利嘴】 lìzuǐ【 зат.】жебей сөйлеу; 

заулату; сыпылдау;сөзшең;сөзқұмар. 

【沥 】lì①таму; тамшылау; тамшылап 

ағу .②тамшы. 

【沥涝】 lìlào【ет.】  жаңбыр суынан 

астық су басуы. 

【沥沥】lìlì〈书〉【ел.】 су мен желдің 

ызыл даусына еліктеу (дыбыстаушы 

мүшенін табиғи бір заттың дыбысына 

ұқсас дыбыс шығаруы). 

【沥青】lìqīnɡ【зат.】 битум; асфальт 

(жолға, көшеге, тротуарға төселетін 

шайырлы қара зат). 

【沥水】lìshuǐ【зат.】 ойпат жерді су 

жайылуы;жаңбыр су жиналуы. 

【枥  】lì〈书〉① мал қора.②→“栎”

（lì）. 

【例  】 lì①【 зат.】 ғибрат; дәлелді 

мысал; мысал; өнеге; тағылым; тәлім; 

үлгі; үлгі-нұсқа：以此为～өнеге алу; 

үлгі алу|～历史上 的实 тарихи мысал.

②оқиға; өнеге; өнеге боларлық жағдай; 

өткенде орын алған; үлгі боларлық; 

үлгілі іс (кейінгі іске үлгі боларлық я 

ақтауға себепкер боларлық өткендегі 

өнеге)：有～在先 өткен кезеңдерде 

осындай оқиғалар болған.③【 зат.】
мысал; өнеге; тағылым; тәлім; үлгі; 

үлгі-нұсқа; оқиға; өнеге; өнеге 

боларлық жағдай; ： 病 ～ уақиға. ④
ереже; жол-жоба; жосық; жөн-жосық; 

заң; қағида; тәртіп. 

【例规】 lìɡuī【 зат.】①оқиға; өнеге; 

өнеге боларлық жағдай; өткенде орын 

алған; үлгі боларлық; үлгілі іс (кейінгі 

іске үлгі боларлық я ақтауға себепкер 

боларлық өткендегі өнеге). ② ереже; 

жол-жоба; жосық; жөн-жосық; заң; 

қағида; тәртіп. 

【例会】lìhuì【зат.】 кезекті жиналыс 

(мәжіліс,кеңес,жиын). 

【例假】lìjià【зат.】①кезекті демалыс.

②етеккір кезеңі. 

【例禁】lìjìn〈书〉【зат.】 тыйым. 

【例句】lìjù【зат.】 мысал; үлгі; үлгі-

нұсқа. 

【例如】lìrú【ет.】 мысалға; мәселен; 

мысалы  

【例题】lìtí【зат.】мысал; тәлім; үлгі; 

үлгі-нұсқа; иллюстрация; мысалмен 

сипаттау; суретпен сипаттау. 

【 例 外 】 lìwài ① 【 ет. 】  ережеге 

қарамастан; ерекшелік; ережеден тыс：

谁也不能～жалпы ережеден ешкімге 

ерекшелік болмайды. ② 【 зат. 】 

ерекшелік：一般是这样, 但有时也有～ 

жалпы алғанда ол солай,бірақ кейде 

ерекшелік болады. 

【 例 行 公 事 】 lìxínɡ-ɡōnɡshì  ①

күнделікті істер; ②немқұрайды қарау; 

жұмысқа формальды қарау. 

【 例 言 】 lìyán 【 зат. 】  автордан; 

редакциядан. 

【例证】lìzhènɡ【зат.】 иллюстрация; 

дәлел. 

【例子】lì·zi【зат.】 мысал：他举了很

好的～/Ол ойдағыдай мысал келтірді. 

【疠】 lì〈书〉①жылдам жайылатын 

жұқпалы ауру; тез жайылғыштық; тез 

тарағыштық; тез таралатын індет; 

алапес (теріде болатын жұқпалы жаман 

ауру) .② жан алу; жоқ қылу; құрту; 

өлтіру. 

【疠疫】lìyì〈书〉【зат.】қатерлі  індет; 

эпидемия (жұқпалы аурудың кең тарап 

жайылуы). 

【 沴 】 lì 〈 书 〉 ① миазмдар; шіру 

кезінде шығатын улы сасық газ.②апай-

топай; апалаң-топалаң; астан-кестен; 

әлем-тапырық; әптер-тәптер; 

бассыздық; былық; былықпайшылық; 

жөнсіздік; ретсіздік; тәртіпсіз; 

тәртіпсіздік; ұйқы-тұйқы; ыбырсу; ығы-

жығы. 

【沴孽】lìniè〈书〉【зат.】ауыртпалық; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D2%A3%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D1%8B%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BF%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB-%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB-%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%82%D3%99%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B-%D1%82%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%93%D1%8B-%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%93%D1%8B-%D0%B6%D1%8B%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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бақытсыздық; жұтау. 

【戾】lì〈书〉①айып; күнә; қылмыс; 

бұрмалау; бұрмалаушылық. ②  қарсы 

шығу; қарсы тұру. 

【隶  】lì①бағынышты болу; бағыну; 

бас ию; бойсұну; көну . ② жүйеге 

келтіру; жүйелеу; реттеу; тәртіптеу.③
қызметші (біреудің билігіне толық 

берілген, оның дегенін орындайтын 

адам); қоғамның төменгі топтары . 

【 隶 书 】 lìshū 【 зат. 】  «лишу» 

(қытайдың  ескі жазбалардың бірі) . 

【隶属】 lìshǔ【ет.】бағынышты бол; 

бір мекемеге қарасты; бағынушы; 

бағыныңқы; бағынышты; дәреже 

сатысы; қызмет бабындағы сыйластық; 

сатылы дәреже; субординация (кіші 

қызметкерлердің өзінен жоғары 

қызметкерлерге қызмет бабында сөзсіз 

бағынуы) ： ～ 外 交 部 的 各 机 关   

мекеме  сыртқы істер министрлігіне  

бағынышты болып  келеді . 

【隶卒】lìzú〈书〉【зат.】қағаз тасушы; 

таратушы. 

【 荔 】 lì ① айылқияқ; жыланқияқ; 

сарыгүл.②（ Lì）【 зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【荔枝】 lìzhī【зат.】①   «личжи».② 

«личжи» жемісі. 

【轹】 lì〈书〉① жәбір ету; жәбір 

көрсету; жәбірлеу; зәбірлеу; өкпелету.

②сарқып алу. 

俪(儷)lì①жұбай; жұп; пар.②қос жинақ. 

【莅会】lìhuì〈书〉【ет.】 жиналысқа 

қатысу (мәжіліске,кеңеске). 

【莅临】 lìlín〈书〉【ет.】келу; келіп 

жету; бару; барып шығу; келу; келіп 

кету; келіп қарау; кіріп шығу. 

【莅任】 lìrèn〈书〉【ет.】  қызметке 

кірісу; қызметін атқаруға кірісу. 

【栗 】-1lì【зат.】①талшын (шамшат 

ағашының бір түрі). ② каштан (сол 

ағаштың жемісі).③(Lì)Фамилия. 

【栗】 -2 lìдірілдеу; қалтырау：不寒

而～ қалтырау,бірақ суықтан емес. 

【栗暴】lìbào【зат.】жұдырық түю. 

 

【栗钙土】 lìɡàitǔ 【 зат. 】 қызғылт 

топырақ. 

【栗然】 lìrán〈书〉【сын.】дірілдеп; 

қалтырап; қалшылдап. 

【栗色】lìsè【зат.】сарғылт түс. 

【栗子】lì·zi【зат.】талшын (шамшат 

ағашының бір түрі). 

【砺 】lì〈书〉①жануыш; қайрақ тас.

②егеу; қайрау; өткірлеу. 

【砺石】 lìshí〈书〉【 зат.】 білеме; 

жануыш; қайрағыш; қайрақ; шарық; 

қайрақ тас . 

砾 lì  жұмыр тас; малта тас：～岩
конгломерат (балшық, ізбес т. б. мен 

араласқан түрлі минералдардың жеке-

жеке кесектерінен құралған тау 

жыныстары). 

【砾漠】 lìmò 【 зат. 】  тасты шөл; 

тастақ шөл. 

【砾石】 lìshí【 зат.】 ірі құм; жұмыр 

тас; малта тас; жарықшақталған тас; 

қиыршық тас; ұсақталған тас; шағыл. 

【 蛎 】 lì устрица (моллюскілердің 

жеуге болатын бір түрі). 

【唳】 lì 〈书〉 сұңқылдап жырлау; 

тыраулау (тырна туралы). 

【 笠 】 lì тоқылған қалпақ ： 草 ～
сабаннан тоқылған қалпақ. 

【 粝 】 lì 〈 书 〉  өңделмеген дән; 

тазартылмаған күріш. 

【粒】 lì① (～儿 )【 зат.】 түйір; дән; 

түйіршік：豆～儿 бұршақтың бір дәні 

(бір бұрша) ; |米～儿 күріш дәні; |盐～

儿  тұз түйіршігі.②【мөл.】：一～米 

күріш түйірі; 一～豆 бір ірі  бұршақ. 

【 粒 肥 】 lìféi  түйіршіктелген 

тыңайтқыш. 

【 粒 状 】 lìzhuàng  қиыршық; 

қиыршықты; түйірленген; 

түйіршіктелген; ұсақталған . 

【粒子】lìzǐ【зат.】бөлшек; бүртік:  带

电～  зарядты бөлшектер. 

【跞】 lì〈书〉қимыл; қозғалыс; ату; 

қарғу; секіру. 

【詈】lì〈书〉балағаттасу; сөгісу. 

【傈 lì［傈僳族］ (Lìsùzú)【 зат.】 

«лису» (Қытайдағы азшылық 

ұлттардың бірі). 

【凓】 lì〈书〉 суық; суықтық; аяз; 

зымыстан; өте суық; ызғар; ызғырық . 

【痢】lì  сатқақ; тышқақ; іш жүру; іш 

өту; іш өтіп ауыру：赤～іштен қан өту. 

【 痢 疾 】 lì·ji 【 зат. 】 дизентерия 

(жұқпалы іш ауруы). 

【 溧 】 lì ① 溧 水 (Lìshuǐ) ， Лишуй 

(Цзянсу провинциядағы өзен аты).②

（Lì）【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 盭 】 lì 〈 书 〉 қатыбас; қатыгез; 

мейірімсіз; рақымсыз. 

 

li 

【哩】 ·li 〈方〉【 шыл. 】 миля (әр 

мемлекетте әрқилы колданылатын 

жолдың ұзындық өлшемі). 

 

 

 

liǎ 

【俩 】liǎ〈口〉【мөл.】①екеу; екі：

兄弟～都是工人     екі ағайынды 

жұмысшылар;  一共五个，我吃了～，

他吃了仨  барлығы бесеу болды, мен 

екеуін жедім,ал ол үшеуін жеді. ②

азғана; азғантай; аздап; сәл：一共只有

这么～人 азғана ғана адамдар бар. 

 

lián 

【奁】lián қобди; қобдиша; сандықша 

(ұсақ-түйек құнды заттарды салатын 

қобдиша сандық). 

【连】-1 lián①【ет.】   我们的心永

远 ～ 在 一 起   Біздің жүрегіміз 

әрқашанда бірге соғады. / 这两句话按

意 思 ～ 不 起 来   бұл екі сөйлем 

мағынасы жағынан қосыла   алмайды . 

②副 雨～着下/ жаңбыр тоқтаусыздан 

жауып тұр;   |他～发了三枪  Ол 

қатарынан  үш рет атты. 

③ 【 сөзал. 】  қоса алғанда; қоса 

есептегенде; соның ішінде：～我三个

人 үш адам мені қоса алғанда; |～根拔
түп тамырымен жою. 

④ 【 зат. 】  рота; эскадрон (жаяу 

әскердің бір ротасына пара-пар атты 

әскер бөлімшесі);  батарея (бірнеше 

зеңбіректен я минометтен құралатын 

бөлімше).⑤ (Lián)【 зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【连】-2 lián【сөзал.】 да; де; екеш; 

тұрмақ; түгіл; және; тіпті：他～晚饭也

没吃就到厂里去了 Ол тіпті кешке асын 

ұмытып, заводқа кетіп қалды.      不但

你,～我也不明白是 怎么回事 Тек сіз 

ғана емес, менде не болып жатқанын 

түсінбей отырмын. 

【连鬓胡子】liánbìn-hú·zi  жақ сақал. 

【连部】liánbù【ет.】 рота басқару. 

【连词】 liáncí【зат.】жалғаулық (сөз 

табы). 

【连带】liándài【ет.】①өзара тәуелді; 

іліктес; тығыз байланысты болу; ：～

关系 өзара байланыс.②бірдейлік; бірге; 

бірдей; ортақ; өзара жауапкершілік; 

біргелеп; бірлесе; бірлесіп; 

қосылып ：～责任 ортақ жауапкерлік; 

ынтымақты жауапкершілік (азаматтық 

құқықта: міндеттеме бойынша 

азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің 

бір түрі, мұнда бірнеше борышқор 

болады). 

【连队】liánduì【зат.】 рота. 

【 连 根 拔 】 liánɡēnbá 【 ет. 】 түп 

тамырымен жою. 

【 连 亘 】 liánɡèn 【 ет. 】 тоқтаусыз; 

толассыз; үздіксіз; ұласқан; дамылсыз; 

тоқтаусыз; тынымсыз; тыныссыз; 

ұдайы; үздіксіз. 

【连贯】（联贯） liánɡuàn 【 ет. 】
байланысты; жүйелі; қисынды; 

байланыстыру; жалғастыру; 

жалғау ： ～ 南 北 交 通 的 大 桥 

оңтүстікпен солтүстікті 

байланыстыратын көпір. 

【连锅端】 liánɡuōduān【 ет.】  бәрін 

жойып жіберу; бәрін алып кету. 

【连环】 liánhuán①【 зат.】 жалғас; 

қатар; тізбе; тізбек.②【сын.】сериялы; 

сериялық. 

【连环保】 liánhuánbǎo【зат.】айнала 

сыбайластық; жаппай кепілдік. 

【 连 环 画 】 liánhuánhuà 【 зат. 】 
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суреттері бар кітап; сериялы кітап. 

【连枷】 liánjiā 【 зат. 】 цеп (астық 

соғатын тоқпақ). 

【连脚裤】 liánjiǎokù【зат.】еңбектеп 

жүретін балаға кигізетін киім; балалар 

шалбары. 

【连接】 liánjiē【 ет.】① тоқтаусыз; 

толассыз; үздіксіз; ұласқан.②біріктіру; 

біріктіріп қою; жалғастыру; жалғау; 

қамту; қосу; қосылдыру; бекіту. 

【 连 接 号 】 liánjiēhào 【 зат. 】 (—

)сызықша;дефис. 

【连襟】liánjīn (～儿)【зат.】 бажа：

他是我的～ ол менің бажам. 

【连累】 lián·lěi 【 ет. 】 араластыру; 

кірістіру; қатыстыру; басты саудаға 

салу：他怕受～  Ол оны жаман іске 

кірістіріп  жібереді деп қорқады. 

【连类】liánlèi【ет.】топ-топқа бөлу; 

топтастыру; топтау; жүйелеу; байланыс 

орнату; жіктелу; жіктестіру; 

саралау;：～而及 қатысы барлармен 

байланыс орнату. 

【连理】 liánlǐ〈书〉①【ет.】астасу; 

біте бастау; бітісу.②【 зат.】  қосыла 

өскен ағаштарға ұқсас. 

【连连】liánlián副 ақырын; баяу; бәсең; 

жай; шабан; асықпай. 

【 连 忙 】 liánmánɡ 副 абың-күбің; 

асығып-аптығып; асығыс; жан далбаса; 

тығыл-таяң; шапшаң; 

шұғыл;дереу;жедел; бірден ：他～让座 

Ол бірден орнын берді. 

【连绵】 liánmián 【 ет. 】 тоқтаусыз; 

толассыз; үздіксіз; ұласқан; дамылсыз; 

тынымсыз; тыныссыз; ұдайы;：阴雨～

толассыз жаңбыр; 山脉～几千里  тау 

тізбектері мыңнан аса лиға 

тоқтаусыздан созылып жатыр. 

【连年】liánnián【ет.】бір жыл бойы; 

бір жылдап; жылдар бойы; кейбір 

жылдары：～丰收 мол астық жылдар 

бойы. 

【 连 篇 】 liánpiān 【 ет. 】 ① бір 

мақаладан соң бір мақала; мақалалар 

жиынтығы .②біршама; едәуір; көп. 

【连篇累牍】 liánpiānlěidú аумақты; 

көлемді; қомақты; езбе; көп сөзді; 

сөзуар. 

【连翘】 liánqiáo【 зат.】 форсайтия 

повислая. 

【 连 任 】 liánrèn 【 ет. 】  қайтадан 

қызметке сайлану：他～两届主席 Ол  

төраға болып қайтадан сайланды. 

【连日】 liánrì【 ет.】  күннен күнге; 

бірнеше күн ұдайы：～大雨  бірнеше 

күн ұдайы қатты жаңбыр жауды. 

【连射】 liánshè【 ет.】 жиілете ату; 

үсті-үстіне ату. 

【连声】liánshēng副 жаңадан қайталау; 

қайта –қайта айту. 

【连锁】liánsuǒ【сын.】 тізбекті：～

比例 қат-қабат ереже. 

【连锁店】liánsuǒdiàn【зат.】дүкендер 

торабы. 

【连锁反应】 liánsuǒfǎnyìng  тізбекті 

реакция. 

【连台本戏】liántái-běnxì көп  сериялы 

спектакль. 

【连天】liántiān【ет.】①бірнеше күн 

ұдайы. ② ұдайы; үзбей; үздіксіз; 

үзіліссіз：叫苦～әрдайым уайымдау.③

көкжиекпен қосылу：湖水～ өзеннің 

тұңғиығы көкжиекпен қосылды. 

【连通】 liántōng【ет.】қисындылық; 

орамдылық; байланысты; жүйелі; 

қисынды. 

【连通器】liántōnɡqì【зат.】қатынасты 

ыдыс. 

【连同】liántónɡ【жал.】  бірге; қоса 

алғанда; қоса есептегенде; соның 

ішінде ：校内学生～新生在内共一千余

人  институтта мыңнан аса студенттер 

бар сонымен бірге жаңадан келгендерді 

қоса есептегенде. 

【连写】liánxiě【ет.】бірге жазу; бірге 

жазылу. 

【 连 续 】 liánxù 【 ет. 】 тоқтаусыз; 

толассыз; үздіксіз; ұласқан; дамылсыз; 

тынымсыз; тыныссыз; ұдайы; ебей-

жебей; жағалай; қатар; қатарынан; 

сыпыра; ұдайы; шетінен ：～开了六天

会议  жиналыс тоқтаусыздан алты күн 

бойы өтті;      他在厂里～工作五天 Ол 

заводта қатарынан бес жыл бойы 

жұмыс істеді. 

【 连 续 剧 】 liánxùjù 【 зат. 】  көп 

сериялы драма. 

【连夜】 liányè①副  дәл сол түнде：

他～赶进城去 Ол дәл сол түні қалаға 

кетіп қалды.②【 ет.】   бірнеше түн 

бойы. 

【连衣裙】 liányīqún【 зат.】 әйелдер 

көйлегі. 

【连阴天】liányīntiān【зат.】әрдайым 

күн желқұз болып тұру. 

【连阴雨】 liányīnyǔ【 зат.】жауын-

шашын; жауын-шашынды; желқұз. 

【 连 载 】 liánzǎi 【 ет. 】 бастырып 

шығару; басылу; басылып шығу; басып 

шағарылу：小说～әңгіме жалғасымен 

басылып шығып жатыр. 

【连轴转】liánzhóuzhuàn【ет.】тыйым 

көрмей жұмыс істеу; күндіз түні жұмыс 

істеу. 

【连珠】 liánzhū 【 зат. 】 дамылсыз; 

тоқтаусыз; тынымсыз; тыныссыз; 

ұдайы; үздіксіз ： ～ 似 的 机 枪 声
тоқтаусыз пулеметтердің тарсыл кезегі. 

【 连 缀 】 ( 联 缀 )liánzhuì 【 ет. 】
байланыстыру; жалғастыру; жалғау; 

байлау; будыру; буу; қиыстыру; орап 

матау; орап қысып байлау; 

сабақтастыру; ұштастыру. 

【连作】 liánzuò【 ет.】  екінші рет 

болған егістік; қайталанған мәдениет. 

【 连 坐 】 liánzuò 【 ет. 】  отбасы 

мүшелерін, туған туысқандарды және 

қылмыскерлерді жауапкершілікке тарту. 

【怜爱】 lián’ài【 ет.】 аяу; есіркеу; 

жаны ашу; жақсы көру; сүю. 

【怜悯】 liánmǐn【 ет.】 аяу; есіркеу; 

жаны ашу; аяушылық ету; обалсыну; 

аяныш; аяушылық білдіру; көңіл айту; 

қайғысына ортақтасу; рақымдылық ：

出于～  аяушылықтан;    ～的验光 

мұңды көз тастау. 

【怜惜】 liánxī 【 ет. 】 аяу; есіркеу; 

жаны ашу;аяныш;：决不～恶人 жауыз 

адамдарды аямау керек. 

【帘】 lián(～儿 )①  полотно (майлы 

бояумен салынатын) маңдайша жазу：

酒 ～  кабактың полотно маңдайша 

жазуы.②【зат.】перде; шымылдық：

竹～ бамбук терезе пердесі;. 

【帘布】liánbù【зат.】 корд матасы. 

【莲 】lián①【зат.】лотос (әсем гүлді 

көп жылдық су өсімдігі ескі замандағы 

Мысыр және Үндістан жұрты 

құрметтеген әсем гүлді су өсімдігі).②

лотос дәні.③(Lián)【зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【莲步】 liánbù〈书〉【 зат.】  әдемі 

жүру мәнері; аяқ алысы келбетті. 

【 莲 房 】 liánfánɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

тұқымдық лотос қорабшасы. 

【莲花】liánhuā【зат.】   лотос (әсем 

гүлді көп жылдық су өсімдігі ескі 

замандағы Мысыр және Үндістан 

жұрты құрметтеген әсем гүлді су 

өсімдігі) . 

【莲花白】 liánhuābái〈方〉【 зат.】  

«ляньхуабай» (шарап сұрыптың аты) . 

【莲藕】 lián’ǒu 【 зат. 】  лотостың   

тамыры. 

【莲蓬】 lián·penɡ【 зат.】  лотостың 

гүлтабаны. 

【莲蓬头】 lián·penɡtóu〈方〉【зат.】 

душ. 

【 莲 心 】 liánxīn 【 зат. 】 ①  лотос 

ұрығының өзегі. 

【莲子】liánzǐ【зат.】 лотос дәні. 

【莲座】liánzuò【зат.】 лотос   тағы 

(буддизмдік әулие-әнбие) . 

【涟洏】lián’ér〈书〉【сын.】көз жасы 

көл болу. 

【 涟 漪 】 liányī 〈 书 〉【 зат. 】
шымырлаған діріл; шымырлану (судың 

шымырлап бұжырланып тұрған беті); 

аласа толқын; кішкентай толқын：湖面

起 了 ～ көл бетінің кішкентай 

толқындар көтерілді. 

【 联  】 lián ① → 联 结 ；联 合 . ②

қосарланған жазбалар ：上～ бірінші 

жазба бөлігі; |下～екінші жазба бөлігі.

③ (Lián) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【 联 邦 】 liánbānɡ 【 зат. 】 құрама; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D2%9B%D2%B1%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D3%99%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
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федерация:  俄 罗 斯 ～  Ресей 

федерациясы;  ～ 院  федералды 

кеңес; ～制 федерализм (кейбір көп 

ұлтты мемлекеттердегі федерализмді 

жақтайтын қозғалыс). 

【联保】 liánbǎo【 ет.】жең ұшынан 

жалғасушылық; сыбайластық. 

【联播】 liánbō【 ет.】  бір мезгілде 

хабар тарату; бір мезгіл радиохабар. 

【联产】 liánchǎn【ет.】кооперацияға 

бірлестіру; кооперацияға тарту. 

【联电】liándiàn【ет.】жалпыға бірдей 

қолтаңба үшін циркулярлық жедел хат 

жіберу. 

【联动】 liándònɡ【 ет.】қосарланған; 

парланған. 

【联防】 liánfánɡ 【 ет. 】  қорғаныс 

құрамасы ： 军 民 ～ 小 组  біріккен 

қорғаныс армия тобы және халық 

жасағы . 

【联合】 liánhé ①【 ет. 】 біріктіру; 

біріктіріп қою; жалғастыру; жалғау; 

қамту; қосу; қосылдыру; бірлестіру; 

қомдастыру ：全世界无产者，～起来! 

Барлық елдердің пролетарлары 

қосылыңдар! ② 【 сын. 】 бірлескен; 

бірлестірілген; ортақ; біріккен; 

біріктірілген; бірлікті; біріккен; 

біріктірілген; коалициялық ：～声明

ортақ өтініш; ～企业 комбинат (түрлі 

өндіріс тараулары бар өнеркәсіп 

бірлестігі); ～ 政 府 коалициялық 

үкімет  .③【ет.】симфиз. 

【联合国】Liánhéɡuó【зат.】Біріккен 

Ұлттар Ұйымы. 

【联合收割机】liánhéshōuɡējī комбайн 

(астықты орып, өзі жинап, өзі 

бастыратын ауыл шаруашылық 

машинасы). 

【联合战线】liánhézhànxiàn统一战线.  

【 联 合 政 府 】 liánhézhènɡfǔ 

коалициялық үкімет.  

【 联 欢 】 liánhuān 【 ет. 】 жолығу; 

кездесу：～会 салтанатты кездесу; |军

民 ～  әскерлердің ел-жұртпен 

кездесу; ～节 фестиваль (өнердің ауық-

ауық болып тұратын сауық жиыны) .  

【联机】 liánjī【 ет.】 оперативтік (іс 

жүзінде болатын, тікелей іске 

асырылатын) режим. 

【 联 建 】 liánjiàn 【 ет. 】  ортақ, 

бірлескен құрылыс. 

【联结】 (【жал.】结 )liánjié【 ет.】
бірігу; біріктіру; бітістіру; жалғасу; 

жалғау; қосу; қосылу; ұйымдастыру：

用 一 条 直 线 两 点 ～ 起 来    түзу 

сызықтың екі  нүктесін қосу. 

【联结杆】 liánjiégǎn/ сояуыш (пар 

цилиндрінің поршенін шатунмен 

тұтастыратын сабақ) . 

【联军】 liánjūn 【 зат. 】  бірлескен 

армия; одақтас әскерлер.  

【联络】liánluò【ет.】 қарым-қатынас; 

байланыс：失去～  қарым-қатынастан 

айырылып қалу; 用电话～ телефонмен 

байланысқа шығу; 建 立 无 线 电 ～

радиоконтакт орнату;   ～ 员
байланысшы (байланыс-қатынас 

қызметкері).  

【联袂】 (【жал.】袂 )liánmèi〈书〉

【 ет. 】  бірге; біргелеп; бірлесе; 

бірлесіп; қосылып：～赴京 Бэйцзинге 

бірге бару. 

【联盟】 liánménɡ【 зат.】 қоғамдық 

бірлестік; одақ; 

ұйым;лига;федерация ： 工 农 ～

жұмысшылар мен шаруалар одағы; 国

际～ Ұлттар лигасы.  

【 联 绵 字 】 liánmiánzì 【 зат. 】 екі 

буынды сөз. 

【联名】 liánmínɡ【 ет.】 коллектив; 

біреудің қолы үшін ： ～ 发 起 

коллективтің бастамасымен; ～ 写 信 

қолы үшін хат жазып жіберу.  

【 联 翩 】 liánpiān 【 сын. 】 

таусылмайтын тізбекпен; толассыз; 

үзбестен; үздіксіз ： ～ 而 至 біріні 

артынан бірі келу. 

【联赛】 liánsài 【 зат. 】  бірлескен 

жарыс; ортақ сайыс.  

【联手】 liánshǒu【 ет.】қоян-қолтық; 

қол ұстасып; тату-тәтті; бірге; бірлесіп. 

【联通】liántōnɡ→“【жал.】通”. 

【联网】 liánwǎnɡ 【 ет.】  желі; тор:  

互～服务提供者 интернет-провайдер  .  

【 联 席 会 议 】 liánxíhuìyì бірлескен 

ортақ жиналыс.  

【联系】 liánxì【ет.】қарым-қатынас; 

тығыз байланыс：理论～实际  теория 

мен практика байланысы; 和朋友们失

去～ достарынмен қарым- қатынасты 

жоғалту.  

【联想】 liánxiǎnɡ【ет.】  есіне салу; 

ескерту.  

【联销】 liánxiāo【ет.】  ортақ сауда-

саттық;  бірлескен сауда. 

【 联 谊 】 liányì 【 ет. 】 жолдастық 

қарым-қатынас：～会 достық кездесу.  

【联姻】 liányīn【 ет.】  балалардың  

некесі арқасында отбасылар туыс 

болып кетті. 

【 联 营 】 liányínɡ 【 ет. 】  бірлесіп 

басқару; бірге билеу.  

【联运】 liányùn【 ет.】  транзиттік 

қозғалыс; маршруттық тасымал.  

【 联 宗 】 liánzōnɡ 【 ет. 】 бірігу; 

біріктірілу; жалғану; қосылу. 

【廉耻】liánchǐ【зат.】ар-намыстылық; 

ар-ұяттылық; арланғыштық; арлылық; 

инабаттылық; нысап; нысаптылық ：

知～的人不会这样做 адамның ар-ұяты 

бар дәл олай істемейді. 

【廉价】liánjià【зат.】 арзан баға：～

书 арзандаған кітап; ～  品

арзандатылған тауар; ～出 售  арзан 

бағамен сату. 

【 廉 洁 】 liánjié 【 сын. 】
сатылмайтындық; тұрақтылық қиянатқа 

бармайтындық; сатылмайтын адалдық; 

адал және риясыз：～奉公 жұмысына 

қиянатқа бармайтындай адал болу; 为

人～қиянатқа бармайтын адам. 

【廉明】liánmínɡ【сын.】  адал және 

ақылды. 

【廉正】 liánzhènɡ【 сын.】 адал; ақ; 

таза; риясыз; сұмдықсыз . 

【廉政】 liánzhèng【ет.】  адал  және 

қиянатқабармайтын үкімет. 

【廉租】 liánzū【 ет.】 арзан бағамен  

жалға беру ： ～ 房 арзан бағамен 

пәтерді жалға беру. 

【鲢  】lián【зат.】дөңмаңдай.  

【濂】Lián①濂溪，Ляньци  (Хунань 

провинциясындағы өзен аты). ②

【зат.】Фамилияға қолданылады.  

【臁  】lián жіліншіктің жағы.  

【镰】 lián① қол орақ; орақ.② (Lián)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【镰刀】liándāo【зат.】қол орақ; орақ; 

шалғы. 

liǎn 

【琏 】liǎn    құрбан болуға арналған  

сауыт; түтікше. 

【敛】  liǎn басылу; тоқталу; тоқтау; 

тыйылу：她立刻～了笑容  Ол бірден 

күлімдеуді тоқтатты. 

【敛步】liǎnbù〈书〉【ет.】кейін қайту; 

кейін шегіну; шегіну; шегіншектеу; 

жылыстау. 

【敛财】 liǎncái【 ет.】  ақша қағып 

шығару. 

【敛迹】liǎnjì〈书〉【ет.】бұғу; бұқа 

алу; бұқпалау; жасырыну; жасырынып 

қалу; жасырынып тұру; тымыраю; 

басылу; жуасу; тыншу; тыныштану; 

үндемей қалу  . 

【敛钱】liǎnqián【ет.】 жарна жинау; 

жәрдем жинау; қайыр жинау . 

【敛容】liǎnrónɡ〈书〉【ет.】 бет жүзі 

бірден байыпты түрге айналу. 

【敛足】 liǎnzú〈书〉【 ет.】 тоқталу; 

тоқталып қалу; тоқтау; тоқтап қалу. 

【脸 】 liǎn【зат.】①бет; жүз; өң; түс; 

шырай; әлпет; кейіп; кескін; пішін; 

ажарсыз бет; бет-ауыз：圆～дөңгелек 

бет; 洗～бетті жуу; беті-қолын жуу;.②

(～儿 ) (某些物体的前部 )：门～儿

қасбет; маңдай бет; беттік жағы. ③

бет ：怕 ... ～上下不来  абыройдан 

айырылып қалудан қорқу; 不要～ ұяты 

жоқ. ④ ( ～儿 )→ 脸色 ②： 笑～儿

күлімсіреген бет жүз; 把～一变 бірден 

өңін өзгерту. 

【脸蛋儿】 liǎndànr【 зат.】 бет-аузы; 

кішкене бет. 

【脸红】 liǎnhónɡ【ет.】қызару; ұялу; 

қызарып кету ： 羞 得 他 ～ 了 Ол  
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
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ұялғаннан қызарып кетті. 

【 脸 颊 】 liǎnjiá 【 зат. 】 бет; жақ; 

ұрт：～骨 бет сүйек; жақ сүйек. 

【脸面】liǎnmiàn【зат.】①→脸.②бет; 

жүз：看我的～мен үшін;  保全～  бет 

жүзін сақтап қалу. 

【脸盘儿】liǎnpánr【зат.】бет келбеті; 

бет әлпеті：小～бет әлпеті кішкентай; 

大～бет келбеті үлкен. 

【脸皮】 liǎnpí【зат.】①бет терісі.②
арлылық; именушілік; ұялшақтық; 

ұяттылық; ар; ар-намыс; ар-ождан; ар-

ұждан; ар-ұят; бет; инабат：～厚 ар-

ұятсыз; ар-ұяттан безген; ～  薄

қымсыну; қысылу; ұялшақ;   ～  壮
арсыз; бетпақ; бетсіз; ұятсыз . 

【脸谱】 liǎnpǔ【 зат.】маска; пішін 

альбомы; бет бояу үлгілері. 

【 脸 热 】 liǎnrè 【 сын. 】 бауырмал; 

ежекті; берілген; қызғанарлық; ынталы; 

елгезек; елпек; қызметшіл;  қайырымды; 

ықыласты; жұмсақ көңілді; көңілшек; 

қайырымды; мейірбан; мейірімді . 

【脸软】 liǎnruǎn【 сын.】 бауырмал; 

ежекті; қайырымды; ықыласты; жұмсақ 

көңілді; көңілшек; қайырымды; 

мейірбан; мейірімді：她一向～，不大

肯 拒 绝 别 人 的 请 求  Ол әрдайым 

бауырмал болған, анда-санда 

адамдардың өтініштерін  қабыл алмады 

【脸色】 liǎnsè【 зат.】① бет; беттің 

реңі：～红润 алқызыл бет; ～苍白

қуқыл бет.② бет әлпеті; жүз өзгерісі; 

бет көрінісі; бет кескіні：一看～就知道 

бет жүзінен. 

【脸【 сын.】】 liǎnxínɡ 【 зат.】 бет 

келбеті; бет әлпеті ：长～ ат жақты; 

сопақ бет. 

【脸子】 liǎn·zi〈方〉【 зат.】① бет-

аузы; кішкене бет; бет жүз.②бет әлпеті; 

жүз өзгерісі; бет көрінісі; бет кескіні：

整～ажарын бұзып көрсету; 要～өңін 

бұзу; райын суыту.③ абиыр; абырой; 

абырой-бедел; атақ; бедел ：硬着～
бетсіз; ұятсыз. 

 

liàn 

 

【练 】liàn①〈书〉ақ жібек.②【ет.】 

жібекті елжірете пісіру.③【ет.】→练

习 ： ～ 功 夫 дағдыландыру; 

жаттықтыру;   ～字  көркем жазуда 

жаттығу. ④ (Liàn) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【练笔】liànbǐ【ет.】①көркем жазуда 

практика. ② көркем  жазуда 

(каллиграфия)  жаттығу. 

【练兵】liànbīng【ет.】 әскери оқыту; 

әскери дайындық. 

【练达】 liàndá〈书〉【 сын.】білгір; 

білікті; білімдар; мағлұматты; хабардар; 

көпті көрген; көргенді; тәжірибелі; 

ысылған . 

【练队】liànduì【ет.】саптық даярлық. 

【练功】 liàn gōng 【 ет. 】 әзірлену; 

жаттығу; жаттығып үйрену; машықтану; 

үйрену：～房  жаттығу залы. 

【练手】 liànshǒu (～儿 )【 ет.】 әккі 

болу; адалдау. 

【 练 习 】 liànxí ① 【 ет. 】 жаттығу; 

пысықтау; әзірлену; жаттығып үйрену; 

машықтану; үйрену：～    讲俄语 орыс 

тілін  жаттығу;  ～飞行 ұшу жарысы; 

ұшу жаттығуы.②【зат.】 жаттығу; ：

算术～математика бойынша жаттығу. 

【练习簿】liànxíbù  дәптер. 

【 练 习 器 】 liànxíqì  жаттығу 

құрылғысы. 

【 练 习 曲 】 liànxíqǔ  этюд 

(педагогикалық я үлгі берерлік мақсат 

тұтатын музыкалық шығарма) . 

【练习生】 liànxíshēng  практикадан 

өтуші; практикант; тәжірибеленуші 

(практика жұмысындағы адам) . 

【炼  】  liàn①【ет.】  қорыту：～钢 

болат қорыту; ～ 钢   工 人 болат 

қорытушы; құрыш қорытушы 

(жұмысшы) .②【ет.】күйдіру：真金不

怕火～ таза алтын оттан қорықпайды.

③ажарлау; өңдеу; сұлулау; түзету：～

句  сөзді ажарлау. ④  (Liàn) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【炼丹术】 liàndānshù【ет.】алхимия 

(алтынға айналдыратын, барлық 

кеселге шипа болатын пәлсапалық 

тасты іздеп-табуды көздеген 

ортағасырлық ілім). 

【炼焦】liànjiāo【ет.】кокстау:   ～ 炉
тас көмірді коксқа айналдыратын пеш. 

【 炼 句 】 liànjù 【 ет. 】  мақаланы, 

мәтінді  өңдеу. 

【炼乳】liànrǔ【зат.】қойылтқан сүт. 

【炼油】liànyóu【ет.】①мұнай айыру; 

мұнайды айырып шығару. ②  май 

экстракциясы; май қайнату . ③  май 

еріту. 

【炼狱】liànyù【зат.】ғарасат; мақшар; 

пәктеліп шығатын орын. 

【炼制】liànzhì【ет.】қайта балқыту; 

қайта қорыту. 

【炼字】 liànzì【ет.】ажарлау; өңдеу; 

сұлулау; түзету. 

【恋  】  liàn①→恋爱 .②бауыр басу; 

жақсы көрушілік; құштарлық; 

іңкәрлік：～家  отбасына құштарлық  

болу. ③ (Liàn) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【 恋 爱 】 liàn’ài 【 зат. 】 махаббат; 

сүйіспеншілік; ғашықтық; 

сүйісендік ：谈～ махаббат істерімен 

айналысу. 

【恋歌】 liànɡē【зат.】  сүйіспеншілік 

өлеңдер. 

【 恋 家 】 liànjiā 【 ет. 】  үйден 

шықпайтын адам болу; отбасына, 

жанұясына құштарлық болу. 

【 恋 恋 不 舍 】 liànliànbùshě берілу; 

жабысу; жақсы көру; үйрену; үйір болу; 

әуестену; елігу; құмарлану; құмарту; 

құштарлану; қызығу. 

【恋慕】liànmù【ет.】 жан жүрегімен 

берілу; жан жүрегімен жақсы көру. 

【 恋 念 】 liànniàn 【 ет. 】 

сүйіспеншілігімен ойлау; әрдайым 

ойлау. 

【恋情】 liànqíng 【 зат. 】 махаббат; 

сүйіспеншілік. 

【恋群】liànqún【ет.】 халқын жақсы 

көру; адамдарға тез  бауыр басу. 

【恋人】 liànrén【 зат.】 жар; жақсы 

көретін; сүйікті. 

【恋栈】 liànzhàn 【 ет. 】 лауазымға 

жабысып алу. 

【 恋 战 】 liànzhàn 【 ет. 】 шабуылға 

ұмтылу; ұрыс,соғысқа ұмтылу. 

【殓 】liàn мәйітті молаға қою; өлікті 

табытқа қою. 

【链  】 liàn① (～儿 )【зат.】：铁～儿 

темір шынжыр; 表～儿 сағаттың бауы.

②【мөл.】 кабельтов . 

【链轨】liànɡuǐ【зат.】табан шынжыр 

(трактор; танк сияқтылардың табан 

шынжыры). 

【链接】liànjiē【ет.】 сілтеме. 

【 链 球 】 liànqiú 【 зат. 】 ① балға 

лақтыру.② балға. 

【链式】 liànshì  тізбекті: ～  反应 

тізбекті реакция (заттардың өзара 

химиялық әсерлестігі);  ～  化学反应 

тізбекті химиялық реакция. 

【链条】 liàntiáo【зат.】тізбек : ～传

【ет.】тізбекті беріліс. 

【 链 烃 】 liàntīnɡ 【 зат. 】  тізбекті  

көмірсутек (көміртегімен сутегінен 

қосылған органикалық қосынды). 

【链子】liàn·zi【зат.】шынжыр; алқа; 

бау . 

【 楝  】 liàn 【 зат. 】  мелия 

ацедарах;парсы  мелия. 

【潋】 liàn［潋滟］(liànyàn)〈书〉 

 

【 сын. 】 шорықтау; сәл шорқыту; 

шымырлаған діріл; шымырлану (судың 

шымырлап бұжырланып тұрған беті). 

 

liánɡ 

【良 】liánɡ①【сын.】→良好：～友 

жақсы дос; ～马 жуас ат;  жүйрік 

тұлпар .②ар-ұяты бар адам; жөнді адам; 

парасатты адам.③〈书〉副 аса; ерен; 

өте; тым; тіпті：获益～多  өзіне өте  

көп пайда шығарып алу. ④ (Liánɡ)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 良 策 】 liánɡcè 【 зат. 】  ақылды 

кеңес；жақсы жоспар. 

【良辰】 liánɡchén【зат.】①ауа райы 
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жақсы.② бақытты күн; қолайлы,сәтті 

кезең. 

【 良 好 】 liánɡhǎo 【 сын. 】 айтуға 

тұрарлық; маңдай алды; өте жақсы; 

тым жақсы; тамаша ：手术 经过～ 

операция сәтті өтті;  ～习惯 жақсы әдет. 

【良机】 liánɡjī【 зат.】 қолайлы кез; 

ыңғайлы сәт; қолайлы жағдай：～莫失
қолайлы кезеңді өткізіп алмау керек. 

【良家】 liánɡjiā【 зат.】  жақсы, ар-

ұяты бар отбасы ： ～ 子 弟 жақсы 

отбасыдан шыққан балалар. 

【良久】 liánɡjiǔ〈书〉【 сын.】ұзақ; 

ұзақ уақыт：他沉思～ Ол  ұзақ уақыт  

ойланды. 

【 良 民 】 liánɡmín 【 зат. 】① жұрт; 

халық.② сенімді тұрғын. 

【良人】liánɡrén【зат.】①ар-ұяты бар 

адам; жөнді адам; парасатты адам.②
қарапайым халық. 

【良师益友】 liánɡshīyìyǒu   жақсы  

ұстаз және сенімді дос. 

【良田】 liánɡtián【 зат.】  шұрайлы, 

құнарлы егістік жер; шұрайлы жер; 

құнарлы жер. 

【 良 宵 】 liánɡxiāo 〈 书 〉【 зат. 】 

кереметтей түн. 

【良心】liánɡxīn【зат.】ар; ар-намыс; 

ар-ождан; ар-ұждан; ар-ұят; бет; инабат; 

нысап; ождан; ұждан; ұят; ынсап：有～

的人 ұжданды адам; ұяты бар адам ;  说

句～话 шындықты айту;   ～不安 ар-

ұяты мазасыздау; ұжданы азап шектіру. 

【良性】liánɡxìnɡ【сын.】 . зарарсыз; 

залалсыз; залалы жоқ; зарарсыз; зәрсіз; 

зиянсыз; қиянатсыз. 

【 良 性 肿 瘤 】 liánɡxìnɡzhǒnɡliú   

зарарсыз ісік. 

【良言】liánɡyán【зат.】 достық ақыл; 

пайдалы кеңес ：进 ～  жақсы ақыл 

кеңес беру. 

【良药】 liánɡyào【 зат.】  ықпалды 

шара; емдігі күшті дәрі дәрмек. 

【良莠不齐】 liánɡyǒubùqí кісі мен 

кісінің арасы жер мен көктей. 

【良缘】 liánɡyuán 【 зат. 】 бақытты 

жұбайлар; бақытты неке. 

【良知】 liánɡzhī【 зат.】  туа біткен 

білім. 

【 良 知 良 能 】 liánɡzhīliánɡnénɡ туа 

біткен білім мен туа біткен дарын. 

【 良 种 】 liánɡzhǒnɡ 【 зат. 】 жақсы 

сортты; сұрыптық. 

【良渚文化】Liánɡzhǔwénhuà   Лянчжу 

мәдениеті. 

【俍   】 liánɡ〈书〉  рақымды болу; 

жақсы істер жасау. 

【莨 】liánɡ①диоскорея：～绸 каочоу 

(жібек матаның түрі). ② （ Liánɡ ）

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 凉  】 liánɡ ① 【 сын. 】 суықтау; 

салқын; таза：～风 салқын;   茶～了 

шай суып қалды . ②【 сын. 】 көңіл 

қалдыру; көңілін қайтару; түңілту; 

ренжу.③（Liánɡ）【 зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【凉白开】 liánɡbáikāi【зат.】 салқын 

қайнаған су. 

【凉拌】liánɡbàn【ет.】ауқат; салқын  

тағам даярлау. 

【凉菜】liánɡcài【зат.】 салқын тағам;  

салқын шайнама. 

【凉碟】liánɡdié(～儿)【зат.】салқын 

шайнама (көкеніс, ет). 

【 凉 粉 】 liánɡfěn ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

«лянфэнь» ( желатин тәрізді вермишель 

бұршақты крахмалдан жасалынған). 

【凉快】liánɡ·kuɑi①【сын.】 салқын; 

суық：今天天气～  бүгінгі ауа райы 

салқын; бүгін күн салқын;   下了雨,天

气～多了 жаңбырдан кейін күн одан 

сайын салқындап кетті. ② 【 ет. 】
желпіну; салқындау; саялау; шөл 

басу：到外边去～  сыртқа шығып 

салқындау. 

【凉帽】 liánɡmào 【 зат. 】 сабаннан 

жасалған қалпақ. 

【凉棚】 liánɡpénɡ【зат.】қалқа; тент 

(күннен сақтану үшін құрылған қалқа). 

【凉薯】 liánɡshǔ〈方〉【 зат.】батат;  

қытайдың  тәтті картобы. 

【凉水】liánɡshuǐ【зат.】①салқын су.

②қайнамаған су. 

【凉丝丝】 liánɡsīsī(～的 )【 сын.】 

суықтау; салқын; таза：～的晚风  түнгі 

суықтау таза ауа. 

【凉飕飕】liánɡsōusōu (～的)【сын.】 

салқын; суық：～的秋风 салқын күзгі 

жел. 

【 凉 台 】 liánɡtái 【 зат. 】  балкон; 

терраса (үй алдындағы бастырма, 

жаппа балкон);  дәліз (үйге жапсыра 

салынған ашық я терезеленген орын) . 

【凉亭】liánɡtínɡ【зат.】жаппа; күрке. 

【凉席】 liánɡxí【зат.】жөке орауыш; 

жүк орауыш; өрме; сабан; тоқыма; ши 

тоқыма. 

【 凉 鞋 】 liánɡxié 【 зат. 】  сандал; 

пантолет. 

【凉药】liánɡyào【зат.】қызу түсіретін 

дәрі. 

【梁】-1 liánɡ①【зат.】қанат; сүйеніш; 

таяныш; шарбақ (мыс. басқыштың, 

балконның т. б. өн бойына құрылған; 

жасалған сүйеніш тетік); көпір. ②

【зат.】итарқа; шатыр тіреуші (екі ұшы 

қиықтала қиюластырылған екі бөрене); 

бөрене; көлденең ағаш; көпір ағаш; 

маңдайша.③иін; ию; дөңес жер; томпақ; 

шошақ; шоқы; шығыңқы жер：山～тау 

жотасы; тау қыры. 

【梁】-2 Liánɡ【зат.】①Лян (Чунцю 

дәуірі кезеңіндегі князьдық). ② Лянь 

династиясы.③Фамилия. 

【梁上君子】liánɡshànɡjūnzǐ / ұры. 

【椋】liánɡ 【зат.】 қараторғай. 

【量】 liáng【 ет.】 өлшеу：～体温 

температураны өлшеу;～尺寸 өлшемін 

алу; ～三米布 үш метр матадан өлшеп 

алу. 

【 量 杯 】 liánɡbēi 【 зат. 】 мензурка 

(сұйық затты өлшеп құю үшін 

дәріханаларда, зертханаларда 

қолданылатын өлшеулі сызықтары, 

белгілері бар ыдыс). 

【量程】 liánɡchénɡ【 зат.】  ауқым; 

көлем. 

【量度】 liánɡdù【 ет.】 метрикалық; 

метрлік. 

【 量 规 】 liánɡɡuī 【 зат. 】 калибр 

(көптеп өндірілетін заттың мөлшерін 

дәл белгілеу үшін қолданылатын 

өлшеуіш). 

【量角器】 liánɡjiǎoqì【 зат.】 бұрыш 

өлшегіш; бұрыш өлшеуіш 

(бұрыштарды өлшейтін аспап); 

транспортир (бұрыштарды өлшеу және 

сызу аспабы). 

【量具】liánɡjù【зат.】 өлшеу аспабы. 

【量器】liánɡqì    өлшеу аспабы; өлшеу. 

【量热器 】 liánɡrè qì  калориметр 

(калория өлшейтін аспап) . 

【量瓶】 liáng píng 【 зат. 】 жұмыр 

шыны; өлшеуіш колба; шыны сауыт 

(химиялық тәжірибе жұмысында 

қолданатын ұзын мойынды шыны 

сауыт). 

【量筒】 liánɡtǒnɡ 【 зат. 】 мензурка 

(сұйық затты өлшеп құю үшін 

дәріханаларда, зертханаларда 

қолданылатын өлшеулі сызықтары, 

белгілері бар ыдыс). 

【量隙规】liánɡxì guī  габарит (машина, 

вагон және басқа сол сияқты заттардың 

шекті сыртқы келбеті) . 

粮(糧) liánɡ①→粮食：计划用～ астық 

өнімдерді қолдануды жоспарлау. ②

(Liánɡ) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【 粮 仓 】 liánɡcānɡ 【 зат. 】 астық 

қамбасы; астық қоймасы; қамба (астық 

құятын орын). 

【粮草】liánɡcǎo【зат.】 粮秣：兵马未

【ет.】，～先行 әскерлер мен аттар әлі 

қозғалған жок,бірақ азық-түлік пен 

жемшөп дайын тұр. 

【粮荒】 liánɡhuānɡ 【 зат. 】  астық 

шықпай қалатын дәнді дақылдар. 

【粮秣】 liánɡmò【 зат.】 азық-түлік; 

әскер үшін азық-түлік; жорық ішіп-

жемі; нәрсе-қара; жем; жемшөп . 

【粮农】liánɡnónɡ【зат.】 азық-түлік; 

ауыл шаруашылығы (ел 

шаруашылығының ауыл шаруашылығы 

өнімін өндіретін саласы) . 

【粮食】liánɡ·shi【зат.】  астық; нан;  

азық; азық-түлік; тағам; ішіп-жем. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80-%D2%B1%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80-%D2%B1%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D3%99%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5-%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%88%D3%A9%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BF-%D0%B6%D0%B5%D0%BC/
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【粮食作物】 liánɡ·shizuòwù  дәнді 

дақылдар. 

【粮食税】 liánɡshí shuì【зат.】азық-

түлік салығы (1921-жылы бұрынғы 

продразверстканың орнына 

қабылданып, соңынан ауыл 

шаруашылық салығына ауысқан салық). 

【 粮 栈 】 liánɡzhàn 【 зат. 】  астық 

қоймасы; лабазы (ұн, астық дүкені). 

【粮站】 liánɡzhàn【 зат.】 азық-түлік 

жұмысы, басқармасы. 

粱 liánɡ①〈书〉ақбикеш; ақтаған тары; 

сөк; тары; түйілген тары. ② (Liánɡ)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

 

 

liǎnɡ 

 

【两 】-1 liǎnɡ①【сан.】  екі; екеу; қос; 

жұп:  ～个苹果 екі алма;   ～个人 екі 

адам; екеуі;     他们  ～个人都不去 Ол 

екеуіде келмейді.    ～半儿 екі жарым;     

分～班工作 екі ауысымда жұмыс істеу;     

在～三天内就可做完   екі-үш күн 

ішінде істелініп бітеді. 

②【 сан. 】  екі жақты ：～利  екі 

жаққада пайдаға  ие болу.③【сан.】 

азын-аулақ; бірқатар; бірнеше：～步路

就 到 了 екі аттам жерде болу (өте 

жақын);  这事过～天再说 бұл әңгімені  

бірнеше күндерге қалдыру. ④ (Liǎnɡ)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【两岸】liǎnɡ’àn【зат.】  екі жақ; екі 

шет жағы; екі жаға 

【两败俱伤】liǎnɡbàijùshānɡ  екі жақта 

зардап шекті. 

【两边】liǎnɡbiān.①қыр;  екі жақ; шет 

жағы ： 这 张 纸 ～ 不 齐  қағаздың 

қырлары түзу емес.②екі  жақ：往～走 

екі жаққа кетіп қалу.③екі жақ：～都同

意了 екі жақта өз келісімдерін берді. 

【两便 】 liǎnɡbiàn 【 сын. 】  солай 

ыңғайлы болады：甭等我了，咱们～
мені күтпесе болады,солай ыңғайлы 

болады (сағанда, мағанда орынды  

болып келеді) . 

 

【两不找】 liǎnɡbùzhǎo   аласы да; 

бересі де жоқ. 

【两重性】 liǎnɡchónɡxìnɡ【 зат.】 екі 

жақтылық;  екі жақты мінез. 

【两党制】 liǎnɡdǎnɡzhì 【 зат. 】 екі 

партиялық  жүйе; қос партиялық  жүйе. 

【 两 抵 】 liǎnɡdǐ 【 ет. 】 баланс; 

есептесуде болу; безбендеме; теңгерім 

(бір елдің сыртқа шығарған және 

сырттан әкелген тауарының 

теңестігі) ： 收 支 ～  есепшотты 

теңдестіру. 

【两点论】 liǎnɡdiǎnlùn【 зат.】  екі 

жақты амал,тәсіл. 

【两广】LiǎnɡGuǎnɡ【 зат.】Гуандун 

және Гуанси провинциялар. 

【两汉】LiǎnɡHàn【 зат.】  екі Хань 

династиялары (б.з.д.206 жыл ― 8жыл.; 

кейінгі  25 жыл. ― 220 жыл.). 

【两湖】LiǎnɡHú【зат.】Хунань және 

Хубэй провинциялары. 

【两回事】 liǎnɡhuíshì толық әртүрлі 

нәрселер; ешқандай ұқсастығы жоқ. 

【两极】 liǎnɡjí【 зат.】①  оңтүстік 

және солтүстік полюс.②теріс және оң 

полюс; катод және анод.③(极端)：～分

化 тапқа жіктелу. 

【两江】LiǎnɡJiānɡ【 зат.】  екі өзен 

бойы (Янцзының сағасы Цзянсу, 

Аньхуй және Цзянси провинциялары). 

【两晋】 LiǎnɡJìn【 зат.】 екі Цзинь 

династиялары (батыс  265-316 жж. 

және шығыс  317-419 жж.). 

【两可】 liǎnɡkě【 ет.】  екі жаққада 

келісу：给了个～的回答  екі жақты 

жауап беру. 

【两口子】 liǎnɡkǒu·zi【 зат.】  жас 

жұбайлар; күйеуі мен әйелі. 

【两利】 liǎnɡlì【сын.】екі жаққа да 

қолайлы; екі жаққа да тиімді ： 互

【шыл.】～өзара көмек екі жаққа да 

қолайлы. 

【两面】liǎnɡmiàn ①беттік жағы және 

сырт жағы：～一样的料子 екі жақты 

мата.②→两边.③екі  жақты：～政策  

екі жүзді саясат;   ～手法 екі жүзділік; 

екі жүзді болушылық;  要～手法 екі 

жүзділік ету. 

【两面光】 liǎnɡmiànɡuānɡ/ екі жаққа 

бірдей әрекет ету; екіжүзді. 

【两面派】 liǎnɡmiànpài【 зат.】   екі 

жақты; екі жүзді адам. 

【 两 面 三 刀 】 liǎnɡmiànsāndāo/ 

айнығыштық; екі жақтылық; екі 

жүзділік; құбылмалық . 

【两面性】 liǎnɡmiànxìnɡ【 зат.】 екі 

жақтылық; екі жақты мінез. 

【 两 难 】 liǎnɡnán 【 сын. 】 лажсыз 

жағдайда болу; қиын қалде болу ：进

退～   қиын қалде болып не істерін 

білмеді. 

【两旁】 liǎnɡpánɡ【зат.】  бүйірінен; 

екі жақтан ：街道～都种上了  树 

көшенің екі жағынанда ағаш 

отырғызылған. 

【两栖】liǎnɡqī【ет.】  қос мекенді. 

【两栖【 ет.】物】 liǎnɡqīdònɡwù қос 

мекенді жануарлар; амфибия (суда да, 

құрғақта да жүретін жәндік мыс: 

көлбақа, ол алғаш суда жүріп 

желбезегімен дем алса, кейін келе 

қүрғақта жүріп өкпесімен дем алады) . 

【两栖植物】liǎnɡqīzhíwù  қос мекенді 

өсімдіктер. 

【两歧】liǎnɡqí〈书〉【ет.】алауыздық; 

келіспеушілік; талас; ынтымақсыздық;  

айырмашылық; қайшылық ： 意 见 ～
көзқарастағы қайшылық; 

көзқарастардағы таластар . 

【两讫】 liǎnɡqì 【 ет. 】  екі жақта 

алашақ-берешегі жоқ; екі жақта есеп 

айырысты. 

【两全】 liǎnɡquán【ет.】  екі жақтың 

талаптарына үйлесу, сәйкес келу. 

【两全其美】liǎnɡquánqíměi екі жақта 

өзіне пайда түсіреді; екі жаққа да 

қолайлы; екі жаққа да тиімді . 

【两世为人】 liǎnɡshìwéirén өлімнен 

аман қалу. 

【两手】liǎnɡshǒu【зат.】①（～儿）

екі  қолы：～推举 екі қолымен көтеру.

②қолма қол：～换 қолма қол айырбас 

жасау. 

【两下子】liǎnɡxià·zi①бір рет：轻轻

搔 了 ～ . ② 【 зат. 】  жоғарғы 

шеберлік,өнер ： 有 ～  зор қабілеті, 

шеберлігі бар;   你真有～ ! Сенің 

шыныменде өнерін жоғары екен!. 

【两相情愿】 liǎnɡxiānɡqínɡyuàn   екі 

жақтың келісуі бойынша. 

【两厢】 liǎnɡxiānɡ【зат.】①қосалқы 

үй; флигель (қораның ішінде тұрған үй).

②→两旁. 

【 两 小 无 猜 】 liǎnɡxiǎowúcāi таза 

балалық достық қарым-қатынас. 

【 两 性 】 liǎnɡxìnɡ 【 зат. 】 ① қос 

жыныстық; еркек жынысы; ер; әйел 

жынысы ： ～ 生 殖 қос жыныстық 

ұрықтану; амфигония.②амфотерлі. 

【两性人】 liǎnɡxìnɡrén【 зат.】 қос 

жынысты; қызтеке (еркектік жынысы 

да, әйелдік жынысы да бар адам я 

айуан). 

【两性生殖】 liǎngxìngshēngzhí қос 

жыныстық ұрықтану; амфигония. 

【 两 袖 清 风 】 liǎngxiùqīngfēnɡ 

сатылмайтындық; тұрақтылық 

қиянатқа бармайтындық. 

【两样】 liǎngyàng【 сын.】 әркелкі; 

әртүрлі; бірдей емес; біркелкі емес; 

біртекті емес; ұқсас емес ：～对待

әркелкі қарау;  没有什么～ ешқандай 

ұқсастық жоқ;    我和你的情况～ мен 

және сенің жағдайын бірдей емес . 

【 两 姨 】 liǎnɡyí 【 сын. 】  ананың 

апасы：～兄弟  немере аға; немере 

іні; ～姐妹 немере апа; немере әпке; 

немере сіңлі. 

【两翼】 liǎnɡyì【 зат.】① қанат：鸟

的～  құстың қанаттары; 飞机的～ 

аэропланның екі қанаттары. ② қанат; 

қаптал; фланг (әскердің екі шеті, екі 

жақ қанаты). 

【两院制】 liǎnɡyuànzhì 【 зат. 】 екі 

палаталық жүйе. 

liànɡ 

【亮 】liànɡ①【сын.】жарқын; жарық; 

самаладай：这间房子里还够～  мына 

бөлме  өте жарық  екен;  灯不～ шам 

онша жанбай тұр.②【ет.】жарық беру; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
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оттай жану;  жарық қылу; жарық түсіру; 

жылтырау; сәуле түсіру; таң ату：天～

了 таң атты;   屋子里～着灯火 бөлмеде 

шам жанып тұр. ③ 【 сын. 】

сыңғырлаған; сылдырлаған：～起嗓子

唱 сыңғырлаған дауыспен өлең айту;   

她 的 嗓 子 很 ～  оның  даусы 

сыңғырлаған. ④ (Liànɡ) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【亮底】 liànɡdǐ【ет.】①  шындықты 

айту.②соңғы нәтижені, қорытыңдыны 

көрсету. 

【亮点】 liànɡdiǎn【 зат.】①  көзді 

тартатын, ашық, жарық (адам, 

зат,көрініс). ② жақсы жағы; құн; 

құндылық;  артықтық, артықшылық,：

他的身上有着许多～  Онда көптеген  

танымал құндылықтары бар. 

【 亮 度 】 liànɡdù 【 зат. 】 ашықтық; 

жарқындық; жарықтық. 

【亮光】 liànɡɡuānɡ (～儿)【зат.】①
жарық; жалтыл; жалтыр; жарқыл; 

жылтырауық：夜已经很深了，但窗子

里还有～ жеті қараңғы түн болғанымен, 

терезелерде әліде  жарық жанып тұр.②
тазалауға  арналған  ұнтақ. 

【亮光光】 liànɡɡuānɡɡuānɡ (～的 )

【 сын. 】 жайнаған; жарқын; 

жалтыраған; жанып тұрған; жайнаған; 

жалтылдақ; жалтыр; жалтырауық; 

жарқылдақ; жарқырауық; жылтырақ. 

【亮化】liànɡhuà【ет.】көмескі жарық; 

қаракөлеңке;  астыңғы жағынан жарық 

түсіру; бүйірден сәулелендіру. 

【亮话】 liànɡhuà【 зат. 】 адал сөз; 

ақиқат; анық; рас; хақ; шын; шындық：

打开天窗说～ жасырмай сөйлеу. 

【亮晶晶】liànɡjīnɡjīnɡ (～的)【сын.】
әйнектей; мөлдір; селдір; тұнық; 

жайнаған; жалтылдақ; жалтыр; 

жалтырауық; жарқылдақ; жарқырауық; 

жылтырақ . 

【亮丽】liànɡlì【сын.】асқан сұлулық; 

асқан тамашалық; әдемілік; әсемдік; 

көркемдік; өте жақсылық; әдемі; әсем; 

өте әдемі; өте әсем; өте көркем; өте 

сүйкімді; тамаша ：～姑娘  әдемі қы;  

他的诗歌很有韵味，散文也写得～ 

Оның өлеңі таңғажайып, ал прозасыда  

өте көркем. 

【亮儿】liànger【зат.】①жарық көзі; 

шамшырақ.②рауан; таң; таң ату; таң 

сәрі; таңсәрі. 

【 亮 闪 闪 】 liàngshǎnshǎn ( ～ 的 )

【 сын. 】 жайнаған; жарқын; 

жаудыр：～的眼睛 жаудыр көз;  ～的启

明 星  жайнаған таң алдындағы 

жұлдыздар. 

【亮堂】liànɡ·tɑnɡ【сын.】①жайнаған; 

жарқын; жаудыр; жарық; самаладай .②

анық; айқын.③→亮 ③ . 

【亮堂堂】 liànɡtánɡtánɡ (口语中也读

liànɡtānɡtānɡ)(～的)【сын.】жарқырап; 

жарық：电灯照得礼堂里～的  электр 

шамдардан зал өте жарық болды. 

【亮相】 liànɡxiànɡ【 ет.】①жалған 

әлпет; жылтыраған сырты; монтаны 

мінез; мүләйімсіген келбет; 

мүләйімсіген қалып; сызылған қалып.

②өзін көрсете алу：亮了个丑相  өзінің  

жаман жағын көрсету. 

【亮眼人】liànɡyǎnrén【зат.】көзі бар; 

көретін. 

【亮铮铮】 liànɡzhēngzhēng ( ～的 )

【 сын. 】 жайнаған; жарқын; 

жалтыраған; жанып тұрған. 

【倞 】liàng〈书〉талап ету; талап қою; 

сұрау. 

【凉  】  liànɡ【 ет.】мұздату; суыту; 

салқындату; суындыру：把药截一～再

喝 дәріні салқындатып сосын оны ішу 

керек. 

【悢】liànɡ〈书〉қайғыру; қайғылану; 

қамығу; мұңдану; сарғаю ： ～ 然
қайғылы; мұңды. 

【悢悢】 liàngliàng〈书〉【 сын.】①
ғамкүн; кейісті; қапалы; қарайтылған; 

құсалы; ренжіген; ренішті; көңілі 

қайтқан; көңілі қалған; түңілген. ②
әрдайым ойлап отыру; әрдайым  қамқор 

болу. 

【谅  】 -1liànɡ болжалдау; есептеу; 

жобалау; жорамалдау; жору; ойлау; 

шамалау：～解 түсіну; ұғу; ұғыну ;  ～

不见怪  менімше (менің ойымша) сіз 

маған өкпелі болмайсыз. 

【谅  】 -2liànɡ【ет.】ғапу ету; кешу; 

кешіру; ғафу ету; кешірім жасау ：请

原 ～ ! 对 不 起 ! Кешіруді өтінемін! 

кешіріңіз!. 

【谅察】 liànɡchá【 ет.】 көңіл айту; 

ниет білдіру. 

【谅解】 liànɡjiě【 ет.】 түсіну; ұғу; 

ұғыну：互相～бір-бірін түсіну; өзара 

түсінушілік; өзара түсінісу. 

【辆 】liànɡ【мөл.】мөлшер сөз арба; 

жүк арба; серіппесіз арбаларға тәріздес 

қолданылады ： 几 ～ 汽 车  бірнеше 

көліктер; 买 ～ 新 的 自 行 车  жаңа 

велосипед сатып алу. 

【靓  】 liànɡ 〈方〉【 сын. 】 әдемі; 

кербез; сыпайы; сырбаз; келісімді; 

сәнді ：～衣 сәнді киім ; ～装 әдемі 

киінген. 

【靓丽】 liànɡlì【 сын.】 әдемі; әсем; 

өте әдемі; өте әсем; өте көркем; өте 

сүйкімді; тамаша. 

【靓女】 liàngnǚ〈方〉【 зат.】  әдемі 

қыз,бойжеткен. 

【靓仔】liànɡzǎi〈方〉【зат.】көрікті; 

сұлу; сұлу жігіт   . 

【量】 liàng① салмақ; өлшем; көлем; 

мөлшер. ② аумақ; көлем; мөлшер; 

шама：只需要很少的～азғантай ғана  

мөлшерде керек .    

【量变】 liànɡbiàn 【 зат. 】  сандық 

өзгерістер. 

【量词】liànɡcí【зат.】 мөлшер сөз. 

【量贩店】 liànɡfàndiàn〈方〉【зат.】
әмбабап дүкен; заңғар дүкен. 

【 量 力 】 liànɡlì 【 ет. 】  күшіне 

(мүмкіндігіне) қарай ： 不 自 ～

мүмкіндігін асыра бағалау ; ～而为 өз 

күшіне қарай жұмыс істеу. 

【量入为出】liànɡrùwéichū пайдасына 

қарай жұмсау. 

【 量 体 裁 衣 】 liànɡtǐcáiyī келбеті 

бойынша көйлек пішу. 

【 量 刑 】 liàngxíng 【 ет. 】 жазаны 

белгілеу; жазалау шарасын анықтау. 

【量子】 liànɡzǐ 【 зат. 】 квант (бір 

қуаттың ең кішкентай бөлшегі):  ～论

квант теориясы;   ～计 квантометр . 

【晾】liàng①【ет.】кептіру; қақтыру; 

құрғақтау; құрғату：～衣服 жуылған 

кірді кептіру. ② 【 ет. 】  әдейі 

елемеу,көзге ілмеу; көзге ілмеу; назар 

салмау：她愿同朋友聊天，把我～在一

边  Ол достарымен сөйлесіп тұрып, 

маған көз ілмеді. ③ →“凉 ”(liànɡ). ④

(Liànɡ) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【 晾 晒 】 liànɡshài 【 ет. 】  күнге 

кептіру,құрғату . 

【晾台】liànɡtái【зат.】 балкон;  дәліз 

(үйге жапсыра салынған ашық я 

терезеленген орын). 

 

liāo 

 

【撩】 liāo【ет.】①  көтеру; қайыру; 

сыбанту; түргіздіру; түргізу; түрдіру; 

түру ：～起帘子来 пердені көтеру;    ～

袖子 жеңді қайыру; жеңді түріп қою; 

жеңді түру. ② шайқап төгу; шайқау; 

лақтыру：唷用手～水 бір уыс су шашу. 

【蹽】 liāo〈方〉【ет.】  кету; қашып 

құтылу; безу; жыту; қашу; қашып 

кету：他～到那儿去了 ? Ол қайда 

қашып кетті?. 

 

liáo 

 

【辽    】 liáo  алыс; қашық; ұзақ; 

алыстағы; қиыр түкпірдегі; 

шалғайдағы：～阔 кең; мол;. 

【辽阔】 liáokuò【 сын. 】 кең; мол; 

байтақ; кең; көлемді; ұлан-байтақ; 

ұланғайыр; айдынды; аумақты; 

даңғырадай; еркін ：～的 领土  кең 

аумақ; ～的海洋 жағасыз теңіз; жағасы 

көрінбейтін теңіз. 

【辽远】liáoyuǎn【сын.】алыс; қашық; 

ұзақ; алыстағы; қиыр түкпірдегі; 

шалғайдағы：～的边疆 алыс аймақтар. 

【疗  】 liáo   ем жасау; емдеу; -

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
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терапия ：电～электр тогымен емдеу  

水～гидротерапия; сумен емдеу. 

【疗程】liáochénɡ【зат.】 емдеу курсы. 

【疗饥】liáojī〈书〉【ет.】аш қарнын 

тойдыру. 

【 疗 效 】 liáoxiào 【 зат. 】 емдеу 

тиімділігі; терапиялық тиімділігі. 

【疗养】 liáoyǎnɡ【 ет.】 санаторий-

курорттық ем ： ～ 地 дауалы жер; 

курорт; шипажай (денсаулыққа шипалы 

болатын жер);    ～制度 санаторий 

тәртібі; ～  证 курсовка (курортта 

емделуге, тамақтануға құқық беретін 

құжат). 

【 疗 养 院 】 liáoyǎnɡyuàn 【 зат. 】
санаторий; шипажай; сауықтыратын 

орын. 

【 疗 治 】 liáozhì 【 ет. 】 терапия 

(медицина ғылымының ішкі ауруларды 

емдейтін тарауы және ауруды 

хирургиядан бөтен жолмен емдеу). 

【聊  】 -1liáo①〈书〉副 қайтсе де; 

қалай да; үйте тұрса да; үйтсе де：～以

自慰  қайтсе де осымен өзін жұбату 

үшін. ②〈书〉副 азғана; азғантай; 

аздап; сәл：～胜于无  аздап болсада 

жақсы. ③ (Liáo) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

聊 -2liáo〈书〉көп сөйлеу; мылжыңдау; 

өсек айту; өсек айтумен шұғылдану; 

сыпсыңдау; сыпылдау; шатпақтау：有

空 , 咱 们 ～ ～ қол бос кезде 

әңгімелесейік. 

聊-3liáo〈口〉【ет.】сену; сүйену; иек 

арту; иек сүйеу; иек тіреу; таяну; 

тірелу ：民无所～халықта ешкімге иек 

арта алмайсын. 

【 聊 备 一 格 】 liáobèiyīɡé тармақты 

қайткенде толтыру керек. 

【聊赖】 liáolài【 зат.】иек арту; иек 

сүйеу; иек тіреу; сүйену; таяну; 

тірелу：无～ ештенеге сүйенбеу. 

【聊天儿】 liáotiānr〈口〉【 ет.】 көп 

сөйлеу; мылжыңдау; өсек айту; өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау; шатпақтау; әңгімелесу; 

сөйлесу. 

【 聊 以 卒 岁 】 liáoyǐzúsuì 〈 书 〉
қиыншылықпен жылдың аяғына дейін 

жету; әрең-әреңдей ағымдағы жылды  

өткізу . 

【僚】liáo①атқамінер; бишікеш; төре; 

шенеунік; қызметші; қызметкер .②同
әріптес; қызметтес; бірге қызмет 

істеуші; жан серік; жолдас; серіктес 

(бірге жүріп тұратын) ： 同 ～   

әріптестер. 

【僚机】liáojī【зат.】ұшақтың қанаты. 

【僚属】liáoshǔ【зат.】 қызметкерлер. 

【僚友】liáoyǒu【зат.】 қызметкерлер 

мен достар. 

【僚佐】liáozuǒ【зат.】     шенеуніктің  

көмекшісі,қолқанаты. 

【漻    】liáo〈书〉 мөлдір таза және  

терең. 

【寥】 liáo① елсіз; елсіз-күнсіз; кісі 

тұрмайтын; жым-жырт; сөзсіз; тым-

тырыс; үнсіз .② сирек кездесетін; аз; 

азын-аулақ：～若晨星 сирек кездесетін, 

таңғы жұлдыздар сияқты. ③ 〈 书 〉 

аспан; аспан әлемі：碧～  зеңгір аспан; 

көкшіл аспан. ④ (Liáo) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【寥廓】 liáokuò〈书〉【сын.】  биік; 

зор; айдынды; аумақты; даңғырадай; 

еркін; кең; мол ：～的天空 биік және 

түпсіз аспан. 

【寥寥】 liáoliáo【 сын.】 аса, өте аз; 

азғана; азғантай; ： ～ 可 【 сан. 】  

есептеулі;санаулы; ～无几 азын-аулақ;. 

【 寥 落 】 liáoluò 【 сын. 】 сирек 

кездесетін; сирек ：疏星～  аспанда 

сирек кездесетін  жұлдыздар 

жылтылдады. 

【寥若晨星】liáo ruò chén xīnɡ азын-

аулақ; сирек кездесетін;. 

【撩】 liáo【 ет.】 елірту; желдендіру; 

желпілдету; желіктіру; идіру; қыздыру; 

арандату; қасақана істеу; ұрындыру：

春色～人   көктемгі пейзаж адамды 

еліртеді;  ～战  соғысты арандату. 

【 撩 拨 】 liáobō 【 ет. 】 абалату; 

арсылдату; келемеждеу; мазақтау; 

ызаландыру. 

【 撩 动 】 liáodònɡ 【 ет. 】 қозғау; 

қоздыру; ояту. 

【 撩 逗 】 liáodòu 【 ет. 】 абалату; 

арсылдату; келемеждеу; мазақтау; 

ызаландыру; жел беру; қолтыққа су 

бүрку; қырылыстыру; намысқа тию; 

өшіктіру. 

【嘹】 liáo［嘹亮］ (嘹喨 )(liáoliànɡ) 

【сын.】сыңғырлаған; сылдырлаған. 

【獠】liáo［獠牙］(liáoyá)【зат.】ұры 

тіс (адамның). 

【潦草】liáocǎo【сын.】①бейберекет; 

бойкүйез; құнтсыз; олақ; салақ; 

салдыр-салақ; ұқыпсыз; айдақ-

сайдақ;：～的记录  ұқыпсыз  түрде 

жазылған жазбалар.② салақ түрде жазу; 

шимайлап жазу; анық емес; 

танылмайтын. 

【寮  】 liáo〈方〉【 зат.】 павильон 

(сауда-саттыққа арналған жеңіл 

құрылыс); үйшік; шағын үй ： 酒 ～

кабакша (шағын мейрамхана); 小 ～
жұпыны үй; лашық; лашық үй; там;  

茶～ шай  павильоны. 

【 寮 房 】 liáofánɡ 【 зат. 】 ① 

бағынушыларға арналған демалу 

бөлмесі.②〈方〉пәтер-үй. 

【嫽   】 liáo〈书〉 әдемі; әсем; өте 

әдемі; өте әсем; өте көркем; өте 

сүйкімді; тамаша. 

【缭 (繚 )liáo①缠绕：～乱 |～绕 .②

【 ет.】 тепшу; шалу：～缝儿  тігіс 

шалу;   ～ 扣门 ілгек шалу. 

【 缭 乱 】 ( 撩 乱 )liáoluàn 【 сын. 】
былыққан; былықпай; бытысқан; иір-

қиыр; шатақ; шатасқан; шым-

шытырық：心绪～ ішімде түсінбестік. 

【 缭 绕 】 liáorào 【 ет. 】 будақтау; 

бұрқырау：炊烟～ошақтың құбырынан 

түтін бұрқырап тұр. 

【燎     】 liáo  жандырып жіберу; 

күйдіру. 

【 燎 泡 】 liáopào 【 зат. 】 қолдырау; 

күлбіреу; күлдіреу (күюден, қажалудан, 

үсуден пайда болатын қолдырау). 

【燎原】liáoyuán【ет.】 дала өртеу. 

【簝 】liáo     бамбукты тоқып істеген 

боқша. 

【髎   】liáo【зат.】 буын қуысы. 

 

liǎo 

【了】  liǎo①【 ет.】 адақтау; аяқтау; 

бітіру; доғару; тәмамдау：～结  ретке 

келтіріп аяқтау; ～账 аяқтау;  这事儿已

经～啦！бұл шаруада бітіп қалды! ②

【ет.】қолдан келу; істей алу; шамасы 

жеткенше істей алу：办得～  шамасы 

жеткенше істей алу; 做得～  жұмыс 

істей алу; 受不～шыдауға  шамасы жоқ.

③〈书〉副 ешбір; ешқандай; түк; 

мүлде; титтей де：～不相涉 ешқандай 

байланысы болмау; ～无惧色  мүлдем 

қорықпау. 

【了不得】liǎo·bu·dé【сын.】① қатты; 

аса; өте; тым; тіпті; өте-мөте; 

төтенше：高兴得～ қатты қуану;  今天

冷 得 ～ бүгін өте салқын екен. ②
бақытсыздық; бәле; қайғы; қырсық; өте; 

сұмдық; тым ：可～，他昏过去了 ! 

Неткен сұмдық, ол талып қалды! 

【了不起】 liǎo·buqǐ【 сын.】 әдеттен 

тыс; бұрын-соңды болып көрмеген; 

ғажап; таңқаларлық; айрықша; бірегей; 

сирек кездесетін; көрнекті; үздік; дүр; 

некен-саяқ; таңсық ： ～ 的 人 物 

көрнекті адам;  ～的事件 бұрын-соңды 

болып көрмеген оқиға; ғажап жәйт;    

他们自以为～енді оларға бәрі ештене 

емес деп шешті;    没 有 什 么 ～ 

ешқандай таңқаларлығы жоқ. 

【了当】 liǎodàng①【 сын.】 бітіру; 

жабу; басқарылу; жүргізілу.②【сын.】

аяқтау; бітіру. ③ 【 ет. 】 ойдағыдай; 

лайықты түрде . 

【了得】liǎo·dé【сын.】①өте; сұмдық; 

тым;масқара ： 哎 呀 ! 这 还 ～ ！ ой! 

Недеген сұмдық!  如果跌下山涧去，那

还～! Егерде жартастан құлап кетсең, 

сұмдық болды ғой! ②ғажайып; ғажап; 

керемет; қайран қаларлық; сұқтанарлық; 

тамаша; таңғажайып; таңқаларлық：这

个人武艺十分～мына адамның соғыс 

өнері  өте ғажап екен. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%96%D1%80/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%BB%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%8B%D2%9B/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BF/
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【了结】 liǎojié 【 ет. 】 жайғастыру; 

жөнге салу; жөндеу; келістіру; ретке 

салу; реттеу; аяқтау：案子已经～ істі 

басып тастады. 

【了解】 liǎojiě【ет.】①аңғару; білу; 

түсіну; ұғыну; анықтап алу; анықтау ：

对工厂的具体情 况 有全 面的～ / 

заводтың шынайы  

жағдайы жайлы толық мәлімет білу;     

你～我的意思吗? Сіз менің ойымды 

түсінесіз бе?   一点也不～实际情况
шынайы жағдай жайлы ешбір мағлұмат 

білмеу.② білісу; танысу; басын ашып 

айту; түсіну; ұғыну байқап қалу; біліп 

алу; сұрастырып білу ： ～ 情 况

жағдайды  түсініп алу;   我想～一下厂

里的工作 / Мен завод жұмысын біліп 

алғым келеді. 

【了局】liǎojú①【ет.】ақыр; аяқ; бітуі; 

соң;финал; аяғы：究竟如何～, 还不得

而知 ақыр аяғында қалай бітеді әзірше 

айту қиын. ② 【 зат. 】 қорытынды; 

нәтиже ： 指 望 有 个 好 的 ～ сәтті 

нәтижеге үміттену. 

【了了】liǎoliǎo〈书〉【сын.】аңғарту; 

аңғару; аңдау; байырқалау; зерделеу; 

пайымдау; түсіну; ұғу; ұғыну; анықтап 

алу; анықтау. 

【了却】liǎoquè【ет.】→了结：又～一

桩心事 тағыда бір шаруа аяқталды. 

【 了 然 】 liǎorán 【 сын. 】 белгілі; 

түсінікті; ұғынықты; анық; ұтымды：

真 相 如 何 ， 我 也 不 大 ～  Менде 

шыңдықтың қалай болғанын анық 

білмеймін . 

【 了 如 指 掌 】 liǎorúzhǐzhǎnɡ  бес 

саусағындай білу. 

【了事】 liǎoshì【 ет.】 аяқтау; бітіру; 

құтылып болу; безеңдеу; безіреу：草

草～барлығын атүсті істеу салу. 

【了无】 liǎowú【ет.】  толықтай жоқ 

болу,ие болмау. 

【了悟】liǎowù〈书〉【ет.】зердесіне 

жету; жете түсіну; түсіну; ұғу; ұғыну . 

【了账】 liǎozhànɡ【ет.】есеп айыру; 

өш алу; борышты өтеу; қарызын өтеу：

消～了 есепті жою. 

【钌  】 liǎo【 зат.】рутений (платина 

кенінде ұшырасатын сұрғылт түсті 

металл). 

【蓼   】liǎo【зат.】 ащы қарақұмық. 

【 蓼 蓝 】 liǎolán 【 зат. 】  бояулы 

қарақұмық. 

【憭 】liǎo〈书〉анық болу; бажайлау; 

түсіндіру. 

【燎  】liǎo【ет.】күйдіру; отқа қару; 

үйту; үйіту; шарпу：把眉毛～了 қасты 

үйтіп алу. 

 

liào 

【尥 】liào［尥蹶子］(liàojuě·zi) тебу; 

тебісу; тепсіну; кебіну; тарпу; тарпыну; 

тебу; тепсіну; тыпыршу ：马～ат тебеді; 

ат тарпиды; ат тыпыршиды. 

【钌    】 liào［钌铞儿］ (liàodiàor)

【зат.】есіктің ілмегі. 

【料】 -1liào【 ет.】：出乎所～ толық 

күтпегендік ; ～他也不敢  Оның дәті 

бармайтынына ниеттену керек. 

【料 】-2liào①(～儿)【зат.】 материал; 

мата; кездеме：木～ағаш материалдар; 

毛～жүннен тоқыған кездеме;  大衣～

пальтолық мата.②【 зат.】 азық; жем; 

жемшөп：马～ аттарға арналған жем;  

喂～жем беру.③【мөл.】 даярлану：

一～药 дәрі даярлану. 

【料定】 liàodìnɡ【 ет.】 қорытынды 

шығару; қорыту. 

【 料 豆 儿 】 liàodòur 【 зат. 】  жем 

бұршақ. 

【料酒】liàojiǔ【зат.】 күріштік шарап. 

【料理】 liàolǐ【 ет.】  істі басқару; 

басқару; ： ～ 家 务  үй шаруасын 

басқару;  ～后事  жерлеу рәсімдерін 

жүргізу. 

【 料 器 】 liàoqì 【 зат. 】 әшекей; 

жылтырақтан  және шыныдан жасалған 

көркемдік бұйымдар. 

【料峭】liàoqiào〈书〉【сын.】қатқақ; 

суық; салқын. 

【 料 想 】 liàoxiǎng 【 ет. 】 болжау; 

ниеттену; ойлау; ұйғару; болжап білу; 

күні бұрын білу ：我～事情 一定会成

功 шаруа міндетті түрде шығады-ау деп 

ойлаймын. 

【料子】 liào·zi【 зат.】① материал; 

кездеме; мата; кесінді：买一块大衣～

пальтоға кесінді сатып алу. ②
сапалылық; тәуірлік; бар екені; 

алғырлық; қабілеттілік ：谁说他不是学

外语的～! кім айтты оның шетел тілін 

үйреніп алуға қабілеттілік жоқ деп!. 

【撂  】  liào 〈口〉【 ет.】① қою; 

орналастыру; салу; тұрғызып қою; 

қалдырып кету; тастап кету ：他把孩子

们～在朋友家里了 Ол таныстарында өз 

балаларын қалдырып кетті. 

这件事我们～开不谈  қалдырып кетіп 

ол жайында әңгіме етпейік.② аудару; 

аударып тастау; жығу; төңкеру; 

жатқызу ：～倒几 个杯子  бірнеше 

стаканды аударып тастау. 

【撂手】liàoshǒu【ет.】қалдырып кету; 

тастап кету; қою; тастау：这事不能～ 

бұл  шаруаны тастап кетуге болмайды;  

不管      他  ～不干了  Ол жұмысты 

тастап кетті. 

【撂挑子】 liàotiāo·zi/ жұмыс тастау; 

жұмысты тастап кету. 

【瞭  】 liào【 ет.】 алыстан бақылау; 

бақылау; қарап жүру; қарау  . 

【嘹哨】liáoshào【ет.】күзетте жүру; 

күзеттіру; күзету; патрульдеу; 

барлаушы болу. 

【 瞭 望 】 liàowàng 【 ет. 】 алыстан 

бақылау; бақылау; қарап жүру; 

қарау ：～敌情 жауының ісін алыстан 

бақылау;   ～  着无际的海面 жағасы 

көрінбейтін теңізге қарау . 

【 瞭 望 哨 】 liáowànɡshào 【 зат. 】
бақылау посты. 

【镣    】 liào【зат.】таза күміс. 

【镣铐】 liàokào【 зат.】бұғау; кісен; 

шынжыр. 

 

liē 

【 咧 咧 】 liē·lie 〈 方 〉【 ет. 】 ①

жыламсырау; қыңқылдау. ② ән салу; 

былдырлау; сайрау; шықылықтау; 

шырылдау. 

 

liě 

【咧】 liě【 ет. 】 аузын жымырайту 

(жақтырмағандықты білдіру); аузын 

аңқайтып ашу; ауызын ашып қарап 

қалу ： ～ 嘴 大 笑  ауызын  ашып 

қарқылдап күлу;      他 把嘴一～ Ол 

аузын жымырайтты. 

【咧嘴】 liězuǐ 【 ет. 】  аузын созу 

(күлімсіреген кезде); ақсию; тісін 

ақситу . 

裂 liě〈方〉【ет.】жырық; жыртылған; 

қақыраған; қақыратылған; сөгілген：～

衣 жыртылған киім. 

 

liè 

【列 】liè①【ет.】(排列)：【зат.】～第

一 бірінші орын алу; алдында болу; 

бірінші болу; біріншілікті алу; озық 

болу; үздік шығу;  清单上所～的物资应

全 部 移 交  тізімдегі белгіленген 

материалдардың барлығы тапсыруға 

жатады . 

②【 ет.】 енгізу; кіргізу; қосу; қосып 

жіберу ： ～ 议 程 күн тәртібіне 

енгізу;  ～【 зат.】单  атаулы тізімге 

енгізу. 

③қатар; сап (қанат жаза тізілген әскер 

сапы) ：   站在最前～ бірінші қатарда 

тұру. 

④(类)：不在此～ мұнда кірмейді. 

⑤ барлық; бәрі ： 请 ～ 位 人 座
Жолдастар  барлығынызды өз 

орындарынызға отыруды өтінемін. ⑥

(Liè)【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【列兵】lièbīnɡ【зат.】қатардағы әскер; 

жай әскери қызметкер. 

【列车】lièchē【зат.】 пойыз; құрам：

很 长 的 ～ үлкен құрама; 旅 客 ～
жолаушылар пойызы (кісі мінетін 

пойызы) ;军用～әскери пойыз; пойыз 

құрамы. 

【列车员】lièchēyuán【зат.】жолсерік 

(пойыздағы). 

【 列 岛 】 lièdǎo 【 зат. 】 архипелаг; 

топарал (біріне бірі жақын, жалғас 

аралдар тобы). 
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【列队】lièduì【ет.】сапқа тұру：～欢

迎 кездесу үшін сапқа тұру. 

【 列 国 】 lièguó 【 зат. 】  дербес 

князьдық;  держава; мемлекет; ірі 

мемлекет . 

【列举】lièjǔ【ет.】атап өту; санап ету; 

санап шығу; түгендеп шығу：/  ～所有

到 会 人 的 姓 【 зат. 】  жиналысқа 

келгендерді  түгендеп шығу. 

【列宁主义】Liènínɡzhǔyì ленинизм. 

【列强】lièqiánɡ【зат.】 ұлы держава. 

【列位】 lièwèi【 ес.】  мархабатты 

тақсыр：～请坐  мархабатты тақсыр 

отырыныз. 

【列席】 lièxí【 ет.】  кеңесші дауыс 

құқығымен қатынасу：～【 ес.】  表 

кеңесші дауыспен құқығы бар өкілдер. 

【列传】 lièzhuàn 【 зат. 】  танымал 

адамдардың өмірбаяны 

【劣   】 liè  жаман; жаман-жұман; 

жарамсыз; нашар. 

【 劣 等 】 lièděnɡ 【 сын. 】 төмен 

сұрыпты; сапасы төмен; таза емес：～

货物 сапасы төмен тауар. 

【劣根性】 lièɡēnxìnɡ【 зат.】 сүйекке 

сіңушілік; түзелместік. 

【劣弧】lièhú【зат.】 кіші доға. 

【 劣 迹 】 lièjì 【 зат. 】 жауыздық; 

зұлымдық; қастық; жаман 

қылықтар：～昭彰 аты шулы; әйгілі; 

дүрліккен; дүрліктірген; жалықтырған; 

көпірме . 

【劣马】 lièmǎ【зат.】арық; көтерем; 

мәстек; арыншыл ат. 

【劣品】 lièpǐn【 зат.】 сапасы төмен 

азық-түлік қоры. 

【劣绅】 lièshēn【 зат.】  «лешэнь»; 

джентри-мироед; джентри. 

【 劣 势 】 lièshì 【 зат. 】 

пайдасыз,қолайсыз жағдай; ебдейсіз 

жағдай：处于～  қолайсыз  жағдайда 

болу;  变～为优势 ебдейсіз жағдайды 

қолайлы жағдайға  айналдыру. 

【劣质】lièzhì【сын.】төмен сұрыпты;  

сапасы төмен ：～商品 жалған зат; 

жасанды зат; 

【冽  】liè〈书〉мұздай; салқын; суық. 

【峛  】 liè 峛屿 (Lièyǔ)，жер атауы 

Фуцзянь провинциясында. 

【洌 】liè〈书〉айқын; ашық; мөлдір; 

таза ： 泉 香 而 酒 ～  бұлақтағы су 

жұпардай және шарапта таза. 

【埒】liè〈书〉бірдей; тең; айырмасыз; 

барабар; біркелкі :  两人才力相～ олар 

екеуіде өз қабілеттерімен және 

білімдерімен бірдей. 

【烈】liè①【сын.】 жалынды; күшті; 

қатты; аптап; аптапты;：～火 жалынды 

от; ～ 日 аптап күн;  ～ 酒  күшті 

шарап;～马 асау ат; ～于猛火 жалынды 

оттан қызуырақ. ② даңқ; даңқтылық; 

атақ; абырой; батырлық; ерлік; 

қаһармандық：～假不瑕  атағы мен 

айбындылығы мінсіз таза болды. ③
жанып тұрған патриот; батыр; ер; 

қаһарман ：～士 жанып тұрған патриот;  

先～ кешегі батыр қаһарман.④〈书〉
еңбек; қызмет; асқан қайрат; батырлық; 

ерлік; қаһармандық：功～ еңбек пен 

ерлік. 

【烈度】lièdù【зат.】жер қозғалу; жер 

сілкіну балы. 

【烈风】lièfēnɡ【зат.】①дауыл; теңіз 

дауылы.②. 

【烈火】 lièhuǒ【 зат.】жалынды от; 

алау; алаулату; жалқын; жалын ：燎

原 ～  далалық өрт;  猛 烈 的 炮 火  

жалынды өрт . 

【烈火见真金】 lièhuǒjiànzhēnjīn таза 

алтын балқытудан жалынды өртте 

төзімді. 

【 烈 马 】 lièmǎ 【 зат. 】 асау ат; 

жегілмеген ат; мінілмеген ат. 

【烈女】 liènǚ【 зат.】   тазалық пен 

борышы үшін қайтыс болған айбынды 

әйел. 

【烈日】 lièrì【 зат.】  шыжыған күн; 

аптап күн：～当空 күн аяусыз күйдіріп 

тұр. 

【烈士】lièshì【зат.】①жанып тұрған 

патриот; революциялық күресте құрбан 

болған батыр：革命～  революцияда 

құрбан; ～ 陵 园  құрбан болған 

жауынгерлердің зираты. ② 〈 书 〉 

риясыз өзін құрбат еткен батыр：～暮 

құрбан болған батырдың моласы. 

【烈属】lièshǔ【зат.】соғыста құрбан 

болғандардың отбасы мүшелері. 

【烈性】 lièxìnɡ【 сын.】 .①  жігерлі 

және қызу қанды мінез：～汉子 .②

қатты; әсерлі; күшті ： ～ 酒  күшті 

шарап; ～炸药 қатты жарылғыш зат. 

【烈焰】lièyàn【зат.】 алау;т жалын. 

【 猎 】 liè ① аң аулау; аңшылықпен 

айналысу; балық аулау; жабайы 

аңдарды аулау：渔～балық аулау;～人 

аңшы; ～ 户 аңшының отбасы 

мүшелері;  ～狗 аң аулайтын ит; ～枪

аңшы мылтығы. ② аңшылық; аулау; 

ұстау：田～аңшылық. 

【 猎 豹 】 lièвào 【 зат. 】 қабылан; 

сілеусін. 

【猎场】 lièchǎng【 зат.】  аң аулауға 

пайдаланатын жерлер. 

【猎狗】lièɡǒu【зат.】аң аулайтын ит; 

аңшы ит. 

【 猎 户 】 lièhù 【 зат. 】① аңшы. ②
аңшының отбасы мүшелері. 

【猎户座】 lièhùzuò【 зат.】  Орион 

шоқжұлдызы. 

【猎猎】lièliè〈书〉【ел.】гулеу; ұлу; 

гуіл; желдің ысқырғаны ： 北 风 ～ 

солтүстік желдің гуілі. 

【猎潜艇】 lièqiántǐnɡ【 зат.】  теңіз 

аңшысы. 

【 猎 枪 】 lièqiānɡ 【 зат. 】 аңшы 

мылтығы：双筒～қосауыз (мылтық). 

【 猎 取 】 lièqǔ 【 ет. 】 ① аң аулау 

(аңшылық). ② қуалау; соңына түсу; 

табуға тырысу; іздеу：～功【 зат.】

жоғары мансапты қуалау;  ～ 情 报 

ақпарат жинау. 

【 猎 人 】 lièrén 【 зат. 】  аңшы; 

мылтықшы. 

【猎手】lièshǒu【зат.】 аңшы. 

【猎头】liètóu【зат.】 кадрларды іздеу; 

хедхантинг   (head hunting). 

【猎物】 lièwù 【 зат. 】  аң аулауда 

түскен олжа. 

【裂 】liè【ет.】сынып қалу; жарылып 

кету; шатынау; жарықшақтану; жарылу; 

жарық пайда болу; шытынау：天早

地～ шөлден жер жарылып кетті; 玻璃

杯～了 стакан шатынап кетті;  ～纹

жарылу; 手 冻 ～ 了  аяздан қолдар 

жарылып кетті. 

【 裂 变 】 lièbiàn 【 ет. 】 жаңқалану; 

жарықшақтану; бөлшектену：原子核～ 

атом ядросының бөлшектенуі. 

【裂缝】lièfènɡ (～儿)【ет.】жарылып-

жарылып кетуі; жарық пайда болуы：

门裂了缝 есік жарылып-жарылып кетті.

②【зат.】жарық; жарылу; сызат：墙上

的～қабырғада жарық пайда болды. 

【 裂 痕 】 lièhén 【 зат. 】 бұзылу; 

жарықшақ; жік; жарық; жарылу; 

сызат ：玻璃杯上有两道小～стаканда 

екі жырық бар;   他们之间一度有过～ 

бір уақыт олардың қарым-

қатынастарына сызат түсті. 

【裂口】lièkǒu (～儿)【ет.】жарылу; 

жарылып кету; шатынау; шытынау; 

ойылу; опырылу; сыну; тесілу . ②

【зат.】жарық; саңылау; тесік; жыртық; 

кемтік; тесілген жер; тігісі кеткен жер; 

ойық; ойырылған жер . 

【 裂 纹 】 lièwén 【 зат. 】 ① жарық; 

жарылу; сызат; сынған жер; сынық.②
жарық секілді шыны,фарфордағы  

өрнектер. 

【裂隙】 lièxì【зат.】жарық; жарылу; 

сызат： ～灯 жарықты лампа. 

【趔  】 liè［趔趄］ (liè·qie)【 ет.】

былқылдау; шайқалу; тербетілу：他一

个～跌倒了 Ол тербетіліп құлап қалды. 

【躐 】liè〈书〉①аттап кету; қарғып 

өтіп кету; қарғып түсу; секіріп өтіп кету; 

реттілікті бұзу; шектен шығып 

кету：～级 аттап кету; қарғып өтіп 

кету;.②киіп-жаю; таптау; басу; басып 

кету; үстінен басу: 跋～дымдап жүру; 

аттап басу; . 

【躐等】lièděnɡ〈书〉【ет.】 реттілікті 

сақтамау; алға шығып кету：～求进 

алға жүгіріп шығу. 

【鬣 】liè жал: 马～/ жылқының жалы; 
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狮～арыстанның жалы . 

【鬣狗】 lièɡǒu【 зат.】 қорқау (тек 

өлімтік жеп қоректенетін қасқыр). 

【鬣羚】 lièlínɡ【зат.】ешкімүйіз; тау 

ешкі; таутеке. 

 

lie 

【咧】·lie〈方〉【шыл.】“了”、“啦”、

“哩 ”демеулік шылаулар：早听见～ 

[мен оны] бұрын есігенмін! 好 ～

Жарайды! 不知道～ ![сонымен  сен] 

білмейсін! 

līn 

【拎】 līn【ет.】  қолына алып жүру; 

қолына көтеріп жүру：～着包上学校 

сөмкені қолына көтеріп мектепке бару. 

【拎包】 līnbāo〈方〉【 зат.】 боқша; 

дорба; қалта; қолдорба; сөмке; әмиян; 

қапшық; шилан. 

 

lín 

【邻  】 lín①→邻居：四～көршілер; 

远～жақын көршілер.②жанында; қатар; 

көршілес ： ～ 国 көршілес 

мемлекеттер; ～县 көршілес үйездер.③
линь (бірлік Чжоу династия кезінде). 

【 邻 邦 】 línbānɡ 【 зат. 】 көршілес 

мемлекеттер. 

【邻接】línjiē【ет.】шектесу; шендесу; 

жанасу; тұтасу; түйісу; ：两个～的地段
екі шектес жер участоктары. 

【邻近】 línjìn①【ет.】жақын жерде 

тұру ： 中 国 东 部 跟 日 本 ～ біздің 

еліміздің шығыс жақ бөлігі 

Жапониямен жақын жерде тұр. ②

【зат.】жанында; қатар; көршілес：他

住在我家～Ол бізбен көршілес тұрады;   

我家～有个戏院 Біз театрдың жанында 

тұрамыз. 

【邻近色】 línjìnsè【 зат.】  іргелес 

түстер. 

【邻居】 línjū【 зат.】 бастас; көрші; 

қоңсы;. 

【 邻 里 】 línlǐ 【 зат. 】 ① көршілес; 

шектес көшелер. ② ауылдас; елдес; 

жерлес; бір ауылда тұратын. 

【邻舍】 línshè〈方〉【 зат.】 бастас; 

көрші; қоңсы; көрші үй：火延烧到～ 

от көрші үйге түсті. 

【 林  】 lín ① ағаш; орман; тоғай; 

кішкене орман; кішкене тоғай; шағын 

орман; шоқ; шоқ тоғай; тоғайлық ：

竹～бамбук тоғайы; 山～таулы орман;   

防 护 ～ егістік қорғайтын орман 

алқаптар.② коллекция; жинақ：儒～

конфуцийшілдік;艺～кітаптар жинағы; 

着作之～шығармалар жинағы.③→林

业：农～牧 егін шаруашылығы.④(Lín)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 林 产 】 línchǎn 【 зат. 】  орман 

шаруашылық өнімі. 

【林场】 línchǎnɡ 【 зат. 】① орман 

шаруашылығы; орманшылық .② ағаш 

кесетін жер; кесілетін орман. 

【林丛】 líncónɡ【 зат.】ағаш; орман; 

тоғай. 

【林带】líndài【зат.】орман алқабы：

防 护 ～ егістік қорғайтын орман 

алқаптары . 

【林地】 líndì 【 зат. 】 ағашты жер; 

орманды жер. 

【 林 冠 】 línɡuān 【 зат. 】  ағаш  

жамылғысы; орман жамылғысы. 

【林海】línhǎi【зат.】 орман әлемі. 

【林垦】 línkěn【ет.】ағаш егу; ағаш 

отырғызу; тың жерлерді жоғарылауы. 

【林立】 línlì【 ет.】 байтақ; есепсіз; 

көп сан; қыруар; сансыз; сансыз көп; 

толып жатқан：油井～  толып жатқан 

мұнай мұнаралар тұр;   市郊工厂～
қаланың шетінде сансыз көп заводтар 

мен фабрикалар бар. 

【林林总总】 línlínzǒnɡzǒnɡ【 сын.】
алуан; жиынтық; көп; көптеген; көптік; 

қыруар. 

【林莽】línmǎnɡ【зат.】бұталық; қопа; 

ну; тоғай; бытқыл; жыныс; қалың; 

шатқал. 

【林木】línmù【зат.】①ағаш; орман; 

тоғай.②ормандағы ағаш. 

【 林 农 】 línnónɡ 【 зат. 】 орман 

қорушысы; орман қорықшысы; орман 

күзетшісі; орманшы. 

【林檎】línqín【зат.】алма ағашы. 

【林区】línqū【зат.】орман алқабы: ～  

开发 орман алқабын меңгеріп алу . 

【林泉】línquán〈书〉【зат.】①орман 

және бұлақ. ② оңаша орын; 

оңашалану：退归～аулақтау. 

【林薮】línsǒu〈书〉【зат.】① орман 

және шалшық. ② жыныс тоғай; ну; 

шытырман; қалың тоғай; ну орман . 

【 林 业 】 línyè 【 зат. 】 орман 

шаруашылығы (орманды тазалаумен, 

орманды күзетумен, ағаш өсірумен, 

қорықтық аймақтар жасаумен, оларды 

қолдаумен байланысты сала). 

【林荫道】 línyīndào 【 зат. 】 аллея; 

саяжол; серуенкөше; бульвар; 

желекжол (ішкі жағына ағаш егілген 

алаң немесе көше). 

【林子】 lín·zi〈口〉【 зат.】 ағаш; 

орман; тоғай. 

【临  】 lín ①【 ет. 】 қарсы; қарсы 

алдында; қарама-қарсы; 

қарсыда;шығу ：房子～街 үй көше 

жаққа шығады; үй көше жаққа қараған;   

城市背山～水 қала таудың баурайында 

орналасқан және өзен жаққа қараған.②

алды; алдыңғы жағы; алдында：～睡 

жатар алдында;  ～死 өлім алдында;  ～

走以前 кетер алдында.③→临近：～河

өзенге жақын жерде болу.④【ет.】→临

摹：～字帖 жазуды жазбаша жазып 

үйрену. 

【 临 别 】 línbié 【 ет. 】 қоштасарда; 

қоштасқанда：～赠言 тілек сөз; бата; 

тілек; тілеу (жолға шыққан адамға 

айтылған тілек); ～时大家一起照了个

像 қоштасар алдында бәрі бірге суретке 

түсті . 

【 临 产 】 línchǎn 【 ет. 】  босанар 

алдында. 

【 临 场 】 línchǎng 【 ет. 】 ① келу 

(мысалы.емтиханға); көз 

алдында,көзбе-көз болу.②орнында. 

【 临 池 】 línchí 〈 书 〉【 ет. 】
каллиграфия; көркем жазуға үйрену; 

құсни жазуға үйрену (анық әдемі жазу). 

【临床】 línchuáng 【 ет. 】 клиника; 

клиникалық ： ～ 经 验  клиникалық 

тәжірибе;  ～见习 субординатура;    ～ 

医师 клиницист (клиникада дәрігерлік 

қызметін істеумен қатар, ғылыми 

зерттеу жұмысын жүргізетін адам). 

【临到】líndào【ет.】①алдында; алды; 

шейін：～开会，我才准备好 жиналыс 

алдында ғана, мен жақсы дайын 

болдым.②қалу; тию; үлесіне тию：假

如这种事情～你身上  ,你怎么办？
егерде осындай жұмыс сенің үлесіне 

тисе, сен не істер едің?. 

【临风】línfēnɡ〈书〉【ет.】 желде：

红 旗 ～ 招 展  қызыл ту  желде 

желбірейді. 

【临机】 línjī 副 амалдау; жалтару 

(мақсатқа тура жолмен емес, бұрма 

жолдармен жету); амалшыл; жүйрік; 

зейінді; зерек; тапқыр ： ～ 立 断
уақытында шешім қабылдау. 

【 临 街 】 línjiē 【 ет. 】  үйдің 

алдына,фасадқа шығу ： ～ 房 дүкен 

көрмесі. 

【临界】línjiè【сын.】ақтық; ақырғы; 

ең; мөлшерлі; соңғы; шегіне 

жеткен：～点 сыни межел; ～值 сыни 

мән;  ～温度 заттың аумалы күйдегі 

температурасы. 

【临近】 línjìn【ет.】жақында; жақын 

маңда (маңнан); жақын жерде (жерден); 

жанында; жуық жерде; таяу жерде; таяу 

тұста：他住在～太湖的一所疗养院里 

Ол Тайху өзенінің  жанындағы 

шипажайдың жақын маңда тұрады. 

【临了】 línliǎo(～儿 )〈口〉副 аяқ 

кезінде; ақырында ：会议～的时候  

жиналыстың аяқ кезінде. 

【临摹】 línmó 【 ет. 】 көшіріп алу 

(суретке қарап); көшіру; көшіріп алу; 

көшіріп жазып алу ：～【 зат.】画 

әйгілі суретті көшіріп алу.. 

【临时】 línshí①副  керек уақытта; 

керек кезде：事前做好准备，省得～费

事  жақсылап  дайындалып алу керек, 

сосын керек уақытында кешікпеу үшін.

②【 сын.】 әзіргі; мерзімді; уақытша; 
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шақтық; біраз уақытқа; уақытша ：～

工作人员  уақытша жұмыскер; ～政府

уақытша үкімет;  ～的决定  уақытша 

шешім; ～【ес.】  理  уақытша орнын 

баса тұру. 

【临时工】 línshígōng / штаттан тыс 

қызметкер; күндеп істейтін жұмысшы; 

мердігер . 

【临头】líntóu 【ет.】төну; үңілу：大

祸～басына аса  қауіп  төніп тұрды; 事

到～，要沉住气  басына бәле  түссе, 

саспау керек. 

【临危】 línwēi 【 ет. 】① арпалысу; 

жанталасу; жан тәсілім; әл үстінде 

жату：这是他～时留下的话 бұл оның 

әл үстінде жатқан кезде айтқан сөзі.② 

өліммен кездесіп тұрғанда ：～不惧
қауіпке ұшырату. 

【临危受命】línwēishòumìnɡ / екі талай 

күнде, қиын минутта өмірін  құрбан 

етуге дайын болу. 

【临刑】línxínɡ【ет.】 / өлім жазасы 

алдында. 

【 临 月 】 línyuè( ～ 儿 ) 【 ет. 】  / 

жүктіліктің соңғы айларында. 

【临战】 línzhàn 【 ет. 】  /соғыстың 

алдында：处于～状态 жауынгерлік 

әзірлікте болу . 

【临阵】 línzhèn【 ет.】①  ұрыстың, 

шайқастың алдында.②маңызды кезде; 

шешуші минутта. 

【 临 阵 脱 逃 】 línzhèntuōtáo /негізгі 

шешуші ұрыста  жүрексіну, қорқу, 

қашып кету. 

【临终】línzhōnɡ【ет.】/ақырғы; жан 

тәлімдегі; жантәсілім етердегі; өлер 

алдында; өлер алдындағы; өлім алды; 

өлім алдындағы ： ～ 遗 言  өлім 

алдындағы өтініш. 

【 临 终 关 怀 】 línzhōnɡɡuānhuái / 

науқастың демі таусылар күн жақын 

екенін біле тұра оның тәни және жан 

қиналысын жеңілдетуге тырысатын 

әлеуметтік қызмет көрсету: ～ 所
хоспис (науқастың демі таусылар күн 

жақын екенін біле тұра оның тәни және 

жан қиналысын жеңілдетуге 

тырысатын әлеуметтік қызмет, оның 

мамандары). 

【淋 】lín【ет.】суару; су құю; су себу; 

жаңбыр астында қалу; су болып қалу; 

сулану：～雨  жаңбыр астында қалу;  

你 给 雨 ～ 着 了 没 有 ？  Сендер 

жаңбырдың астында қалған жоқсындар 

ма?. 

【 淋 巴 】 línbā 【 зат. 】 лимфа; сөл 

(адамның, жануардын, денесінде 

болатын, дененің барлық тканьдары 

мен клеткаларын сылайтын түссіз 

сұйық зат).［拉 lympha］ 

【淋巴结】 línbājié【зат.】 /лимфалық 

түйін. 

【淋巴细胞】línbāxìbāo/ лимфоцит. 

【淋漓】 línlí【 сын.】① тамшылау; 

тамшылап ағу; құйылу; сорғалау; 

төгілу; үзбей ағу ： 大 汗 ～ терге 

шомылу;  鲜血～қан ағынмен сорғалап 

жатыр.② аса; өте; өте-мөте; төтенше; 

асқан; әдеттен тыс; ерекше; орасан; 

тамаша：痛快～төбесі көкке тигендей 

болуды  сезіну. 

【 淋 漓 尽 致 】 línlíjìnzhì/  толық 

суреттеу; бәрін толықтай сипаттап беру. 

【淋淋】línlín【сын.】дымқыл; сулы; 

ылғалды; таму; тамшылау; тамшылап 

ағу ：浑身湿～的 малмандай болу. 

【淋浴】línyù【ет.】 душ; душқа түсу; 

душқа шомылу. 

【琳   】 lín 〈书〉 қымбат  яшма 

сорттары. 

【琳琅】línlánɡ【зат.】 / қымбар және 

әдемі заттар. 

【琳琅满目】 línlánɡmǎnmù  әдемі 

заттарға бай және молшылықта：～，

美 不 胜 收  әдемі заттардың 

молшылығына көз жайнап кетуі. 

【粼  】 lín〈书〉【сын.】мөп-мөлдір; 

мөлдір; таза ：绿水～мөп-мөлдір су . 

【嶙峋】 línxún 〈书〉【 сын. 】①

үймелену; үймелеу.② тым арық және 

омсырайған：瘦骨～тым жүдеу. 

【 遴 】 lín /жете іріктеу; таңдау 

бойынша ： ～ 派   таңдау бойынша 

жіберу;  ～ 聘  таңдау бойынша 

қызметке шақыру. 

【遴选】 lìnxuǎn【 ет. 】① екшелеу; 

екшету; екшеу; іріктеу; ектіру; екшеу; 

сайлау; таңдау. ② толықтыру; 

толықтыру (жаңадан сайлаусыз-ақ 

ұйымның қызметкерлер құрамын 

толықтыру) . 

【潾 】lín (línlín)【сын.】мөп-мөлдір; 

мөлдір; таза. 

【霖雨】 línyǔ【 зат.】  нөсер жауын; 

жауын; нөсер; сел. 

【辚  】 lín〈书〉【 ел.】 дарылдау; 

дүрсілдеу; күрсілдеу; гүріл; даңғыр; 

дүңгір-дүңгір; күркіреу; тарсыл：车～
арба дүрсілдейді. 

【磷  】  lín【зат.】жанартас; фосфор 

(химиялық элемент). 

【 磷 肥 】 línféi 【 зат. 】  фосфорлы 

тыңайтқыштар. 

【 磷 光 】 línɡuānɡ 【 зат. 】
люминесценция (газ, кейбір сұйық 

және қатты денелердің қызусыз-ақ 

салқын күйде сәуле таратуы); 

фосфоресценция (кейбір заттардың 

жарқырайтын қасиеті) . 

【磷光计】línɡuānɡjì/ фосфорометр. 

【磷光镜】línɡuānɡjìng/  фосфороскоп. 

【磷化物】línhuàwù  /фосфид. 

【磷火】línhuǒ【зат.】 /қаңғыма от. 

【磷酸】 línsuān 【 зат. 】 /фосфорлы 

қышқыл: ～铵 фосфат аммония; ～钙

/фосфор қышқылы калций;    ～钾
/фосфор қышқылы калий. 

【 磷 酸 盐 】 línsuān үán /фосфат 

(техникада, медицинада және 

агрономияда қолданылатын фосфор 

қышқылының тұзы). 

【 磷 脂 】 línzhī 【 зат. 】 /фосфатид; 

липоид; фосфолипоид. 

【瞵  】 lín〈书〉 ежірею; көз тігу; 

қадап қарау; телмірту; телміру; тесіле 

қарау. 

【鳞】 lín①【 зат.】 қабыршақ: 鱼～

балықтың қабыршағы  .②(Lín)【зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【鳞波】 línbō【 зат.】 аласа толқын; 

кішкентай толқын; шымырлаған діріл; 

шымырлану (судың шымырлап 

бұжырланып тұрған беті). 

【鳞次栉比】líncìzhìbǐ түзу сапқа тұру. 

【鳞【сөзал.】  】 línjiè〈书〉【зат.】 

балықтар және қосмекенділер. 

【 鳞 茎 】 línjīnɡ 【 зат. 】 бадана 

(қабыршақты). 

【鳞片】 línpiàn【 зат.】① балықтың 

қабыршағы. ② қабыршақ (балықтық 

сыртқы қабығы). 

【 鳞 爪 】 línzhǎo 〈 书 〉【 зат. 】
байланыссыз мағлұмат; тарқау 

құбылыс. 

【麟 】lín/〈书〉жалғыз мүйіз (мүйізге 

ұқсас бір ұзын тісі бар теңіз айуаны)：

获～ жалғыз мүйізді ұстап алу. 

【麟凤龟龙】 línfènɡɡuīlónɡ/ барлық 

жақсы адамдардың түрі. 

 

lǐn 

【 菻 】 lǐn 拂 菻 (Fúlǐn) ， /Римдік 

империя (император билейтін монар-

хиялық мемлекет; отаршыл ірі 

держава). 

【凛 】lǐn①қатты; айбар; ауыр; әмірлі; 

зәлім; кәрлі; қатал; тымырсық; 

ызбарлы ： ～ 若 冰 霜 менменсіген; 

тәкаппар. ②〈书〉 әзірейілдей көру; 

зәре кету; қорқу; үрейлену; үрей 

ұшу：～于夜行 түнде жүруге қорқу. 

【 凛 冽 】 lǐnliè 【 сын. 】 ызғар; 

сақылдаған сары аяз; шытынған сары 

аяз ： 北 风 ～ солтүстік үскірік желі 

соғып тұр. 

【 凛 凛 】 lǐnlǐn 【 сын. 】 ① мұздай; 

салқын; суық; ызғарлы ：寒风～суық 

жел соғып тұр.②→凛然：威风～қатал 

түр. 

【凛然】 lǐnrán【 сын.】қатал; қатты; 

айбарлы; айбатты; айбынды; қомақты; 

сесті ：大义～ қиянатқа бармайтын 

адалдық; 态度～қатал түрмен;  ～不可

侵犯 тәкаппар; ырыққа көнбейтін. 

【廪  】lǐn〈书〉①қамба; қойма; зат 

қоятын бөлме ：仓～ астық қоймасы; 

астық қоры.②ас үлесі; рацион; тағам 

мөлшері (адамға я малға белгілі 
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мерзімде берілетін азықтың мөлшері). 

【 廪 生 】 lǐnshēnɡ 【 зат. 】 линьшэн   

шәкіртақы алып тұрушы студент. 

 

 

lìn 

【吝】lìn①есепдан; есепқой; есепқор; 

сараң; шығымсыз ： ～ 惜 тарығу; 

тойымсыздық ету;  ～ 心 ашкөздік; 

сараңдық.②（Lìn）【зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【 吝 色 】 lìnsè 【 зат. 】 наразылық 

білдіру; наразы пішін; наразы түр . 

【 吝 啬 】 lìnsè 【 сын. 】 есепдан; 

есепқой; есепқор; сараң; 

шығымсыз ： ～ 鬼 ашкөз; бақыл; 

бермес;  ～的人 көзі тоймайтын; сараң; 

шық бермес шығайбай. 

【 吝 惜 】 lìnxī 【 ет. 】 көз қимау; 

сараңдану; сараңсу; тарығу; 

тойымсыздық ету; аяншақтану; 

аяушылық ету ： ～ 钱 ақшаға 

тойымсыздық ету. 

【 赁  】 lìn ① 【 ет. 】 жалға алу; 

жалгерлікке алу; жалдау; жалға; 

уақытша：～一幅房子  үйді жалға 

алу; ～一辆汽车 көлікті жалға алу.②

【ет.】арендаға беру; жалдама түрде;  

жалдап беру：本屋月～四元 бұл үй бір 

ай төрт юаньға арендаға беріледі.③(Lìn)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【淋】lìn【ет.】сүзу; фильтрден өткізу; 

фильтрация; фильтрлеу (фильтр 

арқылы тазалау) . 

【淋病】 lìnbìnɡ【 зат.】 гонорея; соз 

ауруы; соз (несеп жолының талауратып 

іріңдеуі). 

【膦 】lìn【зат.】 фосфин; фосфорлы 

сутек. 

 

línɡ 

【伶】línɡ актер; қуақы; жорта істеуші; 

артист：【зат.】～танымал актер. 

【 伶 仃 】 línɡdīnɡ 【 сын. 】 жалғыз; 

жалғыз бас; жеке бас; жетім; 

жетімсіреген; баспанасыз; үйсіз. 

【伶俐】 línɡ·lì 【 сын. 】 аңғарғыш; 

аңғарымпаз; бәле; зейінді; зерек; 

түсінгіш; ойға жүйрік; тапқыр：口齿～

тілге алғыр;  ～的小孩 зерек бала. 

【伶俜】línɡpīnɡ〈书〉【сын.】 жалғыз; 

жалғыз бас; жеке бас. 

【伶牙俐齿】línɡyálìchǐ   сөзді тауып 

сөйлеу. 

【灵  】 línɡ①【сын.】→灵活：他身

体～, 力气大 Ол мықты, әрі епті.②→灵

敏 .③жан; ниет;рух：～怪 табиғаттан 

тыс күштер.④【сын.】→灵验：法子

很～ тәсіл тиімді.⑤【 зат.】  табыт：

守 ～ табыттың жанында құрметті 

қарауылда тұру. ⑥ (Línɡ) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【灵便】 línɡ·biɑn【 сын.】 алғырлық; 

ептілік; еті тірілік; жылжымалылық; 

қозғалғыштық; қозғалмалылық; 

құбылмалылық; құнақтық; шапшаңдық; 

шапшаңдылық; ширақтық：手脚～ аяқ 

қолдар шапшаң; 我耳朵不～，你说话

大 声 点  менің құлағым дұрыс 

естілмейді, сен кішкени қаттырақ сөйле. 

【灵车】línɡchē【зат.】жерлеу көлігі; 

өлік салатын арба, көлік. 

【灵床】 línɡchuánɡ【 зат.】① тақтай 

тұғыр өлікті қоятын.②катафалк (өлік 

салатын арба);. 

【灵丹妙药】línɡdānmiàoyào / панацея 

(жалған тәуіптердің барлық бәлеге ем 

болады дейтін жалған дәрісі); бар 

бәледен құтқаратын панацея. 

【灵动】 línɡdònɡ 【 сын. 】 елгезек; 

елпілдек; еті тірі; жылдам қозғалатын; 

жігерлі; қағылез; шамдағай; батыл; 

екпінді; жігерлі; қайратты; отты; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер. 

【 灵 符 】 línɡfú 【 зат. 】 бойтұмар; 

талисман; тұмар. 

【 灵 感 】 línɡɡǎn 【 зат. 】 рух; 

рухтанушылық; шабыт 

(шығармашылық күш пайда 

болушылық). 

【灵怪】 línɡɡuài 【 зат. 】 ғажайып; 

табиғаттан тыс;сиқыршы және  дүлей 

күш; ～小説 ғажайып ертегілер. 

【灵慧】línɡhuì【сын.】алғыр; зерек; 

тапқыш; ұғымтал; ойға жүйрік; тапқыр . 

【 灵 魂 】 línɡhún 【 зат. 】 ① жан; 

ниет;рух.②жан; ниет; ой; ықылас：纯

洁的～ таза ниет; ～深处 ішінен; ішкі 

ойда. ③ ар; ар-намыс; ар-ождан; ар-

ұждан; ар-ұят; бет; инабат; нысап; 

ождан; ұждан; ұят; ынсап：出卖～ ар-

намысын сату. ④ егжей-тегжей; мән; 

мәніс; тетік; тобықтай; төркін; ұзын-

ырғасы. 

【灵活】línɡhuó【сын.】①алғырлық; 

ептілік; еті тірілік; жылжымалылық; 

қозғалғыштық; қозғалмалылық; 

құбылмалылық; құнақтық; шапшаңдық; 

шапшаңдылық; ширақтық：【ет.】作～

қозғалыстың ептілігі;  脑 筋 ～ ақыл 

орамдылығы. ② алғыр; икемді; 

оралымды ： ～ 运 用  икемділігімен 

қолдану;  ～ 战 术  икемді тәсіл, 

тактика; ～ 性 икемділік; оралымдылық. 

【 灵 机 】 línɡjī 【 зат. 】 сәтті ой; 

шабыт：～一【ет.】кенеттен сәтті ой 

келе қалды. 

【灵境】 línɡjìnɡ〈书〉【зат.】бейіш; 

жаннат; жәннәт; жерұйық; жұмақ; 

пейіш; ұжмақ. 

【灵柩】línɡjiù【зат.】 табыт. 

【灵猫】 línɡmāo 【 зат. 】  виверра; 

циветта. 

【灵妙】línɡmiào【сын.】әдеттен тыс; 

керемет; таңғаларлық; ақыл жетпейтін; 

ақылға сыймайтын; түсініксіз. 

【灵敏】 línɡmǐn【 сын.】 әсерленгіш; 

сезгіш; есіткіш; сергек; алғыр; өткір; 

тапқыр; тапқыш; аңғарлы; аңғарғыш; 

байымдағыш; байыптағыш; зейінді; 

зерек; пайымды; сұңғыла; түсінгіш; 

ұғымтал; ұққыш：脑筋～алғыр ақыл ;  

嗅觉～иіс сезгіш. 

【 灵 敏 度 】 línɡmǐndù 【 зат. 】
әсерленгіштік. 

【灵气】 línɡqì【 зат.】① табиғаттан 

тыс күштер. ② ақыл; ақыл-парасат; 

зерде; зият; парасат. 

【灵巧】 línɡqiǎo【 сын.】 дәл; епті; 

оңтайлы; тәсілқой; шебер; озат; тамаша; 

икемді; өнерлі; өнерпаз; шебер; 

ыңғайлы; ысылған; оралымды; өтті; 

сумақай; сыпылдақ; тез; томпылдақ; 

шапшаң; ширақ; ылдым; ылдым-

жылдым ：一双～的手 епті қолдар;   他

干起活来挺～Ол жұмыста өте епті 

және жылдам. 

【灵寝】línɡqǐn【зат.】мазар; мола. 

【灵台】línɡtái【зат.】①императорлық 

обсерватория; расытхана 

(астрономиялық, метеорологиялық 

бақылау жүргізетін ғылыми мекеме).②

〈书〉жан; рух; ниет. 

【 灵 堂 】 línɡtánɡ 【 зат. 】 қайғылы; 

қаралы зал. 

【灵通】línɡtōnɡ【сын.】мағлұматты; 

мәліметті; хабардар; хабары бар:  消息

不～хабардарлығы нашар;     有消息～  

人 士 中 间  хабардар адамдардың 

ортасында. 

【灵童】 línɡtónɡ 【 зат. 】  тәңірдің 

қызметшісі, күтушісі. 

【 灵 透 】 línɡ·tou 〈 方 〉【 сын. 】
амалшыл; жүйрік; зейінді; зерек; 

тапқыр; тапқыш; ұғымтал. 

【灵位】 línɡwèi【 зат.】  жан орны 

(өлген адамның аты жазылған тақта). 

【灵犀】línɡxī【зат.】рухани жуықтық, 

бір біріне тарту. 

【灵性】línɡxìnɡ【зат.】ақыл қабілеті; 

ақылды; басты; есті; жетелі; жетік; 

салауатты адам; терең ойлы: /这只狗很

有～ бұл өте ақылды ит екен. 

【灵秀】línɡxiù【сын.】әдепті; биязы; 

ибалы; сыпайы. 

【灵验】 línɡyàn【 сын.】① ғажайып; 

керемет; нәтижелі; тиімді; әрекетті; 

әсерлі; батымды; қимылды; өтімді 

ұтымды; пәрменді; ықпалды ：非常～ 

的药 ықпалды шара; 这很药～мына 

дәрі жақсы әсер береді. ② жарыққа 

шығу; орнына келу; орындалу; ақталу; 

ақталып шығу. 

【 灵 异 】 línɡyì 【 зат. 】 ғажайып; 

табиғаттан тыс; әдеттен тыс; керемет; 

таңғаларлық. 

【灵长目】línɡzhǎnɡmù【зат.】примат. 

【灵芝】 líng zhī【 зат.】  «линчжи» 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D0%BA%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D1%80/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96/
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(қытай фармацевтикасындағы бағалы 

дәрілік шөптің түрі). 

【泠】 línɡ ①〈书〉 сылдырап ағу; 

сылдырау; сыбдырлап ағу (су туралы).

② (Línɡ) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【泠泠】 línɡlínɡ〈书〉【 сын.】①
сылдырап ағу; сылдырау; сыбдырлап 

ағу (су туралы).② арта беру; күшейе 

беру; ұлғаю; үдей беру; үдей түсу. 

【泠然】 línɡrán〈书〉【сын.】әуезді; 

әуенді; сазды; сарынды; үнді. 

玲 Línɡ【зат.】Фамилия 

【玲玲】 línɡlínɡ〈书〉【ел.】дыңыл; 

зыңыл; шылдыр. 

【玲珑】 línɡlónɡ【 сын.】① өнерлі; 

шебер;нәзік. ② жылжымалы; 

жылжымпаздық; қимылды; қозғалғыш; 

қозғалмалы. 

【玲珑剔透】línɡlónɡtītòu/ жұқа; нәзік; 

нәзік істелген іс. 

【铃铛】 línɡ·dɑnɡ 【 зат. 】 кішкене 

қоңырау; сылдырмақ . 

【铃铎】línɡduó【зат.】 қоңырау. 

【凌晨】línɡchén【зат.】таңсәріде;  таң 

алды; таң алдындағы; таң сәрідегі：～

三点 таң  сәрідегі сағат үште. 

【凌迟】 língchí 【 ет. 】 төртбақтау; 

төрттағандау (жазалау).. 

【凌驾】línɡjià【ет.】 тұру; артық болу; 

асу; асып түсу; асырту; асыру; асырылу; 

басым болу; басым түсу; басып озу; 

көлеңкесінде қалдыру ：救人的念头～

一切  адам баласын қорғау ой бәрін 

басым тусті. 

【凌空】línɡkōnɡ【ет.】аспандап ұш; 

аспанда;  жоғары биіктікте：飞机～而

过  ұшақтар жоғары биіктікте ұшып 

кетті. 

【 凌 厉 】 línɡlì 【 сын. 】 арынды; 

арыншыл; бұлдырықтай; екпін; екпінді; 

ексім; еспе; қарқынды; шапшаң：攻

势 ～  екпінді ойсыратып тастайтын 

соққы. 

【 凌 轹 】 línɡlì 〈 书 〉【 ет. 】 ①
сыйғызбау; ығыстыру; зәбір жасау; 

зәбірлеу; зықым көрсету; қыспақтау; 

теперіш беру; түрткілеу. ② кемсіту; 

қорлау; мұқату; намысына тию; азаптау; 

езу; қысу; жаншу; жәбірлеу; зорлық 

қылу . 

【凌乱】 línɡluàn【сын.】апай-топай; 

апалаң-топалаң; астан-кестен; әлем-

тапырық; әптер-тәптер; бассыздық; 

былық; былықпайшылық; жөнсіздік; 

ретсіздік; тәртіпсіз; тәртіпсіздік; ұйқы-

тұйқы; ыбырсу; ығы-жығы. 

【凌虐】 línɡnüè〈书〉【ет.】азаптау; 

езу; қысу;  

【凌辱】 línɡrǔ【 ет.】 жәбірлендіру; 

жәбірлеу; жәбір көрсету; өкпелету; 

ренжіту; бетін жырту; бетін тырнау：受

尽～ бірнеше рет өкпелетіп алу. 

【凌侮】 línɡwǔ【 ет.】 бетін жырту; 

бетін тырнау; қорлау; масқаралау; ұялту; 

ұятқа қалдыру . 

【凌霄花】línɡxiāohuā【зат.】 кампсис. 

【凌汛】línɡxùn【зат.】жазғытұрғы су 

тасқыны. 

【凌夷】 línɡyí〈书〉【 ет.】 қартаю; 

қаусап қалу; қаусау; шөгіп қалу. 

【 凌 云 】 línɡyún 【 ет. 】 аспанға 

шарықтап жоғары көтерілу：壮志～
талпыныс; тауан; ұмтылу; 

ұмтылыс;жоғарғы мақсат. 

【凌杂】 línɡzá【 сын.】 араластыру; 

шатастыру; шатыстыру. 

【凌锥】línɡzhuī〈方〉【зат.】сүмелек 

мұз. 

陵 línɡ①белес; дөң; төбе; төмпешік.②

→ 陵 墓 ： 中 山 ～ Сун Ятсеннің 

мавзолейі.③ (Línɡ)【 зат.】Фамилияға 

қолданылады. 

【陵迟】 línɡchí①〈书〉【ет.】алжу; 

кеудіреу; қартаю; қаусау; шөгу.②→“凌

迟”. 

【陵墓】 línɡmù【 зат.】 көр; қабыр; 

лақат (өліктің денесі қойылатын жер); 

кесене; мазар; сағана (қабырдың үстіне 

салынатын үлкен кесене, мазар, бейіт). 

【 陵 替 】 línɡtì 〈 书 〉【 ет. 】 ①

құлдырау;бұзылу.②азғындау; арықтау; 

жүдеу; нашарлау. 

【陵园】 línɡyuán 【 зат. 】 мемориал 

ескерткіш; бейіт; зират; қорым; мазар; 

мола ： 烈 士 ～ құрбан болған 

батырлардың моласы. 

【聆 】línɡ〈书〉тыңдалу; тыңдау. 

【聆教】 línɡjiào〈书〉【 ет.】 сіздің 

ойынызды,көзқарасынызды тыңдау. 

【聆取】línɡqǔ〈书〉【ет.】еру; көңіл 

аудару; көңіл қою; құлақ асу; құлақ 

салу; тыңдау. 

【聆听】línɡtīnɡ〈书〉【ет.】ден қою; 

құлақ салу; тыңдау. 

【 菱  】 línɡ 【 зат. 】 ① су жаңғақ; 

шылым.②су жаңғағы. 

【菱【 сын.】】 línɡxínɡ【 зат.】 қиық; 

ромб (төрт жағы бірдей 

параллелограмм). 

【棂 】línɡ  терезенің торлары; жақтау; 

кәсек ：窗～терезенің торлары;. 

【笭  】 línɡ〈书〉【 зат.】өрме; өріп 

жасаған себе; тоқыма; тоқып істеген 

боқша; кәрзеңке; себет . 

【舲 】línɡ〈书〉жабық,жабулы қайық 

(терезесімен). 

【 翎  】 línɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 жүн; 

қауырсын; қанаттану; қауырсындану; 

қауырсын (құстың)：鹅～扇 қаздың 

қауырсынан жасалынған желпуіш. 

【 翎 毛 】 línɡmáo 【 зат. 】 ① жүн; 

қауырсын; қанаттану; қауырсындану; 

қауырсын (құстың). ② құстар мен 

жануарлар (сурет өнер сюжеті ретінде). 

【翎子】línɡ·zi【зат.】①тоты құстың 

қауырсыны.②үкі; үкі қанат (ескілікте 

бас киімге, ат сайманға тағылатын 

қауырсынды үкі, құстың қауырсыны). 

【绫子】línɡ·zi【зат.】 жұқа бір түсті 

өрнекпен тоқылған жібек. 

【棱 】línɡ 穆棱(Mùlínɡ)，жер атауы 

Хэйлунцзян. 

【零  】 línɡ ①【сын.】ұсақ-түйек.②

(～儿 )【зат.】  ：这人年纪已经八十

有～/Бұл адамның жасы 80нен асқан.③

【сан.】  және; мен;пен：一年～三天 

бір жыл және үш күн.④【сан.】 нөл 

«0»：一百～五号 105 нөмер; 二～～～

年 2000 жылы.⑤【сан.】 нөл;ештене; 

түк те емес： 一切努力等于～барлық 

күш жігер нөлге жетті.⑥【сан.】  нөл 

(градус)：～上十五度  15 градус жыл 

(нөлден жоғары); ～下十度 10 градус 

аяз (нөлден төмен).⑦ (Línɡ)【 зат.】
Фамилияға қолданылады. 

【 零 部 件 】 língbùjiàn 【 зат. 】 

бөлшектер; қосалқы бөлшектер. 

【零担】 línɡdàn【 зат.】 көше-көшеге 

апарып сату; үйді-үйге апарып 

сату：～货物  тауарды көше-көшеге 

апарып сату. 

【零蛋】 línɡdàn 【 зат. 】 нөл; дым; 

ешнәрсе; ештеме. 

【 零 点 】 línɡdiǎn 【 зат. 】 

нөл(сағат)：～十分 нөлден он минут 

кеткенде. 

【零花】línɡhuā①【ет.】күндік жұмыс; 

уақытша қосымша жұмыс; күндік; 

күндік іс; уақытша батырақ болу ②(～

儿 ) 【 зат. 】 батырақ; жалшы; малай 

(ауыл шаруашылығының жалдамалы 

жұмысшысы, әдетте кедейленген 

шаруалардан шығады). 

【零活儿】línɡhuór【зат.】ұсақ-түйек 

жұмыс. 

【零件】línɡjiàn【зат.】бөлшек; тетік: 

机器～көлік бөлшегі;    无线电～радио 

бөлшек . 

【零距离】 línɡjùlí【 зат.】 бетпе-бет; 

қисындастыра; өбістіре; сықап; тиістіре; 

тығыздап. 

【零乱】línɡluàn→“凌乱”-ға қараңыз. 

【零落】 línɡluò①【ет.】құйылу：木

叶～ағаштан жапырақтар құйылды.②

【ет.】әлсіреу; күш кему.③【сын.】

жалғыз-жарым; сирек ： ～ 的 枪 声
бірен-сарандаған атыс; сирек атыс. 

【零配件】 línɡpèijiàn【зат.】қосалқы 

бөлшек (машина, механизмдерге 

қажетті қордағы басы артық 

бөлшектер). 

【零七八碎】línɡqībāsuì(～的)【сын.】
түрлі нәрселер; әр түрлі; түрлі-

түрлі：～的东西放满了一屋子 барлық 

бөлмеде түрлі нәрселермен 

толтырулы;  ～的事情真多  әртүрлі 
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қыруар жұмыстар. 

【零钱】 línɡqián 【 зат. 】① майда-

шүйде; ұсақ-түйек; майда ақша; ұсақ 

ақша: 找～майда ақша беру.②→零用②.

③ қосалқы ақша; қосымша табыс; 

сырттай кіріс; сыйлық; шайлық; 

шайпұл. 

【零敲碎打】línɡqiāosuìdǎ анда-санда; 

оқта-сонда; оқта-текте; тиіп-қашып. 

【零散】 línɡ·sǎn【 сын.】 дара-дара; 

жекеленген; бытыраңқы; бытыранды; 

сирек орналасқан; шашыранды; бет-

бетімен шашылған; қалай болса солай: 

桌子上～  地放着几本书   үстелдің 

үстінде кітаптар бет-бетімен шашылып 

жатыр. 

【零声母】línɡshēnɡmǔ【зат.】 нәлдік 

бастапқы дауыссыз. Мысалы: 

“ 爱 ”(ài) 、 “ 鹅 ”(é) 、 “ 藕 ”(ǒu) 、

“烟”(iān)、“弯”(uān)、“渊”(üān) 

【零食】línɡshí【зат.】дәмді тамақ：

爱吃～ дәмді тамақ жеуді ұнату. 

【零售】línɡshòu【ет.】 бөлшек сату; 

бөлшектеп сату：～价格 бөлшек сауда 

бағасы; дара бағасы. 

【零【сан.】  】línɡshù(～儿)【зат.】 

қалдық; бөлшек сан. 

【 零 碎 】 línɡsuì ① 【 сын. 】 уақ; 

ұсақ ： ～ 活 儿 ұсақ-түйек 

жұмыстар;   ～东西 майда-шүйде; ұсақ-

түйек. ② ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 дара-дара; 

жекеленген. 

【零头】 línɡ·tóu (～儿 )【 зат.】①

қалдық ：不会有什么～了 қалдық 

болмайды; қалдық шықпайды.②кесінді; 

қиқым; қиық; пұшпақ. 

【零星】 línɡxīnɡ【 сын.】 .①→零

碎：～开销 ұсақ шығын;     ～ 什物
көр-жер; мүлік; ол-пыл; ұсақ-түйек 

(мүліктер);     ～消息 байланыссыз 

мағлұмат; тарқау мағлұмат. ② → 零

散：～的枪声 бірен-сарандаған атыс; 

сирек атыс. 

【零讯】 línɡxùn【 зат.】байланыссыз 

мағлұмат; тарқау мағлұмат. 

【 零 用 】 línɡyònɡ ① 【 ет. 】 ұсақ 

шығынға：这是给你～的  саған ұсақ 

шығынға арналған ақша.②【зат.】ұсақ 

шығын. 

【零增长】línɡzēnɡzhǎnɡ【ет.】нөлдік 

өсім. 

【零嘴】 línɡzuǐ(～儿 )〈方〉【 зат.】

дәмтатым; жеңіл тамақ; шайнама ：

吃～жеңіл тамақ жеу. 

【龄 】línɡ ①жас; жас шамасы; шақ：

年～жас; 学～  мектеп кезіндегі жас;  

高～жасы ұлғайған шақ; қартайған кез.

②өтілім (неше жыл қызмет істегені); 

жас：工～еңбек өтілі ; 党～партиялық 

стаж ;.③  мөлшер сөз жасты белгілеу 

үшін. 

【鲮 】línɡ【зат.】 «Cirrhinus» балық. 

【鲮鲤】línɡlǐ【зат.】ящер; панголин. 

【 酃 】 Línɡ 酃 县 ，  Линг аймағы 

Хунань провинциясындағы. 

【醽  】 línɡ［醽醁］（ línɡlù）〈书〉

【зат.】өте жақсы шарап. 

 

lǐnɡ 

【令 】lǐnɡ【мөл.】бір жарым бума：

一～纸 бір жарым бума қағаз.［英

ream］ 

【岭 】lǐnɡ①【зат.】таулы асу; жота; 

қырқа; үстірт：翻山越～ асудан өту; 

таулы асудан асып түсу.②тау жотасы; 

тау тізбектері. ③ (Lǐnɡ) 【 зат. 】
Фамилияға қолданылады. 

【 岭 南 】 Lǐnɡnán 【 зат. 】  тау 

жотасындағы оңтүстік жақтағы елдер 

(Гуандун және Гуанси провинциялары). 

【 领 】 lǐnɡ ① мойын ： 引 ～ 而 望

мойынды көтеріп, үмітпен қарау.②(～

儿)【зат.】→领子：皮～аң терісі жаға; 

үлбір жаға; 翻～儿 қайырма жаға.③

【 зат. 】 жөке орауыш; жүк орауыш; 

өрме; сабан; тоқыма; ши тоқыма 

арналған мөлшер сөз： 一～蓆 бір жүк  

орауыш. ④ егжей-тегжей; мән; мәніс; 

тетік; тобықтай; мазмұн; маңыз; мән; 

ой;пікір：不得要～ негізгі ой идеясын 

түсінуге тырыспау. ⑤ көсем; саяси 

жетекші; басшы; бастық; жетекші.⑥

【ет.】жетектеу; жетелеп журу; алып 

бару：把小孩子们～走 балаларды алып 

кету;   ～孩子们散步  балаларды 

серуендеге алып бару;  请把他～到我这

里来 өтінемін, оны маған алып келіңіз. 

⑦ → 领有；领有的：～土 аймақ; 

аудан; ～ 海 аумақтық су; ～ 空
аймақтық әуе кеңістігі. 

【 领 班 】 lǐnɡbān 【 зат. 】 бригадир; 

бригада бастығы; бригада басшысы; 

метрдотель (мейрамханадағы, қонақ 

үйдегі бас даяшы); староста; топ басы. 

【领唱】 lǐnɡchànɡ【 ет.】 ән бастап 

жіберу; ән бастау (хорда); әнді жеке 

орындау: ～者 ән бастаушы;  жеке 

орындаушы; солист (жеке ән салатын 

артист) . 

【领带】lǐnɡdài【зат.】 галстук: 打～
галстук байлау. 

【领导】 lǐnɡdǎo ①【 ет. 】 басқару; 

меңгеру; басқару; бастау; басшылық 

ету (басшылық, жетекшілік ісін өз 

қолына алу) 

возгла：机关～басқарушы орын;    ～

作用 бастылық; басымдылық; озаттық; 

озықтылық; ～ 方 法 басқару әдісі;       

个人～жеке басшылық;   中国共产党～

人 民 从 胜 利 走 向 胜 利 Қытай 

компартиясы қытай халқын жеңістен 

жеңіске жүргізеді.②【зат.】басқарушы; 

бастық; басшы; жетекші. 

【领导权】 lǐnɡdǎoquán  гегемония; 

үстемдік. 

【领地】 lǐnɡdì 【 зат. 】① помещик 

меншігіндегі жер иелігі; домен 

(жылжымайтын мүлік); феод (орта 

ғасырда феодал иелігіндегі жер) .②→

领土. 

【领队】 lǐnɡduì①【 ет.】 бастау.②

【 зат. 】 отряд жетекшісі; топ 

бастаушысы. 

【领港】 lǐnɡɡǎnɡ①【 ет.】 кемелерді 

өткізу.②【 зат.】 лоцман (белгілі бір 

өңірде кемелерді жүргізетін маман). 

【领港费】lǐnɡɡǎnɡfèi   лоцман алымы. 

【 领 钩 】 lǐnɡɡōu ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
көйлектің ілгегі. 

【领海】lǐnɡhǎi【зат.】аумақтық су: ～ 

权 аумақтық суға құқығы . 

【 领 航 】 lǐnɡhánɡ ① 【 ет. 】 ұшақ 

жүргізу; кеме жүргізу (сол туралы 

ғылым).②【зат.】штурман (кемелерді, 

ұшақтарды білетін, басқаратын маман). 

【领花】 lǐnɡhuā【 зат.】①  领结 .②
петлица (формалы киімнің, мыс: әскери, 

темір жол, милиция т. б. жағасына 

тігілетін белгі). 

【领会】 lǐnɡhuì【ет.】түсіну; ұғыну; 

аңғару; байыбына бару; жете ұғыну; ：

很好地～这件的意义  бұл құжаттың 

мағынасын жақсылап аңғару;  把话～错

了 айтқанның мағынасын дұрыс 

түсінбеу. 

【 领 江 】 lǐnɡjiānɡ ① 【 ет. 】  өзен 

фарватер (кеме жүзе алатын арна) 

кемелерді өткізетін.②【 зат.】 лоцман 

(өзенде кемелерді жүргізетін маман). 

【领教】lǐnɡjiào【ет.】①еңбегіне тұру; 

лайық табылу; кеңесі үшін алғыс 

айту：你说得很对，～～!Сіздің сөзіңіз 

толықтай дұрыс,кеңесініз үшін алғыс 

айтамын!   你的好意我～了 Мен сіздің 

мейірбандығыңыз үшін лайық 

табыламын.②кеңес сұрау：我有点事向

您 ～ Мен сізден бір сұрақ жөнінде 

кеңес сұрайын деп едім.③байқап көру; 

сынап білу; сынап көру; сынау; барлау; 

бастан кешіру; бастан өткеру; табу; 

шегу . 

【 领 结 】 lǐnɡjié 【 зат. 】  галстук-

бабочка. 

【领巾】lǐnɡjīn【зат.】 мойын орамал; 

бөкебай; мойынорағыш; шарф; галстук . 

【 领 军 】 lǐnɡjūn 【 ет. 】  жасақты 

басқару; әскерді басқару：率～队去作

战 әскерді соғысқа басқарып апару. 

【领空】lǐnɡkōnɡ【зат.】аймақтық әуе 

кеңістігі. 

【领口】lǐnɡkǒu【зат.】жаға：这件毛

衣 ～ 太 小  мына тоқыма көйлектің 

жағасы тым кішкентай; 敞 着 ～
ағытылған жағамен. 

【领陆】 lǐnɡlù【 зат.】  құрлықтағы 

аймақ. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D2%B1%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D2%B1%D1%88%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80-%D0%B6%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D0%B0%D2%9B-%D1%82%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%84/
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【领路】 lǐnɡlù【 ет.】шығарып салу; 

апару;жолды көрсетіп жіберу：他在前

面 ～ Ол алда жүріп, жол көрсетіп 

отырды; 找一个的人 жол көрсетушіні  

табу. 

【 领 略 】 lǐnɡlüè 【 ет. 】 қызықтау; 

сүйсіну; зауықтану; кәні болу; 

ләззаттану; рақат көру; рақатқа белену; 

сынап көру; сынау：～大自然的美景 

табиғаттың сұлулығына сүйсіну. 

【领情】lǐnɡqínɡ【ет.】ризашылықты 

сезіну; құрметтеушілікті  білдіру：你的

好意我十分～  сіздің жақсы қарым-

қатынасын үшін ризашылығымды 

білдіремін. 

【 领 取 】 lǐnɡqǔ 【 ет. 】 алу; алып 

тұру：～工资 жалақыны алу; ～护照
төлқұжатты алу. 

【领事】 lǐngshì【 зат.】консул (басқа 

мемлекеттің жергілікті өкімет алдында 

өз мемлекетінің және азаматтарының 

мүддесін қорғайтын ресми адамы); 

елшілік; консулдық. 

【 领 事 裁 判 权 】 lǐngshìcáipànquán 

консулдық заңи хұкім; консулдық 

хұкімет. 

【 领 事 馆 】 lǐnɡshìɡuǎn 【 зат. 】
консулдық; консул орналасқан ғимарат. 

【领受】lǐnɡshòu【ет.】алу; қабыл алу; 

қабыл ету; қабылдату; қабылдау; 

мақұлдау：～证书 төлем қолхаты. 

【领属】lǐnɡshǔ【ет.】бағынышты бол; 

бір мекемеге қарасты; бағынған; 

бағынушы; бағыныңқы; бағынышты; 

бодам; бодан; бұйдалаған 

тайлақтай ： ～ 关 系 бір мекемеге 

жатушылық. 

【领水】lǐnɡshuǐ【зат.】①аумақтық су; 

ішкі су.②→领海. 

【领头】 lǐnɡtóu (～儿 )〈口〉【ет.】
алда болу; өнеге беру; үлгі көрсету; 

бірінші болу：这是他领的头 ол бірінші 

болып үлгі көрсетті;     希望你来～ сен 

үлгі көрсететіне  үміттенемін. 

【领土】 lǐnɡtǔ【 зат.】 аймақ; аудан; 

аумақ; жер; маңай; территория; төңірек. 

【领洗】 lǐnɡxǐ 【 ет. 】 шоқындыру; 

шоқыну (христиан дінін ұстаушылар 

қатарына қабылдау жорасы). 

【领先】 lǐnɡxiān【 ет.】 алда жүру; 

бірінші болып жүру; алда жүретін; 

бастаушы; жетекші：～地位 біріншілік; 

озықтық; үздіктік ;  ～上了山 бірінші 

болып тауға көтерілді;    上半场上海

队～  шанхайдық топ жарты таймда 

бірінші болып лидер болды. 

【 领 衔 】 lǐnɡxián 【 ет. 】  бірінші 

қолтаңба; бірінші болып қол қою: ～由

他 бірінші қолтаңбасы болып оның тегі 

тұрды. 

【领袖】 lǐnɡxiù【 зат.】 көсем; саяси 

жетекші; басшы; жетекші; көшбасы. 

【领养】 lǐnɡyǎnɡ【 ет.】 асырап алу; 

бала қылып алу; ұл баланы асырап алу; 

қыз етіп асырап алу: ～ 的 子 女 

асыранды балалар. 

【领有】lǐnɡyǒu【ет.】бар; бар болу; 

қожа болу; қабілеті болу ： ～ 执 照
рұқсат қағазы бар; рұқсат етілген. 

【领域】lǐnɡyù【зат.】①→领土.②жол; 

сала; тарау; ая ：政治～ саяси сала;  这

属 于 科 学 ～ бұл ғылым саласына 

жатады. 

【领章】 lǐnɡzhānɡ【зат.】 ілгек (сырт 

киім ілгегі). 

【领主】 lǐnɡzhǔ【 зат.】 бек; феодал 

(феодализм тұсындағы үстем таптың 

өкілі, меншік иесі); мырза; сеньор; 

сюзерен (феодализм дәуірінде 

бағынышты вассалдардың патшасы 

есебіндегі ірі жер иесі). 

【 领 罪 】 lǐnɡzuì 【 ет. 】 өз кінәнді 

мойындау. 

 

lìnɡ 

 

【另 】lìnɡ①【ес.】 ：～立门户 бөлек 

тұру; ～纸抄写 басқа қағазға көшіріп 

жазу; 这是同一问题的～一方面 бұл сол 

сұрақтың басқа жағы .②副→另外：～

他又给了我一个新的任务 Ол маған 

тағы одан басқа жаңа тапсырма берді.

③ (Lìnɡ) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【另册】lìnɡcè【зат.】 реестр; тізілім 

(іс, мүлік, тізім); жеке тізімдеме. 

【另类】 lìnɡlèi【зат.】   барлығынан 

өзгеше; әдеттегіден тыс; ерекше; 

өзгеше：她打扮得很～Ол әдеттегіден 

тыс ерекше киініп алыпты. 

【另起炉灶】lìnɡqǐlúzào /басқа жолдар 

іздеу; жаңадан бастау, бірақ мүлдем 

басқаша; қайтадан бастау, бірақ басқа 

жолдармен. 

【另外】lìnɡwài①【ес.】  бұдан  басқа; 

осыдан басқа; оның үстіне; одан басқа; 

ол аз болса ：我还要跟你谈～一件事情 

Мен  тағыда сенімен  бұдан басқа тағы 

бір мәселе жөнінде сөйлескім келіп 

отыр.②副 басқа; бөтен; өзге：给词赋

予～意义 сөзге басқа мағына салу. 

【 另 行 】 lìnɡxínɡ 【 ет. 】 айрықша; 

әсіресе; бөтенше; ерек; ерекше; жеке; 

жекеше; өзгеше; бөлек; жеке ：～通知

ерекше хабар беру; ～说明  айрықша 

түсіндіру. 

【另眼相看】 lìnɡyǎnxiānɡkàn / аса 

құрметпен қарау; аса жоғары бағалау. 

 

【令  】1 lìnɡ①【ет.】әмір ету; бұйрық 

беру; бұйыру; жарлық беру; жарлық ету; 

жарлық шашу. ② 【 зат. 】 бұйрық; 

жарлық：下～  бұйрық беру;  军～
әскери бұйрық  . 

③ 【 ет. 】 қозғау; қоздыру; ояту; 

тудыру：～人   发笑 күлдіру; күлкі 

келтіру;  ～人痛心 көңілін қалдыру; 

қынжылту; ренжіту;    ～人不安 қауіп 

тудыру. 

令 2lìnɡ маусым; мезгіл ：夏～ жаз 

мезгілі; 冬～қыз мезгілі. 

令 3lìnɡ ① 〈 书 〉 жақсы; тәуір; 

қайырымды; мейірман; мейірімді; 

рақымды; ： ～ 德 жоғарғы 

рақымшыл; ～ 闻 жақсы абырой. ②
сіздердікі; сіздің; сіздікі. 

【令爱】lìnɡ’ài【зат.】Сіздің қызыңыз. 

【令箭】 lìnɡjiàn【 зат.】  «линцзянь» 

( ерекше өкілдігін ерекшелеу белгі 

ретінде, әскери бұйрықты алған тұлғаға 

берілетін жезл (өкімет, құрметті орын 

белгісі болатын безелген таяқ)). 

【令郎】lìnɡlánɡ【зат.】Сіздің балаңыз. 

【令亲】 lìnɡqīn【 зат.】Сіздің туыс-

туғандарыңыз. 

【令堂】lìnɡtánɡ【зат.】Сіздің анаңыз. 

【令闻】lìnɡwén〈书〉【зат.】абырой; 

абырой-бедел; жақсы атақ. 

【令行禁止 】 lìnɡxínɡjìnzhǐ  қатаң 

заңдар мен бағыттама; директива; 

нұсқау (жоғарғы орынның төменгі 

орынға немесе басқарушылардың қол 

астындағыларға басшылық етіп берген 

бұйрық нұсқаулары). 

【令尊】lìnɡzūn【зат.】Сіздің әкеңіз. 

 

liū 

【 溜   】 liū ① 【 ет. 】 сүргектеу; 

сырғанау; сырғу; тайғақтау; 

тайғанақтау; зымырау; сорғалау; 

сырғанау：～冰 шығыршықты коньки 

тебу; 从 山 坡 上 ～ 下 来  таудың 

баурайынан сырғанап түсу. 

② 【 ет. 】 білдірмеу; жасырыну; 

жасырынып кетіп қалу; зыту; сездірмеу; 

жасырынып кіру; білдірмей кіру; 

сездірмей кіру; ұрланып кіру ：他悄悄

地～走了 Ол ақырын ғана жасырынып 

кетіп қалды;  ～出 (进 )门  қақпадан 

сытылып шығып кетті . 

③ жалама; жатық; жылтыр; тегіс; 

жайнаған; жарқын; жалтыраған; жанып 

тұрған; айнадай ：～光 айнадай тегіс ; 

滑～жылпылдақ; жылтыр; сырғанақ. 

【溜冰】 liūbīnɡ【 ет.】шығыршықты 

коньки тебу. 

【溜冰场】 liūbīnɡсhǎng/  мұз айдын; 

мұз сырғанақ. 

【溜冰鞋】 liūbīnɡхié/  коньки (мұзда 

сырғанап тебу үшін аяқ киімге 

шегеленетін болат я темірден жасалған 

шана табан металл) . 

【溜达】  liū·dɑ〈口〉【ет.】қыдыру; 

серуендеу; қыдырту; қыдырыстау; ：吃

过晚饭，到街上～～ кешке  тамақты 

ішіп алған соң, көшеге шығып 

серуендеу керек. 

【 溜 光 】 liūɡuānɡ 〈 方 〉【 сын. 】
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
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айнадай жайнаған; айнадай тегіс：～水

滑 жалтыраған; жанып тұрған. 

【溜号】 liūhào (～儿 )〈方〉【 ет.】
қашып кету; әскерден қашу; әскерден 

қашып кету . 

【溜肩膀】liūjiānbǎnɡ(～儿)①【зат.】

иығы қисайған адам. ②〈方〉 епті; 

икемді; тәсілқой; ыңғайлы. 

【溜溜儿】liūliūr (～的)〈方〉副 аса; 

ерен; өте; тым; тіпті ：酸～的  өте 

ащы,қышқыл. 

【溜门】 liūmén (～儿 )【 ет.】  үйді 

ұрлау үшін, үйге жып етіп кіру; бұзу; 

бұзып ашу; омыру; ： ～ 子  үй, 

пәтерлерді ұрлайтын ұрлықшы. 

【溜平】liūpínɡ〈方〉【сын.】тегістеу; 

жалама; жатық; жылтыр; тегіс . 

【 溜 须 拍 马 】 liūxūpāimǎ 〈 口 〉
жағымпаздандыру; жәдігөйлену; 

қызықтыру; жағыну; жалбақтау. 

【溜之大吉】 liūzhīdàjí зыту; қашу; 

қашып кету; білдірмеу; жасырыну; 

жасырынып кетіп қалу; сездірмеу. 

【熘】liū【ет.】 крахмал қосып,қуыру; 

тұздықта бұқтыру. 

 

liú 

【刘海儿】liúhǎir【зат.】①(Liú Hǎir) 

Люхай сегіз өлмейтіндердің бірі . ②

орап түйген шаш:   留～шашты орап 

түйіп журу; шаш қою. 

【浏 】liú〈书〉мөлдір; таза. 

【浏览】liúlǎn【ет.】көз жүгірту; көз  

жүгірте қарау： |这本书我只～了一遍 

мен тек қана  мына  кітапты көз жүгірте 

қарап шықтым. 

【浏览器】 liúlǎnqì【 зат.】навигатор 

(навигация маманы); браузер; 

визуализатор. 

【留 】(liú)①【ет.】қалу; сақталу：～

校 университетте жұмыс істеу үшін 

қалу; ～任  бұрыңғы жұмыста қалу;  

他～在农村工作  Ол ауылда жұмыс 

істеймін деп қалды. 

②【ет.】→留学：～英 Ұлыбританияда 

оқу. 

③ сақ болу; зейін; назар; ықылас; 

ілтипат; бағу; байқау; қарау; көзіне 

қарау：～心 байқау; зейін болу; ～神
абай болу. 

⑤ 【 ет. 】 қалдырып кету; кідірту; 

тоқтату; ұстап қалу; тастап кету：～客

人吃饭  қонақты түскі ас ішу үшін 

қалдырып кету;     把自己的孩子们～在

农村  өз балаларын ауылда қалдырып 

кету. 

⑥【ет.】қалдыру; сақтап қою：这件礼

物我不能～  мен бұл сыйлықты өзіме 

қалдыра алмаймын. 

⑦【ет.】қалдыру; тастау：他给你～了

个条儿 Ол сізге хат қалдырып кетті.⑧

(Liú)【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【 留 别 】 liúbié 〈 书 〉【 ет. 】 

айрылысқан кезде ескерткіш ретінде 

қалдыру. 

【 留 步 】 liúbù 【 ет. 】 өтінемін, 

шығарып салманыз! 

【 留 成 】 liúchénɡ ( ～ 儿 ) 【 ет. 】

кәсіпорын қорына ақшалай бөлу：～收

益 бөлінбеген пайда. 

【留传】 liúchuán【 ет.】 айтып беру; 

алып беру; беру; табыс ету;өзінен кейін 

қалдыру. 

【留存】liúcún【ет.】сақтауға қалдыру; 

қорғауға беру ： ～ 收 益  бөлінбеген 

табыс;   ～收益表  бөлінбеген табыс 

жөнінде есеп;  ～  联  түпнұсқалық 

көшірме. 

【留待】liúdài【ет.】кейінге қалдыру; 

қоя тұру. 

【 留 得 青 山 在 ， 不 怕 没 柴 烧 】

liúdéqīnɡshānzài ， bùpàméicháishāo 

егерде күш бар болса,қайтадан бастауға 

болады. 

【留都】liúdū【зат.】 бұрыңғы астана. 

【留后路】liúhòulù(～儿)/ шегіну жолы. 

【留级】liújí【ет.】 екінші жылға қалу; 

екі жыл бір сыныпта қалған бала . 

【留恋】liúliàn【ет.】берілу; жабысу; 

жақсы көру; үйрену; үйір болу; 

құштарлық; іңкәрлік ：～故土 туған 

жерге құштарлық; ～ 不 舍 қоштасу 

аянышты. 

【留门】 liúmén 【 ет. 】  есікті бос 

қалдыру. 

【留难】liúnàn【ет.】кедергі келтіру; 

біреуге қасақана бөгет жасау：百船～ 

барынша біреуге қасақана бөгет жасау. 

【留念】 liúniàn 【 ет. 】  ескерткіш 

ретінде,ескерткішке сыйлау：合影～ 

ескерткіш ретінде бірге суретке түсу. 

【留鸟】liúniǎo【зат.】қыстап қалатын, 

отырықшы құстар. 

【留情】liúqínɡ【ет.】мейірбандықпен 

қарау; аяу; есіркеу; жан ашу; мүсіркеу; 

рақым ету：请～ мейірбан болыңыз; 对

敌人毫不～жауға аяушылық етпеу. 

【 留 任 】 liúrèn 【 ет. 】 қызметін 

қалдыру：革职～ дәрежесінен айырып, 

қызметін қалдыру. 

【留神】liúshén【ет.】көзіне қарау; сақ 

болу; абай болу：吃东西要～ тамақ 

жегенде абай болу керек;        同他相处

可得～  онымен бейқам болмау керек; 

сақ болу керек. 

【留声机】 liúshēngjī【зат.】патефон; 

граммофон (күйтабаққа жазылған 

дыбыстарды сөйлететін музыкалық 

аппарат). 

【留守】liúshǒu【ет.】①наместниктік.

② қорғаныс пен байланыс үшін 

қалдыру：～部队 тылда қорғаныс пен 

байланыс үшін қалған жасақ;  ～处 

тылдағы басқарма. 

【留宿】liúsù【ет.】①қонуға қалдыру; 

түнеуге қалдыру.②қонып қалу; түнеп 

қалу. 

【留题】 liútí  【 зат.】 жазба, жазу 

қалдыру. 

【 留 尾 巴 】 liúwěi·bɑ белгілі бір 

мәселені, сұрақты бітпеген түрде 

қалдыру. 

【留心】liúxīn【ет.】сақ болу; зейін; 

назар; ықылас; ілтипат; бағу; байқау; 

қарау ：～孩子们的教育 балалардың 

тәрбиесіне көңіл бөлу;     ～国际局势
халықаралық жағдайды байқау. 

【留学】liúxué【ет.】 шетелде, шетел 

мемлекеттерде оқу：～生 шет елде 

оқитын студент. 

【留学生】liúxuéshēnɡ【зат.】шет елде 

оқитын студент. 

【留言】 liúyán【 ет.】хат, хабарлама 

қалдыру：请在“滴”声后留言  дыбыс 

сигналынан кейін хабарлама 

қалдырыңыз;   ～板 пікір айту  кітабы. 

【留一手】 liúyīshǒu (～儿 ) құпия 

сақтау ： 在 生 产 上 ～ өндірістік  

құпияны жасыру, білдірмеу. 

【 留 医 】 liúyī 【 ет. 】 ауруханаға 

жатқызу：～院 ауруханаға жатқызу. 

【留意】 liúyì【 ет.】 сақ болу; елеу; 

елеп-ескеру; ескеру; зер салу; иғтибар 

ету ：～每一项细节 әрбір ұсақ-түйекке 

ескеру . 

【 留 影 】 liúyǐng ① 【 ет. 】 естелік 

фотографиялық сурет түсіру ：在天安

门 前 留 个 影 Тяньаньмэнь алдында 

жасалынған естелік фото сурет. ②

【зат.】естелік фотографиялық сурет. 

【留用】liúyònɡ【ет.】қалдырып кету; 

тастап кету; қалдыру：～人员. 

【 留 余 地 】 liúyúdì оңтайландыру 

мүмкіндігін өзіне сақтау. 

【留驻】liúzhù【ет.】болу; жату; келіп 

кету; тұру. 

【流 】1 liú①【ет.】ағу; ағып кету; су 

өту; құйылу; сорғалау; төгілу; үзбей 

ағу ：～汗 тері сорғалап тұр; ～血
қанау; қан ағу; қансырау. 

②болу; айналу; айналып кету; әурілу; 

өзгеріп кету：～为盗匪  қарақшыға 

айналу. 

③ ағым; ағын; ағыс; астау; сел; 

тасқын  ：在河的中～  өзен ортасында;     

急～топан су. 

④ сорт; сұрып; топ：第一～的作家

бірінші дәрежелі жазушы;     第三～的

货色  үшінші сортталған тауар.⑤(Liú)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【流弊】 liúbì【зат.】айып; жарамсыз 

қылық; кемістік; көргенсіздік; ұят; 

жетіспеушілік ： 产 生 ～ жарамсыз 

қылық тудыру. 

【流变】 liúbiàn【ет.】ауысу; мүлдем 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%B3%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D2%A3%D0%BA%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83/
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өзгеру; өзгеру：～学 реология.. 

【流别】 liúbié【 зат.】① бұтақтану; 

тарамдану; тармақтану. ② фракция 

(саяси партияның парламентте т. б. өз 

партиясының саясатын жүзеге асыру 

үшін қойылған уәкілдерінің тобы). 

【流播】liúbō〈书〉【ет.】белгілі болу; 

таралу; әйгілі болу. 

【流布】liúbù【ет.】кеңею; таралу：～

各地 барлық жерде кең таралу. 

【流产】 liúchǎn【 ет.】① түсік; іш 

тастау; аборт; түсік; іш тастау (екіқабат 

әйелдің баласын түсіруі; малдың іш 

тастауы). 

②пәлеге ұшырау; сәтсіздікке ұшырау; 

жолы болмау; орындалмау . 

【 流 畅 】 liúchànɡ 【 сын. 】 жатық; 

майда; байыпты; қисынды; ұғымды; 

ұйқас ：文字写得很～жатық жазылған. 

【流程】 liúchéng【 зат.】 технология 

(материалды өңдеу, оның шеберлік 

тәсілдерін жақсы білудің жиынтығы). 

【 流 传 】 liúchuán 【 ет. 】 ұрпақтан 

ұрпаққа берілу; таралу; жайылу; тарау; 

ауыздан ауызға：～到今  біздің күнге 

дейін жету;    城里～一些流言 қалада 

өсек тарады. 

【流窜】liúcuàn【ет.】 жүгіру; қашып 

құтылу; қашып кету：～作案 ойран 

салу; ойрандау; талқандау ;  ～ 犯
қашқын қылмыскер. 

【流弹】 liúdàn【 зат.】 қақтыма оқ; 

қаңғырған оқ (кездейсоқ келіп тиген оқ). 

【流荡】liúdànɡ【ет.】①→流动.②→

流浪. 

【 流 动 】 liúdònɡ 【 ет. 】 ① ағу; 

ағым;ағыс ： 空 气 ～ ауа ағысы. ②
айналма; айналмалы; айналым; 

айналымдық; жазылмалы; суырмалы; 

көшпелі ：～资本 айналма капитал; 

айналым капиталы;  ～医院 көшпелі 

аурухана;    ～ 的 生 活 көшпелі 

өмір;    ～图书馆 көшпелі кітапхана. 

【 流 动 资 产 】 liúdònɡzīchǎn /өтімді 

қаражат. 

【流动资金】 liúdònɡzījīn/ айналма 

қаржы; айналмалы қаражат. 

【流毒】 liúdú①【 ет.】 /зиянды әсер 

ету：～无穷 зиянды әсер әкеліп соғу.②
зиянды  әсер; заһар; зәр; зәрлі зат; у; 

улы; жұқпалы; жұқпалы ауыру; індет：

肃清～ зиянды әсерді жою; 封建礼教

的～феодализмнің зиянды әсері. 

【流芳】 liúfānɡ〈书〉【 ет.】 өзінен 

кейін жақсы атақ қалдыру. 

【流放】 1iúfànɡ 【 ет. 】 айдау; жер 

аудару. 

【流放】2liúfànɡ【ет.】 ағызу; сумен 

сал ағызу. 

【流风】 liúfēnɡ〈书〉【 зат.】 әдет-

ғұрпы; ғұрып; дәстүр; жол; жора; 

жоралғы; жөн; кәде; салт; салт-

сана：～善政 жақсы ғұрып және жақсы 

басқарма. 

【流光】 liúɡuānɡ〈书〉【зат.】①кез; 

мезгіл; мерзім; уақыт. ② жалтыл; 

жалтыр; жарқыл; жылтырауық; 

жарқылдақ. 

【 流 会 】 liúhuì 【 ет. 】 жиналым; 

кворумның (мәжіліс шешімінің заңды 

болуы үшін қатысушылар санының 

жеткілікті болуы) болмауына 

байланысты жиналыс болмады. 

【流金铄石】liújīnshuòshí сұйықтықты 

металлға айналдырып және тасты еріту. 

【 流 寇 】 liúkòu 【 зат. 】 талаушы; 

шапқыншы. 

【流浪】 liúlànɡ【 ет.】 ел кезу; жер 

тану; жиһан кезу; жолаушылау; кездіру; 

кезу; қаңғыбастану; қаңғымалау; 

қаңғыру; саяхат жасау; саяхат қылу; 

саяхаттау：～ 生活 қаңғыма өмір; ～街

头 панасыз күнін өткізу. 

【流离】liúlí〈书〉【ет.】басқа жерге 

шығу; жаңа орынға қоныстану; көшу; 

көшіп қону; көшіп кіру; қоныс аудару. 

【 流 离 失 所 】 liúlíshīsuǒ үйсіз 

қанғыбасқа айналу. 

【流丽】 liúlì【 сын.】  әдемі және 

байсалды; бірқалыпты;. 

【流利】liúlì【сын.】①ерікті; жүгірте; 

тез; байыпты; қисынды; ұғымды; 

ұйқас ：文章写得～  мақала қисынды 

түрде жазылған; 他的英语说得很～ Ол 

ағылшын тілінді емін-еркін сөйлейді.②

еркін; қиналмай; мүдірмей：书写～
қаламұш еркін жазылады. 

【流连】liúlián【ет.】берілу; салыну; 

шому; әуестену; берілу; елігу; илігу; 

құмарту：～忘返 өзін-өзі ұмыта берілу. 

【流连】 liúliànɡ【 зат.】① трафик.②

шығын; шығыс：水～су шығыны ; 大

【мөл.】～барынша шығын. 

【流露】 liúlù【ет.】білдіру; көрсету; 

айтып беру; сөйлеу：～出真说的心情 

өз қуанышын білдіру; ～出对祖国的热

爱 отанға деген сүйіспеншілік көрсету. 

【流落】 liúluò【 ет.】 адақтау; кезу; 

қаңғыбастану; қаңғыру; тентірету; 

шарлау (бір жерге тұрақтамай 

қаңғырып жүру)：～他乡  бөтен елде 

кезіп жүру. 

【流氓】liúmánɡ【зат.】диуана; қаңғы; 

қаңғыма; қаңғыбас; кезбе; мүсәпір; 

бейбастақ; бұзақы; бұзық; бұзылған; 

алаяқ; жылпос; кәпір; суайт; 

сұмпайы ： ～ 集 团   бұзақылық 

тобы;  ～无产阶级 люмпен-пролетариат 

(капиталистік елдердегі табынан 

айрылған, азғындаған адамдар, 

қаңғыбастар, жалаңаяқтар, 

қайыршылар) . 

【 流 氓 无 产 者 】 liúmánɡwúchǎnzhě 

табынан айрылған элемент;   

тапсызданған (өз табымен байланысын 

бүтіндей үзген, қоғамдык жұмысқа 

ешқандай қатыспайтын, ниеті 

азғындаған). 

【流民】liúmín【зат.】ауғын; босқын; 

қашқын. 

【流明】liúmínɡ【мөл.】люмен (сәуле 

өлшегіш).［英 lumen］ 

【流年】 liúnián【зат.】①〈书〉кез; 

мезгіл; мерзім; уақыт;  жыл：似水～тез 

өтетін кез.② несібе; пешене; тағдыр; 

жағдай; хал：～不利 сәтсіз кезең. 

【流派】liúpài【зат.】ағым; ыңғай. 

【流盼】liúpàn【ет.】көздің қиығымен 

қарау. 

【 流 气 】 liú·qì 【 сын. 】 кезбелік; 

каңғырушылық; қаңғыбастық; 

қыдырымпаздық; бұзықтық қылық; 

бұзықтық іс. 

【流散】 liúsàn【ет.】жайылу; арылу; 

бытырау. 

【流沙】 liúshā【 зат.】① борпылдақ 

құм.②шөгінді құм.③қорыс. 

【流失】 liúshī【 ет.】①шайылдыру; 

шайылттыру; шайылту; шайылу.②жел 

қақтыру. ③ жойылу; кему ： 水 土 ～
топырақтың азуы; топырақ эрозиясы. 

【流食】liúshí【зат.】сұйық тағамдар. 

【流矢】 liúshǐ 〈书〉 қақтыма оқ; 

қаңғырған оқ (кездейсоқ келіп тиген оқ). 

【流逝】 liúshì【 ет.】 зымырап өту; 

зырғу：时光～уақыт зымырап өтуде. 

【流水】liúshuǐ【зат.】①ағын су：～

潺 潺 өзен суының сылдыры. ②
ағылмалы; ағымдық; арналы; 

түйдектік ： ～ 作 业 ағылмалы әдіс; 

толассыз әдіс; ～ 生 产  өндірістің 

ағылмалы әдісі. 

【 流 水 席 】 liúshuǐxí 【 зат. 】
қонақтардың келуі. 

【流水线】liúshuǐxiàn【зат.】тасқынды 

желі. 

【流水账】liúshuǐzhànɡ【зат.】①кіріс-

шығыс кітапшасы.②ағымдағы есепшот 

(банкідегі ақша есепшоты). 

【流水作业】 liúshuǐzuòyè/ тасқынды 

өндіріс; түйдекті өндіріс (қайсыбір 

бұйымның үздіксіз қарқынды өндіріс 

үдерісі барысында өндірілуі). 

【流苏】 liúsū 【 зат. 】 шашақ; шоқ 

шашақ. 

【流俗】liúsú【зат.】әдет-ғұрып; салт-

дәстүр. 

【 流 速 】 liúsù 【 зат. 】 ағыс 

жылдамдығы. 

【流淌】liútǎnɡ【ет.】ағым; ағын; ағыс. 

【流体】liútǐ【зат.】сұйық денелер: ～

力学 гидромеханика (сұйықтықтардың 

қозғалысы мен тепе-теңдігі заңдарын 

зерттейтін механика саласы);  ～压力计
манометр (тұйық кеңістіктегі, мыс. 

қазанның ішіндегі судың, будың, 

газдың қысым күшін өлшейтін аспап) . 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BA/
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【 流 通 】 liútōnɡ 【 ет. 】 ① айналу; 

айналым; айналыс; ауысып айналу; 

айналма; айналып жүру; жүріп тұру：

空气～ ауа айналмасы; 货币～ ақша 

айналуы; ақша айналымы; 商 品 ～

тауарлардың ауысып айналуы.② тауар 

айналымы (халық шаруашылығындағы 

тауарлардың айналымы). 

【流亡】 liúwáng【ет.】біржола кету; 

қайырылып қарамау; қараспау; тастап 

кету; тастату; тастау：～海外 шетел 

елге біржола кетіп қалу; ～ 政 府
эмигранттық үкімет. 

【流徙】 liúxǐ【ет.】①кезу; қаңғыру; 

тентіреу;бір жерден бір жерге көшіп 

жүру .②〈书〉 қуып жіберу; қуып 

шығу; айдап әкету. 

【流线型】 liúxiànxínɡ【 зат.】 сүйір 

форма. 

【 流 向 】 liúxiàng 【 зат. 】 ① ағын 

бағыты.②дамудың бағыты; тенденция. 

【流泻】 liúxiè【ет.】ағу; ағып кету; 

ағыл-тегіл төгілу ： ～ 【 мөл. 】
суағардың көлемі. 

【流星】-1liúxīnɡ【зат.】ақпа жұлдыз; 

метеор (аққан жүлдыз — аспан 

әлемінен жер атмосферасына жарқ 

еткен заттың көрінісі). 

【流星】-2liúxīnɡ【зат.】①  «люсин» 

(ежелгі қарудың түрі). ② суы бар 

тостағанмен жонглерлік ету. 

【流星尘】liúxīnɡchén /  метеор тозаңы. 

【流星雨】 liúxīnɡyǔ【 зат.】  метеор 

жаңбыры. 

【流刑】 liúxínɡ【 зат.】 айдалу; жер 

аудару; жер ауу. 

【 流 行 】 liúxínɡ 【 ет. 】 жиі 

қолданылатын; көп таралған; жекей; 

мода; сәнді：～色 сәнді түс;  ～音乐
поп-музыка (жеңіл эстрадалық 

музыканың анық ырғақты, 

коммерциялық табысқа жетуді көздеген 

әр түрлі стильдері мен бағыттарының 

атауы);   ～起来 сәнді болу. 

【流行病】 liúxínɡbìnɡ【 зат.】 індет; 

эпидемия (жұқпалы аурудың кең тарап 

жайылуы): ～ 学 эпидемиология 

(жұқпалы аурулардың шығуы, дамуы 

туралы және олардан алдын ала 

сақтану және күресу жөніндегі 

шараларды зерттейтін ғылым);  ～学者
эпидемиолог (эпидемиология маманы). 

【 流 行 歌 曲 】 liúxínɡɡēqǔ /әйгілі, 

белгілі өлең; хит. 

【流行色】liúxínɡsè【зат.】 сәнді түс. 

【流行性腮腺炎】liúxínɡxìnɡsāixiànyán 

мысқыл; шошқаборық (құлақ безі 

талаурағаннан алқым ісетін жұқпалы 

ауру). 

【 流 行 语 】 liúxínɡyǔ 【 зат. 】 жиі 

қолданылатын сөз; қазіргі жаргон 

сөздер . 

【流血】 liúxuè【ет.】қанау; қан ағу; 

қансырау; қан кету：他鼻子～  Оның 

мұрнынан қан кетіп жатыр;        止住～  

қан кетуін тоқтату. 

【流言】liúyán【зат.】қауесет; лақап; 

сыбыс; сыпсың; хабар; өсек; жалған; 

өтірік; суайт：～蜚语  сыбыс және өсек; 

散布～өсек тарату. 

【流溢】 liúyì【 ет.】 аса толып кету; 

кернеу; толу; су тасу. 

【流萤】liúyínɡ【зат.】 ұшатын жарық 

қоңыз (қараңғыда жалтырап жүретін 

қоңыз). 

【流域】 liúyù【 зат.】 ала: 长江～
Янцзы өзенінің алабы. 

【 流 质 】 liúzhì ① 【 сын. 】 сұйық 

тағам：～食品 сұйық; сұйық тағам.②

【зат.】сұйықтық. 

【流转】liúzhuǎn①【ет.】көшу; көшіп 

жүру;  бір жерге тұрақтамай; қоныс 

ауыстыра беру：～四方 дүние тентіреп 

кету. 

② 【 ет. 】 айналым (еселеп өндіру, 

пайда түсіру мақсатымен ақша-

қаржыны, тауарды айналысқа жіберу):  

商 品 ～ тауар айналымы (халық 

шаруашылығындағы тауарлардың 

айналымы). 

【 琉 璃 】 liú·li 【 зат. 】 әшекей; 

жылтырақ (ыдыстың іші-сыртын 

жалататын, сырлайтын жылтыр зат). 

【琉璃瓦】liú·liwǎ【зат.】жабынқыш; 

черепица (үй жабатын жұқа қатырма 

балшық). 

【硫 】liú【зат.】S(sulphur) күкірт : ～

酐  күкірт ангидриді (су қосқанда 

қышқылтымға айналатын құрғақ тотық). 

【硫化】liúhuà【ет.】күкіртті; сульфит 

(күкірт қышқыл тұзы). 

【 硫 化 橡 胶 】 liúhuàxiànɡjiāo  

ысытылған каучук. 

【馏分】 liúfèn【зат.】фракция (түрлі 

температурада қайнатқанда сұйықтық 

қосындысының бөлінетін бөлшектері). 

旒 liú  шашақ; шоқ шашақ. 

【骝】 liú  сарғыш  жүнді ат қара 

жалымен,қара құрығымен. 

【 榴 弹 】 liúdàn 【 зат. 】 граната 

(жарылғыш снаряд). 

【榴弹炮】 liúdànpào【 зат.】 гаубица 

(аспандата ататын қыша діңгекті ауыр 

зеңбірек). 

【榴火】 liúhuǒ〈书〉【 зат.】 анар, 

ашық қызыл түс . 

【 榴 莲 】 liúlián 【 зат. 】  дуриан 

(тропикалық жеміс). 

【榴霰弹】liúsǎndàn【зат.】шрапнель 

(зеңбірек отының бытыралы). 

【飗  】 liú ［飗飗］ (liúliú) 〈书〉

【сын.】суылдау. 

【镏  】 liú［镏金］ (liújīn)【 ет.】
апталған алтын; жалатылған алтын.  

【瘤 】liú【зат.】домбық; ісік：毒～
кеселді ісік . 

【瘤胃】 liúwèi【 зат.】 қарын (күйіс 

қайтаратын айуандардың асқазанының 

жалбыршақ қарыны). 

【瘤子】liú·zi〈口〉【зат.】томпақ; ұра; 

ісік. 

【镠    】liú〈书〉қызыл алтын. 

【 鎏 】 liú 〈 书 〉 ① інжу моншақ 

салпыншақтар.②→“镏”(liú). 

 

liǔ 

【柳  】liǔ①【зат.】тал; үйеңкі.②тал 

қабығы. ③ (Liǔ) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【柳编】liǔbiān【зат.】өрім; тоқыма. 

【柳眉】 liǔméi【зат.】қастар талдың 

жапырақтары секілді әдемі, әсем. 

【柳条】 liǔtiáo (～儿 )【 зат.】 тал 

шыбық; үйеңкі шыбық бұтақтары. 

【柳絮】liǔxù【зат.】талдың түбіті. 

【柳腰】 liǔyāo【 зат.】 бұралаң бел; 

майысқақ бел. 

【绺  】liǔ(～儿)【мөл.】бұрым (шаш); 

байлам; бір буда; түйін; шоқ. 

【 锍     】 liǔ 【 зат. 】 сульфоний 

(радикал). 

【罶 】liǔ〈书〉морға; тұтқыр (балық 

ұстау үшін тал, шиден я сымнан 

тоқылған ау сияқты тұтқыр). 

 

 

liù 

【六 】liù【сан.】 ①алты: ～～三十～

алты жердегі алты – отыз алты;     ～个

人一起走 алты кісі болып жүру.②

алтыншы:  一 月 ～  日 қаңтардың 

алтыншы күні. 

【六部】liùbù【зат.】 алты министрлік 

(吏, 户, 礼, 兵, 刑, 工). 

【 六 朝 】 LiùCháo 【 зат. 】 алты 

династия кезеңі  

【六畜】liùchù【зат.】 үй жануарлары; 

малдар мен асыранды құстар; ұсақ 

мақұлықтар. 

【六腑】 liùfǔ【 зат.】  адамның алты 

ішкі мүшелері. 

【六根】liùɡēn【зат.】 алты индрий. 

【六合】liùhé〈书〉【зат.】бүкіл әлем. 

【 六 六 六 】 liùliùliù  гексахлоран; 

гексахлорциклогексан. 

【六亲】liùqīn【зат.】ағайынгершілік; 

ағайындық; жақындық; тектестік; 

туысқандық; туыстық. 

【六亲不认】 liùqīnbúrèn туыстықты, 

ағайындықты мойындамайтын адам; 

қатыгез адам; мейірімсіз адам; 

рақымсыз адам. 

【六神】 liùshén【 зат.】люшэнь-вань 

(ауыртпайтын дәрілер; ауыруды 

сездірмейтін дәрілер). 

【六神无主】liùshénwúzhǔ беті қайту; 

еңсесі басылу; еңсесі түсу; жүні 

жығылу; ынжұрғасы түсу; ынта-жігері 

түсу. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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【六书】 liùshū【 зат.】  иероглифтің 

алты категориясы (пиктограмма, 

символ, идеограмма,фонограмма, кірме 

сөздер, нұсқа). 

【六弦琴】 liùxiánqín 【 зат. 】 гитар 

(ішекті музыкалық аспап). 

【 六 一 儿 童 节 】 Liù-YīÉrtóngJié 

халықаралық балалар қорғау күні (1 

маусым күні). 

【六艺】liùyì【зат.】①өнер ( этикет, 

математика, каллиграфия, музыка, 

садақпен ату, атты меңгеру). ②
конфуцийшілдік «алты кітап». 

【六指儿】liùzhǐr【зат.】алты бармақ. 

【碌  】 liù［碌碡］ (liù·zhou)【зат.】 

тасты соққы (өсімдік соғатын соққы 

таяқ). 

【遛 】liù【ет.】①қыдыру; бой жазу; 

саяттау; сейілдеу; серуендету; 

серуендеу：～大街 көшеде серуендеу; 

下午到市场～了一趟  түскі тамақтан 

соң базарға серуендеді. ② қыдырту; 

қыдыру; қыдырыстау; серуендеу. 

【遛马】liùmǎ【ет.】 аттарды жүргізу. 

【遛鸟】liùniǎo【ет.】 үй құстарымен 

бірге серуендеуге шығу. 

【遛弯儿】 liùwānr【 ет.】 бой жазу; 

саяттау; сейілдеу; серуендету; 

серуендеу. 

【遛早儿】 liùzǎor【 ет.】  таңертенгі 

серуендеуге шығу. 

【馏 】liù【ет.】ысыту; ысытысу; буға 

ұстап жұмсарту; булап жіберу . 

【溜 】-1 ①【зат.】 ағыс：大～қатты 

ағыс|河里～很大 өзеннің ағысы қатты.

②〈方〉【сын.】 дереу, шапшаң：走得

很～жүрісі шапшаң.③үйдің төбесіне 

жауатын жаңбыр：檐～суағар|承～су 

ағызатын науа.④ су ағызатын науа：

水～су ағатын құбыр.⑤(～儿)【мөл.】 

қатар, рет：一～三间房 үш үй бір 

қатарда тұрды.⑥(～儿)【зат.】 жақын 

жерде：这～的果木树很多 жақын 

жерде жеміс ағаштары көп.⑦〈方〉

【ет.】 жаттықтыру：～嗓子 дауысты 

жаттықтыру. 

【溜 】-2liù〈方〉【ет.】 жабу, сылау ;

墙砌好了，就剩下～缝了 қабырға 

жақсы қаланды, тек тесіктерді жабу 

ғана қалды. 

【镏 】liù［镏子］(liù·zi)〈方〉【зат.】

жүзік, сақина：金～алтын жүзік. 

【鹨 】 liù【зат.】 бала қырғауыл. 

【蹓】 liù【ет.】  серуендеу：～大街
көше бойымен серуендеу. 

 

 

lónɡ 

【龙】 lóng ①【 зат. 】  айдаһар. ②

императорлық ： ～ 廷 императорлық 

сарай.③айдаһарға ұқсас：～舟 айдаһар 

кемесі|～灯 айдаһар пішінді шам.④

ежелгі репитилиялар.⑤(Lónɡ)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【龙船】 lónɡchuán【 зат.】  айдаһар 

пішінді қайық. 

【龙胆】lónɡdǎn【зат.】 өсімдік атауы. 

【 龙 胆 紫 】 lónɡdǎnzǐ 【 зат. 】 

генцианвиолет. 

【龙灯】 lónɡdēnɡ 【 зат.】  айдаһар 

пішінді шамдар：耍～айдаһар пішінді 

шамдармен би. 

【龙飞凤舞】 lónɡfēifènɡwǔ /көсілте 

жазылған жазу. 

【龙宫】 lónɡɡōnɡ 【 зат.】  айдаһар 

патшаның салтанатты сарайы. 

【龙骨】 lónɡɡǔ【 зат.】① белағаш, 

киль.②  қазып алынған жануарлардың 

тасқа айналған сүйектері.③киль. 

【龙井】 lónɡjǐnɡ【 зат.】 «Лунцзин» 

жасыл шайы. 

【龙卷】lónɡjuǎn【зат.】 құйын, боран. 

【龙卷风】lónɡjuǎnfēnɡ【зат.】 құйын. 

【龙脑】 lónɡnǎo 【 зат. 】  камфол, 

борнеол. 

【 龙 山 文 化 】 Lónɡshānwénhuà 

/«Луңшан мәдениеті». 

【 龙 生 九 子 】 lónɡshēnɡjiǔzǐ/ 

ағайындылар болса да әр түрлі. 

【 龙 潭 虎 穴 】 lónɡtánhǔxué /қауіп-

қатерлі жер, апан. 

【龙套】 lónɡtào【 зат.】① қосалқы 

әртістің театрлық киімі. ②  қосалқы 

әртіс. 

【龙头】1 lónɡtóu【зат.】①шүмек.②

〈方〉велосипед тұтқасы, руль. 

【龙头】2lóngtóu【зат.】①бастаушы, 

жетекші ：～产品 жетекші өнім. ②

〈方〉көрнекті көсем. 

【龙王】Lóngwánɡ【 зат.】  айдаһар-

патша, жауын патшасы, мұхит патшасы. 

【龙虾】 lónɡxiā【 зат.】  қышқыссыз 

шаян, лангуст, омар. 

【龙涎香】lónɡxiánxiānɡ【зат.】 амбра. 

【龙须面】 lónɡxūmiàn【 зат.】  жұқа 

лапша. 

【龙眼】 lónɡyǎn 【 зат. 】① лонган, 

айдаһар көзі.②лонган, айдаһар көзінің 

жемісі . 

【龙爪槐】lónɡzhǎohuái【зат.】 жапон 

жылауық ақмиясы. 

【龙争虎斗】lónɡzhēnɡhǔdòu/ күштері 

тең қарсыластардың қатты тартысы. 

【龙钟】 lónɡzhōnɡ 〈书〉【 сын. 】 

қаусаған：老态～қаусаған түр. 

【 龙 舟 】 lónɡzhōu 【 зат. 】 айдаһар 

пішінді қайық：～竞渡 айдаһар пішінді 

қайықтардың жарысы. 

【茏葱】 lónɡcōnɡ 【 сын.】  қалың, 

қаулап өсу：林木～қалың орман. 

【珑璁】lónɡcōnɡ〈书〉【ел.】/ нефрит 

зыңылы. 

【珑玲】 lónɡlínɡ〈书〉①【 ел.】 

нефрит, металл зыңылы. ②【 сын.】 

жалтылдаған. 

【栊 】lónɡ〈书〉①терезе：房～үйдің 

терезесі.②торлы орын, қаша. 

【砻   】  lónɡ〈方〉①【 зат.】  қол 

жармалағыш. ② 【 ет. 】 қабығын 

аршу：～了两担稻子 екі 50 кг. күріш 

аршылды. 

【砻糠】lónɡkānɡ〈方〉【зат.】 мекен, 

топан. 

【竜 】lónɡ①〈书〉同“龙”.②жердің 

атауы. 

【聋 】 lónɡ【сын.】 кереңдік, керең 

болу：～哑 керең-мылқау|. 

【聋子】lónɡ·zi【зат.】 саңырау адам. 

【笼  】 lónɡ①【 зат.】  тор：竹～

бамбук торы.②абақты：囚～абақты.③

【зат.】 тамақ пісіруге арналған тор：

小～包子 кішкентай баоцзы.④ 

 

〈方〉【ет.】басып алу, алу：～着手
басып алу. 

【笼火】lónɡhuǒ【ет.】 от жағу：今天

不冷，甭～了 Бүгін суық емес, от 

жағудың керегі жоқ. 

【笼屉】 lónɡtì【 зат.】  шеңбері бар 

тор(буда пісіруге). 

【笼头】lónɡ·tou【зат.】 жүген. 

【 笼 中 鸟 】 lónɡzhōnɡniǎo 【 зат. 】 

еріксіз, тордағы құстай. 

【笼子】lónɡ·zi【зат.】 / тор. 

【 笼 嘴 】 lónɡ·zui 【 зат. 】  тұмаға, 

тұмсық тор. 

【 隆  】 lónɡ ① айбынды ： ～ 重

салтанатты.② гүлдену：兴～ табысқа 

жету| ～ 盛 гүлденген. ③ қатты, 

терең：～冬 қатты қыс|～情厚谊 берік 

достық.④шығып тұру：～起 шығып 

тұру. 

【 隆 冬 】 lónɡdōnɡ 【 зат. 】  қатты 

қыс：～季节 қатты қыс маусымы. 

【隆隆】 lónɡlónɡ 似声  /гүрсілдеу, 

дүрілдеу：炮声～зеңбіректің гүрсілі. 

【 隆 情 】 lóngqínɡ 【 зат. 】 ықылас, 

үлкен мейірбандық. 

【隆乳】lónɡrǔ【ет.】 емшекті үлкейту. 

【隆盛】 lónɡshènɡ〈书〉【 сын.】①

гүлдену：国势～ елдің қуаты өсті.②
салтанатты. 

【隆胸】 lónɡxiōnɡ【 ет.】  емшекті 

үлкейту. 

【 隆 重 】 lónɡzhònɡ 【 сын. 】 

салтанатты ： ～ 的 典 礼 салтанатты 

рәсім. 

【隆准】lónɡzhǔn〈书〉【зат.】 үлкен 

мұрын. 

【漋 】lónɡ 永漋河(Yǒnɡlónɡhé) Хубэй 

пров. жер. 

【癃 】lónɡ①〈书〉еңкейген, бүкір：

疲～өлмелі.②зәрдің тоқтауы. 

【癃闭】lónɡbì【зат.】 зәрдің тоқтауы. 

【窿  】 lónɡ 〈方〉【 зат. 】  көмір 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D2%9B%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%83/
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шығарылып жататын жер：清理废～
жарамсыз көмір шығарылған жерді 

жабу. 

 

 

lǒnɡ 

 

【 陇  】 Lǒnɡ ① Луншань тауы. ②

【зат.】 Ганьсу пров. 

【 陇 剧 】 lǒnɡjù 【 зат. 】  биі бар 

музыкалық драма. 

拢(攏) lǒnɡ①【ет.】жұму, жабу：他笑

得 嘴 都 合 不 ～ 了 . ② 【 ет. 】 

жақындау：～岸 жағаға келіп тоқтау.③

【ет.】 жинақтау：～账 есепшоттарды 

жинақтау.④【ет.】жинау, байлау：～

音 резонанс жасау|归～жинау.⑤【ет.】 

тарау ：她用梳子～了～头发 Ол 

тарақпен шашын тарады. ⑥ (Lǒnɡ)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【拢岸】lǒnɡàn【ет.】 тақалу, тірелу. 

【拢共】lǒnɡɡònɡ副 жинап келгенде：

镇上～不过三百户人家. 

【 拢 音 】 lǒnɡyīn 【 ет. 】  резонанс 

жасау ： 在 露 天 剧 场 唱 不 ～ ашық 

эстрадада резонанссыз өлең айту. 

【拢子】lǒnɡ·zi【зат.】 жиі тарақ. 

【拢总】lǒnɡzǒnɡ副 жинап келгенде：

站 上 职 工 ～ 五 十 个 人 аялдамада 

барлығы елу жұмысшы. 

【垄  】 lǒnɡ①【зат.】  жүйек：～沟

атыз.②【зат.】 меже.③ (Lǒnɡ)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【垄断】 lǒngduàn【ет.】  монополия, 

монополиялау ： ～ 市 场 нарықты 

монополияландыру| ～ 集 团
монополистер тобы. 

【垄沟】lǒnɡɡōu【зат.】 атыз. 

【 垄 作 】 lǒnɡzuò 【 ет. 】  ескек 

мәдениеті. 

笼(籠) lǒnɡ①【ет.】 түсу：暮色～住了

大地 барлық жерге ымырт түсті. ②

сандық：箱～сандық. 

【笼络】lǒnɡluò【ет.】 өзіне тарту：～

人心 халықты өз жағына тартып алу, 

демагогия. 

【笼统】 lǒnɡtǒnɡ 【 сын. 】  жалпы 

алғанда：他的话说得非常～Ол тек 

қана жалпылап айтты. 

【笼罩】lǒnɡzhào【ет.】 басу, төну：

晨雾～在湖面上 таңертеңгі тұман өзен 

бетін басты. 

【笼子】lǒnɡ·zi〈方〉【зат.】 сандық. 

 

lònɡ 

【弄 】lònɡ〈方〉【зат.】 тар көше：～

堂 тар көше. 

【弄堂】 lònɡtánɡ〈方〉【 зат.】  тар 

көше：～房子 тар көшедегі үй. 

 

lōu 

【搂  】 lōu【 ет.】①жинау：～干草

пішенді жинау.②жинап, теріп алу：～

起 袖 子 жеңді қайыру. ③ тонау, 

алағандық ： ～ 钱 алағандықпен 

айналысу.④〈方〉жоғары көтеру：～

扳机 мылтықтың тартпасын жоғары 

көтеру.⑤〈方〉есептеу：～算 есептеу. 

 

lóu 

【娄  】 lóu①〈方〉【 сын.】  әлсіз, 

дәрменсіз：他【ет.】不【ет.】就病，

身子骨儿可～啦 .②〈方〉【 сын.】 

әбден піскен：西瓜～了保换 әдбен 

піскен қарбызды айырбастауға болады.

③28 зодиак шоқжұлдыздардың біреуі.

④(Lóu)【зат.】 адамның аты жөні. 

【娄子】lóu·zi〈口〉【зат.】 қайғы：

惹～жарға жығу. 

【蒌蒿】lóuhāo【зат.】 қара жусан. 

【蒌叶】lóuyè【зат.】 бетель  өсім.. 

【溇   】Lóu Лоушуй өзені. 

【楼   】 lóu①【 зат.】  қабат：大～

үлкен және көр қабатты үй.②【зат.】 

қабат ： 一 ～ бірінші қабат. ③ ( ～

儿)мұнара：城～қала қабырғасындағы 

мұнара.④үй, терем：茶～шай үйі.⑤

(Lóu)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【 楼 板 】 lóubǎn 【 зат. 】  шатыр 

арқалығы. 

【楼层】 lóucénɡ【 зат.】  қабат：每

个～都设有消火栓 әр қабатта гидрант 

бар. 

【 楼 道 】 lóudào 【 зат. 】  дәліз, 

кіреберіс：～里不要堆放杂物 дәлізде 

қоқысты жинамау керек. 

【楼房】lóufánɡ【зат.】 ғимарат, үй. 

【楼阁】lóuɡé【зат.】 сарай, үлкен үй. 

【 楼 花 】 lóuhuā 【 зат. 】  салынып 

жатырған пәтерді сату ： 出 售 ～
салынып жатырған пәтерді сату. 

【 楼 盘 】 lóupán 【 зат. 】 құрылыс, 

ғимарат：开发新～жаңа құрылысты 

ашу|推销～құрылысты сату. 

【楼市】lóushì【зат.】 жылжымайтын 

мүлік нарығы. 

【楼台】lóutái【зат.】①〈方〉терраса, 

балкон.②үй. 

【楼梯】lóutī【зат.】саты, баспалдақ. 

【楼宇】lóuyǔ【зат.】 қабат. 

【耧    】 lóu【зат.】 қытай дәнсепкіші. 

【 耧 播 】 lóubō 【 ет. 】  құрама 

дәнсепкішпен егу. 

【蝼】 lóu шығыс бұзаубасы：～蚁
сұмырай. 

【蝼蛄】lóuɡū【зат.】 шығыс бұзаубас. 

【 蝼 蚁 】 lóuyǐ 【 зат. 】  сұмырай, 

оңбаған. 

【蝼螲】lóuzhì【зат.】 шығыс бұзаубас. 

 

lǒu 

【搂 】 lǒu①【ет.】 құшақтау：妈妈

把 孩 子 ～ 在 怀 里 бала анасының 

құшағында.②【мөл.】  бір құшақ：

两 ～ 粗 的 大 树 үлкен ағаштың екі 

құшағы . 

【搂抱】lǒubào【ет.】 құшақтау：小姑

娘亲热地～着小猫 қыз мысықтың 

баласын қатты құшақтады. 

【嵝   】 lǒu 岣嵝 (Gǒulǒu)，  Гоулоу 

шыңы. 

【篓  】 lǒu(～儿 )【 зат.】 кәрзеңке, 

себет：竹～бамбук себеті. 

【篓子】lǒu·zi【зат.】кәрзеңке, себет. 

 

 

lòu 

【陋 】lòu①кейіпсіз：丑～кейіпсіз.②

дөрекі, құнарсыз 粗～ дөрекі. ③ тар, 

кедей, алыс шеттегі ： ～ 巷 алыс 

шеттегі көше.④көргенсіз, дөрекі：～习

дөрекі салт.⑤үстірт, терең емес：浅～
ой-өрісі тар, надан. 

【陋规】 lòuɡuī【 зат.】  жабайы ерсі 

ережелер ： 革 除 ～ жабайы ерсі 

ережелерді бұзу. 

【陋室】lòushì【зат.】лашық, үйшік：

身居～лашықта орын алу. 

【陋俗】 lòusú【 зат.】  жабайы әдет-

ғұрып. 

【陋习】lòuxí【зат.】 жаман әдет：陈

规～ескірген дәстүрлер. 

【陋巷】lòuxiànɡ【зат.】 тұйық көше. 

镂(鏤) lòu кесу, ою：雕～ою|～刻 соғу. 

【镂骨铭心】lòuɡǔmínɡxīn есінде қалу, 

көкейіне қону. 

【镂刻】lòukè【ет.】 кесу, ою. 

【镂空】 lòukōnɡ【ет.】  нәзік, торлы 

ою：～的象牙球 нәзік ойылған, піл 

сүйегінен жасалынған шар. 

【瘘   】lòu① ісік, терең жара：肛～

анал терең жарасы.②〈书〉скрофулез. 

【瘘管】lòuɡuǎn【зат.】 терең ісік. 

【漏  】lòu①【ет.】 ағу, өту：壶里的

水 ～ 光 了 су шәнектің ішінен 

толығымен ағылды. ② 【 ет. 】 

тесілу ：～勺 кәкпір| 锅～了 қазан 

тесілді.③клепсидра, су сағат：～尽更

深 жеті қараңғы түн.④【 ет.】 кему, 

шығу ： 走 ～ 风 声 іс жарияланып 

жіберілді.⑤【ет.】 қалдырып қою：～

了两个字 2 иероглифті тастап қою. 

【漏电】 lòudiàn【ет.】  токтың кеміп 

қалуы. 

【漏洞】 lòudònɡ【 зат.】①  тесік.②

кемшілік, жетімсіздік ： ～ 百 出
көптеген кемшіліктер. 

【漏斗】lòudǒu【зат.】 шұңқыр. 

【漏风】lòufēnɡ【ет.】①ауа жіберу:窗

户有缝儿，到冬天～ терезенің тесігі 

бар, қыста ауа жібереді.②ауызын сылп 

еткізу ：说话～ ыбылжып сөйлеу. ③
айтып қою. 
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【漏光】lòuɡuānɡ【ет.】 ағу. 

【漏壶】 lòuhú【зат.】  клепсидра, су 

сағат. 

【漏勺】lòusháo【зат.】 кәкпір, кепсер. 

【漏失】lòushī【ет.】①кіру：水分～

ылғал кірді.②байқамау, өткізу：这一工

作不能有半点～ бұл жұмыста ұсақ-

түйектерді байқамауға болмайды. 

【 漏 税 】 lòushuì 【 ет. 】  салықты 

төлемеу, дефраудация. 

【 漏 题 】 lòutí 【 ет. 】  экзамен 

сұрақтары жария болу：防止～экзамен 

сұрақтарының жария болуын 

болдырмау. 

【漏网】 lòuwǎnɡ 【 ет. 】  жазадан, 

заңнан  құтылып кету：～之鱼 жазадан 

құтылған қылмыскер. 

【漏网之鱼】 lòuwǎnɡzhīyú жазадан 

құтылған қылмыскер. 

【漏泄】 lòuxiè【ет.】①ағу：煤气管

道 ～ газопроводтан ағылу. ② айтып 

қою：～天机 табиғат сырын айтып қою. 

【漏夜】 lòuyè【 зат.】  жеті қараңғы 

түн. 

【 漏 卮 】 lòuzhī 〈 书 〉【 зат. 】 

мемелкеттік мүдделерінің ағылатын 

тесігі. 

【 漏 子 】 lòu·zi 【 зат. 】 ①〈 口 〉

шұңқыр.②тесік, шығын. 

【露白】lòubái【ет.】 көрсету. 

【 露 丑 】 lòuchǒu 【 ет. 】  масқара 

болу：出乖～күлкіге айналу. 

【露底】lòudǐ【ет.】 әшкерелену：这

事一定要保密，千万不能露了底 Бұл іс 

міндетті түрде құпияда болу керек, 

әшкереленуге болмайды . 

【露风】 lòufēnɡ【 ет.】  тарап кету, 

ашылу. 

【露富】 lòufù【 ет.】  байлығымен 

мақтану. 

【露脸】lòuliǎn【ет.】① үздік шығу.② 

(～儿)〈方〉көріну：他有好几天没在

村里～了 Ол көп күн бойы ауылда 

көрінбеді. 

【露马脚】 lòumǎjiǎo өзін әшкерелеу, 

ұсталыну ：说谎早晚总要～ өтірік 

айтып қалай болғанда да ұсталынады. 

【 露 面 】 lòumiàn ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

көріну：公开～жұрт алдында көріну. 

【露苗】 lòumiào 【 ет. 】  көктеудің 

пайда болу. 

【露怯】lòuqiè〈方〉【ет.】 ұятқа қалу, 

білімсіз болып көріну. 

【露头】 lòutóu(～儿)【ет.】①көріну, 

шығу：/他从洞里爬出来，刚一～儿就

被我们发现了 Ол опанынан жорғалап 

шықты, шыққаннан кейін біз оны 

бірден көрдік.②пайда болу：旱象已

经 ～ қуаңшылық белгілері де пайда 

болды. 

【露相】 lòuxiànɡ(～儿 )〈方〉【ет.】 

шын бетін көрсету,  жаратылысын 

көрсету. 

【露馅儿】lòuxiànr【ет.】 сыртқа шығу, 

ұсталып берілу. 

【露一手】lòuyīshǒu  көрсету үшін қою, 

өзінің шеберлігін көрсету: 他唱歌真不

错，每次联欢总要～Ол өте жақсы ән 

салады, әр жолы кездескенде өзінің 

шеберлігін көрсету қажет. 

lū 

【 撸  】 lū 〈 方 〉【 ет. 】 ① сілку, 

жұлу ： ～ 树 叶 子 бұтақтан 

жапырақтарды жұлу. ② қарсылық 

білдірілді: 他因犯了错误，职务也给～

了 Ол қателіктер жасағаннан, оған 

қарсылық білдірілді. ③ ақыл айту, 

ескерту：挨了一顿～бір рет ескертуді 

бастан кешті . 

 

 

lú 

【卢比】lúbǐ【зат.】 /рупия. 

【卢布】lúbù【зат.】/ рубль. 

【卢沟桥事变】LúgōuqiáoShìbiàn 、
Лугоуцяо (Пекиннің оңтүстік-

батысындағы көпір). 

【芦    】 lú①қамыс：～根、қамыс 

тамыры.② (Lú)【 зат.】 адамның аты-

жөні. 

【 芦 荡 】 lúdànɡ 【 зат. 】  қамыс 

батпақтары. 

【芦柑】lúɡān【зат.】 сары цитрус. 

【 芦 花 】 lúhuā 【 зат. 】  қамыс 

тұқымының мамығы. 

【芦荟】lúhuì【зат.】  алоэ. 

【 芦 笙 】 lúshēng 【 зат. 】  лушэн 

(қамыстан жасалған сыбызғы). 

【芦笋】lúsǔn【зат.】 қамыс өскіні. 

【芦苇】lúwěi【зат.】 қамыс. 

【 芦 席 】 lúxí 【 зат. 】 қамыс жүк 

орауышы. 

【 庐 】 lú лашық ： 茅 ～ лашық. ②

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【庐山真面】 LúShānzhēnmiàn нағыз 

бейне. 

【庐舍】 lúshè〈书〉【 зат.】  лашық, 

там. 

【垆     】  lú қара топырақ：～土
балшық. 

垆 lú шарап дүкені: 酒～шарап дүкені. 

【垆坶】lúmǔ【зат.】 балшық, қою саз. 

【垆埴】lúzhí〈书〉【зат.】  қара саз, 

балшық. 

【炉  】lú①пеш：火～пеш|锅～қазан.

②(Lú)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【炉箅子】lúbì·zi【зат.】 желтартқыш 

тор, желтартқыштар. 

【炉衬】lúchèn【зат.】 футеровка, нәл. 

【炉火纯青】lúhuǒchúnqīnɡ ең жоғарғы 

қызу, жоғарғы шек. 

【 炉 龄 】 lúlínɡ 【 зат. 】  пешті 

пайдалану өтілімі. 

【炉台】lútái 【зат.】 пеш, плита. 

【炉膛】 lútánɡ (～儿)【зат.】  оттық 

асты. 

【炉条】 lútiáo【 зат.】  желтартқыш, 

оттық. 

【炉灶】lúzào【зат.】 ошақ, пеш：修

理～пешті жөндеу. 

【炉渣】lúzhā 【зат.】 боқат, қож. 

【炉子】lú·zi  【зат.】 пеш, плита. 

【 胪 】 lú 〈 书 〉 тәртіппен қою, 

жайғастыру：～陈 дәйекті баяндау. 

【胪列】 lúliè〈书〉【 ет.】①ретімен 

айту：～三种方案 ретімен айтылған 3 

нұсқа.②ретімен қою：珍馐～ айтулы 

тамқтар ретімен қойылған. 

【鸬  】 lú［鸬鹚］（ lúcí）【 зат.】 

бірқазан, суқұзғын. 

【颅    】lú   【зат.】 бас сүйек. 

【 颅 骨 】 lúɡǔ 【 зат. 】  бас сүйек 

сүйектері. 

【颅腔】 lúqiānɡ【 зат.】  бас сүйек 

қуысы. 

【 鲈  】 lú 【 зат. 】  жапон теңіз 

көксеркесі, алабұға. 

 

lǔ 

【卤 】lǔ①【зат.】 тұздық.②【зат.】 

галоген.③【ет.】сояда пісірілген：～

鸡 соя пісірілген тауық. ④ 【 зат. 】 

қатық, тұздық：～面 тұздығы бар кеспе.

⑤(～儿)【зат.】 тұнба：茶～儿 қою 

шай тұнбасы. 

【卤水】 lǔshuǐ【 зат.】① тұздық.②
тұзды ерітінді, қайнатылған теңіз суы. 

【卤素】lǔsù【зат.】 галоген, галоид. 

【卤味】lǔwèi【зат.】 салқын шайнама 

【 卤 虾 】 lǔxiā 【 зат. 】  тұздалған 

асшаяндардан жасалынған тұздық. 

【卤虾油】 lǔxiāyóu【зат.】тұздалған 

асшаяндардан жасалынған май. 

【卤制】lǔzhì【ет.】 сояда пісірілген. 

【虏】lǔ①тұтқынға түсіріп алу：～获

тартаып алу. ② әскери тұтқын. ③

ежелдегі құл.④〈书〉жаудың лақабы 

【虏获】lǔhuò【ет.】басып алу, тартып 

алу. 

【掳  】lǔ ұрлап алу：～人勒赎 төлем 

алу мақсатымен ұрлау. 

【 掳 掠 】 lǔlüè 【 ет. 】  тонау, 

қарақшылық жасау：奸淫～тонау және 

зорлау. 

【鲁  】 lǔ①ақылсыз：～钝 топас.②

【сын.】 дөрекі：粗～дөрекі. 

【鲁】 2Lǔ① Лу (Ежелгі Қытайдағы 

князьдық).②【зат.】 Шандунның басқа 

атауы ： ～ 菜 шандунь тамағы. ③

【зат.】адамның аты-жөні. 

【鲁班尺】 lǔbānchǐ 【 зат. 】  ағаш 

ұсталық бұрыштық. 

【鲁菜】lǔcài【зат.】 шандунь тамағы 

【鲁钝】lǔdùn【сын.】 топас. 

【 鲁 莽 】 ( 卤 莽 )lǔmǎng 【 сын. 】 



479 

 

ойланбастан, байқамай ： 说 话 ～
ойланбастан айту. 

【 鲁 鱼 亥 豕 】 lǔyúhàishǐ жазуда 

қателесу, жаңылыс. 

【鲁直】 lǔzhí【 сын.】  топас және 

ақкөңіл. 

【镥 】lǔ【зат.】 лютеций, кассиопей 

хим. 

 

 

lù 

【甪  】 lù ①Лучжы, жердің аты.②
адамның аты-жөні.. 

【甪里】Lùlǐ【 зат.】①Лули, жердің 

аты.②адамның аты-жөні. 

【 陆  】 lù ① құрғақ жер ： 大 ～

материктік Қытай|～路 құрлықтағы жол.

②(Lù)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【陆沉】 lùchén 【 ет. 】  құру, жер 

бетінен жоғалу. 

【陆稻】 lùdào【зат.】  құрғақ бөлікті 

күріш. 

【陆地】lùdì【зат.】 құрғақ жер, жер. 

【陆费】Lùfèi【зат.】  адамның аты-

жөні. 

【陆军】 lùjūn【 зат.】  құрлықтағы 

әскерлер. 

【陆离】 lùlí【 сын.】  ғажап әсем, 

шұбар: 光怪～өте шұбар. 

【陆路】 lùlù 【 зат. 】  құрлықтағы 

жол：～交通 құрлықтағы қатынас. 

【陆桥】 lùqiáo【 зат.】  құрлықтағы 

көпір. 

【陆禽】lùqín【зат.】 құстың түрі. 

【陆续】lùxù副 тоқтаусыз, бірінен соң 

бірі：来宾～地到了 қонақтар бірінен 

соң бірі келді. 

【陆运】 lùyùn 【 ет. 】  құрлықтағы 

транспорт. 

【陆战】 lùzhàn【 зат.】  құрлықтағы 

соғыс. 

【录  】lù①көшіру：记～хаттамалау|

登～тіркеу.②【ет.】жазып алу：～音

дыбыс жазу|～像 бейнетаспа.③ тізімге 

енгізу, іріктеу: 收 ～ тізімге енгізу. ④

жазба：目～мазмұны|语～цитата.⑤(Lù)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【录放】 lùfànɡ【 ет.】  жазып қосу, 

ойнату. 

【录供】lùɡònɡ【ет.】 біреуден жауап 

алу. 

【录取】lùqǔ【ет.】 қабылдау：～新生

三百【 зат.】 университетке жаңа 300 

студентті қабылдау. 

【录入】lùrù【ет.】 енгізу：平均每分

钟～一百个汉字 орта есеппен әр минут 

сайын 100 қытай иероглифі енгізіледі. 

【 录 像 】 lùxiàng ① (--) бейнежазба, 

бейнетаспа.  

【 录 像 带 】 lùxiànɡdài 【 зат. 】 

бейнемагнитофон лентасы, бейнежазба. 

【 录 像 机 】 lùxiànɡjī 【 зат. 】 

бейнемагнитофон. 

【录像片儿】lùxiànɡpiānr〈口〉【зат.】 

бейнедиск. 

【 录 像 片 】 lùxiànɡpiàn 【 зат. 】 

бейнедиск. 

【 录 音 】 lùyīn ① 【 ет. 】  дыбыс 

жазатын：～机 диктофон.②【 зат.】 

дыбыс жазуы ： 放 ～ дыбыс жазуды 

қосу|听～дыбыс жазуды тыңдау. 

【录音笔】 lùyīnbǐ【зат.】  диктофон-

қалам. 

【录音带】lùyīndài【зат.】дыбыс жазу 

лентасы. 

【录音电话】 lùyīndiànhuà телефон 

әңгімені жазу. 

【录音机】lùyīnjī【зат.】 диктофон. 

【录影】lùyǐnɡ〈方〉 бейнежазба. 

【 录 用 】 lùyònɡ 【 ет. 】 алу, 

тағайындау ： 择 优 ～ жұмысқа 

қабылдауға ең үздіктерін іріктеу. 

【录制】lùzhì【ет.】 жазып алу：～电

视剧 телехикаяны жазу. 

【辂 】lù①үлкен арба.②оқ ағаштағы 

бөрене салма. 

【赂  】lù〈书〉①пара беру.②пара. 

【菉  】lù梅菉（Méilù），жердің аты. 

【鹿  】 lù【 зат.】① бұғы, марал.②
(Lù)адамның аты-жөні. 

【鹿角】lùjiǎo【зат.】①бұғы мүйізі 胶

| ～ 霜 балғын, мүйіздәрі. ② ағашы 

кесілген жер. 

【 鹿 茸 】 lùróng 【 зат. 】  бұғы 

мүйізі (жас маралдың, шұбар бұғының 

дәрі жасауға қолданылатын мүйіз қаны). 

【鹿死谁手】 lùsǐshéishǒu кімге не 

тиетіні белгісіз, кімнің жолы 

болатынын болжауға болмайды. 

【鹿砦】lùzhài【зат.】 ағашы кесілген 

жер. 

【渌 】Lù Лушуй өзені. 

【逯 】Lù【зат.】 адамның аты-жөні. 

【绿 】lù  жасыл. 

【绿林】lùlín【зат.】 көтерілісші：～

好汉 батыр-көтерілісші. 

【 绿 林 起 义 】 LùlínQǐyì Лулин 

көтерілісі. 

【 绿 营 】 lùyínɡ 【 зат. 】  Жасыл 

жалаудың әскерлері. 

【琭】lù［琭琭］(lùlù)〈书〉【сын.】 

сирек кездесетін ： ～ 如 玉 нефрит 

сияқты сирек кездесетін. 

【禄】 lù ① жалақы ：高官厚～ ірі 

шенеуніктің жалақысы.② (Lù)【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

【禄蠹】 lùdù〈书〉【 зат.】  барып 

тұрған мансапқор. 

【禄位】 lùwèi〈书〉【зат.】  жалақы 

мен атқаратын қызметі. 

【碌】lù  қатардағы, орта қол：庸～
қатардағы. 

【碌碌】lùlù【сын.】① қатардағы：庸

庸 ～ күнделікті. ② табан етімен 

күнелту：～半生 табан етімен күнелту. 

【睩 】lù〈书〉жасқана қарау. 

【路  】 lù ①【 зат. 】  жол：陆～

құрлықтағы жол| 水 ～ су жолы. ②

【зат.】 жол, сапар：八千里～8000 ли 

жолы.③(～儿) жол：活～儿 нақты жол.

④ тәртіп：理～ істің қисыны|思～ ой 

өрісі.⑤【 зат.】  аймақ, ел：南～货

оңтүстік тауарлары| 外 ～ 人 басқа 

жердің адамы. ⑥ 【 зат. 】 бағыт, 

маршрут：三～进军 әскерді үш жақтан 

аттандыру| 七 ～ 公 共 汽 车 8-ші 

бағыттың автобусы. ⑦【 мөл. 】 сорт, 

дәреже ： 这 一 ～ 人 мұндай сорт 

адамдары| 头 ～ 货 жоғары дәрежелі 

тауар.⑧【мөл.】  қатар, саптың есеп 

сөзі：四～纵队 4-ші сап.⑨(Lù)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【路标】lùbiāo【зат.】 жол белгісі. 

【 路 不 拾 遗 】 lùbùshíyí ешкім 

жоғалтқанды алмайтындай тамаша 

қоғамдық тәртіп. 

【 路 程 】 lùchénɡ 【 зат. 】 ①
жол(1нүктеден 2-ші нүктеге дейін жол).

②жол：五百里～500 ли жол|三天～3 

күндік жол. 

 

【路道】lùdào〈方〉【зат.】①жол：～

熟.②өмір сорабы. 

【路灯】lùdēnɡ【зат.】 көше фонары. 

【路堤】lùdī【зат.】 үйінді. 

【路段】lùduàn【зат.】 жолдың бөлігі. 

【路费】lùfèi【зат.】 жол шығыны. 

【 路 风 】 lùfēnɡ 【 зат. 】  теміржол 

мекемесінің жұмыс стилі. 

【 路 规 】 lùɡuī 【 зат. 】  теміржол 

ережелері. 

【路轨】 lùɡuǐ【зат.】рельс.②рельсті 

жол. 

【 路 过 】 lùɡuò 【 ет. 】  жол-

жөнекей ： ～ 济 南 Цзинаньда жол-

жөнекей. 

【路徽】 lùhuī 【 зат. 】  белгілейтін 

таңба. 

【路基】lùjī【зат.】 төсем, үйінді. 

【路祭】lùjì【ет.】 жоқтау рәсімі. 

【路肩】lùjiān【зат.】 бровка, жиек. 

【路检】lùjiǎn【ет.】 жолдағы тексеріс. 

【路劫】 lùjié【 ет.】  үлкен жолдағы 

қарақшылық. 

【 路 警 】 lùjǐnɡ 【 зат. 】  теміржол 

милициясы. 

【路径】lùjìnɡ【зат.】①жол：～不熟

жол таныс емес.②жол：经过多次试

验，找到了成功的～байқауды қайта-

қайта өтіп, сәтті жолды тапты. 

【 路 局 】 lùjú 【 зат. 】  теміржол 

басқармасы. 

【路口】lùkǒu қиылыс, торап：三岔～

жолдың таралуы|十字～қиылыс. 

【 路 况】 lùkuànɡ 【 зат. 】  жолдың 
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жағдайы, трафик. 

【 路 面 】 lùmiàn 【 зат. 】  төсемелі 

жол：～平整 төсемелі жолды тегістеу. 

【路牌】lùpái【зат.】  жол белгісі. 

【路签】lùqiān【зат.】  жезл. 

【路堑】lùqiàn【зат.】 шұқыр, ойпаң. 

【 路 桥 】 lùqiáo 【 зат. 】  жол мен 

көпір ： ～ 建 设 жол мен көпір 

құрылысы. 

【 路 人 】 lùrén 【 зат. 】 

жолаушы,жүргінші：～皆知 жалпыға 

мәлім |视若～біреумен суысу. 

【路上】lù·shanɡ【зат.】①жолда：～

停着一辆车 жолда машина тұр.②жол 

бойы, жөнекей：～要注意饮食 жол 

бойында тамаққа көңіл бөлу керек. 

【路【 сан.】  】 lùshù【 зат.】①жол, 

шешім. ② тәсіл ：学两手散打的～

саньданың тәсілін қос қолдап үйрену.③

егжей-тегжей ： 摸 清 他 的 ～ оның 

егжей-тегжейін білу. 

【路条】lùtiáo【зат.】 рұқсат қағаз. 

 

【路途】 lùtú【 зат.】①жол：登上～

жолға шығу.②жол：～遥远 алыс жол. 

【 路 线 】 lùxiàn 【 зат. 】 ① бағдар, 

маршрут：行车～ әскери маршрут.②

бағыт：群众～көпшілік бағыты. 

【路向】lùxiànɡ〈方〉【зат.】 бағыт：

青少年成长的～жасөспірім өсу бағыты. 

【路演】 lùyǎn【 зат.】  «жол шоуы» 

бірлестіктің таныстыруы. 

【 路 由 器 】 lùyóuqì 【 зат. 】 

маршрутизатор, роутер. 

【路障】 lùzhànɡ【 зат.】  үйінді：清

除～үйіндіні жинау. 

【路政】lùzhènɡ【зат.】 жол әкімшілігі. 

【路子】lù·zi【зат.】  бағыт：蹚路子
бағытты ұстану 

【蓼 】lù〈书〉қаулап өсу. 

【漉 】lù【ет.】 сүзу：～酒 шарапты 

сүзу. 

【辘轳】 lù·lu【 зат.】  су көтеретін 

механизм. 

【辘辘】 lùlù【ел.】  доңғалақ гүрсіл 

дыбысы：牛车发出笨重的～声 арба 

дөңгелек гүрсілі дыбысын шығарады. 

【戮  】1lù өлтіру：杀～өлтіру|屠～
қыру. 

【戮  】 2 lù〈书〉 біріктіру：～力
күшті біріктіру. 

【戮力同心】 lùlìtónɡxīn бірауыздан, 

бірігіп. 

【潞  】Lù① Лу өзені.② адамның аты-

жөні. 

【璐  】lù〈书〉ең жақсы нефрит. 

【簏 】lù①〈书〉бамбук жол сандығы.

②〈方〉【зат.】 бамбук кәрзеңкесі：字

纸 ～ жазылған қағазға арналған 

кәрзеңке. 

【簏簌】 lùsù〈书〉【сын.】  асылып 

шығып тұру. 

【鹭  】lù【зат.】 ақ қарқара. 

【鹭鸶】lùsī【зат.】 ақ қарқара. 

【麓】 lù〈书〉тау бөктері：山～тау 

бөктері. 

【露  】 1lù①【 зат.】  шық.②морс, 

квас：果子～жеміс квасі. 

【露】2lù①шатыр：～天 баспанасыз 

далада.②【 ет.】  көрсету, білдіру：

揭～ашу, әшкерелеу. 

【露布】lùbù【зат.】①〈书〉жарлық.

②〈书〉 жеңіс туралы жаңалық. ③

ежелде манифест, баяндама.④〈方〉
хабарлама, афиша. 

【露点】lùdiǎn【зат.】 шық нүктесі. 

【露酒】lùjiǔ【зат.】 арақ, шарап. 

【露水】 lù·shui【зат.】  шық:～夫妻
некелеспей бірге тұратындар. 

【露宿】lùsù【ет.】 далада қону：～街

头 далада қону. 

【露台】lùtái【зат.】  балкон. 

【露天】lùtiān【зат.】 даладағы：～电

影 даладағы кино|放在～  далада қою. 

【露头】lùtóu【зат.】  ашылу. 

【露头角】lùtóujiǎo   көзге түсу, көріну. 

【露营】lùyínɡ 【ет.】  лагерлік тұрақ. 

【露珠】 lùzhū(～儿 )【 зат.】  шық 

тамшысы. 

 

 

lǘ 

【驴  】lǘ【зат.】 есек. 

【驴唇不对马嘴】 lǘchúnbùduìmǎzuǐ 

орынсыз. 

【驴打滚】 lǘdǎɡǔn( ～儿 ) 【 зат. 】 

пайызға пайыз. 

【 驴 肝 肺 】 lǘɡānfèi 【 зат. 】 

мейірімсіз：好心当做～ ақ жүрекке 

мейірімсіз қарау. 

【驴骡】lǘluó【зат.】 қашыр. 

【 驴 年 马 月 】 lǘniánmǎyuè түйенің 

құйрығы жерге; ешкінің құйрығы көкке 

жеткенде. 

【 驴 皮 胶 】 lǘpíjiāo 【 зат. 】  есек 

терісінен жасалған желатин. 

【驴皮影】 lǘpíyǐnɡ 〈方〉【 зат. 】 

көлеңкелер театры. 

【驴子】lǘ·zi〈方〉【зат.】 есек, мәші. 

【闾】lǘ①〈书〉қала қоршамы：倚～

而望 қала қоршамы жанында күту.②

〈书〉ауыл：乡～ауыл.③көше  ежел.. 

【闾里】lǘlǐ〈书〉【зат.】 ауыл. 

【闾丘】Lǘqiū【зат.】  адамның аты-

жөні. 

【 闾 巷 】 lǘxiànɡ 〈 书 〉【 зат. 】 

ауылдағы көше. 

【闾阎】 lǘyán 〈书〉【 зат. 】① ел 

ішінде：～繁富，库藏充足 халық көп, 

қоймалық қор мол.②қарапайым халық. 

【闾左】lǘzuǒ〈书〉【зат.】 ауылдық 

кедейлер тұратын аймақ：陈胜、吴广

起于～. 

 

 

lǚ 

【吕剧】lǚjù【зат.】 Люй театры. 

【吕宋烟】lǚsònɡyān【зат.】 сигара. 

【侣  】lǚ①серік：伴～серік|旧～ескі 

дос.②(Lǚ)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【侣伴】lǚbàn【зат.】 серік. 

【捋   】 lǚ 【 ет. 】  жөнге келтіру, 

тегістеу ： ～ 胡 子 сақалын жөнге 

келтіру|～麻绳. 

【旅】-1lǚ①саяхаттау：～客 жолаушы, 

сапаршы|～途 жол.②саяхатшы：行～

жиһангез|商～кезбе саудагер.③〈书〉

同“稆”. 

【旅】-2lǚ①【зат.】 бригада.②әскер, 

жасақ ： 劲 ～ таңдаулы әскерлер. ③

〈书〉副  ортақ：～进～退 ағыспен 

жүрір, өз пікірі болмау. 

【旅伴】lǚbàn【зат.】 жолсерік, серік. 

【旅程】lǚchénɡ【зат.】 жол：万里～
өте алыс жол. 

【旅次】 lǚcì 〈书〉【 зат. 】 тұрақ, 

аялдама. 

【旅店】lǚdiàn【зат.】 қонақ үй. 

【旅费】lǚfèi【зат.】 жол қаражат. 

【旅馆】 lǚɡuǎn【 зат.】  қонақ үй, 

мейманхана. 

【 旅 进 旅 退 】 lǚjìnlǚtuì ойламастан 

басқалардың артынан еру. 

【旅居】lǚjū【ет.】 уақытша тұру：～

巴黎 Парижде уақытша тұру. 

【旅客】lǚkè【зат.】 саяхатшы. 

【旅鸟】lǚniǎo【зат.】 жыл құстары. 

【旅社】lǚshè【зат.】 қонақ үй. 

【旅舍】lǚshè〈书〉【зат.】 қонақ үй. 

【旅途】 lǚtú【 зат.】  жол：在～中
жолда. 

【旅行】lǚxínɡ【ет.】 саяхат, туризм：

春季～ көктемгі экскурсия|到海南岛

去～Хайнаньдаоға саяхат. 

【旅行车】lǚxínɡchē【зат.】 әмбебап. 

【 旅 行 社 】 lǚxínɡshè 【 зат. 】 

саяхатшылар бюросы. 

【旅游】lǚyóu【ет.】 туризм：～胜地

туризмге берекелі жер|～旺季 туристік 

мезгіл. 

【旅游鞋】lǚyóuxié【зат.】кроссовка, 

туризмге арналған аяқ-киім. 

【铝    】lǚ【зат.】 алюминий. 

【 铝 粉 】 lǚfěn 【 зат. 】  алюминий 

ұнтағы. 

【稆   】 lǚ жабайы өсімдік：～生
жабайы өсімдік. 

【偻  】 lǚ〈书〉 бүкір, еңкеген：伛

(yǔ)～бүкір. 

【偻  】lǚ〈书〉жылдам, шапшаң：不

能～指 жылдам нұсқауға болмайды. 

【屡 】lǚ副 бірнеше рет, жиі：～见不

鲜 әрдайым кездесу, дағдылы 
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құбылыс|～战～胜 үнемі жеңу. 

【屡次】lǚcì 副 бірнеше рет, жиі：他

们～创造新记录 Олар бірнеше рет 

жаңа рекорд жасады. 

【屡次三番】lǚcìsānfān әлденеше рет, 

жиі：我出门之前，母亲～地叮嘱我注

意身体 Мен үйден шығар алдында анам 

бірнеше рет денсаулықты ойлау туралы 

ақыл айтты. 

【屡见不鲜】 lǚjiànbùxiǎn әрдайым 

кездесу, дағдылы құбылыс. 

【屡教不改】 lǚjiàobùɡǎi қайта-қайта 

айтылған сөзге қарамастан, өзінің 

қателіктерінен қайтпау, түзелмейтін . 

【屡屡】lǚlǚ 副 бірнеше рет：～碰壁
жиі-жиі бөгеттерге тап болу. 

【屡试不爽】 lǚshìbùshuǎnɡ сыналған, 

сенімді: ～办法 сыналған амал. 

【缕】 lǚ①жіп：细针密～нәзік қол 

шеберлігі|千丝万～мыңдаған жіп.②一

条一条，详详细细：～述 тиянақты 

баяндау|条分～析 мұқият талдап шығу.

③【мөл.】  санау саны：一～麻 бәр 

зығыр жіп|一～头发 бәр қыл. 

【缕陈】 lǚchén〈书〉【ет.】  тянақты 

баяндау. 

【缕缕】lǚlǚ【сын.】 үздіксіз: 一～烟
түтін будағы 

【 缕 述 】 lǚshù 【 ет. 】  тиянақты 

баяндау：人所共知的事实，这里不

拟 ～ мүлдем құпия емес дерек бұл 

жерде үмітке қарамастан тиянақты 

баяндалды. 

【缕析】 lǚxī【 ет.】  мұқият талдап 

шығу：条分～жете талдау. 

膂 lǚ〈书〉 омыртқа, . 

【 膂 力 】 lǚlì 【 зат. 】 бұлшық ет 

күші：～过人 дене күші үлкен адам, 

палуан. 

【履 】lǚ①аяқ киім：革～былғары аяқ 

киім.②жүру：如～薄冰 шыңыраудың 

шетінде, жұқа мұзбен.③адым, жүріс：

步 ～ жаяу жүру. ④ орындау ： ～ 约
уәдені орындау. 

【履带】lǚdài  【зат.】 табан шынжыр. 

【履历】lǚlì   【зат.】①өмірбаян：～

表|他的～很简单 оның өмірбаяны өте 

қарапайым.②сауалнама：请填一份～
сауалнаманы толтырыңызшы. 

【履任】 lǚrèn〈书〉【 ет.】  қызмет 

орнына жіберу. 

【履险如夷】 lǚxiǎnrúyí қауіп-қатер 

алдында рухы көтеру. 

【履新】 lǚxīn〈书〉【 ет.】  қызмет 

міндеттерін атқаруға кірісу. 

【履行】lǚxínɡ 【ет.】 орындау：～诺

言 сөзінде тұру|～合同 келісімшартты 

орындау. 

【履约】 lǚyuē〈书〉【 ет.】  уәдені 

орындау. 

 

lǜ 

【律 】lǜ①заң, құқық：定～заң|规～

заң, ереже. ② люй, хроматикалық 

дыбыстар қатары.③жарғылық өлеңдер:

七～7 сөзді жарғылық өлең.④〈书〉

шектеу：～己 өзін ұстай білушілік.⑤

(Lǜ)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【律动】 lǜdònɡ【 ет.】  ырғақ: 脉搏

在～тамыр соғуы ырғақта. 

【 律 己 】 lǜjǐ 【 ет. 】 өзін ұстай 

білушілік：严于～өзіне қатал болу. 

【律令】 lǜlìnɡ【 зат.】  заңдар және 

бұйрықтар. 

【律师】 lǜshī【 зат.】  адвокат, сенім 

берілген адвокат. 

【律诗】lǜshī【зат.】 жарғылық 5 сөзді 

немесе сөзді сегіз өлең. 

【 律 条 】 lǜtiáo 【 зат. 】 ① заңның 

баптары：触犯～заңның баптарын бұзу.

② ереже ：做人的～ өзін өзі ұстау 

ережесі. 

【律宗】lǜzōnɡ【зат.】 Винаи мектебі.. 

【虑  】lǜ①ойлау：考～толғану|深谋

远 ～ алысқа баратын жоспарлар. ②

толғану：忧～мазасыздық.  

【率  】lǜ коэффицент, мөлшерлеме：

税 ～ салық мөлшерлемесі| 废 品 ～
ақаулар коффиценті. 

【绿   】lǜ【сын.】 жасыл：浓～жап-

жасыл. 

【绿菜花】lǜcàihuā【зат.】 брокколи. 

【绿茶】lǜchá【зат.】 көк шай.  

【绿灯】lǜdēnɡ【зат.】 жасыл сигнал, 

жасыл шам◇开～бір нәрсеге рұқсат 

беру.  

【绿地】 lǜdì【 зат.】  жасыл желек, 

көгал.  

【绿豆】 lǜdòu【 зат.】  алтын үрме 

бұршақ.  

【 绿 肥 】 lǜféi 【 зат. 】  жасыл 

тыңайтқыш.  

【 绿 化 】 lǜhuà 【 ет. 】 

көгалдандыру：～山区 таулы ауданды 

көгалдандыру| 城 市 的 ～ қаланың 

көгалдандыруы.  

【绿卡】lǜkǎ【зат.】 грин-кард, жасыл 

карта, бір жерде тұруға белгі қағаз. 

【绿篱】 lǜlí【 зат.】 тал-шілік, бұта-

теректер өсіріп қоршаған шарбақ.  

【绿帽子】lǜmào·zi【зат.】 мүйіздер. 

【绿内障】lǜnèizhàng【зат.】 глаукома; 

су қараңғылық.  

【绿茸茸】 lǜrónɡrónɡ(～的 )【сын.】 

жасыл және қалың：～的稻田 жасыл 

және қалың күрішті дала. 

【绿色】 lǜsè①【 зат. 】  жасыл.②

【 сын.】  экологиялық таза：～食品
экологиялық таза тағам өнімдері. 

【绿色食品】 lǜsèshípǐn экологиялық 

таза тағам өнімдері. 

【绿色通道】 lǜsètōngdào жеңіл және 

ыңғайлы транзиттік жол. 

【绿生生】lǜshēngshēng(～的)【сын.】 

жаңа піскен, жас ：～的菠菜 жаңа 

піскен саумалдық.  

【绿松石】lǜsōnɡshí【зат.】 көгалдыр 

ақық. 

【绿头巾】 lǜtóujīn【 зат.】  әйелінен 

қиянат көрген еркек болу. 

【绿头鸭】lǜtóuyā【зат.】 барылдауық. 

【 绿 茵 】 lǜyīn 【 зат. 】  жасыл 

жазық：～场 футбол алаңы.  

【绿荫】lǜyīn【зат.】 жасыл пана：～

蔽 日 жасыл пана күнің көзінен 

көлегейледі. 

【绿油油】 lǜyóuyóu(～的 )【 сын.】 

жалтыраған және көк-жасыл：～的麦

苗 жалтыраған және көк-жасыл асыл 

тастар.  

【 绿 洲 】 lǜzhōu 【 зат. 】 

жазира; көгал; шұрат.  

【绿柱石】lǜzhùshí【зат.】  берилл. 

【葎   】l lǜ葎草 (lǜcǎo)【зат.】 құлмақ.  

【氯     】 l lǜ【зат.】①хлор.②хлор 

(газы).  

【氯纶】lǜlún【зат.】 хлорин, хлорин 

талшығы.  

【氯气】lǜqì【зат.】 хлор.  

【滤   】  lǜ【ет.】  сүзу：过～сүзу; 

фильтрден өткізу |～器 сүзгіш.  

【滤波】lǜbō【ет.】 фильтр, сүзгіш.  

【滤器】lǜqì【зат.】фильтр, сүзгіш.  

【滤色镜】lǜsèjìnɡ【зат.】 жарық сүзгі. 

【滤液】lǜyè【зат.】сүзінді; фильтрат.  

【滤渣】lǜzhā【зат.】 қалдық, фильтр-

қалдық. 

【滤纸】lǜzhǐ【зат.】сүзгіш қағаз. 

 

luán 

【峦】 luán〈书〉тізбек, жота：峰～
шыңдар тізбегі. 

【孪生】luánshēnɡ【сын.】 егіз：～子
егіздер. 

【娈  】luán〈书〉ажарлы, өңді. 

【 栾  】  luán 【 зат. 】 ① сабынды 

шашақты ағаш.②(Luán) адамның аты-

жөні. 

【挛 】luán құрыстыру：～缩 тарылу|

拘～түйілу. 

【挛缩】luánsuō【ет.】 құрыстыру：局

部软组织～，血液循环不良 Бұлшық ет 

бөлігі кұрысып қалды, қанайналым 

жаман. 

【鸾  】 luán луань, қызыл феникс, 

жалын құс. 

【鸾俦】luánchóu〈书〉【зат.】 ер мен 

әйел, ерлі-зайыптылар. 

【 鸾 凤 】 luánfènɡ 【 зат. 】  ерлі-

зайыптылар ： ～ 和 鸣 ( 夫 妻 和

美 )бақытты неке| ～ 分 飞 ерлі-

зайыптылардың ажырасуы. 

【脔  】 luán〈书〉еттің тілімі：～割
ұсақ бөліктерге кесу. 

【脔割】 luánɡē〈书〉【 ет.】  ұсақ 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
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бөліктерге кесу. 

【滦  】Luán①Луан өзені.②【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

【 銮  】 luán ① қоңырау ： ～ 铃

қоңыраулар.②императордың шығуы：

迎～императордың шығуын қарсы алу.

③(Luán)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【銮驾】luánjià【зат.】 императордың 

шығуы. 

【銮铃】luánlínɡ【зат.】 қоңыраулар. 

【銮舆】 luányú【зат.】императордың 

шығуы. 

 

 

luǎn 

 

【卵 】luǎn【зат.】①аналық клеткасы; 

ұрық клетка.② ұрықтанған клетка.③

жұмыртқа, уылдырық.④〈方〉 ұрық 

сақтайтын бөлім немесе жыныс мүше . 

【卵巢】luǎncháo【зат.】 аналық без. 

【 卵 黄 】 luǎnhuánɡ 【 зат. 】
жұмыртқаның сары уызы. 

【卵块】luǎnkuài【зат.】 уылдырық. 

【卵磷脂】luǎnlínzhī【зат.】 лецитин. 

【 卵 泡 】 luǎnpāo

【зат.】 фолликул (лимфалық бездердің 

түйіні). 

【 卵 生 】 luǎnshēnɡ 【 сын. 】
жұмыртқадан тұқым өрбіту. 

【卵石】 luǎnshí【 зат.】жұмыр тас; 

малта тас. 

【 卵 胎 生 】 luǎntāishēnɡ 【 сын. 】 

жұмыртқадан тірі туу. 

【 卵 翼 】 luǎnyì 【 ет. 】 қамқорлық, 

бақылау：～之下 біреудің қорғауында; 

қанатының астында. 

【卵子】luǎnzǐ【зат.】аналық клеткасы; 

ұрық клетка. 

【卵子】 luǎn·zi〈方〉【зат.】   ұрық 

сақтайтын бөлім немесе жыныс мүше . 

 

luàn 

【 乱  】 luàn ① 【 сын. 】 ретсіздік, 

былық：～七八糟 апан-топан.②бүлік, 

тәртіпсіздік：变～бүлік|叛～бүлік салу|

兵～әскери бүлік.③【ет.】әбігер ету; 

берекесін кетіру ： 惑 ～ бүліншілік 

тарату. ④ 【 сын. 】 сезім, жан 

толғанысы ： 心 烦 意 ～ сезім, жан 

толғанысы биледі. ⑤副 қалай болса 

солай, талғамастан ：～吃 не болса 

соны жеу| ～ 跑 босқа жүгіру. ⑥

бұзылғандық：淫～азған, бұзылған. 

【乱兵】 luànbīnɡ【 зат.】  талаушы, 

бүліншілік жасаған әскер. 

【乱臣】 luànchén【зат.】  бүліншілік 

шенеунік：～贼子 ұры-бүлікші. 

【乱纷纷】 luànfēnfēn(～的 )【сын.】

былық, абыржу ： 他 心 里 ～ 的 ол 

абыржып кетіп қалды. 

【 乱 坟 岗 】 luànfénɡǎnɡ 【 зат. 】 

қараусыз қалған зират. 

【 乱 哄 哄 】 luànhōnɡhōnɡ( ～ 的 )

【сын.】 дулы, азан-қазан：～地嚷成

一片. 

【 乱 乎 】 luàn·hu 〈 方 〉【 сын. 】 

жөнсіздік. 

【乱离】luànlí【ет.】жан-жаққа тым-

тырақай қашу. 

【 乱 伦 】 luànlún 【 ет. 】 қан 

араласу (жақынына үйлену). 

【乱码】 luànmǎ【 зат.】 мағынасыз, 

бұрмаланған мәліметтер. 

【 乱 民 】 luànmín 【 зат. 】
бүлдіргіш; бүлікшілер. 

【乱蓬蓬】 luànpénɡpénɡ(口语中也读

luànpēnɡpēnɡ)( ～ 的 ) 【 сын. 】

ұйпалақтанған, үрпиген ：的头发也～
үрпиген шаш. 

【乱七八糟】 luànqībāzāo 【 сын. 】

жөнсіздік, былық ： ～ 的 一 堆 文 件
ретсіз қағаз үймесі. 

【乱世】 luànshì【 зат.】 аласапыран 

кезең. 

【 乱 弹 】 luàntán 【 зат. 】 

луаньтан(аралас, жай халықтық 

әуендер). 

【乱弹琴】luàntánqín【ет.】бұзақылық 

жасау, сандырақ. 

【乱套】 luàntào〈方〉【ет.】дүрлігу, 

үрейі қашу：各行其是，非～不可
әркім өзінің түсінігі бойынша істейді, 

дүрбелеңсіз мүмкін емес. 

【乱腾】luàn·tenɡ【сын.】шу көтеру, 

бүліншілік тарату：刚说到这里，会场

上 就 ～ 起 来 了 осы туралы сөз 

бастағанда жиналыс орннында шу 

көтерілді. 

【 乱 腾 腾 】 luànténɡténɡ 【 сын. 】

абыржу, абыр-жұбыр：心里～的，不知

怎么办才好 алып-ұшып жақсы болу 

үшін не істейтінін білмеді. 

【乱营】luànyínɡ〈方〉【ет.】  астан-

кестен болу：枪声一响，敌人～了
мылтықтың дауысы жауды астан-кестен 

қылды. 

【乱葬岗子】luànzànɡɡǎnɡ·zi қараусыз 

қалған зират. 

【乱糟糟】 luànzāozāo(～的)【сын.】 

абыр-сабыр, астан-кестен：桌子上～的
үстелдің үстінде астан -кестен. 

【乱真】luànzhēn【ет.】 шын сияқты 

көріну：几可～шын сияқты көріну. 

【乱子】luàn·zi【зат.】 қайғы, әуре：

闹～бәле жасау|出～бүлдіріп қою. 

 

 

lüè 

 

【掠  】 lüè① тонау：抢～ тонау|～取

зорлап алу.②【ет.】 жылт ету：燕子～

过 水 面 су бетінен қарлығаш өте 

шықты|他用手～一下头发 қолымен 

шашын сипау.③〈书〉ұру：拷～ұрып 

соғу|笞～сабау, соғу. 

【掠夺】lüèduó【ет.】 тонау：经济～
экономиалық тонау. 

【掠夺婚】 lüèduóhūn 【 зат. 】 алып 

қашу. 

【 掠 美 】 lüèměi 【 ет. 】  біреудің 

еңбегінің жемісін жеу：这是【зат.】家

的手笔，我不敢～Бұл ірі маманның 

еңбегі, менің оның еңбегінің жемісін 

иеленуге батылым бармайды. 

【掠取】lüèqǔ【ет.】 тартып алу：～

财 物 мүлікті тартып алу| ～ 资 源
қорларды тартып алу. 

【掠影】lüèyǐnɡ【зат.】 эскиз：浮光～
өткінші әсер. 

【略】-1 lüè①【сын.】 оңайтылған：

大 ～ шамалап| 粗 ～ үстіртін. ②

ықшамдалған ：史 ～ қысқаша тарих|

事 ～ қысқаша өмірбаян. ③ 【 ет. 】

қалдырып кету：从～ қалдырып кету|

省 ～ қысқарту. ④ 副  сәл, аздап, 

кейбір ：～知一二 кішкене білімім 

бар|～有所闻 шала-бұла есту; құлағы 

шалу. 

【略  】 -2 lüè  жоспар, ниет：方～

стратегия|策～әдіс. 

【略 】-3  lüè басып алу：侵～басып 

кіру|攻城～地 қаланы басып алып, 

территориясын тартып алу. 

【 略 称 】 lüèchēnɡ ① 【 зат. 】 

аббревиатура.②【ет.】қысқарма сөз. 

【略略】lüèlüè 副 сәл, кейбір：我～说

了几句，他就明白了 Мен аз сөйлем 

айттым, ол бірден мені түсінді. 

【略识之无】 lüèshízhīwú қарапайым 

білімі болу, тек қана ежелерін білу. 

【 略 图 】 lüètú 【 зат. 】 

тәсімхана,  абрис; тұрпат. 

【 略 微 】 lüèwēi 副 сәл, аздап, 

кейбір：～歇一会儿 кішкене демалу. 

【略为】lüèwéi 副 аздап, сәл, кейбір：

他～定了定神 Ол аздап бойына ие 

болды. 

【略语】 lüèyǔ【 зат.】  аббревиатура, 

қысқарма. 

 

lūn 

 

【抡  】 lūn【 ет.】① бұлғау：～拳

төбелесу.②іріктеу. 

 

lún 

【仑   】lún〈书〉 рет, тәртіп. 

【伦】 lún① адамгершілік, моральдық 

ұйытқы ： ～ 常 мораль негізі| ～ 理

моральдық қағидаттар. ② рет, 

тәртіп：～次 жүйелілік.③ бір түр：

不～不类 әрі-сәрі; балық та емес; ет те 

емес.④(Lún)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【伦巴】lúnbā【зат.】 румба. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82/
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【 伦 比 】 lúnbǐ 〈 书 〉【 ет. 】 

салыстыру ： 史 无 ～ тарихта өзіне 

теңдесі жоқ. 

【伦常】 lúnchánɡ【 зат.】моральдық 

ұйытқы. 

【伦次】lúncì【зат.】 рет, жүйелілік：

语无～қисынсыз сөйлеу. 

【伦理】 lúnlǐ【зат.】  этика：～观念
этика тұжырымдамасы. 

【伦理学】lúnlǐxué【зат.】 этика. 

【伦琴】lúnqín【мөл.】 рентген. 

【伦琴射线】 Lúnqínshèxiàn рентген 

сәулесі. 

【抡】lún〈书〉таңдау, іріктеу：～材
материалдарды таңдау. 

【沦  】lún①жоғалу：沉～жоғалуу②

түсу, ілігі：～落 құлдырау|～陷 құлау. 

【沦肌浃髓】lúnjījiāsuǐ терең сезіп білу. 

【沦落】 lúnluò 【 ет. 】① жат елде 

кедейлену：～街头 көшеде кедейленіп 

жүру.②〈书〉құлдырау:道德～|家境～
отбасының материалдық жағдайының 

құлдырауы. ③ бату ： ～ 风 尘
жезөкшелікке салынып кетушілік. 

【沦没】lúnmò〈书〉【ет.】①жоғалу, 

құру.②(人)өлім. 

【沦丧】lúnsànɡ【ет.】 құру, өлу. 

【沦亡】lúnwánɡ【ет.】①құрып кету.

② жоғалту, құлдырау ： 道 德 ～
адамгершілікті жоғалту. 

【沦陷】lúnxiàn【ет.】①құлау, басып 

алыну：～区 басып алынған аудан.②

〈书〉бату. 

【纶  】 lún①〈书〉жібек бауы.②

〈书〉қармақ бауы：垂～қармақ салу.

③синтетикалық талшық：锦～нейлон|

涤～терилен; лавсан; дакрон. 

【轮 】lún①(～儿)【зат.】 доңғалақ：

车～машина доңғалағы.②дөңгелек：

月 ～ айдың табағы | 年 ～ жылдық 

шеңбер.③кеме：江～өзен кемесі|油～

танкер, мұнай тасығыш. ④ 【 ет. 】 

ауыспалы：～换 ауыспалы|～班 кезек.

⑤【 мөл.】 a)санау сөзі：一～红日

жарқыраған күн| 一 ～ 明 月 жарық 

ай.b)(～儿 ) раунд, турдың санау сөзі. 

【轮班】 lúnbān(～儿 )【 ет.】  кезек, 

ауысым：～替换 |民兵轮着班放哨
халық жасағы кезекпен күзетте тұр. 

【轮埠】lúnbù【зат.】кеме тоқтайтын 

жер . 

【轮船】lúnchuán【зат.】 кеме, лайнер. 

【轮次】lúncì①副 кезекпен ：～入内

кезекпен кіру.②【зат.】 кезекпен. 

【轮带】lúndài【зат.】 шина. 

【轮渡】lúndù【зат.】паром; сал. 

【轮番】 lúnfān 副  кезектеп：～上阵
кезектеп соғысу. 

【轮辐】 lúnfú 【 зат. 】  кегей; сым 

шабақ. 

【 轮 毂 】 lúnɡǔ 【 зат. 】 

күпшек (арбаның). 

【轮滑】 lúnhuá 【 зат. 】 аунақшалы 

конькиді тебу. 

【轮换】 lúnhuàn 【 ет. 】  кезекпен, 

алмастыру：～休息 кезекпен демалу. 

【 轮 回 】 lúnhuí 【 ет. 】 ① сансара, 

шексіз жаңа түрге түсу. ② тоқтаусыз 

айналану ： 四 季 ～ жылдың төрт 

мезгілдің айналымы. 

【 轮 机 】 lúnjī 【 зат. 】  кеме 

қозғалтқышы. 

【轮奸】lúnjiān【ет.】 топтық зорлау. 

【轮廓】 lúnkuò 【 зат. 】① көрініс, 

кескін：他画了一个人体的～Ол оның 

денесінің кескінін салды. ② қысқаша 

шолу. 

【轮流】 lúnliú【ет.】кезекпен：～值

日 кезекпен кезекшілік ету. 

【 轮 牧 】 lúnmù 【 ет. 】 ауыспалы 

жайылым. 

【轮生】lúnshēnɡ【ет.】 күлтебас. 

【轮胎】lúntāi【зат.】 шина, дөңгелек. 

【轮辋】lúnwǎnɡ【зат.】 шеңбер. 

【轮系】lúnxì【зат.】тісті дөңгелектер 

жүйесі. 

【轮休】lúnxiū【ет.】①бу, бу астында 

ұстау.②кезекті демалыс. 

【轮训】lúnxùn 【ет.】 кезектік оқу：

干部～|脱产～өндірістен кетіп, кезектік 

оқумен айналысу. 

【轮椅】lúnyǐ【зат.】кресло-бесік арба. 

【 轮 值 】 lúnzhí 【 ет. 】 кезекпен 

кезекшілік ету. 

【轮轴】 lúnzhóu【 зат.】 дөңгелектің 

белағашы. 

【轮转】lúnzhuàn【ет.】①айналу：四

时～тәуліктің төрт уақыты айналады.②

〈方〉ауысу. 

【轮子】lún·zi【зат.】 дөңгелек. 

【轮作】lúnzuò【ет.】ауыспалы егіс; 

 

 

lùn 

【论】 lùn① ойлау, талқылау：议～

талқылау| 讨 ～ пікірлесу. ② туралы ：

舆～жұртшылық пікірі |立～пікір.③

теория：唯物～ материализм|进化～

даму теориясы| 相 对 ～ салыстырма 

болжал теориясы.④айтып беру：相提

并～ қатар айту|不能一概而～жалпы 

бағалау мүмкін. ⑤ бағалау ： ～ 罪

қылмысты анықтау. ⑥ 【 сөзал. 】  

бойынша：～天 күндік.⑦(Lùn)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【 论 辩 】 lùnbiàn 【 ет. 】  айтысу, 

дауласу：～有力 қатты айтысу. 

【论处】 lùnchǔ【ет.】  есептеу және 

үкім шығару ： 依 法 ～ заңға сәйкес 

есептеп үкім шығару. 

【 论 敌 】 lùndí 【 зат. 】 қарсы 

сөйлеуші; оппонент. 

【论点】lùndiǎn【зат.】 ереже, пікір：

这篇文章～突出，条理分明 Бұл 

мақаланың пікірі айқын, жүйесі жүйелі. 

【论调】 lùndiào【 зат.】  пікір: 悲观

的～түңілген пікір. 

【论断】lùnduàn①【ет.】 пайымдау.②

【 зат. 】  пайым, пікір ：科学的～
ғылыми ереже. 

【 论 据 】 lùnjù 【 зат. 】  дәлел, 

дәлелдеме：充足的～толық дәлел. 

【论理】 lùnlǐ①【 ет.】  түсінік беру, 

дәләлдеу ： 当 面 ～ көзбе-көз түсінік 

беру.②副 таза пікір бойынша：～我应

该亲自去一趟 Таза пікір бойынша мен 

өзім бір рет кету керекпін . 

【论理学】lùnlǐxué【зат.】   логика. 

【论难】 lùnnàn【 ет.】  қарсы пікір 

білдіру. 

【论述】lùnshù【ет.】 түсінік беру 

【 论 说 】 lùnshuō ① 【 ет. 】  пікір, 

түсінік：～文 дәлелдеме.②〈口〉副

таза пікір бойынша：～这个会他应该

参加，不知道为什么没有来 Таза пікір 

бойынша ол осы жиналысқа қатысуға 

керек еді,  неге келмегенін білмеймін. 

【论坛】 lùntán【 зат.】  трибуна：工

人～жүмысшы табының трибунасы. 

【论题】lùntí【зат.】     тезис. 

【论文】 lùnwén【 зат.】    мақала, 

трактат：学术～ғылыми мақала|毕业～
диплом жұмысы. 

【论战】 lùnzhàn【 ет.】  қақпайласу, 

айтыс：～不休 тоқтаусыз қақпайласу|

挑起～қақпайласуды бастау. 

【论争】lùnzhēnɡ【ет.】 қақпайласу：

学术～ғылыми қақпайласу. 

【论证】lùnzhènɡ①【зат.】 дәлелдеме.

②【ет.】  дәлелдеу：～会 .③【зат.】 

дәлел. 

【论著】lùnzhù【зат.】 мақала, еңбек. 

【论资排辈】lùnzīpáibèi    жұмыс өтілі 

мен тәжірибе негізінде сабақтар кезегін 

белгілеу. 

【论罪】 lùnzuì【ет.】     соттау：依

法～ заң бойынша саттау| 按贪污～
жемқор ретінде соттау. 

 

luō 

 

【捋 】luō【ет.】 жұлу, түру：～起袖

子 жеңді түріп қою. 

【捋虎须】 luōhǔxū тәуекелге бару, 

болмасқа әурелену. 

【 啰 唆 】 luō·suō 【 сын. 】 ①

жалықтырып көп сөйлеу：老太太嘴

碎，爱～ Әже сөзуар, көп сөйлеуді 

ұнатады.②түкке тұрмайтын, ұсақ түйек. 

 

luó 

 

【罗 】-1 luó①ау, тор：～网 ау.②құс 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82/
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аулайтын тор：门可～雀 бәрі қол үзген, 

қайыршылық күйге түскен отбасы 

туралы. ③ шақыру, жинау ： ～ 致

пікірлестерді жинау| 网 ～ тарту. ④

жайластыру ： ～ 列 қатарға қою. ⑤

【зат.】елек; елеуіш：绢～жібек елек|

铜 丝 ～ мыс торлы елек. ⑥ 【 ет. 】 

елеу：～面 ұн елеу.⑦табиғи қасиеті 

сирек жібек：～衣 жібек көйлек|轻～

селдір жібек.⑧(Luó)【зат.】 адамның 

аты-жөні. 

【罗    】 -2 luó【мөл.】  санау сөзі, 

гросс.［ағыл.:gross］ 

【罗布】luóbù【ет.】 жайластыру：营

地 上 帐 篷 ～ Жерде қалқалар 

жайластырылды. 

【罗非鱼】luófēiyú【зат.】 тиляпия. 

【罗锅】luóɡuō①(～儿)【ет.】 бүкір：

他有点～儿 Оның бүкірі бар.②(～儿)

【зат.】  бүкір.③【сын.】арка：～桥
арка көпірі. 

【罗汉】luóhàn【зат.】 алохань. 

【罗汉豆】 luóhàndòu〈方〉【 зат.】
атбас бұршақ. 

【罗汉果】luóhànɡuǒ【зат.】   архата 

жемісі. 

【罗睺】luóhóu【зат.】 Лохоу миф.. 

【罗掘】 luójué〈书〉【 ет.】  барлық 

ресурстарды жұмылдыру：多方～бар 

жолмен барлық ресурстарды 

жұмылдыру| ～ 俱 穷 төтенше 

қайыршылық. 

【罗口】luókǒu【зат.】   өшіргіш. 

【罗勒】 luólè 【 зат. 】  камфоралы 

насыбайгүл; райхан. 

【罗列】luóliè【ет.】①орналасу：亭

台楼阁，～山上 Тауда күрке мен 

павильондар орналасқан. ② атап 

өту：～现象 құбылыстарды атап өту. 

【罗马公教】Luómǎɡōnɡjiào католик 

діні. 

【罗马【сан.】  字】Luómǎshùzì рим 

цифрлары. 

【罗曼蒂克】 luómàndìkè 【 сын. 】 

романтик, романтизм. 

【罗曼史】luómànshǐ【зат.】 роман. 

【罗盘】luópán【зат.】 компас. 

【罗圈】luóquān(～儿)【зат.】електің 

шеңбері. 

【 罗 圈 儿 揖 】 luóquānryī 【 зат. 】 

айналма тағзым. 

【罗圈腿】luóquāntuǐ【зат.】қамыт аяқ. 

【罗网】 luówǎnɡ【 зат.】  тор, ау:自

投～өз кесірі бойынша торға түсу. 

【罗织】 luózhī〈书〉【 ет.】  жала 

жабу：～诬陷 жала жабу|～罪【зат.】
айыпты қолдан жасау. 

【罗致】luózhì【ет.】 тарту：～贤士
даналарды тарту. 

【 萝   】 luó шомыр ： 藤～ қытай 

вистариясы. 

【萝卜】 luó·bo【 зат.】①  шомыр.② 

шалғам. 

【萝卜花】luó·bohuā【зат.】 көздегі ақ 

тап. 

【 萝 藦 】 luómò 【 зат. 】  жапон 

метаплексисы. 

【啰   】 luó［啰唣］ luózào【 ет.】 

бұзақылану, шатақтасу. 

【逻 】luó күзетте жүру：巡～күзетте 

жүру. 

【逻辑】luó·ji【зат.】①қисын：这几

句话不合～соңғы бірнеше сөйлемдер 

қисынсыз.② ақиқат заңдылық：生活

的 ～ өмірдің ақиқат заңдылығы. ③

логика.［英 logic］ 

【逻辑思维】 luó·jisīwéi логикалық 

ойлау. 

【逻辑学】luó·jixué【зат.】 логика. 

【脶     】luó саусақтағы өрнек. 

【锣】 luó【 зат.】  гонг：敲～打鼓
гонгқа ұру және дабыл қағу. 

【锣鼓】 luóɡǔ 【 зат. 】  гонг және 

дабыл：～喧天 гонг пен дабылдың 

қатты дүрілі. 

【箩   】luó【зат.】 кәрзеңке, себет：

淘～күріш жуатын елек (себет). 

【箩筐】luókuānɡ【зат.】 кәрзеңке. 

骡 luó【зат.】 қашыр. 

【骡子】luó·zi【зат.】  қашыр. 

【 螺  】 luó 【 зат. 】 ① ұлу. ②
дактилоскопиялық сызықтар. 

【 螺 钿 】 luódiàn 【 зат. 】 ақықтан 

оюланып жасалған безендіру. 

【螺钉】 luódīnɡ 【 зат. 】  бұранда, 

бұрандалы шеге . 

【 螺 号 】 luóhào 【 зат. 】  керней-

бақалшық. 

【螺母】luómǔ【зат.】 гайка. 

【螺栓】luóshuān【зат.】 бұрандама. 

【螺丝】 luósī〈口〉【 зат.】бұранда, 

бұрандалы шеге. 

【 螺 丝 刀 】 luósīdāo 【 зат. 】
ашқыш; бұрағыш, орама. 

【螺丝钉】 luósīdīnɡ〈口〉【 зат.】
бұранда, бұрандалы шеге. 

 

【螺丝扣】 luósīkòu 〈口〉【 зат. 】
бұранда; ойма. 

【螺丝帽】luósīmào【зат.】 гайка. 

【螺丝母】luósīmǔ〈口〉【зат.】 гайка. 

【螺蛳】luó·sī【зат.】 тұтас ұлу. 

【 螺 纹 】 luówén 【 зат. 】 ①

дактилоскопиялық сызықтар. ②
бұранда; ойма. 

【 螺 旋 】 luóxuán 【 зат. 】 ①

шиыршық：～体 спирохета (иірілген 

жіп тәрізді жіңішке бактерия). ②
бұранда, червяк.  

【螺旋桨】 luóxuánjiǎnɡ 【 зат. 】 су 

ескек винт, зырылдауық. 

【 螺 旋 体 】 luóxuántǐ 【 зат. 】
спирохета (иірілген жіп тәрізді жіңішке 

бактерия). 

【 螺 旋 藻 】 luóxuánzǎo 【 зат. 】 

спирулина (балдыр). 

 

luǒ 

【 蓏  】 luǒ асқабақ өсімдіктерінің 

жемістері. 

 

【裸】 luǒ【 ет.】  жалаңаш：～露

жалаңаштау|～体 жалаңаш. 

【裸大麦】 luǒdàmài         【зат.】   

қарасұлы     ;   мысыққұйрық. 

【裸机】 luǒjī【зат.】①  сим-картасы 

жоқ телефон. ② бағдарламалық 

қамтамасыз етуі жоқ компьютер . 

【 裸 露 】 luǒlù 【 ет. 】 

жалаңаштану：～在地面上的煤层 тас 

көмірдің жалаңаш қыртыстары. 

【裸麦】luǒmài【зат.】 дәні жалаңаш 

арпа. 

【裸视】 luǒshì①【 ет.】жай көзбен; 

қарапайым көзбен көру.②【зат.】 жай 

көздің көру күші：～达到一定标准的

才能报考. 

【裸体】luǒtǐ【ет.】  жалаңаш：～画

ню (жалаңаш әйелдің суреті)|赤身～
анадан туғандай жалаңаш. 

【裸线】 luǒxiàn【 зат.】  жалаңаш, 

ашық сым. 

【裸眼】 luǒyǎn 【 зат. 】  жай көз, 

қорғансыз көз：～视力 көз жітілігі. 

【裸照】 luǒzhào 【 зат. 】  жалаңаш 

адамның суреттері. 

【 裸 子 植 物 】 luǒzǐ-zhíwù ашық 

тұқымдылар. 

【瘰   】 luǒ［瘰疬］（ luǒlì）【 зат.】 

скрофулы, скрофулез. 

 

luò 

【荦】 luò〈书〉 айқын：卓～ айқын 

көрінетін. 

【荦荦】 luòluò〈书〉【сын.】айқын, 

анық：～大端 басты бөлім. 

【洛 】Luò①Ло өзені.②Лоян қаласы.

③【зат.】 адамның аты-жөні. 

【洛阳纸贵】 Luòyánɡzhǐɡuì Сіздің 

шығармаңыз тамаша. Сіздің 

кітабыңызды таламақайлап сатып алып 

кетеді. 

【骆    】 luò① түйе.② (Luò)【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

【骆驼】luò·tuo【зат.】 түйе. 

【骆驼绒】 luò·tuorónɡ【 зат.】  бәйке 

(жұмсақ түкті мата). 

【络】 luò① талшық：橘～мандарин 

қабығы астындағы талшықтар. ② қан 

тамырлар торы ： 经 ～ жолдар және 

бүйір тамырлар.③【ет.】 буу：头上～

着一个发网 басында шашқа тор киюлі.

④【ет.】 орау：～纱 иірілген жіп орау. 

【络腮胡子】 luòsāi-hú·zi   жақ сақал. 

【络绎】luòyì〈书〉【сын.】    (人、

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D1%80%D1%8B%D2%9B/
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马、车、船等 ) үздіксіз ：～不绝
үздіксіз. 

【珞巴族】Luòbāzú【зат.】 лоба халқы 

(Тибет авт. аймақта). 

【落   】 luò①【 ет.】  құлау：～泪

жасын ағызу.②【ет.】 төмен түсу：～

潮 су қайтуы|太阳～山了 күн батты.③

【 ет.】  түсіру：～幕 шымылдықты 

түсіру. ④ солу, құлдырау ： 衰 ～

бәсеңдеу| 破 ～ құлдырау. ⑤ артта 

қалу ： ～ 选 сайлауда сәтсіздікке 

ұшырау| ～后 артта қалу. ⑥【 ет. 】 

қалдыру：～脚 жайласу|～户 орналасу|

不～痕迹 із қалдырмау.⑦қалу：下～

келген жері| 着 ～ мекен. ⑧ 【 ет. 】 

болу：政权～在人民手里了 билік 

халықтың қолына өтті. 

【落败】luòbài【ет.】жеңіліп қалу：竞

选～сайлау алдындағы науқаны жеңілді. 

【落榜】 luòbǎnɡ 【 ет.】 емтиханда 

құлау. 

【落膘】luòbiāo(～儿)【ет.】 салмағы 

кему：由于饲养不经心，牛羊都落了膘

儿 Оланбастан жем беруден барлық  

малдың салмағы кеміді. 

【落泊】 luòbó〈书〉【сын.】  өмірде 

бейбақ болу, күнелтуге керек қаржысыз 

қалу . 

【落槽】 luòcáo【 ет.】① тасқынның 

басылуы. ② 〈 方 〉 отбасы 

қағидаттарының құлдырауы. ③ ( ～

儿)бабында болу, өз орнында деп сезіну.

④〈方〉байсалдану：事情没办好，心

里总是不～Іс дұрыс істелінбеді, ішімде 

сабырсызбын. 

【落草 】 1luòcǎo 【 ет. 】  қарақшы 

болу ：～为寇 қарақшы болу үшін 

орман, тауларға қашу. 

【落草】2luòcǎo (～儿)〈方〉【ет.】 

өмірге келу, туылу. 

【落差】 luòchā【зат.】①  сарқырама; 

су құламасы: 调整心理上的～ душта 

судың күшін реттеу.②деңгей айырмасы. 

【落潮】luòcháo【ет.】судың қайтуы. 

【落成】 luòchénɡ 【 ет. 】  аяқталу, 

біту ： ～ 典 礼 құрылыс аяқталуы 

себепті мереке. 

【落得】 luò·de【ет.】  қалу：倒行逆

施，～身败【зат.】裂的可耻下场|退休

以后，～清闲自在 тставкаға шығу, 

содан кейін уайымсыз өмір сүру. 

【落地】luòdì【ет.】①жерге құлау：

花轿～үйлену паланкин жерге құлады.

②өмірге келу. 

【落地窗】luòdìchuāng【зат.】 еденге 

дейін үлкен терезе. 

【落地灯】luòdìdēnɡ【зат.】 сәнсәуле. 

【落第】 luòdì【 ет.】  императорлық 

экзаменде құлау. 

【 落 发 】 luòfà   【 ет. 】  шаш 

қырықтыру (монахтардың әдет 

ырымы):～为僧 монах болу. 

【落后】luòhòu①【ет.】 артта қалу：

我们的船先过了桥洞，他们的船稍微～

一点儿 Біздің кемеміз алдымен арка 

астынан өтті, олардың кемесі кішкене 

артта қалды.②【 ет.】  артта қалу.③

【сын.】 артта қалған, мешеу：思想～
артта қалған көзқарас. 

【落户】 luòhù【ет.】①қоныстану:我

祖父那一辈就在北京落了户 Менің анау 

ғасырда Пекинде қоныстанды.②тіркелу. 

【落花流水】 luòhuāliúshuǐ быт-шыт 

қылу; күлін көкке ұшыру; тас-талқанын 

шығару. 

【落花生】 luòhuāshēnɡ 【 зат. 】①

жержаңғақ.②жержаңғақ. 

【 落 荒 】 luòhuāng 【 ет. 】  жолсыз 

шөлмен жүру：～而逃 тым-тырақай 

қашу. 

【落脚】luòjiǎo (～儿)【ет.】 орналасу, 

тоқтау：～点 тірек пункті|这几天旅馆

大多客满，差点儿找不到～的地方
Соңғы күндері қонақ үйде орын жоқ, 

орналасатын жер де қалмады  . 

【落井下石】luòjǐnɡxiàshí жығылғанды 

ұру. 

【落空】luòkōnɡ【ет.】алданып қалу, 

бәрінен шоңқиып құр қалу ：希望～

бос үміт болып шықты |两头落了空 екі 

жақта да алданып қалу. 

【落款】luòkuǎn(～儿)①(--)【ет.】 қол 

қою. 

【落雷】luòléi【зат.】күн күркіреу. 

【落落】luòluò【сын.】①адал：～大

方 еркін. ② сыйыспау ： ～ 寡 合
араласпайтын. 

【落马】luòmǎ【ет.】 жеңілу：中弹～|

半 决 赛 中 ， 上 届 冠 亚 军 双 双 ～
Полуфинал кезінде алдыңғы алтын 

және күміс жүлдегерлері екеуі де 

жеңілді. 

【落寞】 luòmò【 сын.】     елсіз, 

шалғай. 

【落墨】 luòmò 【 ет.】жазуға кірісу, 

сурет салуды бастау. 

 

【落幕】 luòmù【 ет.】шымылдықты 

түсіру, аяқталу. 

【落难】luònàn【ет.】бәлеге ұшырау. 

【 落 聘 】 luòpìn 【 ет. 】  конкурс 

бойынша өтпеу：～人员 қызметкердің 

конкурс бойынша өтпеу. 

【 落 魄 】 luòpò 〈 书 〉【 сын. 】 ①

күнелтуге керек қаржысыз қалу：～江

湖 күнелтуге керек қаржысыз қалу.②
батыл, қайсар. 

【 落 日 】 luòrì 【 зат. 】 батып бара 

жатқан күн：～的余晖 батып бара 

жатқан күннің сәулелері. 

【落生】luòshēnɡ〈方〉【ет.】 өмірге 

келу, туылу. 

【落实】 luòshí①【 ет.】  шындыққа 

негізделген ： 生 产 计 划 要 订 得 ～
Өндіріс жоспары нақтылы 

мүмкіндіктерге сәйкес жасалынуы 

қажет.②【 ет.】  іске асыру：～政策

саясатты жүзеге асыру| 要 ～ 计 划

жоспарды іске асыру қажет.③〈方〉

【сын.】 сабырлы：事情没结果，心里

总是不～ Іс жемісін әкелмеді, ішімде 

әрине тынышсыздық. 

【落水】luòshuǐ【ет.】 азу, түбіне түсу. 

【落水狗】 luòshuǐɡǒu【зат.】  бәлеге 

ұшыраған оңбаған. 

【 落 汤 鸡 】 luòtānɡjī 【 зат. 】
бақайшағына шейін су болу. 

【落套】 luòtào 【 ет. 】  дағдыдағы, 

құнсыз шығарма：创作一定要有新

意，要有新的东西，才能不～. 

【落体】luòtǐ【зат.】 еркін құлайтын 

дене. 

【落拓】luòtuò〈书〉【сын.】①өмірде 

бейбақ болу.②адуан：～不羁 адуан. 

【落网】 luòwǎnɡ【 ет.】  қолға түсу, 

ұсталу：三【зат.】贩毒分子先后～Үш 

заңсыз есіртке тасымалы кезек 

ұсталынды. 

【落伍】 luòwǔ 【 ет. 】① бөлімнен 

қалып қою：他不愿～ Ол бөлімнен 

қалғысы келмеген. ② артта қалған, 

мешеу：产品设计～өнімді жобалауы 

артта қалған. 

【落选】 luòxuǎn【 ет.】  сайланбау, 

сайлауда құлау. 

【落音】 luòyīn (～儿 )【 ет.】  сөзін 

аяқтаған кезде：他的话刚～，你就进

来了 Ол жаңа ғана сөзін аяқтаса, сен де 

кіріп келдің. 

【落英】 luòyīnɡ 〈书〉【 зат. 】①
құйылған гүлдердің 

жапырақшалары ： ～ 缤 纷 гүл 

жапырақтары ауада қалқиды.② солған 

гүлдер. 

【落账】luòzhànɡ【ет.】 есептен түсу. 

【落照】 luòzhào【 зат.】  батып бара 

жатқан күннің жарығы. 

【落座】luòzuò【ет.】 отыру：各位观

众请～，表演就要开始了 Ханымдар 

мен мырзалар отыруды өтінеміз, 

көрініс басталады. 

【摞  】luò①【ет.】 қабаттап қою：补

丁～补丁 |把箱子～起来 жәшіктер 

біріне бірі қабатталып қойылды. ②

【 мөл. 】  бума：一～碗 бір бума 

шынаяқтар |一～书 бір бума кітаптар. 

 

 

M 

 

mā 

【孖 】mā〈方〉екі, жұп, қос：～仔
егіздер. 

【孖女】mānǚ<方>【зат.】 егіз қыздар. 

【孖仔】māzǎi<方>【зат.】 егіздер. 
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【妈  】mā①〈口〉【зат.】 ене, шеше.

② үлкен келін：姑～ үйленген апа｜

姨～апа.③күтуші, малай әйел：王～
Ванг апа (күтуші). 

【妈妈】mā·ma【зат.】①〈口〉ана, 

шеше. ② 〈 方 〉 апа (орта жастағы 

әйелге қарай). 

【妈祖】māzǔ【зат.】  Матсу, перінің 

аты. 

抹 ( ② mā 【 ет. 】① сүрту：～桌子

үстелді сүрту.②шешу：把帽子～下来
бас киімді шешу. 

【抹布】mābù【зат.】 сүлгі, шүберек. 

【抹搭】mā·da〈方〉【ет.】 жабу：～

着眼皮 қабақ жабылып кетті. 

【抹脸】 māliǎn 〈口〉【 ет. 】 өңін 

өзгерту. 

【蚂  】 mā［蚂螂］ mā·lanɡ〈方〉

【зат.】 инелік-шолғыншы. 

【麻麻黑】mā·mɑhēi〈方〉【 сын.】

қараңғы түсу：天～了，村头一带灰色

的砖墙逐渐模糊起来 Қараңғы түсті, 

ауылдың шетіндегі сұр кірпіш қабырға 

аздап-аздап жоғалды. 

【麻麻亮】mā·mɑliànɡ〈方〉【сын.】 

таң ату：天～他就起床了 Таң атты, ол 

бірден төсектен тұрды. 

【摩挲】mā·sā【ет.】 сипау：～衣裳
көйлегін сипау. 

 

má 

 

【吗  】 má 〈方〉【 ес. 】   сұрау 

шылауы：干～? Неге?｜你说～? Сен 

айттың ба?. 

麻 1 má①【зат.】тінті дақылдар, зығыр, 

кендір, рами.②【зат.】  қабық, қабық 

талшығы.③күнжіт：～油 күнжіт майы. 

【麻 】2 má①【сын.】кедір-бұдыр：

这种纸一面光，一面～Бүл қағаз бір 

жағынан тегіс, бір жағынан 

бұдырмақтылау.② қорасан дақ：～脸

қорасан дақты бет.③шыбын：～蝇 қи 

шыбын｜～雀 секпіл.④ (Má)【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

【麻 】3 má【сын.】ұйып қалу：腿～

了 аяқ ұйып қалды. 

【麻包】mábāo【зат.】 кенеп қабы. 

【麻痹】mábì①【ет.】сал, сал ауруы.

②【сын.】 қырағылық жоғалту：～大

意 қырағылық жоғалту. ③ 【 ет. 】

берекесі қашу：～敌人 жауды әлсірету. 

【麻布】mábù 【зат.】 кенеп. 

【 麻 刀 】 má·dao

【зат.】 қалдық; талшық. 

【 麻 捣 】 mádǎo 〈 书 〉

【зат.】 қалдық; талшық. 

【麻豆腐】mádòu·fu【зат.】  крахмал 

сығындысы. 

【 麻 烦 】 má·fan ① 【 сын. 】 

машақатты：这个问题很～бұл мәселе 

өте машақатты. ② 【 ет. 】  маза 

бермеу：～您啦 !|自己能做的事，决

不～别人 Бұл істі өзіңе істеуге болады, 

біреуге иаза бермеу керексің.③【зат.】 

әуре, машақат：他现在有～了 Ол қазір 

әуреге түсіп жүр. 

【 麻 纺 】 máfǎnɡ 【 сын. 】 зығыр 

торқасын иіретін өндіріс ： ～ 产 品
зығыр өнімдері. 

【麻风】máfēnɡ【зат.】 алапес. 

【麻花】1  máhuā(～儿)【зат.】майға 

пісірілген тәтті қатырма шелпек. 

【麻花】2 máhuā (～儿)〈方〉【сын.】 

тозу, қырқылып қалу ：两只袖子都～

了 екі жеңі қырқылып қалды 

【麻黄】máhuánɡ【зат.】 қылша. 

【麻将】 májiànɡ【 зат.】  «мацзян» 

(сүйек ойын пластинкалары) 

【 麻 酱 】 májiànɡ 【 зат. 】  күнжүт 

тұқымдарының езбесі. 

【麻秸】 má·jie 【 зат. 】  аршылған 

кендір сабақтары. 

【麻经儿】májīnɡr【зат.】 зығыр арқан. 

【麻雷子】 máléi·zi 【 зат. 】  үлкен 

шартылдақ. 

【 麻 利 】 má·li 【 сын. 】 пысық, 

шапшаң：～ |他干活儿很～ Ол өте 

шапшаң еңбектенеді. 

【麻栎】málì【зат.】 еменнің түрі. 

【麻脸】máliǎn【зат.】қорасан дақты 

бет. 

【麻木】mámù【сын.】①ұйіп қалу：

浑身～|手脚～аяқ-қолы ұйып қалды.②

икемсіз：思想～икемсіз ой. 

【麻木不仁】mámùbùrén    сезімсіз. 

【 麻 雀 】 máquè 【 зат. 】 ①

торғай; шымшық. ② «мацзян» (сүйек 

ойын пластинкалары) 

【麻纱】 máshā【 зат.】① қабықтан 

жасалған жіп.②бәтес (мата түрі). 

【麻绳】máshénɡ(～儿)【зат.】кендір 

арқан . 

【麻石】 máshí【 зат.】  гранит: 板
гранит тақтасы. 

【麻酥酥】másūsū(～的)【сын.】жаны 

кетіп қалу：天气越来越冷了，脚放到

水里去，冻得～的 .Ауа-райы одан 

сайын суытты, аяғым суда болды, жан 

кетіп қалып тоңды. 

【麻糖】mátánɡ【зат.】 кендір тұқымы 

қосылған кәмпит. 

【麻线】máxiàn(～儿 )【 зат.】кендір 

таспа; тарамыс. 

【 麻 药 】 máyào 【 зат. 】  есіртке, 

ауырттырмайтын заттар. 

【麻衣】 máyī 【 зат. 】  жай кенеп 

көйлек 

【麻油】máyóu【зат.】 күнжіт майы. 

【 麻 渣 】 mázhā 【 зат. 】 сығынды, 

кендір сығындысы. 

【 麻 疹 】 mázhěn

【зат.】 қызылша (ауру). 

【麻织品】mázhīpǐn【 зат.】  кенеп; 

зығыр, кендір матасы. 

【麻子】má·zi【зат.】①қорасан дақ ：

他脸上有几个～Оның бетінде бірнеше 

қорасан дақтары бар.②дағы бар, шұбар. 

【 麻 醉 】 mázuì 【 ет. 】 ①

ауыртқызбаушылық, наркоз .② басын 

айналдыру . 

【麻醉药】mázuìyào【зат.】 есірткі. 

 

mǎ 

【马  】mǎ ①【 зат.】жылқы, ат.②

үлкен：～蜂 ара; сона|～勺 ожау.③(Mǎ)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【马鞍】mǎ’ān【зат.】 ер-тоқым. 

【马鞍子】 mǎ’ān·zi【 зат.】 ер, ер-

тоқым. 

【马帮】mǎbānɡ【зат.】 керуен. 

【 马 鞭 】 mǎbiān 【 зат. 】  шыбық, 

қамшы. 

【 马 弁 】 mǎbiàn

【зат.】   оққағар; сақтаушы. 

【马鳖】mǎbiē【зат.】 сүлік. 

【马不停蹄】 mǎbùtínɡtí демалусыз, 

тынымсыз. 

【马车】 mǎchē【зат.】①жеңіл арба, 

арбакеш.②арба. 

【马齿苋】mǎchǐxiàn【зат.】  көкөніс 

қараот. 

【马褡子】mǎdā·zi【 зат.】 аумалы-

төкпелі; сынаптай тұрақсыз. 

【 马 大 哈 】 mǎdàhā 【 зат. 】

аңқау; ашықауыз：他是个～，做事总

是 丢 三 落 四 的 Ол аңқау, жұмыс 

істегенде әрқашан алаңғасар. 

【马刀】mǎdāo【зат.】 қылыш. 

【马到成功】mǎdàochénɡɡōnɡ келдім, 

көрдім, жеңдім; тез жетістіктерге жету. 

【马道】 mǎdào 【 зат. 】  алаңдағы 

жарыс жолы. 

【马灯】mǎdēnɡ【 зат.】  «жарғанат» 

фонарі. 

【马镫】mǎdènɡ【зат.】 үзеңгі. 

【马店】mǎdiàn【зат.】 керуен-сарай, 

қонақ үйі; ат көлікпен тоқтайтын орын . 

【马队】mǎduì【 зат.】①жылқылар 

керуені.②атты жасақ. 

【 马 粪 纸 】 mǎfènzhǐ 【 зат. 】
картон; қатырма. 

【马蜂】mǎfēnɡ【зат.】 ара; сона. 

【马蜂窝】mǎfēnɡwō【зат.】сонаның 

ұясы. 

【马夫】mǎfū【зат.】атшы; жылқышы. 

【 马 竿 】 mǎɡān( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

соқырдың таяғы. 

【马革裹尸】mǎgéguǒshī қан майданда 

құрметпен қаза табу, ұрыста сүйегі қалу. 

【马褂】mǎɡuà(～儿 )【зат.】  қытай 

шапан үстінен киілетін кеудеше. 

【 马 倌 】 mǎguān( ～ 儿 ) 【 зат. 】
жылқышы, малшы. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80-%D0%B1%D2%B1%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D1%88%D1%8B/
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【马锅头】maguōtóu 〈方〉【 зат.】 

керуенді басқаратын адам. 

【马号】-1mǎhào【зат.】 атқора. 

【马号】 -2mǎhào【 зат.】  кавалерия 

кернейі. 

【马赫【сан.】 】mǎhèshù【зат.】 Мах 

саны. 

【马后炮】mǎhòupào【 зат.】 ақылы 

кейін келеді, кейіннен байқап қалу：事

情都做完了，你才说要帮忙，这不是～

吗? 

【马虎】mǎ·hu【сын.】  немқұрайды, 

жұмысты селқос істеу：这人太～Бұл 

адам өте ұқыпсыз. 

【马甲】mǎjiǎ〈方〉【 зат.】жеңсіз 

көйлек, жилет. 

【 马 架 】 mǎjià 〈 方 〉【 зат. 】
атқазық; желі (ат байлайтын бағана). 

【马鲛】mǎjiāo【зат.】 испан макрелы 

(балық). 

【马脚】mǎjiǎo【зат.】ашылған ақау：

露出～өзінің шын табиғатын әшкерелеу. 

【马厩】mǎjiù【зат.】 атқора. 

【马驹子】mǎjū·zi〈口〉【зат.】 құлын. 

【马克思列宁主义】Mǎkèsī-Lièníng 

zhǔyì марксизм-ленинизм. 

【马克思主义】Mǎkèsīzhǔyì марксизм. 

【马口铁】mǎkǒutiě【зат.】 ақ қалайы. 

【马裤】mǎkù【зат.】галифе, бриджи, 

өысөа шалбар. 

【马裤呢】mǎkùní【зат.】 твил, ауыр 

габардин (мата). 

【 马 快 】 mǎkuài 【 зат. 】  жансыз, 

жоқшы. 

【 马 拉 松 】 mǎlāsōnɡ ① 【 зат. 】 

марафон.②【 сын.】  жалықтыратын 

ұзақ, марафон：～演说 жалықтыратын 

ұзақ сөз.[英 marathon]. 

【 马 拉 松 赛 跑 】 mǎlāsōnɡ sàipǎo  

марафон жарысы; марафондық 

жүгіріс (42 км 195 м жерден жарысу) . 

【马兰】mǎlán【зат.】  үнді ақкекіре, 

жұлдызгүл. 

【马蓝】 mǎlán 【 зат. 】  жапырағы 

салбыраған стробилантес. 

 

【马力】mǎlì【мөл.】ат күші; аттың 

күші . 

【马利亚】 Mǎlìyà 【 зат. 】  Мария 

(христиан дінінде). 

【马莲】mǎlián【зат.】 семсер тәрізді 

жыланқияқ; сарыгүл. 

【马列主义】Mǎ-Lièzhǔyì марксизм-

ленинизм. 

【马蔺】mǎlìn【 зат.】 семсер тәрізді 

жыланқияқ; сарыгүл. 

【 马 铃 薯 】 mǎlínɡshǔ 【 зат. 】 ①

ақтүйнек; ботташық .②картоп. 

【马陆】mǎlù【зат.】 кивсяк. 

【马鹿】mǎlù【 зат.】 асыл тұқымды 

бұғы, марал. 

【马路】mǎlù【зат.】жүргінші жолы, 

төсемелі көше, . 

【马路新闻】mǎlùxīnwén өсек：～，不

要轻信 Өсек екен, сөзге сенуге керек 

емес. 

【马骡】mǎluó【зат.】 қашыр. 

【马马虎虎】mǎ·mǎhūhū【сын.】  ①

қалай болса солай; немқұрайды:终身大

事要慎重，怎么能～?Бар өмірдің ісі 

абайлы болу керек, немқұрайды болу 

бұл қалай? ②әрең-әрең：日子～过得去
Күн әрең-әрең өтті. 

【马趴】mǎpā【зат.】 етпетінен：摔了

个大～етпетінен құлады. 

【马匹】mǎpǐ【зат.】 аттар, жылқылар. 

【马屁精】mǎpìjīnɡ【зат.】 жағымпаз, 

жарамсақ. 

【马前卒】mǎqiánzú【зат.】 қарақшы-

айғайшы. 

【 马 枪 】 mǎqiānɡ 【 зат. 】 карабин, 

кавалерия мылтығы. 

【马赛克】mǎsàikè【зат.】①әшекей, 

мозайка.②мозайка, өрнекті сурет. 

【马上】mǎshànɡ 副 дереу, бірден：快

进去吧，电影～就要开演了 Тез кір, 

кино бірден басталды. 

【马勺】mǎsháo【зат.】 тостаған. 

【马首是瞻】mǎshǒushìzhān біреудің 

жетегінде болу; біреуге тізгінін беру. 

【马术】mǎshù【 зат.】  атпен жүру 

өнері, шабандоздық. 

【马蹄】mǎtí【зат.】①аттың тұяғы.②

〈方〉қытай су талшыны. 

【马蹄表】mǎtíbiǎo【зат.】 оятқыш. 

【马蹄莲】 mǎtílián 【 зат. 】  кала 

лалагүлі. 

【马蹄铁】mǎtítiě【 зат.】① таға.② 

таға тәрізді магнит. 

【马蹄【сын.】】mǎtíxínɡ【зат.】 таға 

пішінді. 

【马蹄袖】mǎtíxiù【зат.】  мерекелік 

киімнің жеңі. 

【 马 铁 】 mǎtiě 【 зат. 】  қалайы, 

қаңылтыр. 

【 马 桶 】 mǎtǒng 【 зат. 】 дәретке 

арналған қақпағы бар күбіше. 

 

【马头琴】mǎtóuqín【 зат.】  монғол 

скрипкасы. 

【马尾辫】mǎwěibiàn(～儿 )【 зат.】 

«жылқы құйрығы» (әйелдердің шаш 

бууы). 

【马尾松】mǎwěisōnɡ【зат.】 Массон 

қарағайы. 

【马戏】mǎxì【зат.】 цирк：～团 цирк 

тобы. 

【马靴】mǎxuē【зат.】  атпен жүруге 

арналған етік. 

【马缨花】mǎyīnɡhuā【 зат.】  жібек 

қараған. 

【马贼】mǎzéi【зат.】 атты қарақшы. 

【 马 扎 】 mǎzhá( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

бүктемелі орындық. 

【马掌】 mǎzhǎnɡ 【 зат.】① аттың 

тұяғы.② таға. 

【 马 桩 】 mǎzhuānɡ 【 зат. 】
атқазық; желі . 

【 马 子 】 mǎ·zi 〈 方 〉【 зат. 】 

тасымалды отырғыш. 

【马鬃】mǎzōnɡ【зат.】 аттың жалы. 

【 玛 钢 】 mǎɡānɡ 【 зат. 】 таптауға 

көнгіш шойын. 

【玛瑙】mǎnǎo【зат.】ақық; ақық тас. 

【码 】mǎ ①(～儿)сан：【сан.】 ～сан|

号～реттік нөмір.②сан：筹～фишка|

砝～гір.③【мөл.】 істің есеп сөзі：这

是两～事 бұл 2 іс. 

【码 mǎ【ет.】  жинап қою：把这些

砖 ～ 齐 了 бұл кірпіштер жиналып 

қойылды. 

【码 mǎ【мөл.】 ярд. 

【 码 放 】 mǎfànɡ 【 ет. 】  қатарлап 

қою：～整齐 реттеп қатарлап қою. 

【码头】mǎ·tou 【 зат.】① айлақ.②

〈方〉 сауда порты ：水陆～ портты 

қала. 

【码子】mǎ·zi【зат.】①сан：苏州～
сучжой қысқартылған коммерциялық 

сандар жазылуы|洋～араб сандары.②
есеп биркасы, жетон. 

【蚂蟥】mǎhuánɡ【зат.】 ат сүлігі. 

【蚂蚁】mǎyǐ【зат.】 құмырсқа. 

【蚂蚁搬泰山】 mǎyǐbān Tài Shān 

халықтың күші үлкен. 

 

mà 

【杩】mà［杩头］ (mà·tou)【 зат.】 

көлденең бөрене. 

【祃  】mà ұрыс алдындағы ғибадат. 

【骂 】mà 【ет.】①ұрысу：～街 елдің 

көзінше ұрысу.②кінәраттау：他爹～他

不长进. 

【骂大街】màdàjiē елдің көзінше ұрысу. 

【骂架】màjià〈方〉【ет.】 балағаттасу. 

【骂街】màjiē【 ет.】 елдің көзінше 

ұрысу. 

【骂骂咧咧】 mà·mɑliēliē 【 сын. 】 

балағат сөздер келтіріп сөйлеу. 

【骂名】màmínɡ【зат.】жаман атақ：

蒙受～жаман атаққа ие болу|留下千

古～мәңгібақи өзінен кейін жаман атақ 

қалдыру. 

【 骂 娘 】 màniánɡ 【 ет. 】
балағаттасу; боқтау. 

【骂阵】màzhèn【ет.】  елдің көзінше 

ұрысу. 

 

 

mɑ 

【吗 】·mɑ【шыл.】① -ма?-ме? -ба?-

бе?：明天他来～?Ертең ол келе ме?②

па; ма; рас па? риторикалық сұрау：你

看得懂～？Сен түсіне аласың ба?③
келесі сөзді акценттеу үшін сөйлемнің 

ортасында қолд.：这件事～，其实也不

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D2%AF%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0/
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能 怪 他 Бұл істе, шынында, оны 

кінәлауға болмайды. 

【嘛 】·ma【шыл.】①да, та, енді：有

意见就提～пікірі болып оны бірдне де 

ортаға салу.②үмітті білд. шылау:你走

快点儿～!Сен тезірек жүрші! 

 

mái 

【埋  】mái①【 ет.】  көму：掩～

көму| ～ 地 雷 мина қою. ②

жасырыну：～伏 торуылдау|～【зат.】
өз атын жасыру.. 

【埋藏】máicánɡ【 ет.】① көму：山

下～着丰富的煤和铁 Тау етегінде көп 

көмір мен темір аста көлбей жатыр.②

жасыру：预为～алдын-ала жасыру.③
енгізу. 

【埋单】 máidān 〈方〉【 ет. 】 есеп 

бойынша төлеу (мейрамханада). 

【埋伏】mái·fú【ет.】①торуыл：中～

торуылға кездесу.②жасырыну. 

【 埋 名 】 máimínɡ 【 ет. 】 атын 

жасыру ： 隐 姓 ～ өз аты мен тегін 

жасыру. 

【埋没】máimò 【ет.】①көму：耕地

被流沙～егістік жер құмда көмілді.②

көму, жетілдірмеу：～人才 талантын 

қор қылу. 

【埋设】máishè【ет.】 салу, төсеу：～

管道 құбыр салу. 

【埋汰】mái·tɑi〈方〉①【сын.】 лас, 

кір：这条被子太～了 бұл көрпе өте кір.

②【ет.】 келемеждеу, кемсіту. 

【 埋 头 】 máitóu 【 ет. 】 беріле 

істеу,толығымен берілу：～业务 жан 

аямай кәсібіне берілу. 

【埋葬】máizànɡ【ет.】①жерлеу：他

死后，～在公墓里 Ол өлгеннен кейін, 

қоғамдық зиратта жерленді. ② жоқ 

болу：～旧世界 Ескі дүние жоқ болды. 

【埋置】máizhì【ет.】 салу, төсеу：～

电缆 кабель төсеу. 

【霾  】mái【зат.】ала құйын. 

 

mǎi 

【买 】mǎi①【ет.】 сатып алу：～票

билет сатып алу. ② (Mǎi) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні. 

【买办】mǎibàn【зат.】компрадор. 

【买办资本】mǎibànzīběn компрадор 

капиталы. 

【买办资产阶级】 mǎibànzīchǎnjiējí 

компрадор буржуазиясы. 

【买单】1mǎidān【зат.】есеп бойынша 

төлеу (мейрамханада). 

【买椟还珠】 mǎidúhuánzhū сөзден 

ұтылып қалу, аңқаулану. 

【买断】mǎiduàn【ет.】 сатып алу：～

经营权 басқару құқығын сатып алу. 

【买方市场】mǎifānɡshìchǎnɡ сатып 

алушылар нарығы. 

【 买 关 节 】  mǎiɡuānjié сатып 

алу; тығындалу. 

【 买 好 】 mǎihǎo( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

жарамсақтану：献媚～жағыну. 

【买空卖空】 mǎikōnɡmài kōnɡ ①
бағалы қағаздармен кросталған мәміле.

② алыпсатарлық, биржа ойыны. 

【买路钱】mǎilùqián【зат.】①жолдан 

өткізуге тонаушыларға төленетін төлем.

② жерлеу машақаты алдында 

шашылатын ақша . 

【买卖】mǎi·mɑi【зат.】①сату-сатып 

алу, сауда-саттық：做了一笔～ сауда 

келісімін жасау.②дүкен：他在城里开

了家小～ Ол қалада отбасы дүкенін 

ашты.. 

【买卖人】mǎi·mɑirén〈口〉【 зат.】 

саудагер. 

【买面子】mǎimiàn·zi есепке алу：不

是我不买你的面子，实在这事不好办. 

【买通】mǎitōnɡ【ет.】параға сатып 

алу. 

【 买 账 】 mǎizhànɡ 【 ет. 】  құрмет 

білдіру：不买他的账  Оның құрметін 

сатып алма. 

【 买 主 】 mǎizhǔ 【 зат. 】  сатып 

алушы：少给～钱 сатып алушыларды 

ақшадан алдау. 

【买醉】mǎizuì【ет.】 шарапты сатып 

алып , ішу. 

 

mài 

【劢 】mài〈书〉тырысу. 

【迈 】mài①【ет.】 басу, жүру:～步
аяқ басу. 

【迈步】màibù【ет.】аяқ басу：向前～
алға басу. 

【迈进】màijìn【ет.】 алға басу. 

【麦  】mài【зат.】①бидай.②бидай, 

қарабидай, арпа.③(Mài) адамның аты-

жөні. 

【麦茬】màichá(～儿 )【 зат.】① ақ 

сабақ; орынды. ② ： ～ 地 бидайдан 

кейін жаңа егіске дайындалған егістік 

жер| ～白薯 бидайдан кейін егілген 

батат. 

【麦冬】màidōnɡ【зат.】 дәнді тәрізді 

лириопе. 

【 麦 饭 石 】 màifànshí 【 зат. 】 

«майфаншы» дәрілік тас. 

【麦季】màijì【зат.】 бидай жинайтын 

кез：～里农活最紧 бидай жинайтын 

кезде ауылшаруашылық жұмыстары ең 

қызулы. 

【麦秸】 màijiē 【 зат. 】  бидайдың 

сабаны. 

【麦酒】màijiǔ【 зат.】  эль, астық 

шарап. 

【麦糠】màikānɡ【зат.】 еленді; кебек. 

【 麦 克 风 】 màikèfēnɡ 【 зат. 】 

микрофон.［英 Microphone］. 

【 麦 浪 】 màilànɡ 【 зат. 】  бидай 

толқындары ： ～ 滚 滚 бидай 

толқындады. 

【麦粒肿】màilìzhǒnɡ【зат.】 арпа. 

【 麦 芒 】 màimánɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
бидайдың қылқаны. 

【麦片】 màipiàn【 зат.】  сұлының 

қауызы. 

【麦秋】màiqiū【зат.】 бидайды жинау. 

【麦收】 màishōu 【 ет. 】  бидайды 

жинау：～季节 бидайды жинау мезгілі. 

【 麦 莛 】 màitínɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

бидайдың сабағы. 

【麦芽糖】màiyátáng【 зат.】 уыттан 

шығарылатын қант, мальтоза. 

【麦子】mài·zi【зат.】 бидай. 

【卖   】mài①【ет.】  сату：～房子

пәтерді сату.②【ет.】 сату, опасыздық 

ету ：～国 Отанды сату. ③【 ет. 】 

жомарттанып беру ： ～ 劲 儿 бар 

күшімен тырысу. ④ көрсету үшін 

қою ： ～ 弄 дандайсу. ⑤ 【 мөл. 】 

тағамның санау сөзі, порция：一～炒

腰花 шошқа бүйрегінің 1 порциясы.⑥

(Mài)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【卖唱】màichànɡ【 ет.】 кезбе әнші 

өмірін жүргізу. 

【 卖 春 】 màichūn 【 ет. 】 

зинақорлықпен айналысу. 

【卖呆】màidāi (～儿)〈方〉【ет.】①

жансыз қатып қалу：别～了，快走吧

жансыз қатып қалма, жүрсеңші! ②жан-

жаққа жіті қарау. 

【卖底】màidǐ〈方〉【ет.】айтып қою; 

сыр сақтамау. 

【卖点】 màidiǎn【 зат.】  тауардың 

коммерциялық құндылығы, ерекшелігі. 

【 卖 方 市 场 】 màifānɡshìchǎnɡ 

сатушылар нарығы. 

【 卖 功 】 màiɡōnɡ 【 ет. 】  өзінің 

еңбегімен дандайдасу ： ～ 邀 赏
дандайдасып, сыйға үміттену. 

【卖狗皮膏药】màiyǒupíɡāo·yɑo ауа 

сату, алдамшылық：不要～了，谁不知

道你那两下子? 

【 卖 乖 】 màiɡuāi 【 ет. 】  данасу, 

ақылсыну：得了便宜还～ данасуың 

жетер. 

【卖关节】mài ɡuānjié пара беру. 

【 卖 关 子 】 màiguān·zi ① оқырман 

ықыласын өзіне тартатын көрініс 

іркілісі , ретардация.②еліктіру：有话

快说，别～了! 

【卖官鬻爵】 màiɡuānyùjué лауазым 

мен атақтарды сату. 

【 卖 国 】 màiɡuó 【 ет. 】  Отанды 

сату：～贼 опасыз, сатқын|～求荣
өзінің атағы үшін Отанды сату. 

【卖国贼】màiɡuózéi【зат.】  ұлттық 

сатқын. 

【 卖 好 】 màihǎo( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

жарамсақтану, . 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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【卖劲】màijìn(～儿 )【 сын.】  бар 

күшімен тырысу：很～өте тырысу. 

 

【卖老】màilǎo【ет.】 жасы мен бай 

тәжірибесіне дандайсу. 

【卖力】màilì【 сын.】 бар күшімен 

тырысу. 

【 卖 力 气 】 màilì·qi ① бар күшімен 

тырысу：他做事很～ынтамен істеу.②
қол күш еңбегімен ақша табу. 

【卖命】màimìnɡ①【ет.】бар күшін 

салып тырысу, қан сорпа болу:～地干

қан сорпа болып еңбектену .②【сын.】
басын беру, қаза табу. 

【卖弄】mài·nonɡ【ет.】  өзін жақсы 

жақтан көрсету, көрсету үшін қою: ～

小聪明 ақылсыну. 

【卖俏】màiqiào【ет.】 қылымсу：倚

门～зинақорлықпен айналысу. 

【卖人情】  màirénqínɡ көңілін аулау; 

өзіне аудару. 

【卖身】màishēn【 ет.】① өзін сату, 

құлдыққа сату：～契 өзін құлдыққа 

сату туралы қолхат. ② зинақорлықпен 

айналысу. 

【卖身投靠】mài shēn tóukào өзін сату, 

сатылу. 

【卖笑】màixiào【ет.】зинақорлықпен 

айналысу：～生涯 зинақорлық кәсібі. 

【 卖 艺 】 màiyì 【 ет. 】  көше 

қойылымдарын беру：街头～көшедегі 

қойылымдар. 

【卖淫】 màiyín 【 ет. 】 зинақорлық, 

зинақорлықпен айналысу. 

【 卖 友 】 màiyǒu 【 ет. 】  досты 

дұшпанға сату ： ～ 求 荣 достарды 

сатып, табысқа жету. 

【卖主】màizhǔ【зат.】 сатушы：跟～

当面议价 сатушымен жеке саудаласу. 

【卖嘴】màizuǐ【ет.】 мақтану：他只

会～Ол тек қана мақтанады. 

【卖座】màizuò(～儿)【зат.】 барлық 

орындар сатылды, кассалық: 这出戏

不～көрермендер аз пьеса. 

【脉  】mài① қан тамыр：【 ет.】～

тамырдың соғуы. ② 【 зат. 】 тамыр 

соғуы ： 切 ～ тамыр ұстап байқау.

③  жіп; талшық; түтік ： 叶 ～

жапырақтың талшығы.④тізбек, желі：

山～тау тізбегі|矿～кенді желі. 

【 脉 案 】 mài’àn 【 зат. 】  диагноз 

(ауырған адамды зерттеу негізінде 

ауруды айыру). 

【脉搏】màibó【зат.】①тамыр соғуы.

②тыныс; тіршілік：时代的～ғасырдың 

тіршілігі. 

【脉冲】màichōng【зат.】①  импульс.

② импульс; қозғалу; шабыт. 

【脉动】màidònɡ【ет.】тамыр соғу. 

【 脉 理 】 màilǐ 【 зат. 】 ① 〈 书 〉

талшықтар жүйесі：山川～ .② қытай 

медицинасының негізі：精通～қытай 

медицинасының негізін терең зерттеу. 

【脉络】màiluò【зат.】① қан тамыр.②

жүйе：～分明 айқын тәртіп. 

【脉石】màishí【зат.】бос жыныстар. 

【脉息】màixī【зат.】тамыр соғуы. 

【 脉 象 】 màixiàng 【 зат. 】 тамыр 

соғуының жағдайы. 

【脉压】màiyā【 зат.】  тамыр соғу 

қысымы. 

【唛  】mài〈方〉【зат.】сауда белгісі.

［英 mark］. 

【霡  】mài［霡霂］ (màimù)〈书〉

【зат.】сіркіреген жауын. 

 

mān 

【颟】mān［颟顸］(mān·hān)【сын.】 

ақылсыз және ұқыпсыз ：颟颟顸顸

зейінсіз| 那 人 太 ～ ол ақылсыз және 

ұқыпсыз. 

 

 

mán 

【埋 】mán［埋怨］(mányuàn)【ет.】 

жазғыру：互相～ бір-бірін жазғыру|

落～кінәлі болу. 

【蛮  】mán ①жабайы, дөрекі：野～

жабайы| ～ 横 дөрекі. ② ойламай, 

батыл ： ～ 干 бұзып-жарып кету. ③

Қытайдың оңтүстігіндегі халық. ④

〈方〉副 өте：～好 өте жақсы|～大 өте 

үлкен. 

【蛮不讲理】mánbùjiǎnɡlǐ ештеңені 

есепке алмау. 

【蛮干】mánɡàn【ет.】  бұзып-жарып 

кету, абайламай істеу ：不能～бұзып-

жарып кетпе. 

【蛮横】mánhènɡ 【сын.】 арсыз：态

度～ арсыз қылық. 

【 蛮 荒 】  mánhuānɡ ① 【 сын. 】 

жабайы:～时代 ертедегі ғасыр.②〈书〉

【зат.】 мәдениетсіз. 

【蛮劲】mánjìn(～儿 )【 зат.】жөнсіз 

қылық, ыза кернеу：他有股子～ |干活

不能光靠～，要会找窍门. 

【 蛮 子 】 mán·zi 【 зат. 】  оңтүстік 

жабайылары (солтүстіктердің 

оңтүстіктерді атайтыны)：南～оңтүстік 

жабайылары. 

【 蔓 】 mán ［ 蔓 菁 ］  mán·jinɡ

【зат.】 шалқан; шомыр, турнепс. 

【馒首】  mánshǒu 〈方〉【зат.】май, 

қант, сүт қосып илеп пісірілген тоқаш. 

【馒头】mán·tou 【зат.】①май, қант, 

сүт қосып илеп пісірілген тоқаш. ②

〈方〉буға пісірілген самса：肉～буға 

пісірілген  ет самса. 

【瞒  】  mán【 ет.】  жасыру：欺～

алдау|～上不～下 жасыру. 

【 瞒 报 】 mánbào 【 ет. 】
алдау; бұзу; бұрмалау. 

【瞒哄】 mánhǒnɡ【ет.】 алдау：你这

话只能～小孩儿 Бұл сөзіңмен тек қана 

баланы алдай аларсың. 

【瞒上欺下】 mánshànɡqīxià бастықты 

алдау және бағыныштыларды 

қыспақтау. 

【瞒天过海】mántiānɡuòhǎi  жаман іс 

жасап, бастықтардан жасыру 

【鞔】 mán【ет.】① теріні тарту：牛

皮可以～鼓 сиырдың терісін дабылға 

тартуға болады.②把 аяқ-киімді терімен 

қаптау：～鞋 аяқ-киімді терімен қаптау. 

【鳗 】mán【зат.】 жыланбалық. 

【鳗鲡】mánlí【зат.】 жыланбалық. 

【鬘  】mán 〈书〉 әдемі шаш. 

 

 

mǎn 

【 满  】 -1mǎn ① 【 сын. 】  толы, 

толық：会场里人都～了 конференц-зал 

адамға толы.②【ет.】 толтыру：～上

这 一 杯 吧 !Бұл бокалды толтыр! ③

【ет.】  өтіп кету：假期已～демалыс 

өтіп кетті|不～一年 1 жылдан кем.④

【 сын. 】  бәрі, мүлде ：～身油泥

толығымен майлы кір.⑤副 мүлде：～

不在乎 назар аудармау.⑥разы болу：～

意 қанағаттану.⑦менмен, тәкаппар：

自～менменсу. 

【满 】-2(滿) Mǎn①манчжурлар：～人

манчжур.②【зат.】 адамның аты-жөні. 

【满不在乎】mǎnbùzài·hu ешқандай 

көңіл аудармау, барлығы да қаз 

қалпында：别人都在替他着急，他

却～. 

【满仓】mǎncānɡ【ет.】  акцияларды 

сатып алу. 

【满城风雨】mǎnchénɡfēnɡyǔ өсек-аяң 

жүру. 

【满打满算】 mǎndǎmǎnsuàn дұрыстап 

ойлану. 

【 满 当 当 】 mǎndānɡdānɡ ( ～ 的 )

【сын.】 толы：家具、电器把屋里摆

得～的 бөлме заттарға толы. 

【 满 登 登 】 mǎndēnɡdēnɡ ( ～ 的 )

【сын.】толып жатыр：今年收成好，

仓库里装得～的 Биыл мол өнімді астық, 

қоймалар астыққа толып жатыр. 

【满点】mǎndiǎn 【ет.】 толық жұмыс 

уақыты：出满勤，干～ |这个商店坚

持～营业 Бұл дүкен толық жұмыс 

уақытты ұстанады. 

【满额】mǎné【ет.】 жинақталған：报

【зат.】已经～толығымен жинақталып 

келу. 

【 满 分 】 mǎnfēn ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

толығымен：打～толық ұпай қою. 

【 满 服 】  mǎnfú 【 ет. 】  азалы, 

қаралының бітуі. 

【 满 负 荷 】 mǎnfùhè ынта 

жігерімен ：～运转 ынта жігерімен 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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еңбектену. 

【满腹】mǎnfù【ет.】кеңірдектен тоқ; 

әбден тойып біткен ： ～ 心 事

үміттермен әбден тойып біткен|牢骚～
біреуге қанағаттанбау. 

【 满 腹 经 纶 】 mǎnfùjīnɡlún үлкен 

білімпаздық, ақылы көп. 

【 满 共 】 mǎngòng 〈 方 〉 副

қорытындысында：三个班级～是九十

八个学生 3 топ, қорытындысында 98 

студент. 

【满怀】mǎnhuái①【ет.】 толық：～

信心 толық сеніммен.②【ет.】 барлық 

кеуде：跟他撞了一个～қақ маңдайдан 

қақтығысу. 

【满坑满谷】 mǎnkēnɡmǎnɡǔ бықыған, 

сансыз көп. 

【满口】 mǎnkǒu ①【 зат. 】  толы 

ауыз ：～都是假牙 алмалы-салмалы 

тістерге толы ауыз. ② 【 зат. 】 

толық：～普通话 толық путунхуа|～谎

言 толық өтірік. 

【满满登登】mǎnmǎndēnɡdēnɡ(～的 )

【 сын.】 толып жатыр：工作日程排

得～的 жұмыс кестесі толық. 

【 满 门 】 mǎnmén 【 зат. 】  барлық 

отбасы：～抄斩 барлық отбасының 

басын шабу. 

【满面】mǎnmiàn【ет.】 барлық беті：

笑容～күлкіге толы жүз . 

【 满 面 春 风 】 mǎnmiànchūnfēnɡ 

қуанышты және жылы жүзбен. 

【满目】mǎnmù 【ет.】  көз алдында 

көріну ：琳琅～ асыл тастар көздің 

жауын алады.. 

【 满 拧 】 mǎnnǐnɡ 〈 方 〉【 сын. 】 

толығымен қарама-қайшы. 

【满腔】mǎnqiānɡ【ет.】 толы：～热

情 ықыласқа толы|怒火～жүрегі ашуға 

толы. 

【满勤】mǎnqín【ет.】жұмысқа толық 

қатысушылық：他每月都是～Ол әр 

айда жұмысқа толық қатысады. 

【满山遍野】mǎnshānbiànyě барлық 

жерде 

【满师】mǎnshī【ет.】  оқуды бітіру, 

шебер болу：学徒三年～3 жыл оқушы 

болып, оқуды бітіру. 

【 满 世 界 】 mǎnshì·jie 〈 方 〉 жер 

шарында. 

【满堂】mǎntánɡ①【 зат.】  барлық 

қатысушылар ： ～ 喝 彩 барлық 

қатысушылар қатты мақұлдауды 

білдірді.②〈方〉【ет.】  толық жиын, 

аншлаг：近来剧院天天～，票不好买
Соңғы кезде театр күнде аншлагпен 

өтеді, билеттер жақсы сатылады. ③

【ет.】 залды толтыру：金玉～үйінде 

молшылықтың бәрі де бар. 

【 满 堂 彩 】 mǎntánɡcǎi( 演 出 时 ) 

көрермендер «Бәрекелді!» деп 

айқайлайды：他唱的一句倒板就得了

个～. 

【满堂灌】mǎntánɡɡuàn   жаттап алу 

оқыту әдісі. 

【满堂红】mǎntánɡhónɡ  айтарлықтай 

табыс. 

【满天飞】mǎntiānfēi қанша алсаң да 

кемімейді, тоған салсаң да жетерлік; үй 

жапқандай：钦差大臣～тексерушілер 

тоған салсаң да жетерлік , көп. 

【 满 孝 】 mǎnxiào 【 ет. 】 азалы, 

қаралының бітуі. 

【满心】mǎnxīn 副 шын ниетпен：～

欢喜 шын ықыласпен қуану. 

【 满 眼 】  mǎnyǎn 【 зат. 】 ① көзі 

толы：～红丝 көзі қызыл болды.②көз 

алдында көріну：走到山腰，看见～的

山 花 Тау бөктерінің жартысына 

келгенде көз алдында жабайы гүлдер 

көрінді. 

【满意】mǎnyì【ет.】  қанағаттану:他

非常～这个工作 Ол бұл жұмысқа өте 

қанағат. 

【满员】mǎnyuán【 ет.】  жиынтық, 

толық құраммен. 

【满月】-1mǎnyuè【ет.】 балаға бір ай 

толды. 

【满月】-2mǎnyuè【зат.】 толған ай. 

【满载】mǎnzài 【ет.】①толық күш.② 

толы. 

【 满 载 而 归 】 mǎnzàiérɡuī үлкен 

олжамен оралу, үлкен табыспен оралу. 

【 满 洲 】 mǎnzhōu 【 зат. 】 ①

манчжурлар.② Манчжурия. 

【满足】mǎnzú【ет.】①қанағаттану：

只要能不亏本，我就～了 Зиянға 

батпау ғана керек, мен қанағатпын.②

қанағаттандыру：提高生产，～人民的

需 要 Бала тууды көтеру, халықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

【满嘴】mǎnzuǐ【зат.】  толық, толы 

ауыз：～喷粪 бос сөз айту. 

【 满 座 】 mǎnzuò( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

аншлаг：这部影片很受欢迎，场场～
Бұл фильм өте ұнамды, жиі-жиі 

аншлагтар болады. 

【螨  】mǎn【зат.】қотыр кенесі, кене. 

【螨虫】mǎnchónɡ【зат.】 кене, қотыр 

кенесі, демодекс. 

 

 

màn 

【曼  】màn①нәзік және әдемі：～舞

әсем би. ② ұзақ, ұзын, алыс ：～延

шексіз|～声 созылыңқы дауыс.③(Màn)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【 曼 德 琳 】 màndélín

【зат.】 мандолина (көп ішекті шертіп 

ойнайтын музыка аспабы). 

【曼妙】mànmiào〈书〉【сын.】 әсем, 

сәнді：姿态～кейіпі әсем. 

【 曼 声 】 mànshēnɡ 【 зат. 】 

созылыңқы ： ～ 吟 哦 созылыңқы 

дауыспен көркемдеп оқу 

【曼陀罗】màntuóluó【зат.】 ақ үнді 

сасық меңдуанасы. 

【 曼 延 】 mànyán 【 ет. 】 созылу, 

шексіз：～曲折的羊肠小道 шексіз 

бұралаң соқпақ. 

【谩  】màn жаратпау：～骂 жек көріп 

ұрсу. 

【谩骂】mànmà【ет.】жек көріп ұрсу. 

【墁】màn【 ет.】  төсеу：花砖～地
қыш тақташа төсеу. 

【蔓草】màncǎo【зат.】бұралып өсетін 

өсімдік. 

【蔓草难除】màncǎonánchú зарарды 

құрту қиын. 

【蔓延】mànyán【ет.】  жайылу：火

势～оттың таралуы. 

【幔帐】mànzhànɡ【зат.】 перде. 

【幔子】màn·zi〈方〉【зат.】 перде. 

【漫 】màn①【ет.】 төгілу, су басу：

水～出来了 су төгілді.②【ет.】 бату：

大水～过了庄稼 Тасқын егістікті суға 

батырды.③ бәрі, айнала：～山遍野

көптеп бар жерде болу |～天大雾 тұман 

аспанның бәрін төседі.④кең, ұзын：～

长 ұзақ|长夜～～шексіз түн.⑤ыңғайлы, 

бос：散～жинақы емес|～谈 әңгімелесу.

⑥керек емес：～道 айтуға керек емес. 

【漫笔】mànbǐ【зат.】 жазба, жазу. 

【 漫 不 经 心 】
mànbùjīnɡxīn  алаңғасарлық, 

жинақсыздық. 

【 漫 不 经 意 】 mànbùjīnɡyì 

алаңғасарлық, жинақсыздық. 

【漫步】mànbù【ет.】 серуендеу：～

江岸 Дзианг көшесімен серуендеу. 

【漫长】mànchánɡ【сын.】 ұзақ：～的

岁月 ұзақ жылдарда|～的河流 ұзақ өзен. 

【漫道】màndào  айтуға керек емес. 

【漫灌】mànɡuàn【ет.】①құйылу：大

水～，城郊街道都被淹了 Тасқын 

болғаннан, қала маңы көшелердің бәрін 

су басты.②суару түрі. 

【漫画】mànhuà【 зат.】  карикатура; 

келемеж сурет, әзіл, шарж. 

【漫话】 mànhuà【 ет.】  әңгімелесу, 

еркін әңгіме：～家常 күнделікті әңгіме. 

【 漫 漶 】 mànhuàn 【 сын. 】 анық 

емес; танылмайтын болу ： 字 迹 ～
жазуы анық емес болды. 

【漫记】mànjì【зат.】  жазба, нобай：

《西行～》. 

【漫卷】mànjuǎn【ет.】 желбіреу：彩

旗～түрлі-түсті жалау желбірейді. 

【漫流】mànliú【ет.】судың ағындары, 

тасқын：沿湖筑堤，不让湖水～көлді 

жағалай бөгет салынды, тасқынға жол 

берілмеді. 

【漫骂】mànmà【ет.】 балағаттау, ұрсу. 

【 漫 漫 】 mànmàn 【 сын. 】  ұзақ, 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/


491 

 

шексіз：～长夜 ұзақ түндер. 

【漫儿】mànr【зат.】 решка; шік. 

【漫山遍野】mànshānbiànyě айнала, 

барлық жерде：羊群～айнала бір қора 

қой жайылып жатыр. 

【漫谈】màntán【ет.】әңгімелесу：～

【сын.】势 әңгімелесу жағдайы. 

【漫天】màntiān①【ет.】 бар аспанды 

төсеу, басу：～大雪 қар қатты жауды|

尘土～түтін аспанға дейін будақтады.

②【 сын.】  шекті білмеу：～大谎

арсызданып өтірік айту ， ～ 要 价
бағаны асыра сұрау. 

【漫无边际】mànwúbiānjì ①шексіз：

大青山下是～的草原 Таудың етегі-

шексіз дала. ② қисынсыз, 

байланыссыз：～地谈些与问题无关的

话 Қисынсыз әңгіменің мәселеге 

қатынасы жоқ. 

【漫延】mànyán【ет.】 таралу：沙漠

一直～到遥远的天边 Шөл алысқа 

тарады. 

【漫溢】mànyì【ет.】төгілу, су басу：

洪流～тасқын төгілді. 

【 漫 游 】 mànyóu 【 ет. 】 ①

саяхаттау：～西湖 Сиху өзенінесаяхат 

жасау| ～ 世 界 жер шарын кезу. ②
роуминг. 

【 漫 语 】 mànyǔ 【 зат. 】  үстіртін 

әңгімелер, бос сөз：～空言 бос сөз. 

【慢 】-1màn①【сын.】 ақырын：～

车 баяу машина|～走 жай жүріс.②

【 сын. 】  кешіктіру,  кешеуілдету ：

且～ асықпаңыз|～点儿告诉他 оған 

айтуға асықпаңыз.③керек емес：～道

айтуға керек емес. ④ (Màn)

【зат.】 .адамның аты-жөні 

【慢  】 -2màn маңыз, мән бермеу;：

傲～асқақ|怠～зейінсіз. 

【慢车】mànchē【 зат.】   болмашы 

жылдамдықтың пойызы . 

【慢车道】 mànchēdào 【 зат. 】 баяу 

қимыл; баяу қозғалыс. 

【慢词】màncí【зат.】 баяу «цы». 

【 慢 待 】 màndài 【 ет. 】 ① дөрекі 

қарау ：不能～了朋友 досқадөрекі 

қарауға болмайды. ② Лайықты қарсы 

алмағаныма кешіріңіз!：今天太～了，

请多包涵 Бүгін өте лайықсыз қарсы 

алдым, кешіріңіз, мейірімді 

болыңызшы!. 

【 慢 火 】 mànhuǒ 【 зат. 】  ақырын 

от：～炖肉 ақырын отта етті бұқтыру. 

【慢镜头】 mànjìnɡtóu 【 зат. 】 баяу 

қозғалыс. 

【慢慢腾腾】màn·mɑntēnɡtēnɡ(～的 )

【сын.】 ақырын. 

【慢慢吞吞】màn·mɑntūntūn (～的 )

【сын.】 ақырын. 

【慢慢悠悠】màn·mɑnyōuyōu(～的 )

【сын.】 бірқалыпты, жайбарақат. 

【慢坡】mànpō【зат.】 жайпақ жаурай, 

жайпауыт. 

【慢三步】 mànsānbù【 зат.】  баяу 

вальс. 

【慢说】mànshuō【жал.】 қозғамау. 

【慢腾腾】  mànténɡténɡ 【 сын. 】 

ақырын：这样～地走，什么时候才能

走到呢 |他低下头，拖长了声音，一字

一 句 ～ 地 念 着 Мұндай ақырын 

жүріспен біз қашан жетерміз?!. 

【慢条斯理】màntiáo-sīlǐ  ақырын және 

асықпай. 

【 慢 性 】 mànxìnɡ ① 【 сын. 】 

созылмалы：～病 созылмалы  ауру|～

中 毒 созылмалы  улану. ② ( ～ 儿 )

【 сын.】  шабан.③ (～儿 )【 зат.】 

болбыр. 

【慢吞吞】màntūntūn(～的 )【сын.】 

ақырын, баяу. 

【 慢 性 病 】 mànxìnɡbìnɡ 【 зат. 】 

созылмалы ауру. 

【慢性子】 mànxìng·zi ① 【 сын. 】

ақырын, шабан：～人 шабан адам.②

【зат.】болбыр, сылбыр：她是个～，

家里失了火也不会着急. 

【慢悠悠】mànyōuyōu(～的)【сын.】 

бірқалыпты, асықпай：她～地向我们走

来 Ол бізбен бірге асықпай келді. 

【嫚】màn〈书〉жек көру, жақтырмау. 

【 嫚 骂 】 mànmà 〈 书 〉【 ет. 】 

балағаттау. 

【缦 】màn〈书〉тегіс(өрнексіз) жібек. 

【熳 】màn〈书〉 ашық түсті. 

【镘】màn〈书〉сылақшының қалағы, 

әндеме . 

 

mānɡ 

【 牤 牛 】 mānɡniú 〈 方 〉【 зат. 】
бұқа; өгіз. 

【 牤 子 】 mānɡ·zi 〈 方 〉【 зат. 】
бұқа; өгіз. 

 

mánɡ 

【邙  】Mánɡ Маншань, таудың аты. 

【 芒 】  máng 【 зат. 】 ① қытай 

мискантусы.②қылқан; мұрт .③(Mánɡ) 

адамның аты-жөні. 

【 芒 草 】 mánɡcǎo 【 зат. 】 қытай 

мискантусы. 

【芒刺在背】mánɡcìzàibè  тықыршып 

отыра алмау. 

【芒硝】mánɡxiāo【зат.】глаубер тұзы. 

【芒种】mánɡzhònɡ【зат.】қылқанды 

масақ. 

【忙 】mánɡ ①【сын.】жұмыс басты, 

қарбалас：这几天很～бұл күндері өте 

қарбаласпын|～里偷闲 бос уақытты 

үнемдеу. ②

【 ет. 】  айналысу; әбігерлену ：你近

来 ～ 些 什 么 ?Соңғы күндері немен 

айналасып жүрсің?. 

【忙不迭】mánɡbùdié 副 асығыста：～

地跑了过来 асығыста жүгіріп келді. 

【忙叨】 mánɡ·dɑo 〈方〉【 сын. 】 

асығу：啥事儿这样～? . 

【 忙 乎 】 máng·hu 〈 口 〉【 ет. 】

айналысу; әбігерлену：他～了一天，

但一点儿也不觉得累 Ол бір күн бойы 

әбігерленді, бірақ шаршамады. 

【忙活】 mánɡhuó(～儿 )①【 ет.】 

асығыс жұмыс жасау：这几天正～
Соңғы күндері асығыс жұмыс жасап 

жүрмін.②【зат.】 асығыс жұмыс 这是

件～，要先做 Бұл асығыс жұмыс, оны 

алдымен жасау керек. 

【 忙 活 】 mánɡ·huo 〈 口 〉【 ет. 】 

еңбектену：他们俩已经～了一早上了
Олар екеуі таңертеңнен еңбектенді. 

【 忙 季 】 mánɡjì 【 зат. 】  қарбалас 

мерзім：眼下正是夏收～ Дәл қазір 

жазғы өнімді жинайтын қарбалас 

мерзім| 节 假 日 是 商 场 的 ～ Мереке 

демалыс күні базардағы қарбалас 

мерзімі болып табылады. 

【 忙 里 偷 闲 】 mánɡlǐtōuxián бос 

уақытты үнемдеу. 

【忙碌】mánɡlù【сын.】  әбігерлену, 

қарбалас：忙忙碌碌 әбігерлену. 

【忙乱】mánɡluàn【 сын.】  дүбілту, 

әбігерлену ： 工 作 ～ жұмыс опыр-

топыры. 

【忙忙叨叨】mánɡ·mɑnɡdāodāo (～的)

【 сын. 】  асығу ： 一 天 到 晚 ～ 的

таңертеңнен кешке дейін асығу|说完

就～地走了 айтып болып асығыста 

кетті. 

【忙音】mánɡyīn【зат.】 телефондағы 

қысқа гудоктар. 

【忙于】 mánɡyù【 ет.】  қолы бос 

болмау ： ～ 收 集 资 料 мағлұматты 

жинап жатыр| 整 天 ～ 家 务 үй 

шаруаларымен күні бойы бос болмау. 

【忙月】mánɡyuè 【зат.】егін уақыты; 

қауырт жұмыс, жұмыстың қызу 

айлары：一到～，全家都搞农活儿
Егін уақытында, барлық отбасы  

 

ауылшаруашылық жұмыстарын істеп 

жатыр. 

【杧】máng［忙果］(mángguǒ)【зат.】

①  манго (хош иісті тропиктік жеміс 

ағашы).② манго ағашы. 

【尨 】mánɡ〈书〉①сабалақ төбет.②
ала-құла бояу. 

【盲  】mánɡ① соқыр：～人 соқыр 

адам.② сауатсыз：文～ сауатсыз|色～

дальтонизм.③соқыр：～【ет.】соқыр 

тәуекел|～从 соқыр еру. 

【盲肠】mánɡchánɡ【зат.】бүйен. 

【盲肠炎】mánɡchánɡyán【 зат.】①

тифлит. ②  аппендицит (соқыр ішек 

бөлшегінің асқынып ауыруы). 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B3%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B3%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82/
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【盲从】mánɡcónɡ   【ет.】 соқыр еру 

【盲打】mánɡdǎ 【ет.】 қарамай басу, 

теру. 

【盲点】mánɡdiǎn【 зат.】① көздегі 

«соқыр дақ» анат. ②  зерттелмеген 

аймақ：当前家庭教育存在着一些～
қазіргі үйдегі оқытудың зерттелмеген 

аймақтары бар. 

【 盲 动 】 mánɡdònɡ 【 ет. 】 соқыр 

тәуекел. 

【 盲 干 】 mánɡɡàn 【 ет. 】 соқыр 

тәуекелге салыну：只凭热情～是不行

的 тек қана құмарлыққа арқа сүйеп 

соқыр тәуекелге салынуға болмайды. 

【盲井】mánɡjǐnɡ【зат.】 соқыр шахта, 

соқыр ствол. 

【盲流】 mánɡliú 【 зат. 】  ауылдан 

қалаға соқыр көшетін жұрт. 

【 盲 目 】 mángmù 【 сын. 】 соқыр, 

ойламастан：～形动 соқыр тәуекелге 

салыну |～崇拜 соқыр табыну. 

【盲棋】mánɡqí【зат.】 қарамай ойнау. 

【盲区】mánɡqū【зат.】①соқыр зона, 

жер; қабылдау жоқ жер ： 雷 达 ～

радардағы көлеңкелер. ② байқалмаған 

аспект, қыр：心理素质的培养成了一些

学校教育的～Адамның психолгоиялық 

қасиетінің тәрбиеленуі мектептің 

тәрбиенің көңіл бөлмейтін аспектісіне 

айналды. 

【 盲 人 】 mánɡrén 【 зат. 】  соқыр, 

көрмес. 

【 盲 人 摸 象 】 mánɡrénmōxiànɡ 

бірбеткей пікір, тар көзқарас. 

【盲人瞎马】mánɡrénxiāmǎ төтенше 

қауіп, бұның бәрі апатпен бітеді. 

【盲蛇】mánɡshé【зат.】соқыр жылан. 

【盲文】mánɡwén【 зат.】① Брайль 

шрифті.②  соқыр адамдарға арналған 

әдебиет. 

【 盲 杖 】 mánɡzhànɡ 【 зат. 】 

соқырлардың таяғы. 

【 盲 字 】 mánɡzì 【 зат. 】  Брайль 

әліппесі, соқырларға арналған әліппе. 

【茫  】mánɡ①шексіз, жиексіз：渺～

шексіз| ～ 无 头 绪 байтақ. ②

қисынсыз：～然 надан. 

【茫茫】mángmáng【 сын.】  шексіз, 

ұлан-байтақ：～大海 жағасыз теңіз|前

途～құпия түнегіндегі болашақ. 

【 茫 昧】 mánɡmèi 〈 书 〉【 сын. 】 

беймәлім, көмескі：往事多已～өткен 

істердің көбісі беймәлім. 

【茫然】mánɡrán【 сын.】① надан, 

сауатсыз：事情发生的原因和经过我

都～Бұл істің пайда болу себебі мен 

үрдісінде біздің сауатымыз жоқ. ②

еңсесі түсу：～自失 еңсесі түсу . 

【茫然若失】mánɡránruòshī   бос. 

【茫无头绪】 mánɡwútóuxù былық, 

ретсіз жағдай 

【铓锣】mánɡluó【 зат.】  Юнань аз 

халықтың соқпалы музыкалық аспап. 

【牻 】mánɡ〈书〉қара-ала сиыр . 

 

mǎnɡ 

【莽】 -1 mǎnɡ① қалың шөп：丛～

қалың қопа|草～шөп қопасы.②〈书〉
үлкен. 

【莽】-2 mǎnɡдөрекі：～撞 дөрекі|～

汉 дөкір. 

【 莽 苍 】 mǎnɡcānɡ ①

【сын.】 мұнарлы; тұманды.②【зат.】
егістік жер . 

【莽汉】mǎnɡhàn【зат.】дөкір; дөрекі. 

【莽莽】mǎnɡmǎnɡ【сын.】①қалың：

杂草～қалың арамшөп.②шексіз：～雪

原 ен дала. 

【莽原】 mǎnɡyuán 【 зат. 】  жасыл 

жазық дала:无垠的～ен жасыл жазық 

дала. 

【莽撞】mǎnɡzhuànɡ【 сын.】 асығыс 

істеу：形动～өзін сәтсәздікке ұшырату. 

【漭】mǎnɡ〈书〉【 сын.】  шексіз, 

жиексіз. 

【蟒】mǎnɡ①【зат.】айдаһар жылан, 

питон. ②  айдаһар кестеленген 

салтанатты шапан. 

【 蟒 袍 】 mǎnɡpáo 【 зат. 】 айдаһар 

кестеленген салтанатты шапан. 

【 蟒 蛇 】 mǎnɡshé 【 зат. 】 айдаһар 

жылан, питон, боа. 

 

 

māo 

【猫】māo①【зат.】 мысық.②〈方〉

【ет.】  тығылу：～在家里不敢出来
үйде тығылып, сыртқа шығуға дәтім 

бармайды. 

【猫步】māobù【зат.】 подиум. 

【 猫 哭 老 鼠 】 māokūlǎoshǔ  өтірік 

жылау. 

【猫儿腻】māornì〈方〉【зат.】 арам 

қулық, арам тәсіл：他们之间的～，我

早 就 看 出 来 了 Олардың арам 

қулықтарын мен әлдеқашан таныдым. 

【猫儿食】māorshí【 зат.】  аз тамақ 

жеу. 

【 猫 儿 眼 】 māoryǎn 【 зат. 】 

«мысықтың көзі», тастың түрі. 

【 猫 头 鹰 】 māotóuyīnɡ

【зат.】 жапалақ; үкі. 

【猫熊】māoxiónɡ【зат.】 бамбук аю, 

панда. 

【猫眼】māoyǎn(～儿)【зат.】 есіктің 

кішкене тесігі (қарау үшін жасалған 

тесік). 

【猫眼道钉】māoyǎndàodīnɡ 【зат.】 

балдақ. 

【猫鱼】māoyù(～儿 )【зат.】  шабақ 

балық. 

 

 

máo 

 

【毛】 -1máo①【 зат.】  жүн, түбіт, 

қауырсын ：羊～ қойдың жүні| 鸡～

тауықтың жүні.②【 зат.】  зай; зең： 

长 ～ зең басу. ③ өңделмеген ： ～

坯  дайындау|～铁 өңделмеген шойын.

④ 不 тазартылмаған, жалпы ： ～ 利

жалпы пайда|～重 брутто.⑤шамамен, 

болжалды ： ～ 估 шамамен| ～ 算

шамамен санағанда.⑥кішкентай：～孩

子 кішкентай бала|～贼 ұры.⑦【сын.】

бағасы түсу; бағасыздану ： 钱 ～ 了

ақшаның құнсызданды.⑧(Máo)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【毛】 -2 máo①【 сын.】  асығыста; 

ұқыпсыз：～手～脚 ұқыпсыз|～头～脑

басы қату; сасып қалу. ② 【 сын. 】 

қорқыныш;  зәресі ұшу ：心里有点

儿 ～  зәресі ұшу. ③ 〈 方 〉【 ет. 】

ашуланып қалу; күйгелектеу ： 把 他

惹～了，你要吃大亏. 

【毛  】 -3máo〈口〉【мөл.】  ресми 

қағаздың санау сөзі . 

【 毛 白 杨 】 máobáiyánɡ 【 зат. 】 

жапырағы ірі терек. 

【毛笔】máobǐ【зат.】 қылқалам. 

【毛边】máobiān 【зат.】① жиектері 

кесілген ： ～ 书 кесілмеген. ② жазу 

қағазы. 

【毛边纸】máobiānzhǐ【 зат.】 жазу 

қағазы. 

【毛病】máo·bìnɡ【зат.】①ақаулық：

一听声音就知道这台机器有～дыбысын 

естіп бірден бұл құрылымның ақауы 

бар екендігін білді.②жаман әдет：这孩

子上课时有做小【 ет.】作的～ .③

〈方〉 сырқат：孩子有～бала науқас. 

【毛玻璃】máobō·lí【 зат.】 күңгірт 

шыны. 

【毛布】 máobù 【 зат.】 сұр кенеп, 

дөрекі мата. 

【毛糙】máo·cɑo【сын.】 ұқыпсыз：

他干的活儿太～Оның істеген жұмысы 

өте ұқыпсыз. 

【 毛 茶 】 máochá 【 зат. 】  істеп 

аяқталмаған шай жапырағы. 

【 毛 虫 】  máochóng  【 зат. 】  

жұлдызқұрт   . 

【 毛 刺 】 máocì 【 зат. 】 

металда  қабыршақтану. 

【 毛 豆 】 máodòu 【 зат. 】  соя 

бұршақтары. 

【毛发】máofà【зат.】 шаш：～直立 

түзу шаш. 

【 毛 纺 】 máofǎnɡ 【 сын. 】 жүн 

иіру：～厂 жүн иіретін фабрика. 

【 毛 茛 】 máogèn 【 зат. 】  жапон 

сарғалдағы ,  саршешек. 

【毛估】máoɡū【ет.】  шамамен, көз 

мөлшері. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D0%BA%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%A9%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA/
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【 毛 咕 】 máo·ɡu 〈 方 〉【 сын. 】 

қорқу：走进荒滩，心里直～Шөлге 

кіргенде ішімде қорқамын. 

【毛骨悚然】máoɡǔsǒnɡrán  шаш тік 

тұрды, тұла бойы мұздап кету; шошып 

кету. 

【毛孩】máohái(～儿 )【 зат.】 жүн 

басқан; түкті жаңа туған бала. 

【毛孩子】máohái·zi【зат.】 кішкентай 

бала：十年前你还是一个不懂事的～

呢!Сен он жыл бұрын да ақылды бала 

болдың ба!? 

【毛蚶】máohān〈方〉【зат.】  жарма 

ұлу. 

【 毛 烘 烘 】 máohōnɡhōnɡ( ～ 的 )

【сын.】 түкті, сабалақ жүнді. 

【毛活】máohuó(～儿)〈口〉【зат.】 

жүні бар киім：这件～儿织得十分合身
Бұл толығымен жүнді мата. 

【毛巾】 máojīn【 зат.】  "маоцзянь" 

жасыл шай сұрыпы. 

【毛巾被】 máojīnbèi【 зат.】  түкті 

жамылғы. 

【 毛 举 细 故 】 máojǔxìɡù  егжей-

тегжейіне жете қарау, түп тұрғымен. 

【毛孔】máokǒnɡ【зат.】терідегі ұсақ 

тесіктер. 

【毛拉】máolā【зат.】 молда. 

【毛蓝】máolán【сын.】 қара-көк：～

布 қара-көк мата. 

【毛利】máolì【зат.】жалпы пайда. 

【毛料】máoliào【зат.】жүн кездеме; 

жүн мата. 

【 毛 驴 】 máolǘ( ～ 儿 ) 【 зат. 】
есек; тайқар. 

【 毛 毛 虫 】 máo·maochóng 【 зат. 】
жұлдызқұрт; қырықбуын. 

【 毛 毛 雨 】 máo·mɑoyǔ 【 зат. 】 ① 

сіркіреген жаңбыр. ② ақ жауын; 

сілбілеген жауын. 

【 毛 南 族 】 Máonánzú 【 зат. 】 

«маонань» Қытайдың  азшылық 

ұлттардың бірі. 

【毛囊】máonánɡ【зат.】 қыл қалта. 

【毛坯】máopī【зат.】①аршылмаған, 

шикі. ② дайындау; жартылай 

дайындалған өнім. 

【毛皮】máopí【зат.】аң терісі. 

【 毛 片 儿 】 máopiānr 【 зат. 】 

порнография. 

【毛片】máopiàn【зат.】 порнография, 

порнофильм. 

【毛票】máopiào(～儿)〈口〉【зат.】 

бона. 

【毛渠】máoqú【зат.】 жырашық. 

【毛茸茸】máoróngróng(～的)【сын.】

жүндес：～的小白兔 жүндес қоян. 

【 毛 瑟 枪 】 máosèqiānɡ

【 зат.】  маузер (автомат пистолет пен 

винтовканың бір түрі). 

【 毛 手 毛 脚 】 máoshǒumáojiǎo   

асығыста; ұқыпсыз. 

【毛遂自荐】MáoSuìzì jiàn    өзін 

ұсыну, өзі тілену. 

【毛毯】máotǎn【зат.】жүн көрпе. 

【 毛 桃 】 máotáo 【 зат. 】 ① Давид 

шабдалысы.②Давид шабдалысы. 

【 毛 条 】 máotiáo 【 зат. 】 істеп 

аяқталмаған шай жапырағы. 

【 毛 窝 】 máowō 〈 方 〉【 зат. 】 

мақтадағы кебіс. 

【毛细管】máoxìguǎn【зат.】капилляр 

тамырлар. 

【 毛 细 现 象 】 máoxì- 

xiànxiànɡ  капиллярлық . 

【 毛 细 血 管 】 máoxì-xuèɡuǎn     

қылтамыр. 

【毛虾】máoxiā【зат.】 шаян. 

【毛线】máoxiàn【зат.】 жүн; жүннен 

иірілген жіп. 

【毛丫头】máoyā·tou〈口〉【 зат.】 

кішкентай, жас қыз. 

【毛样】máoyànɡ【зат.】гранка (газет, 

кітаптың баспада теріліп, әлі 

беттелмеген түрі). 

【 毛 腰 】 máoyāo 〈 方 〉

【ет.】 бүгілу; иілу：一～钻进山洞 бір 

рет бүгіліп үңгірге кіру . 

【毛衣】máoyī【зат.】жемпір; тоқыма 

көйлек. 

【 毛 蚴 】 máoyòu 【 зат. 】
жұлдызқұрт; қырықбуын. 

【毛躁】máo·zɑo【сын.】①ашушаң：

脾气～қызба мінез.②салақ; зейінсіз：

他做事有些～ол істі салақ істейді. 

【毛泽东思想】MáoZédōnɡsīxiǎnɡ Мао 

Цзедун ойлары. 

【毛毡】máozhān【зат.】 киіз, үзік. 

【毛织品】máozhīpǐn【 зат.】①жүн 

кездеме; жүн мата.②жүн бұйымдар. 

【毛重】máozhònɡ【зат.】 брутто. 

【毛猪】máozhū【зат.】 тірі шошқалар. 

【 毛 竹 】 máozhú 【 зат. 】 жеуге 

жарайтын бамбук. 

【毛装】máozhuānɡ【сын.】  шеттері 

кесілмеген кітап ： ～ 本 шеттері 

кесілмеген кітап. 

【 毛 子 】 máo·zi 【 зат. 】 ① ежелде 

батыстың адамын атаған. ②

〈 方 〉  бандит; қарақшы. ③ 〈 方 〉

қылшық：没做什么针线活儿，倒沾了

一身布～. 

【矛   】 máo ① найза; сүңгі ：长～

найза～盾 қайшылық.②(Máo)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【矛盾】máodùn①【зат.】найза мен 

қалқан：～百出 толық қайшылық.②

【зат.】  қайшылық;үйлеспеушілік：他

们俩的～很深 Олардың қайшылықтары 

өте терең. ③ 【 ет. 】 сәйкес 

келмеу; үйлеспеу：自相～өзіне қайшы 

болу. 

【 矛 盾 律 】 máodùnlǜ 【 зат. 】 

қайшылық заңы. 

【矛头】 máotóu 【 зат. 】  найзаның 

ұшы,  өткірлік: 把讽刺的～指向坏人坏

事 Сықақтың өткірлігі жаман істер мен 

адамдарға бағытталды. 

【茆  】máo ① алан.② (Máo)【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

【茅   】máo【 зат.】①алан.② (Máo) 

адамның аты-жөні. 

【茅草】máocǎo【зат.】①алан.②сабан, 

қамыс. 

【茅厕】máo·cè(方言中读 máo·si)〈方〉

【зат.】дәретхана. 

【 茅 房 】 máofánɡ 〈 口 〉【 зат. 】
дәретхана. 

【茅坑】máokēnɡ【 зат.】①〈口〉

күрелген қоқыс; төгілген ор. ②

〈方〉.дәретхана. 

【茅庐】máolú【зат.】  күрке, лашық 

үй. 

【茅棚】máopénɡ【зат.】 күрке, кепе. 

【茅塞顿开】 máosèdùnkāi кенеттен 

жарқырады. 

【 茅 舍 】 máoshè 〈 书 〉

【зат.】 кепе; лашық：竹篱～ауылдағы 

лашық. 

【茅台酒】máotáijiǔ【зат.】 «маотай» 

(хош иісті арақ). 

【茅屋】máowū【зат.】 лашық, кепе, 

күрке. 

【 牦 】 máo ［ 牦 牛 ］ (máoniú)

【зат.】 қодас (қарамал тұқымдас ұзын 

жүнді сиыр, Орта Азияда болады). 

【 旄 】 máo мойшақ (казак, поляк 

атамандарының, гетмандарының, түрік 

патшаларының өздерінің өктемдігін 

көрсету үшін шоқпар бас ұзын таяққа 

ілетін қыл құйрық). 

【酕   】máo  〈书〉【сын.】өлердей 

мас：～大醉 өлердей мас. 

【猫  】máo［猫腰］(máoyāo) бүгілу, 

еңкею. 

【锚泊  】máobó【ет.】 зәкір. 

【 锚 地   】 máodì 【 зат. 】 якорь 

тастайтын орын. 

【锚位   】 máowèi【 зат. 】  айлақ, 

кемежай. 

【髦      】máo сәнді. 

【 髳 】 Máo Чжоу династиясындағы 

мемлекет атауы.. 

 

【蟊 】máo дәнді өсімдіктерді жейтін 

жәндіктер. 

【蟊贼】máozéi【зат.】 халыққа, елге 

зиянды адам. 

 

 

mǎo 

【卯  】mǎo【зат.】①4-ші циклдік сан.

②(Mǎo) адамның аты-жөні. 

【卯时】mǎoshí【зат.】 таңертең сағат 

5-тен 7-ге дейін уақыт. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%81/
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【卯榫】mǎosǔn【 зат.】  ойық жіне 

кертік. 

【卯眼】mǎoyǎn【зат.】науаша; ойық; 

ойылған жер：凿个～儿 ойық қашау. 

【峁】mǎo【зат.】төбенің басы. 

【泖】mǎo〈书〉ақпайтын су. 

【昴】mǎo Үркер   астр.. 

【铆】mǎo【ет.】① тойтару,  шегелеу.

② шегелеген кездегі дыбыс. ③

тырысу：～劲儿 күш салу. 

【铆钉】mǎodīnɡ【зат.】 тойтарма. 

【 铆 钉 枪 】 mǎodīnɡqiānɡ 【 зат. 】 

пневматикалық тойтарғыш балға. 

【铆工】mǎogōng【зат.】  тойтарғыш; 

тойтаратын жұмысшы. 

【铆接】 mǎojiē 【 ет. 】 тойтарылып 

бітелген орын, тойтарыс. 

【铆劲儿】mǎojìnr〈口〉【ет.】  күш 

салу：几个人一～，就把大石头抬走了
Бірнеше адам күш салып үлкен тасты 

да шығарды.. 

 

 

mào 

 

【芼    】mào〈书〉жинау, жұлу. 

【茂    】mào ①  қалың, ну：～密

қалың|根深叶～берік.②ба, көп: 图文

并～суреттері мен мәтіні тамаша|声情

并～әуенді дауыс. 

【茂密】màomì【сын.】 ну, қалың：树

木～ ну орман|～的竹林 қалың шоқ 

бамбук. 

【 茂 盛 】 màoshènɡ 【 сын. 】 ① ну, 

қалың：庄稼长得很～Егін өте жақсы 

өсті.②мол：财源～ресурстары мол. 

【眊  】 mào 〈书〉 жаман көретін, 

бұлдыр назар. 

【冒】mào①【 ет.】  сыртқа шығу, 

жоғары көтерілу ： ～ 烟 | ～ 泡

көпіршу|～汗 тер бұрқ етті.②【ет.】 

қарамастан ： ～ 雨 жаңбырға 

қарамастан|～风险 тәуекел ету.③ағат, 

батылы бару：～进 бұза-жара кіру|～犯

ренжу. ④ түрінде; көз бояп, жалғап 

қою ：～领 басқа біреудің атымен 

аталып алу|～认 өтірік сұраным жасау.

⑤(Mào)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【冒充】màochōnɡ【ет.】түрінде; көз 

бояп, жалғап қою：～内行 өзін өзі 

білгішпін деп атау | 用党参～人参
кодонопсисті адамтамыр түрінде 

қолдану. 

【 冒 顶 】 màodǐnɡ

【ет.】 құлау; опырылу;. 

【 冒 渎 】 màodú 〈 书 〉【 ет. 】 

жалықтыру, мазалап жабысу：～神灵
құдайды жалықтыру. 

【冒犯】màofàn【ет.】 ренжіту：～尊

严 адамның адамгершілігіне тию. 

【冒功】 màogōng 【 ет. 】  біреудің 

еңбегін иелену. 

【冒号】màohào【зат.】 қос нүкте. 

【 冒 火 】 màohuǒ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

ашуланып қалу; долдану：他气得直～
Ол қызу мінезді. 

【冒尖】màojiān(～儿)【ет.】①шығып 

тұру：筐里的菜已经～了 Кәрзеңкедегі 

көкөністер шығып тұрды . ② артық; 

қосымша：弟弟十岁刚～ інім оннан 

артық жаста.③көренкті, үздік：他在班

上学习～ Ол тобында үздік оқитын 

оқушы.④бірінші нышан, пайда болу：

问题一～，就要及时加以解决 Мәселе 

алғаш пайда болғанда, оны лезде шешу 

керек. 

【冒进】màojìn【ет.】бұза-жара кіру. 

【冒领】màolǐnɡ басқа біреудің атымен 

аталып алу：～存款 салымды басқа 

біреудің атымен аталып алу |～材料
ақпаратты басқа біреудің атымен 

аталып алу. 

【冒昧】 màomèi 【 сын. 】  баталы 

бару：不揣～өз күшін асыра бағалау|～

陈辞 жариялауға батылы бару. 

【冒名】màomínɡ【ет.】басқа біреудің 

атымен аталып：～顶替 басқа біреудің 

атымен аталу. 

【冒牌］màopái(～儿)【сын.】  басқа 

маркаға жасанды：～货 контрфактілік 

өнім. 

【冒失】mào·shi【сын.】 ағат：～鬼
ақылы көзінде адам. 

【冒失鬼】mào·shiɡuǐ【 зат.】 ақылы 

көзінде адам：这个～差点儿把我撞倒
Бұл аңғырт адам мені ұрып жығып 

жаздап қалды. 

【冒死】màosǐ副 өмір қауіпіне тәуекел 

ету：～抢救国家财产|～救出落水儿童
Судағы баланы құтқарып өмір қауіпіне 

тәуекел ету. 

【 冒 天 下 之 大 不 韪 】 

màotiānxiàzhīdàbùwěi қоғамға қарсы 

жүру, қоғамдық пікірді елемеу. 

【冒头】màotóu(～儿)【ет.】①бірінші 

рет көріну, ашылу：骄傲情绪已经～了

Тәкаппарлық сезімі көрінді.②аса, тым, 

шамадан үлкен：看上去他的年纪有三

十 ～ Сырт пішініне қарағанда оның 

жасы отыздан асады. 

【冒险］màoxiǎn【 ет.】  тәуекелдік, 

соқыр тәуекел：～家 авантюрист|～行

为 тәуекелді іс. 

【贸  】1 mào айырбастау, алмасу. 

【贸  】2 mào ағат：～然 абайламай. 

【贸然】màorán 副 ағат：～从事 істі 

ойламай шешу. 

【贸易】màoyì【зат.】 сауда：对外～

сыртқы сауда|～公司 сауда компаниясы. 

【 贸 易 壁 垒 】 màoyìbìlěi сауданы 

шектеулер, сауда тосқауылы. 

【贸易风】 màoyìfēng 【 зат. 】 өкпе 

жел (мұхиттардың тропиктік 

белдеулеріндегі тұрақты ауа ағыстары). 

【耄 】mào〈书〉80-90 жастағы қарт, 

қария：老～ қария|～耋 (dié)ақсақал, 

қария. 

【耄耋】màodié〈书〉【зат.】ақсақал, 

қария：～之年 өте кәрі. 

【袤  】mào〈书〉 ұзындық：延～万

余里 ұзындығы 10 мың лидан да көп. 

【鄚   】mào Мо (қазіргі Хэбэй пров. 

ежелгі қала). 

【帽 】mào【зат.】①бас киім：呢～

фетр қалпақ |草～ сабаннан жасалған 

қалпақ. ② ( ～ 儿 )бүркеншік ： 笔 ～

儿 ұш; ұштық|螺丝～儿 гайка. 

【帽耳】mào’ěr【зат.】 құлақшын. 

【 帽 花 】 màohuā( ～ 儿 ) 〈 口 〉

【 зат.】  кокарда (фуражкаға қадайтын 

формалык белгі). 

【 帽 徽 】 màohuī

【 зат.】  кокарда (фуражкаға қадайтын 

формалык белгі). 

【帽盔儿】 màokuīr【 зат.】  қытай 

телпегі, киіз қалпақ. 

【帽舌】màoshé【зат.】 күнқағар. 

【 帽 檐 】 màoyán( ～ 儿 ) 【 зат. 】
жиек; түрме (қалпақтың). 

【帽子】mào·zi【зат.】①бас киім：一

顶～бір қалпақ. 

【帽子戏法】mào·zixìfǎ(～儿) хет-трик. 

【 媢  】 mào

〈书〉 күндеу; қызғану ：～嫉 күндеу. 

【毷  】  mào［毷氉］ (màosào)〈书〉

【сын.】 абыржыған. 

【貌 】mào①келбет, сырт пішін：面～

келбет| 容～ ажар| 以～取人 сыртқы 

түріне қарап пішіп-кесу. ② сыртқы 

көрініс; сыртқы түр ： 全 ～ жалпы 

кескін|～合神离 екіжүзді болу. 

【貌合神离】màohéshénlí екіжүзді болу. 

【 貌 似 】 màosì 【 ет. 】

көріну; танылу：～公允 әділ көріну|～

强大 қуатты көріну. 

【貌相】màoxiànɡ①【зат.】 келбет.②

【ет.】сыртқы түріне қарап пішіп-кесу. 

【瞀 】mào〈书〉①көз бұлдырап тұр.

②ойы  астан-кестен.③надан, білімсіз. 

【懋 】mào①〈书〉ынталандыру：～

赏 марапатпен ынталандыру.②〈书〉

салтанатты：～典 салтанатты рәсім|～

勋 сіңірген көп еңбегі. 

 

me 

【么 】me ①жұрнақ：这～солай|那～

анау|怎～қалай.②поэзиядағы салмалы 

сөз：五月的花儿红呀～红似火 Мамыр 

гүлдері от сияқты қызыл-ай. 

 

 

méi 

【没边儿】méibiānr〈方〉【 ет.】①

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D1%83/
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дерексіз：别说这～的话 бұл жөнсіз 

сөздер.②шексіз：吹牛吹得～了|这孩子

淘气淘得～балалар шексіз еркелейді. 

【没词儿】méicír〈口〉【ет.】бұған не 

айтарсың, айтатын сөз жоқ：在大家的

反驳下，他～了 Бәрі қарсы болды, 

оның айтатын сөзі болған жоқ. 

【没大没小】méidàméixiǎo үлкендерге 

ешқандай сыластық болмау. 

【没底】méidǐ сенмі жоқ, сенімсіз: 能

不 能 考 上 大 学 ， 他 心 里 ～
Университетке оқуға түсуге керек пе, 

ол сенімсіз. 

【没关系】méiɡuān·xi      оқасы жоқ. 

【没劲】méijìn① (～儿)【ет.】  күші 

жоқ, солғын：浑身～ денесінде күші 

жоқ.②【 сын.】  қызықсыз：这电影

真～бұл кино өте қызықсыз. 

【没精打采】méijīnɡdǎcǎi көңілсіз болу, 

жабырқау көңіл-күй：他～地坐在地

下，低着头，不吱声 Ол көңілсіз 

отырды, еңсесі түсті. 

【没来由】 méiláiyóu   ешбір себепсіз . 

【没脸】méiliǎn【ет.】  ұят：～见人

адамдарға көрәнуге ұят|～出门 үйден 

шығуға ұят. 

【 没 … 没 … 】 méi…méi… ①
болымсыздықты ерекшелету үшін 

бірнеше синоним сөздердемен 

қолд：～皮～脸 арсыз|～羞～臊 ұятсыз.

②бірнеше антоним сөздердің алдында 

келіп айырмашылықты білдіреді：～

大～小 үлкендерге ешқандай сыластық 

болмау|～深～浅 әдепсіз. 

【没门儿】méiménr〈方〉【 ет.】①

амал болмау.②мүмкін емес：凭你这成

绩想考大学，～Сенің жетістігіңе қарай 

саған университетке түсу мүмкін емес.

③ келіспеу ： 他 想 一 个 人 独

占，～ !Оның ойынша бір адам жеке 

бәрін билейді, мен келіспеймін. 

【没命】méimìnɡ 【ет.】①өлу：不是

他及时把我送到医院，我早～了 Егер 

ол мені уақытында емханаға 

әкелмегенде, мен ерте өлер едім.②бар 

күшін жұмсап, күшін аямай：受了伤的

小鹿～地奔跑 жараланған жас марал 

күшін аямай жүгірді. ③(--) сәтсіз：没

享福的命 бақытсыз өмір. 

【没跑儿】méipǎor〈口〉【ет.】 құтыла 

алмау, қашатын жер жоқ：这次你算输

定了，～! 

【没谱儿】méipǔr〈口〉【ет.】 түсінігі 

болмау：这事怎么办，我还没个谱儿  

Бұл іспен не істеймін, әлі түсінігім жоқ. 

【 没 轻 没 重 】 méiqīnɡméizhònɡ 

әдептілік сезімі жоқ; өнегесіздік: 这孩

子 做 事 总 是 这 么 ～ 的 Бұл балар 

әдіпсіздікпен айналасып жүр. 

【没趣】méiqù(～儿 )【 сын.】  ұялу, 

ыңғайсыздық ： 自 讨 ～ жайсыздыққа 

ұрыну. 

【 没 日 没 夜 】 méirìméiyè күні-түні 

бойы. 

【没商量】méishāng·liáng талқылауға 

жатпайды, талқылаусыз：你一点儿不

让步，这事儿就～了 Сен бағасын 

кемітпе, бұл іс талқылауға жатпайды. 

【没什么】méishén·me оқасы жоқ：碰

破了一点儿皮，～ .Кішкене ауыртып 

алдым, оқасы жоқ.| ～ ， 请 进 来

吧!Оқасы жоқ, кіріңіз! 

【没事】méishì 【 ет.】① бос болу, 

қолы бос, жұмыссыз:闲者～ , 满街晃
Істері жоқ, бос адамдар қаңғырып, 

көшелерді толтырып жүр. ② жұмысы 

жоқ：他近来～，在家闲着 Соңғы 

күндері оның жұмысы жоқ, үйде бос 

жатыр.③没有事故或意外：经过医生抢

救，他～ 了，大 家可以 放心 . ④
таңырқарлық ерекше ештеңесі жоқ, 

ештеңе болған жоқ . 

【没事人】méishìrén(～儿)【зат.】сырт 

қалатын адам, қатысы жоқ. 

【 没 说 的 】 méishuō·de ①

жетіспеушілікке нұсқауға болмайды：

这小伙子既能干又积极，真是～Бұл 

жас адам жұмыс істей алады жіне 

жігерлі, жетіспешілікке де нұсқауға 

болмайды.②ақылдаспау：这车你们使

了三天了，今天该我们使了，～! 

【 没 挑 儿 】 méitiāor 【 ет. 】 

жеіспеушілігі жоқ, ақаусыз：这筐橘子

真～Бұл мандарин кәрзеңке ақаусыз|她

的服务态度那是～了 Оның қызмет ету 

сапасы әрине жетіспеушіліксіз. 

【没头没脑】méitóuméinǎo     қалаға да 

емес, селоға да емес; мүлдем орынсыз; 

ешбір себепсіз-ақ：我被他～地训了一

顿 Ол мүлдем орынсыз ақыл айтты. 

【没完】méiwán【ет.】 шексіз：～没

了 бітпейтін, шексіз. 

【没戏】méixì〈方〉【ет.】 үмітсіз：他

老想中大奖，我看～Ол әрқашан үлкен 

жүлде туралы ойлайды, менің ойымша 

бұл үмітсіз. 

【没心没肺】méixīnméifèi①тырыспау, 

бойкүйез, әрі-сәрі.②ұятсыз. 

【没羞】méixiū【сын.】 арсыз, ұятсыз. 

【没样儿】méiyànɡr【ет.】  әдепсіз：

这孩子给大人宠得真～了. 

【没意思】méiyì·si①қызықсыз：一个

人待在家里实在～Үйде жалғыз күтіп 

шын ішім пысты.②мағынасыз：这个电

影平淡无奇，真～ !Бұл фильм есте 

қаларлық емес, әбден мағынасыз 

【没影儿】méiyǐngr【 ет.】① көруге 

мүмкін шектен тыс：等我追出门，他

早跑得～了 Мен оның артынан үйден 

жүрдім, ол жүгіріп көруге мүмкін 

шектен тысқа кетті.②дәлелсіз; негізсіз. 

【没有】1méi·yǒu【ет.】①болмау：～

票 билеті болмау|～理由 дәлелі болмау.

②жоқ：屋里～人 бөлмеде ешкім жоқ.

③ешкім...жоқ, ештеңе ... жоқ：～谁会

同 意 这 样 做 ешкім былай істеуге 

келіспейді|～哪个说过这样的话 ешкім 

мұны айтқан жоқ. ④ кем болу,  одан 

жаман ： 你 ～ 他 高 Сен одан 

аласарақсың|谁都～他会说话 Ешкімде 

ол сияқты сөзге шебер емес .⑤кем：来

了～三天就走了 Ол бұл жерде 3 күннен 

кем уақыт тұрды да кетті. 

【没有】2méi·yǒu 副①жоқ：他还～回

来 Ол әлі оралған жоқ.②ба , бе , ма , 

ме ：银行 昨天 ～开门 Банк кеше 

ашылды ма?. 

【没缘】méiyuán【 ет.】  бұйырмау, 

мүмкін емес. 

【没辙】méizhé〈口〉【ет.】 мүмкіндік 

жоқ, амал жоқ：他不肯去，我也～Ол 

баруға көнбеді, менің де амалым жоқ. 

【没治】méizhì〈口〉①【ет.】 үмітсіз.

②【 ет.】  шарасыздан：我真拿他～
Мен оны шарасызлан алдым. 

【没准儿】méizhǔnr【 ет.】  белгісіз, 

сенім жоқ：这事～能成 Бұл біте ме, әлі 

белгісіз. 

玫 méi〈书〉асыл тас; гауһар . 

【玫瑰】méi·ɡui【 зат.】① қатпарлы 

раушан.② раушан,  күлгін; розан. 

【 玫 瑰 红 】 méi·ɡuīhónɡ 【 сын. 】 

күңгірт қызғылт. 

【玫瑰紫】méi·ɡuizǐ【 сын.】күңгірт 

қызғылт. 

【枚   】méi①【 мөл.】  кішкентай 

заттардың санау сөзі; 三～奖章 үш 

медаль.②(Méi)【зат.】  адамның аты-

жөні. 

【眉  】méi ①【зат.】 қас：浓～қалың 

қас|～开眼笑 жарқын жүз.②  беттің 

жоғарғы ашық шеті ：书～ кітаптың 

жоғарғы ашық шеті| ～ 批 кітаптың 

ашық шетіндегі ескертулер. 

【眉笔】 méibǐ【 зат.】  қас бояуға 

арналған қарындаш. 

【眉端】 méiduān 【 зат.】① қастың 

ұштары.②беттің жоғарғы ашық шеті. 

【眉飞色舞】méifēisèwǔ    гул-гул 

жайнау, қуанышты және тоқмейіл 

жүзбен. 

【眉峰】méifēnɡ【зат.】   қас доғасы. 

【眉高眼低】méiɡāoyǎndī    бет әлпеті; 

жүз өзгерісі, көңіл күй ：看不出～
біреудің көңіл күйін байқап білмеу. 

【眉睫】méijié【 зат.】  өте жақын, 

жанында ： 迫 在 ～ кешіктірушілікті 

көтермейді, төну. 

【眉开眼笑】méikāiyǎnxiào жарқын 

жүз; нұрлы жүз. 

【眉来眼去】méiláiyǎnqù бір – біріне 

көз қысу, бір-бірімен ойнап күлу 

【眉毛】méi·mɑo【зат.】 қас. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D1%83%D2%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BD/
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【 眉 毛 胡 子 一 把 抓 】
méi·mɑohù·ziyībǎzhuā бар іске бір 

уақытта кірісу. 

【 眉 目 】 méimù 【 зат. 】 ① бет 

келбеті：～清秀 бет келбеті әсем.②

жүйелілік ： ～ 不 清 тәртіпке 

келтірілмеген. 

【眉目】méi·mu【зат.】 жіптің басы, 

шешілу болашағы. 

【眉批】méipī【зат.】 беттің жоғарғы 

жиегіндегі жазба. 

【眉清目秀】  méiqīnɡmùxiù  беттің 

сәнді әлпеті; беттің сәнді пішіні. 

【 眉 梢 】 méishāo 【 зат. 】  қастың 

ұшы：喜上～бақытты көріну. 

【 眉 题 】 méití 【 зат. 】  ресми ат, 

бастама. 

【 眉 头 】 méitóu 【 зат. 】  қастың 

ұштары：皱～қабағын түю |～一皱，

计上心来 қабағымды түйгенде лезде 

баста жоспар туады. 

【 眉 心 】 méixīn 【 зат. 】  екі қас 

арасындағы жер. 

【眉眼】méiyǎn【 зат.】жүз өзгерісі, 

көңіл күй：小姑娘～长得很俊 Қыздың 

жүз өзгерісі өте әсем. 

【眉眼高低】méiyǎn ɡāodī    бет әлпеті; 

жүз өзгерісі. 

【眉宇】méiyǔ【зат.】 қастар ：～不

凡 қастары ғажап. 

【 莓  】 méi

【зат.】 бүлдірген; қойбүлдірген：草～

бүлдірген|蛇～орман қойбүлдіргені. 

【梅  】méi【зат.】①алхоры, қара өрік.

②这种植物的花.③алхорының гүлі.④
(Méi) адамның аты-жөні. 

【梅毒】méidú【зат.】 мерез  (ауру). 

【梅花】méihuā【зат.】①қараөріктің 

гүлдері.②〈方〉крес; шыбын. 

【梅花鹿】méihuālù【 зат.】  шұбар 

бұғы. 

【梅花针】méihuāzhēn【 зат.】  бес 

инелі құрал. 

【 梅 雨 】 méiyǔ 【 зат. 】  қараөрік 

жаңбырлары, көктемгі жаңбырлар 

мезгілі. 

【 梅 子 】 méi·zi 【 зат. 】 ① алхоры, 

қараөрік.②жапон өрігі, қараөрік. 

【脢】méi бел жотадағы ет：～子肉
бел жотадағы ет. 

【郿   】Méi Мэйсянь, Шаньси пров. 

уезд. 

【嵋  】 méi 峨嵋(Éméi)， Эмейшань 

тауы. 

【猸   】méi［猸子］ (méi·zi) күзен, 

борсық. 

【湄   】méi〈书〉  жайылма өзен 

жағасы. 

【 媒  】 méi ① құда, құдағи ：

做～ айттыру; құда болу; құда түсу|～

妁 құдағи.②дәнекер：触～катализатор. 

【 媒 【 сөзал. 】  】 méijiè 【 зат. 】 

орта: ～作用 делдалдық. 

【媒婆】méipó(～儿)【зат.】 құдағи. 

【 媒 染 剂 】 méirǎnjì 【 зат. 】
протрава (бояуды жылтырататын 

химиялық зат). 

【媒人】méi·ren【зат.】 құда, құдағи 

【 媒 妁 】 méishuò 〈 书 〉【 зат. 】 

құдағи：～之言 құдалық бойынша. 

【 媒 体 】 méitǐ 【 зат. 】 бұқаралық 

ақпарат құралдары：新闻～бұқаралық 

ақпарат құралдарыының жаңалығы. 

【媒质】méizhì【зат.】 дәнекер-орта. 

【媒子】méi·zi〈方〉【зат.】①құсты 

аулау үшін басқа тірі құсты жем ретінде 

пайдалану.② қағаз білтені жағу. 

【楣】méi көлденең жатқан бөрене：

门～ маңдайша (есіктің маңдайшасы). 

【煤 】méi【зат.】 көмір , тас көмір. 

【煤层】méicénɡ【 зат.】  тас көмір 

қыртысы, тас көмір кені. 

【煤耗】méihào【зат.】  тас көмірдің 

шығыны, жұмасауы. 

【 煤 化 】 méihuà 【 ет. 】
көмірлену; күйдіру. 

【煤核儿】méihúr【 зат.】  жартылай 

күйген көмірдің қалдығы. 

【煤精】méijīnɡ【зат.】 тас көмір. 

【煤末】méimò(～儿 )【 зат.】  көмір 

ұнтағы, үгіндісі. 

【煤气】méiqì【 зат.】① көмір газы: 

点 ～ газ қосу, ～ 炉 燃 烧 器 газ 

жанарғысы.② иіс; тұншықтырғыш газ; 

中～тұншықтыратын газбен улану . 

【 煤 气 机 】 méiqìjī 【 зат. 】 газды 

қозғалтқыш, газ мотор. 

【 煤 球 】 méiqiú( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

престелген, тайланған көмір кішкене 

шарлар. 

【煤炭】méitàn【зат.】 тас көмір: ～工

业 тас көмір өнеркәсібі. 

【煤田】méitián【 зат.】  тас көмір 

алабы, тас көмір кен орны. 

【煤烟子】méiyān·zi【зат.】①керосин 

күйесі.②тас көмірден құрым . 

【煤窑】méiyáo【зат.】көмір шахтасы, 

тас көмір кені. 

【煤油】méiyóu【 зат.】  керосин: 止

火 ～ тұтанбайтын керосин, ～ 味
керосин иісі . 

【煤渣  】méizhā【 зат.】  ыс; ыс иіс; 

отын қоқысы. 

【煤砟子】méizhǎ·zi【 зат.】  көмір-

тұқым. 

【 煤 砖 】 méizhuān 【 зат. 】 

көмір  брикет (текшеленіп 

жентектелген материал: көмір). 

【禖 】méi Мэй (имперторға мұрагер 

сыйлайтын тәңір). 

【 酶 】 méi

【 зат. 】  ұйытқы; фермент (тірі 

ағзалардың денесінде болатын, ағзада 

химиялық реакцияға көмектесетін 

күрделі органикалық заттар). 

【镅   】méi【зат.】 америций (хим.эл.). 

【鹛】méi【 зат.】 барылдақ торғай; 

сиыр құйрық сары шымшық. 

【霉】①méi①【зат.】 зай; зең; көгеру.

② 【 ет. 】  көгеру; көгеріп 

кету; өңездену ： ～ 烂 көгеру| 发 ～

көгеру| 面包～了 нан көгерді . 

【霉变】méibiàn【ет.】 көгеру; көгеріп 

кету：～食品 тамақ өнімі көгеріп кетті. 

【 霉 干 菜 】 méiɡāncài 【 зат. 】 

«мэйганьцай» (ашыған сарбас 

сабағынан жасалған тамақ шала 

фабрикат). 

【霉菌】méijūn【зат.】зай; зең; көгеру. 

【霉烂】méilàn【ет.】баздану; борсу, 

көгеру. 

【霉气】méi·qì①【зат.】 зәй, сыз：散

发着～ сыз таралып жатыр.②〈方〉

【сын.】 жолы болмау, сорлылық：刚

出门就下雨，真～Жаңа ғана үйден 

шыққанда жаңбыр жауды, не деген сор. 

【霉雨】méiyǔ  қараөрік жаңбырлары, 

көктемгі жаңбырлар мезгілі. 

 

 

měi 

【 每  】 měi ① 【 ес. 】   әр; әрбір, 

әркім：～次 әр жолы ;～天 әр күні.②

副  әрбір：这个月刊～逢十五日出版
Бұл журнал әр айдың 15 күні 

шығарылады.③副 жиі, әрқашан：春秋

佳日，～作郊游 Жылда күн ашық 

кезде жиі қала сыртындағы серуенге 

барамын.④(Měi)【зат.】 адамның аты-

жөні. 

【每常】měichánɡ ①【зат.】 әрқашан, 

үнемі.②副 жиі-жиі. 

【每况愈下】měikuànɡyùxià  әр күн 

сайын жағдай нашарлайды. 

【每每】měiměi副 жиі, әрқашан：他们

常在一起，～一谈就是半天 Олар 

әрқашан да бірге, жиі-жиі көп уақыт 

бойы әңгімелеседі. 

美 1 měi ①【сын.】 әсем, әдемі：这小

姑娘长得真～Бұл қыз әдемі болып өсті|

这里的风景多～呀 Мұндағы табиғат 

көрінісі қандай әсем!② әдемі：～容

сұлулық|～发 шашты күту.③【сын.】 

жақсы, өте жақсы：～酒 өте жақсы 

шарап|价廉物～баға орташа, тауар өте 

жақсы|日子过得挺～Күн өте жақсы 

өтті.④美好的事物；好事：～不胜收

сүйсіне ала алмайсың| 成 人 之 ～

адамдарға игі істерде жәрдемдесу. ⑤

〈方〉【сын.】 разы болу, сәтті：老师

夸了他几句，他就～得了不得 Мұғалім 

оны мақтады, ол өте разы болды. 

【美 】2 Měi【зат.】①Америка：南～

Оңтүстік америка| 北 ～ солтүстік 

америка.②АҚШ, америкалық：～圆

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D1%82%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D2%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%80/
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доллар| ～ 籍 华 人 америкалық 

азаматтығындағы этникалық қытай. 

【 美 不 胜 收 】 měibùshènɡshōu 

әсемдіктің қыруар мөлшері：琳琅满

目，～ тамаша заттар таудай үйілген, 

қайда қарайтынын да білмейсің. 

【美餐】  měicān①【 зат.】  дәмді 

тағам：～佳肴 айтулы тамақ; деликатес.

②【ет.】痛快地吃：～一顿. 

【美差】měichāi【зат.】  қызығарлық 

қызмет, лауазым ： ～ 事 өте күшті 

жұмыс. 

【 美 称 】 měichēnɡ 【 зат. 】  атақ, 

абырой ：四川向有天府之国的～
Сычуан провинциясы ежелден «жердегі 

жұмақ» атағымен танымал. 

【 美 德 】 měidé 【 зат. 】  асқар 

рақымшыл, тамаша қасиет：勤劳节俭

是中国人民的传统～Еңбекқорлық және 

үнемділік қытай халқының дәстүрлі 

жақсы қасиеттері. 

【美发】měifà【ет.】 шашты күту：～

师 шаш алушы, шаштаразшы| ～ 厅
шаштараз; шаштараз үйі. 

【美感】měiɡǎn【 зат.】 эстетикалық 

сезім ： 她的 舞姿 富有 ～ Оның би 

қимылдары эстетикалық сезімге бай. 

【 美 工 】 měigōng 【 зат. 】 ①

көркемдік; көркемөнер. ②
суреткер; суретші. 

【美观】měiɡuān【сын.】 сұлу, әдемі, 

әсем：房屋布置得很～Пәтер өте әдемі 

жиһазданды. 

【美好】měihǎo【сын.】  тамаша, өте 

жақсы：～的愿望 өте жақсы тілек|～的

未来 тамаша болашақ. 

【美化】měihuà【ет.】әсемдеу, асыра 

мақтау; әрлеңкіреу ： ～ 校 园

университет қалашығын әшекейлеу|～

市容 қаланың көркі әдемілеу. 

【美金】  měijīn【 зат.】  америкалық 

доллар. 

【美景】měijǐnɡ【зат.】 әдемі көрініс, 

әсем көрініс：良辰～тамаша жылдың 

уақыты және әдемі көрініс. 

【美酒】měijiǔ【 зат.】  өте жақсы 

шарап, жоғары сапалы шарап：～佳肴
жоғары сапалы шарап және тамаша 

шайнама. 

【美丽】měilì【сын.】 әдемі, әсем：～

的花朵 әсем гүлдер|祖国的山河是多么

庄严～Отанның жері асқан сұлу! 

【美轮美奂】 měilúnměihuàn  асқан 

жақсы; тамаша. 

【美满】měimǎn【 сын.】  бақытты, 

құтты, базарлы ： ～ 姻 缘 бақытты 

неке|～的生活 бақытты өмір|小两口儿

日子过得挺～Жас жұбайлар уақытты 

бақытты өткізеді. 

【 美 貌 】 měimào ① 【 зат. 】  сұлу 

келбет ： 天 生 ～ табиғи сұлулық. ②

【 сын. 】   сүйкімді; 

шырайлы,  ажарлы：她长得十分～Ол 

өте сүйкімді болып өсті|～的年轻女子
ажарлы жас қыз. 

【美美】měiměi(～的)副 жақсы көңіл 

күйде ： ～ 地 吃 一 顿 жақсы көңіл 

күймен тамақ ішу|～地睡上一觉 жақсы 

көңіл күймен ұйықтау. 

【美梦】měimènɡ【зат.】 қиял：～破

灭 қиялын жою, қирату. 

【美妙】měimiào【 сын.】  тамаша, 

ғажап :～的歌喉 тамаша дауыс|～的诗

句 тамаша , ғажап өлең. 

【 美 名 】 měimínɡ 【 зат. 】 атақ, 

абырой：英雄～，流芳百世 батырдың 

атағы, жақсы атақ ғасырларға қалады. 

【 美 女 】 měinǚ 【 зат. 】
ару,  перизат;  сұлу. 

【 美 气 】 měiqì 〈 方 〉

【 сын. 】  бейқам; жайбарақат, 

тыныш：日子过得挺～ өмір тыныш 

өтіп жатыр. 

【 美 人 】 měirén( ～ 儿 ) 【 зат. 】
ару,  перизат;  сұлу. 

【美人计】 měirénjì 【 зат.】  сұлу-

еліктіргіш. 

【 美 人 蕉 】 měirénjiāo 【 зат. 】 

үнді  канна (әдемі ашық түсті гүлді 

өсімдік). 

【美容】měirónɡ【ет.】 сырт келбетін 

күту, әдемілену,  косметика (бет-ауызды, 

денені опа-далап жағып әдемілеу)：～

院 косметикалық кабинет| ～ 手 术
косметикалық операция. 

【 美 色 】 měisè

【 зат.】  көркемдік; сұлулық：～衰退 

сұлулық солады. 

【美声】měishēnɡ 【зат.】  бельканто  

муз.：～唱法 бельканто. 

【美食】měishí【 зат.】 дәмді тамақ, 

айтулы тамақ; деликатес. 

【美食家】 měishíjiā 【 зат. 】 тамақ 

талғағыш. 

【美事   】měishì【зат.】  өте жақсы 

қылық：没想到这样的～会轮到我! 

【 美 术 】 měishù 【 зат. 】 ① әсем 

өнерлер,  көркемөнер, бейнелеу өнері.

②көркем сурет; сурет өнері. 

 

【美术片儿】měishùpiānr〈口〉【зат.】
мультипликациялық фильм. 

【 美 术 片 】 měishùpiàn 【 зат. 】
мультипликациялық фильм. 

【美术字】měishùzì【 зат.】  бейнелі 

қаріп, шрифт. 

【 美 谈 】 měitán 【 зат. 】  сүйікті 

тақырып, ең сүйікті әңгіме：传为～ең 

сүйікті әңгіме болып табылады. 

【美体】měitǐ【 ет.】  денені тамаша 

өзгерту ： 健 身 ～ гимнастика денені 

тамаша өзгертті. 

【美味】měiwèi【 зат.】дәмді тамақ, 

айтулы тамақ; деликатес ： ～ 佳 肴

дәмдә тағам|珍馐～деликатес. 

【美学】měixué【зат.】эстетика (өнер 

және көркем шығармашылық туралы 

ілім ол ілім — өнердің даму заңдарын, 

оның идеялық мазмұны мен көркемдік 

формаларын зерттейді). 

【美言】měiyán①【ет.】бір ауыз сөз 

айту (оңтайы келгенде біреудің 

пайдасы туралы сөз айту) ：～几句

бірнеше сөйлем айту|～一番 бір ауыз 

сөз айту. ② 〈 书 〉 【 зат. 】 

мақтау,  қуаттау; мақұлдау. 

【 美 艳 】 měiyàn 【 сын. 】  әдемі, 

тартымды, жағымды：姿容～ келбеті 

шырайлы. 

【 美 意 】 měiyì 【 зат. 】 батагөйлік; 

жақсылық тілеушілік; тілектестік：谢

谢您的～сіздің тілектестігіңізге алғыс 

айтамын. 

【美育】měiyù【 зат.】  эстетикалық 

тәрбие. 

【美誉】měiyù【зат.】атақ, абырой：

美好的～жақсы атақ. 

【 美 元 】 měiyuán   америкалық 

доллар: ～集团 доллар одағы, ～外交
доллар дипломатиясы. 

【美圆】měiyuán【зат.】  америкалық 

доллар. 

【美制】měizhì【 зат.】  америкалық  

жүйе: ～ 单 位  америкалық өлшем 

жүйесі. 

【美中不足】měizhōnɡbùzú ақаусыз 

болмайды, ұсақ кемшіліктер: 这件衣服

我穿着很合适，～的是颜色有点儿深 

Бұл киім өте ыңғайлы , бірақ қара түс 

оның кемшілігі болып тұр . 

【美洲鸵】měizhōutuó【зат.】 құстың 

түрі. 

【美滋滋】měizīzī(～的)【сын.】 разы 

болу, көңілді болу：他听到老师的赞

扬，心里～的 Ол мұғалімнің мақтауын 

естіп өте көңілді болды.|看着茂盛的庄

稼，他～地咧着嘴笑了 Мол болып 

пісіп жетілген егінді көргенде  ол разы 

болып күлімсіреді. 

【浼  】měi〈书〉①айғыздау; былғау, 

ластау.② өтіну; сұрау：央～өтіну. 

 

【 渼 】 měi 〈 书 〉 аласа толқын, 

шымырлану (судың шымырлап 

бұжырланып тұрған беті). 

【镁】měi【 зат.】   магний (жалыны 

көз қаратпайтындай өте жарық болып 

жанатын, күміс түсті жұмсақ металл). 

【镁光】 měiɡuānɡ 【 зат. 】  магний 

тұтануы：～灯 магний тұтану-шам. 

 

mèi 

【 沬  】 Mèi  Мэй, Шань  

династиясының  астанасы. 

【妹  】mèi①【зат.】қарындас; сіңлі：

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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姐 ～ апа, қарындастар| 兄 ～ аға мен 

апалар. ② 【 зат. 】  қарындас (жасы 

кішіге қарай)：表～немере қарындас|

师～ қарындас-жетекші.③〈方〉жас 

қыз ： 农 家 ～ шаруа әйел. ④ (Mèi)

【зат.】 адамның аты -жөні. 

【妹夫】mèi·fu【зат.】 жезде; жездей; 

күйеу бала. 

【妹妹】mèi·mei【 зат.】①қарындас, 

сіңлі. ②  қарындас ： 叔 伯～ немере 

қарындас. 

【 妹 婿 】 mèixù 〈 书 〉【 зат. 】
жезде; жездей; күйеу бала. 

【 妹 子 】 mèi·zi 〈 方 〉【 зат. 】 ①

қарындас, сіңлі.② қыз. 

【昧 】mèi① түсініксіз, белгісіз：蒙～

артта қалған; надан|愚～надан|素～平

生 мүлдем таныс емес. ② жасыру, 

тығу：拾金不～таза адалдық◇～良心

ар-ұятты жоғалту. ③〈书〉 қараңғы, 

күңгірт：幽～бұлдыр, тұнжыраған.④

〈 书 〉  ерік беру; рұқсат 

ету; батылдану：～死 өлім жазасына 

тұрарлық болу. 

【 昧 良 心 】 mèiliánɡxīn ар-ұятты 

жоғалту, ар-ожданы таза емес：可不

能～赚黑钱! 

【 昧 死 】 mèisǐ 〈 书 〉【 ет. 】 өлім 

жазасына тұрарлық болу. 

【昧心】mèixīn【ет.】ар-ұяты жоқтық; 

ұждансыздық. 

【袂     】mèi〈书〉  жең：分～
айырылысу. 

【谜     】mèi〈方〉【зат.】  жұмбақ, 

құпия, сыр. 

【痗    】 mèi〈书〉  мазасыздық, 

алаңдаудан ауыру, қиналу. 

【 寐 】 mèi 〈 书 〉  ұйықтау ：

假 ～  қалғу; қалғып-мүлгу| 喜 而 不 ～

бақытты болып ұйықтай алмау|梦～以

求 ұйықтап түсте көру. 

【 媚 】 mèi ①

жағымпаздандыру; жәдігөйлену：谄～

жағымпаздану| 献 ～ жарамсақтану. ②

әдемі; ғажайып сүйікті ： 妩 ～

еліктіретін|明～қызықтырғыш. 

【 媚 骨 】 mèigǔ 【 зат. 】

жағымпаздық; жағынушылық：奴颜～
жағымпаздық пен жағынушылық. 

【 媚 世 】 mèishì 【 ет. 】 атаққа ие 

болу：～之作. 

【媚俗】mèisú【ет.】 атаққа ие болу. 

【 媚 态 】 mèitài 【 зат. 】 ① 

жағынушылық,  жағымпазданушылық

： 种 种 ～ ， 一 副 奴 才 相 Түрлі 

жағынушылық, бір жұп арсыз жандар .

②қылымсушылық; наздық. 

【媚外】mèiwài【ет.】 шетелдіктерге 

жарамсақтану：崇洋～батысқа табыну, 

шетелдіктерге жағыну. 

【 媚 眼 】 mèiyǎn ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

қылымсыған көздер ： ～ 传 情
қылымсыған көздермен махаббатты 

білдіру. 

【媚悦】mèiyuè【ет.】көңілін сергіту, 

көңілдендіру; көңілін ашу. 

【魅  】  mèi  әзәзіл; жын; пері：鬼～

дүлей күш, құбыжық| 魑 ～ таудағы 

дүлей күш. 

【 魅 惑 】 mèihuò 【 ет. 】  қызығу, 

еліктіру：～力 тартатын күш. 

【 魅 力 】 mèilì 【 зат. 】

сүйкімділік; тартымдылық ： 富 有 ～

тартымдылық қабілетіне ие болу| 艺

术～тартымдылық өнері. 

【 魅 人 】 mèirén 【 сын. 】  адамды 

қызықтыру; өзіне назарын аудару：景

色 ～ табиғат көрінісі адамды 

қызықтырады. 

 

mēn 

【 闷  】 mēn ① 【 сын. 】

қапа; қапырық：～热 аптап; қапырық|  

房里太～了  бөлмеде қапа .②【ет.】ауа 

кірмейтіндік; бітеулік; герметикалық：

茶刚泡上，～一会儿再喝 Шай жаңа 

ғана қайнатылды, кішкене демделсін, 

содан кейін ішу керек. ③ 【 ет. 】

үндемей қалу,  басылып қалу; өшу：～

头 儿 жасырынып| ～ 声 不 响 жауап 

қайтармау; үндемей қалу. ④ 〈 方 〉

【 сын.】  қатаң：他说话～声～气 

Қатаң дауыспен сөйлеу.⑤【ет.】үйден 

шықпай отыру; үй күшік болу, бекітіп 

алу：～在家里 үйді іштен бекіту, төрт 

қабырғада отыру. 

【闷沉沉】mēnchénchén(～的)【сын.】.

①қапа; қапырық：～的房间 бөлмеде 

қапа.② жабырқаған, мұңды. 

【 闷 气 】 mēnqì 【 сын. 】

қапа; қапырық：这间地下室很久不用

了，又～又潮湿  Жертөле көп уақыт 

бойы пайдалынбай бос тұрды, ылғалды 

және қапырақ. 

【 闷 热 】 mēnrè 【 сын. 】

аптап; қапырық：今天这样～  бүгін 

сондай қапырық. 

【闷声闷气】mēnshēnɡmēnqì(～的 ) 

қатаң：他感冒了，说话有些～的 Ол 

тұмауратты, қатаң дауыспен сөйлейді. 

【闷头儿】mēntóur 副 жасырынып, 

үндемей ： ～ 干 үндемей жұмыс 

істеу|～写作 үйндемей жазу. 

 

mén 

【门 】mén ①【зат.】 есік, кіре беріс, 

қақпа：前～алдыңғы есік|屋～есік|送

货上～тауарды үйге жеткізу②【зат.】

есік; есікше：铁～шойын есік|栅栏～

儿  есікше; кішкене қақпа (кішкене 

қақпалы есік)| 两扇红漆大～ қызыл 

қақпа.③(～儿)【зат.】сұқпа; ысырма：

柜～儿 шкаф есікшесі|炉～儿 пеш 

жапқышы.④【зат.】 есік сияқты зат：

电～ сөндіргіш (электрді жандыратын, 

сөндіретін тетік)|闸～шлюз.⑤ (～儿 )

【зат.】  әдіс, тәсіл：窍～мәніс; тетік.

⑥отбасы, тұқым, ру：张～王氏 Ван 

ханымы, Чжаннығ туған қызы |满～

барлық отбасы.⑦  мектеп, ілім：儒～

конфуцийшілдік|佛～будистер мектебі|

左 道 旁 ～ дінбұзарлық; дуагерлік. ⑧

мұғалім, жетекші ： 拜 ～ шәкірт, 

ізбасары болу|同～ сабақтастар|～徒

шәкірт, кіші шебер.⑨топ, қатар：分～

别类 жүйелеу; жіктелу|五花八～алуан-

түрлі; әртүрлі. 

【门巴】ménbā【зат.】 дәрігер.［ 

【门巴族】Ménbāzú【 зат.】  мыньба 

халқы (ҚХР азшылық ұлттардың бірі, 

Тибет автономды аймақ). 

【门板】 ménbǎn【зат.】① есік.②есік, 

терезелерге арналған ағаш қалқандар. 

【门匾】ménbiǎn【 зат.】  мөртабан, 

таңба, тақырып. 

【门鼻儿】ménbír【 зат.】  бекіткіш; 

сырма темір; шаппа. 

【门钹】ménbó【зат.】есіктің тұтқасы 

астындағы темір дөңгелек пластина. 

【门插关儿】ménchā·ɡuanr【зат.】 есік 

ысырмасы, тиек. 

【门齿】ménchǐ【зат.】күрек тіс. 

【门当户对】méndānɡhùduì некеге сай 

жұп. 

【门道】méndào【 зат.】  кіре беріс, 

қақпа, есік. 

【门道】mén·dao〈口〉【зат.】  тәсіл, 

әдіс ： 农 业 增 产 的 ～ 很 多 ауыл 

шаруашылық өндірісін үлкейтудің 

әдістері көп. 

【 门 第 】 méndì 【 зат. 】  отбасы, 

шежіре：书香～мәдениетті отбасы. 

【门店】méndiàn【зат.】 дүкен. 

【门丁】méndīng【зат.】 есікші; қақпа 

қарауылшысы; қақпашы. 

【门钉】méndīnɡ(～儿)【зат.】  көше 

жақтағы есікті тойтарғыш шегелермен 

шегелеу. 

【门洞儿】méndònɡr 【зат.】①  арка 

қақпа, арка кіреберіс.②кіреберіс, қақпа. 

【 门 斗 】 méndǒu( ～ 儿 ) 【 зат. 】
тамбур (жаңбырдан, бораннан қорғау 

үшін жасалған, есіктің алдыңғы 

бөлмешігі). 

【门对】ménduì(～儿)【зат.】  қақпа, 

есіктегі жұп жазбалар. 

【门墩】méndūn(～儿)【зат.】 есіктің 

жарма білігіне арналған қимасы бар ұя. 

【 门 额 】 mén’é

【 зат. 】  маңдайшаның (есіктің 

маңдайшасы) жоғарғы жағы. 

【门阀】ménfá【зат.】 атақты отбасы, 

ру. 

【门房】 ménfánɡ(～儿 )【 зат.】①
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швейцарлар бөлмесі (есік күзетшісі 

тұратын бөлме). ②  швейцар (есік 

күзетуші). 

【门扉】 ménfēi 【 зат. 】  есік, есік 

жармасы. 

【 门 风 】 ménfēnɡ 【 зат. 】  отбасы 

дәстүрі, отбасы салттары ： 败 坏 ～
отбасы абыройына зиян келтіру. 

【门岗】 mén gǎng 【 зат. 】  қақпа 

қасындағы  күзетші; қарауылшы. 

【门馆】ménɡuǎn【зат.】①ектепүйдегі 

м：～先生 үйдегі мектеп мұғалімі.②
үйдегі мектеп мұғалімі.

③  бюрократ (буржуазия елдерінде 

жоғарғы басқару әкімшілігіндегі ірі 

шенеунік). 

【门户】ménhù【зат.】①есік：～紧闭

есікті сықап жабу. ② маңызды жер, 

өтетін жер; өткел：塘沽新港是北京东

通海洋的～ Тангу Синган Пекиннің 

шығысындағы өте маңызды жер. ③

отбасы ： 兄 弟 分 居 ， 自 立 ～
Ағайындылар тарап кетті, жеке 

отбасылар болды.④ топ, мектеп：～之

见 касталық соқыр нанымдар. ⑤ 

отбасы：～相当 қоғамдық жағдайы 

бойынша тең. 

【门户之见】ménhùzhījiàn касталық 

соқыр нанымдар, жікшілдік; топшылық. 

【 门 环 】 ménhuán 【 зат. 】  есіктің 

сақинасы, қақпадағы сақина. 

【门将】ménjiànɡ【зат.】 қақпашы. 

【 门 禁 】 ménjìn 【 зат. 】  күзет, 

қарауыл：～森严 күшейтілген күзет. 

【 门 警 】 ménjǐnɡ 【 зат. 】   қақпа 

қасындағы күзет. 

【门径】ménjìnɡ【зат.】 әдіс, тәсіл：

找到了解决问题的～мәселенің әдісін 

тауып түсіндім. 

【 门 镜 】 ménjìng 【 зат. 】  есіктегі 

кішкене тесік (қарау үшін жасалған 

тесік). 

【 门 槛 】 ménkǎn 【 зат. 】 ① ( ～

儿)  босаға; табалдырық: 他在～上绊了

一下 Ол босағаға сүрініп құлады.②(～

儿) табалдырық; шама; шек：【зат.】牌

大学～高 аты шыққан униыкрситеттің 

табалдырығы жоғары. 

【门可罗雀】ménkěluóquè қонақтары 

өте аз, келетін адам аз. 

【门客】 ménkè【 зат. 】  арамтамақ; 

жатып-ішер, . 

【门口】ménkǒu(～儿 )【 зат.】  кіре 

беріс, есік ： 学 校 ～ мектептің кіре 

берісі. 

【 门 框 】 ménkuànɡ 【 зат. 】  есік 

жақтауы, көсегі. 

【门廊】ménlánɡ【 зат.】  галерея (екі 

үйдің арасын қосатын қысаң жол, үй 

немесе үйдің ен бойына созылған ұзын 

балкон). 

【门类】ménlèi【 зат.】  түр, класс, 

разрядтар：～繁多 түрлер көп. 

【门里出身】mén·lichūshēn〈方〉  өз 

ісінің шебері：说到变戏法，他是～
Қолдың ептілігі туралы айтсақ, ол өз 

ісінің шебері. 

【门帘】ménlián(～儿)【зат.】 есіктің 

пердесі. 

【 门 联 】 ménlián( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

қақпадағы жұп жазбалар. 

【门脸儿】ménliǎnr〈方〉【 зат.】① 

қала қақпасы жанындағы жер.②сауда 

үйі, дүкеннің алды, витрина; көрме. 

【门铃】ménlínɡ(～儿 )【 зат.】 есік 

қоңырауы. 

【门楼】ménlóu(～儿 )【зат.】  қақпа 

аркасы. 

【门路】mén·lu【зат.】① жол, тәсіл：

找～ жолдарды іздеу.②  жол, қолдау, 

қорғаушылық ： 钻 ～ қолдауды іздеу, 

протекцияны іздеу. 

【 门 楣 】 ménméi 【 зат. 】 ①

маңдайша (есіктің маңдайшасы).  ②

отбасы, ру ： 光 耀 ～ отбасының 

абыройын көтеру. 

【门面】mén·mian【 зат.】  дүкеннің 

алды：装修～дүкеннің алдын әдемілеу. 

【 门 面 话 】 ménmianhuà

【зат.】 әзіл; құрмет, қошемет сөз. 

【门牌】méipái【зат.】үй нөмірі. 

 

【门派】ménpài【зат.】  мектеп, топ, 

ағым, бағыт. 

【 门 球 】 ménqiú

【 зат. 】  крокет (кішкентай сымды 

қақпалардан ағаш допты өткізіп 

ойналатын ойын). 

【门儿清】méirqīnɡ〈方〉【сын.】 түп 

тұрғымен білу. 

【门人】méirén【зат.】①кіші шебер.

②арамтамақ; жатып-ішер. 

【门扇】méishàn【 зат.】  жарма (екі 

жағына ашылатын)：～上贴着春联
есіктің жармасында жаңа жыл тілектер 

бар қызыл қағаздар ілулі тұр. 

【门神】 méi·shén 【 зат. 】  қақпаға 

жапсырылған құдай-қорғаушылар 

суреті. 

【门生】méishēnɡ 【 зат.】①  кіші 

шебер：得意～сүйікті оқушы. 

【门市】ménshì【 зат.】 бақал сауда; 

бөлшек сауда：～部 дүкен. 

【门闩】ménshuān【 зат.】  бекіткіш; 

сырма темір; шаппа. 

【 门 栓 】 ménshuān есік 

тиегі; ысырмасы. 

【门厅】méntīnɡ【зат.】ауыз үй, холл. 

【门庭】méntínɡ【зат.】①кіре беріс 

пен аула：洒扫～кіре беріс пен аула  

сыпыру|～若市 қонақжай отбасы.②

отбасы, ру：改换～ |光耀～ отбасы 

абыройы. 

【 门 庭 若 市 】 méntínɡruòshì     

дастарқаны мол үй, қонақжай отбасы. 

【门徒】 méntú【 зат.】 кіші шебер; 

көмекші шебер. 

【 门 外 汉 】 ménwàihàn 【 зат. 】

миғұла; топас, надан：他在体育方面完

全是个～Ол дене шынықтыру жағынан 

нағыз дилетант. 

【 门 卫 】 ménwèi 【 зат. 】
дарбазашы; есікші; қақпа 

қарауылшысы. 

【 门 下 】 ménxià 【 зат. 】

①  арамтамақ; жарамсақ.②кіші шебер.

③ шәкірт; ізбасар. 

【 门 限 】 ménxiàn 〈 书 〉【 зат. 】
босаға; табалдырық. 

【门牙】ményá【зат.】 күрек тістер. 

【门诊】ménzhěn【 ет.】  дәрігерлік 

кеңес, емханалық қабылдау：节假日照

常 ～ демалыс күндері қалыпты  

емханалық қабылдау. 

【 门 子 】 mén·zi ①

【 зат.】  дарбазашы; есікші.②【 зат.】 

жол, әдіс：找～әдісті іздеу. 

【们】 mén 图 们江 (TúménJiānɡ) ， 

Тумэн өзені. 

【扪 】mén〈书〉 тию, сипалау：～心
ашықтан ашық, бүкпесіз. 

【扪心】ménxīn〈书〉ашықтан ашық, 

бүкпесіз：～自问 өзінен сұрау, өзінің 

ар- ұятына сұрақ қою. 

【钔   】 mén 【 зат. 】  менделевий 

(өсімдіктің түрі). 

【亹】mén 亹源(Ményuán)， Мэнюань 

аймағы, Цинхай провинциясында 

орналасқан. 

 

 

mèn 

【闷 】 mèn①【сын.】 жалықтыратын, 

жабырқай, іш пысып：愁～ зерігу|心

里～得慌 Ішім қатты пысты. ② ауа 

кірмейтіндік; бітеулік：～葫芦 құпия, 

сыр. 

【闷沉沉】mènchénchén(～的)【сын.】 

күйінген, жалықтыратын：整天呆在家

里，心里～的 Күні бойы үйде болын 

іші әбден пысу. 

 

【闷罐车】mènɡuànchē〈方〉【зат.】 

жабық вагон. 

【闷棍】mènɡùn【зат.】  кенет ұруға 

тап болу：打～тонау. 

【闷葫芦】mènhú·lu【зат.】① құпия, 

сыр：这几句没头没脑的话真是个～
Бұл ойламай айтылған сқздер 

шышныда құпия болып табылады.②

томаға-тұйық адам; тұйық; үндемес ：

她是个～，一天到晚难得张口      Ол 

томаға-тұйық адам, таңертеңнен кешке 

дейін бір ауыз сөзге келмейді. 

【闷倦】mènjuàn【сын.】жабырқаңқы 

көңіл, арып-ашу. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B8%D2%93%D2%B1%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0/
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【闷雷】mènléi【 зат.】  басылыңқы 

күннің күркіреуі, төбесіне жасыл 

түскендей. 

【 闷 闷 不 乐 】 mènmènbùlè 

жабырқаңқылықта болу ： 他 这 几

天～，不知出了什么事儿 Осы бірнеше 

күндері жабырқаңқылықта болдым, 

неге екенін білмеймін. 

【闷气】mènqì【зат.】өкпе; реніш：有

意见就提，别生～Ойыңды бірден айт, 

ренжіме! 

【闷子车】mèn·zichē【 зат.】жабық 

вагон. 

【焖】mèn【ет.】 бұқтыру; бұқтырып 

уыттау：～饭 бұқтырылған күріш|油～

笋 бамбук майында бұқтырылған|～一

锅肉 қазанда бұқтырылған ет. 

【懑】mèn〈书〉①жабырқау, ерігу.

② ашыну; ызалану; ызасы келу：愤～ 

ызасы келу. 

men 

【们·】men көптік жалғауы：我～біз|

你～ сендер|乡亲～жерлестер|同志～
пікірлестер. 

 

mēnɡ 

【蒙  】 -1mēnɡ【 ет.】① бас қатыру, 

алдау：欺上～下|别～人，谁不知道你

的用意 Адамды алдама, ешкім сенің 

ниетіңді білмейді!②жорамалдап айта 

салу：想好了再回答，别瞎～алдымен 

ойлан, жорамалдап айта салма. 

【蒙   】 -2mēnɡ【 ет.】 естен тану; 

есінен тану ：头发～ басы айналып 

кетті . 

【蒙蒙亮】 mēnɡmēnɡliànɡ【сын.】өте 

ерте, . 

【蒙骗】mēnɡpiàn【 ет.】бас қатыру, 

алдау. 

【蒙事】mēnɡshì〈方〉【ет.】ақымақ 

қылу, бас қатыру, сияқтану. 

【 蒙 头 转 向 】  mēngtóuzhuànxiànɡ  

абдырау; абыржу. 

 

ménɡ 

【尨】 ménɡ[ 尨茸 ]ménɡrónɡ 〈书〉

【сын.】ұйпалақтанған, сабалақтанған. 

【氓  】ménɡ қарапайым халық. 

【虻  】(蝱)ménɡ 【зат.】 сона. 

【 萌  】 -1ménɡ ① дүниеге 

келу; жаралу：故态复～ ескі жаман 

әдет жеңді. 

【萌 】-2ménɡ қарапайым халық. 

【萌动】ménɡdònɡ【ет.】①тармағын 

жаю ： 草 木 ～ өсімдіктер тармағын 

жайды. ② қимылдап қою; қозғалу; 

қозғалып қою ：春意～ көктем демі 

сезілді. 

【萌发】ménɡfā 【ет.】①көктеу, өну：

雨 后 杂 草 ～ Жаңбырдан кейін 

арамшөптер көктеді.②падй болу：～一

种强烈的求知欲望 білімге аңсауы 

пайда болды. 

【萌生】 ménɡshēnɡ 【 ет. 】  пайда 

болу：～邪念 арам ой пайда болды|～

一线希望 үміт пайда болды. 

【萌芽】ménɡyá ①【 ет.】 тармағын 

жаю：～状态 тармақ жайған күй.②

【зат.】бастамасы; басы：新型生产关

系 的 ～ өндіріс қатынасының 

бастамасының үлгісі. 

蒙 ménɡ ① 【 ет. 】  бүркеу, жабу, 

байлау ： ～ 头 盖 脑 толығымен 

жамылу|～上一张纸 қағазбен жабу.②

【 ет.】  төзу, шыдау：～难 қуғынға 

ұшырау|～你照料，非常感谢 Мені 

күткеніңізге үлкен рахмет. ③

мәдениетсіз, надандық：启～ағарту.④

(Ménɡ)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【蒙蔽】ménɡbì【ет.】біреуді адастыру, 

алдау：花言巧语～不了人 Әдемі, бос 

сөздер адамды тоқтаусыз адастырады. 

【蒙尘】ménɡchén〈书〉【ет.】 қашу, 

қуғынға ұшырау：天子～ император 

қашты. 

【 蒙 垢 】 ménɡɡòu 〈 书 〉【 ет. 】
қаралану; масқара болу. 

【蒙馆】ménɡɡuǎn【 зат.】  жекеше 

бастауыш мектеп. 

【蒙汗药】ménghànyào【зат.】тез әсер 

еткізетін ұйықтатып тастайтын ұнтақ 

дәрі. 

【蒙哄】ménɡhǒnɡ【ет.】бас қатыру, 

алдау ： 你 别 拿 假 话 ～ 人 Өтірікті 

адамдарды алдау үшін қолданба. 

【蒙混】ménɡhùn【ет.】көз бояу, бас 

қатыру：～过关 жып беру; лып ету, 

билетсіз өту. 

【蒙眬】ménɡlónɡ【сын.】 ұйқылы：

睡眼～ұйқылы көздер. 

【 蒙 昧 】 méngmèi 【 сын. 】 ①

алғашқы; ертедегі; жабайы ： ～ 时 代

жабайылық кезең.②мәдениетсіз：～无

知 надандық. 

【蒙 昧 主 义  】                  méng mèi  

zhǔ yì        обскурантизм (ғылымға, 

оқуға қарсылық). 

【 蒙 蒙 】 ménɡménɡ 【 сын. 】 ①

сіркіреген：～细雨 сіркіреген жауын.

②бұлдыр; көмескі：云雾～бұлыңғыр 

ойлар мен сезімдер. 

【蒙难】 ménɡnàn 【 ет. 】  қуғынға 

ұшырау, қайтыс болу. 

【蒙师】ménɡshī【зат.】 бірінші ұстаз. 

【 蒙 受 】 ménɡshòu 【 ет. 】 төзу, 

шыдау：～耻辱 масқаралау|～不白之冤
әділетсіз айыптаудан зиян шегу. 

【 蒙 太 奇 】 méngtàiqí 【 зат. 】
құрама; монтаж (әрбір кесектен, 

бөлшектен бүтін бірдеме жасау). 

【 蒙 童 】 ménɡtónɡ 【 зат. 】 

үйретілмеген бала, ақылсыз неме . 

【蒙学】 ménɡxué 【 зат. 】  жекеше 

бастауыш мектеп. 

【蒙药】ménɡyào〈口〉【зат.】 есіртке, 

есіртке зат. 

【蒙冤】 ménɡyuān 【 ет. 】 әділетсіз 

айыптау ： 亲 人 ～ туысты әділетсіз 

айыптау. 

【盟】 -1ménɡ ①  одақ：工农联～

жұмысшылар мен шаруалар одағы|同～

国 одақтас ел.② өкіл：～兄 өкіл аға|～

弟 өкіл іні.③【зат.】 аймақ.  

【盟 】-2ménɡ  одақтас болу, одақтасқа 

адалдық туралы  ант беру. 

【盟邦】ménɡbānɡ【 зат.】  одақтас, 

одақ ел. 

【盟国】ménɡɡuó【зат.】одақтас, одақ 

ел . 

【盟军】ménɡjūn【зат.】одақтас (саяси 

әскери одақ мүшесі). 

【盟誓】-1ménɡshì【ет.】 одақ туралы 

ант：盟个誓 одақ туралы ант|对天～
аспанға ант беру. 

【盟誓】 -2ménɡshì 〈书〉【 зат. 】
одақтық жолымен істелетін шарт. 

【盟兄弟】ménɡxiōnɡdì【 зат.】  өкіл 

аға, өкіл іні. 

【盟友】 ménɡyǒu 【 зат. 】①  одақ 

бойынша достар.② одақ ел. 

【 盟 约 】 ménɡyuē 【 зат. 】 одақтық 

жолымен істелетін шарт. 

【 盟 主 】 ménɡzhǔ 【 зат. 】
бастаушы; гегемон, соғыс одағының 

басшысы. 

【甍 】ménɡ〈书〉 жота; қыр ：雕～
шатырдың қыры. 

【瞢  】ménɡ〈书〉  соқыр, жаман 

көретін：目光～然.. 

【 濛  】 ménɡ 〈 书 〉 сіркіреген 

жаңбыр：细雨其～сіркіреген жаңбыр. 

【濛濛】ménɡménɡ сіркіреген.. 

【曚】ménɡ［曚昽］ménɡlónɡ〈书〉

【сын.】алагеуім; алаң-елең шаққа тап 

болу . 

【朦】ménɡ朦胧 ménɡ1ónɡ 【сын.】①

алагеуім; алаң-елең шаққа тап болу .②

көмескі：暮色～ алагеуім көмескі|烟

雾～тұман көмескі. 

【 鹲  】 ménɡ 【 зат. 】  фаэтондар 

(құстың түрі). 

【礞  】ménɡ 礞石 ménɡshí【 зат.】
слюдалы тақтатас. 

【矇眬】ménɡlónɡ көмескі; күңгірт. 

【 艨 】 méng ［ 艨 艟 ］ ménɡchōnɡ 

【 зат. 】  әскери  джонка (қытайдың 

желкенді кемесі). 

 

měnɡ 

【 勐 】 -1měng     

жасқанбайтын; жаужүрек. 

【勐】-2měnɡ【зат.】 Менмэнхэ өзені 

(Юнннань пров.). 

【 掹 】 měng Мэнжитэ, Гуаньси 

провциясындағы жер. 
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【猛 】měnɡ①【сын.】қаһарлы, қиян-

кескі：勇～батыл|突飞～进 өте тез, 

үлкен қадамдармен| 炮 火 很 ～

боратылған атыс; түтеген атыс. ②副

кенет：他听到枪声，～地从屋里跳出

来 Ол мылтықтың дауысын естіді, 

кенеттен үйден жүгіріп шықты. ③

(Měnɡ)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【 猛 不 丁 】 měnɡ·budīnɡ 〈方 〉 副 

кенет：他～地大喊了一声 Ол кенеттен 

айқалады. 

【猛不防】měnɡ·bufánɡ 副 кенеттен：

他正说得起劲，～背后被人推了一把
Ол ынтамен айтқанда, кенеттен 

артындағы адам итеріп жіберді. 

【猛孤丁】měng·gudīnɡ〈方〉副 кенет, 

кенеттен. 

【猛将】 měnɡjiànɡ 【 зат. 】  батыл 

қолбасшы. 

【 猛 进 】 měnɡjìn 【 ет. 】  алдыға 

ұмтылу：高歌～ өлеңмен бірге алға 

адымдау| 突 飞 ～ өте тез, үлкен 

қадамдармен. 

【猛劲儿】měnɡjìnr〈口〉①【ет.】 

күш салу：一～，就超过了前边的人 

Күш салып алдындағы адамды  озып 

кету.②【 зат.】  жұлқыну; жұлқынып 

қалу. 

【猛可】měnɡkě(～地)副 кенеттен. 

【猛烈】 měnɡliè 【 сын. 】 ① қиян-

кескі ：～的炮火 боратылған атыс; 

түтеген атыс |这里气候寒冷，风势～
Бұл жердегі ауа райы өте суық,  жел 

долдылы.②қатты, кенет：心脏～地跳

【ет.】着 Жүрек қатты соғылады. 

【 猛 犸 】 měnɡmǎ

【 зат. 】  зіл; мамонт (ұзын жүндес 

ежелгі заманда өліп таусылған ұзын 

тұмсықты піл). 

【猛禽】měnɡqín【 зат.】  жыртқыш 

құстар. 

【猛然】měnɡrán 副 кенеттен：～回头

кенеттен бұрылу|～一惊 кенеттен шошу. 

【猛士】měnɡshì【 зат.】  батыл; ер 

жүректі. 

【猛兽】měnɡshòu【зат.】  жыртқыш 

аңдар. 

 

【猛省】měnɡxǐnɡ кенет түсіну, кенет 

пайда болу; ой келу. 

【猛醒】měnɡxǐnɡ【ет.】кенет түсіну, 

кенет пайда болу; ой келу. 

【猛鸷】měnɡzhì【зат.】 бүркіт; қыран. 

【猛子】měnɡ·zi【 зат.】 суға секіріп 

сүңгу, сүңгу ： 扎 ～ басымен төмен 

сүңгу. 

蒙 Měnɡ монғол. 

【蒙古包】měnɡɡǔbāo【зат.】 киіз үй. 

【蒙古剧】měnɡɡǔjù【зат.】  монғол 

пьесасы. 

【 蒙 古 人 种 】  Měnɡɡǔrénzhǒnɡ 

монғолоид нәсілі. 

【 蒙 古 族 】 Měnɡɡǔzú 【 зат. 】 

монғолдар. 

【蒙药】ménɡyào【зат.】 есіртке. 

【 蒙 医 】 měnɡyī 【 зат. 】  монғол 

медицинасы. 

【蒙族】Měnɡzú【зат.】 монғолдар. 

【 锰 】 měng

【зат.】  марганец (қиындықпен еритін 

қызыл-сұр металл). 

【锰结核】měnɡjiéhé【зат.】 марганец 

конкреций. 

【獴   】měnɡ【зат.】мангуст . 

【懵  】měnɡ ақылсыз; зердесіз：～然

无知 топас. 

【 蠓  】 měnɡ 【 зат. 】  шыбын-

шіркей; шіркей, москит; бәкене 

шыбындар. 

【蠓虫儿】měnɡchónɡr〈口〉【зат.】
шыбын-шіркей; шіркей, москит; бәкене 

шыбындар. 

 

mènɡ 

【孟春】mènɡchūn【зат.】  көктемнің 

бірінші айы. 

【孟冬】mènɡdōnɡ【 зат.】  қыстың 

бірінші айы. 

【孟浪】 mènglànɡ 〈书〉【 сын. 】

ағат; аңғырт：～从事 іске ағат кірісу|话

语～ағат сөйлеу. 

【 孟 秋 】 mènɡqiū 【 зат. 】  күздің 

бірінші айы. 

【孟什维克】mènɡshíwéikè【 зат.】 

меньшевик. 

【孟夏】 mènɡxià 【 зат. 】  жаздың 

бірінші айы. 

【梦 】mènɡ①【зат.】 түс.②【ет.】 

түсте көру：～见 түсте көру.③арман, 

қиял, фантазия：～想 арман.④(Mènɡ)

【зат.】адамның аты-жөні. 

【梦话】mènɡhuà【зат.】①ұйқыдағы 

сандырақ, ұшқары. ②
мағынасыздық; сандырақ. 

【梦幻】mènɡhuàn【зат.】қиял, елес, 

арман ： 离 奇 的 遭 遇 犹 如 ～
Қиялдағыдай, ақылға қонбайтын 

жағдай . 

【 梦 幻 泡 影 】
mènghuànpàoyǐnɡ   баянсыз; құбылмалы 

армандар, алдауыш; бос қиял; құнсыз. 

【梦境】mèngjìng【зат.】 түс：如入～
қиялданған сияқты. 

【梦寐】mènɡmèi【зат.】 түс：～难忘
мәңгі бақи есте сақтау. 

【梦寐以求】mèngmèiyǐqiù бар уақыт 

армандау, ежелгі арман; көкейтесті 

арман. 

【梦乡】mènɡxiānɡ【зат.】 ұйқы：他

实在太疲倦了，一躺下便进入了～Ол 

шынында да шаршады, ыңғайлы 

жатқасын бірден ұйқыға батты. 

【梦想】mènɡxiǎn①【ет.】 құр арман, 

сандырақ ой, қиял：这件事根本不可

能，你别～了 Бұл іс негізінен іске 

асыра алмайтын болды, сен қиялдануға 

керегі жоқ еді. ②

【ет.】 аңсау; көксеу：他小时候～着当

一【 зат.】飞行员 Ол бала кезінде 

ұшқыш болуды аңсады. 

【 梦 魇】 mèngyǎn 【 ет. 】 шатасқан 

түс,  сұмдық; шатасу. 

【梦遗】mènɡyí【ет.】 поллюция. 

【 梦 呓 】 mènɡyì 【 зат. 】 ұйқыдағы 

сандырақ, ұшқары. 

 

mī 

【咪咪】mīmī【ел.】 мияулау：小猫～

叫 мысық мияулайды. 

【眯】mī【 ет.】① сығырайту：～缝

сығырайту|～着眼睛笑 көзін қысып, 

күлу.②〈方〉қалғып кету：～一会儿
кішкене қалғу. 

【眯瞪】mī·denɡ〈方〉【ет.】қалғып 

кету. 

【眯盹儿】mīdǔnr〈方〉【ет.】қалғып 

кету：困极了先眯个盹儿. 

【眯缝】mī·fenɡ【ет.】 сығырайту：他

不说话，只是～着眼睛笑 Ол сөйлемеді, 

тек көзін қысып, күлді. 

 

mí 

【弥 】mí①өту, жабу：～漫 шексіз|～

天 аспанды жабу. ② толтыру ：～补

толтыру, түгендеу|～缝 жамау.③〈书〉

副 одан да көп：欲盖～彰 арамзаның 

құйрығы бір тұтам; қап түбінде біз 

жатпас, сирағы шығып тұрған өтірік.④

(Mí)【зат.】адамның аты-жөні. 

【 弥 补 】 míbǔ 【 ет. 】 орнын 

толтыру：～缺陷 кемістікті жетілдіру |

不 可 ～ 的 损 失 шығыннығ орнын 

толтыруға мүмкін емес. 

【弥封】mífēnɡ【ет.】нық жабсыру. 

【 弥 缝 】 míféng 【 ет. 】 боямалап 

көрсету; бүркеу. 

【 弥 合 】 míhé 【 ет. 】 жазыла 

бастау ： ～ 伤 口 жараның жазыла 

бастауы. 

【弥勒】Mílè【зат.】 Матрейя Буддасы. 

【弥留】míliú〈书〉【ет.】әл үстінде; 

жан алқымға келгенде; жанталаста：～

之际 ажал уақытында. 

【弥漫】mímàn【 ет.】  жайылу：烟

雾～тұман жайылды. 

【弥蒙】míménɡ【сын.】тұманды：云

雾～|硝烟～оқ-дәрі түтінді тұман. 

【弥撒】mí·sa 【зат.】месса. 

【 弥 散 】 mísàn 【 ет. 】 араласу, 

диффузия,  бытырау; шашылу. 

【弥天】mítiān【ет.】жайылу：大雾～
тұман басты. 

【弥天大谎】 mítiāndàhuǎnɡ бырыңғай 

өтірік өтірік. 
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【 弥 陀 】 Mítuó 【 зат. 】 Амитаба 

буддасы. 

【弥望】míwànɡ〈书〉【 ет.】  көз 

алдында жайылу ： 春 色 ～ көктем 

мезгілі келді. 

【弥月】míyuè〈书〉【ет.】①(балаға 

бір ай толды.②【ет.】бір толық ай：新

婚～жас жұбайларға бір ай толды. 

迷 mí ①【ет.】адасу：～了路 адасу|～

了 方 向 жолдан адасу. ② құмарлану, 

салынып кету：～恋 әуестену|他～上了

武侠小说 Ол рыцарьлық романдарға 

әуестенді.③ әуесқой, құмарпаз：球～

жанкүйер. ④ 【 ет. 】 тұмандату, 

ластау：～人 біреуді адастыру. 

【迷彩】mícǎi【зат.】 камуфляж (қару-

жарақтарды қорғау үшін олардың түсін 

өзгертіп далдалау) ：～服 камуфляж 

киім. 

【迷彩服】mícǎifú【 зат.】 камуфляж 

киім. 

【 迷 瞪 】 mí·denɡ 〈 方 〉【 сын. 】

абдырап қалу; абыржып қалу：迷迷瞪

瞪 сасқалақтаған. 

【迷宫】míɡōnɡ【 зат.】  шытырман, 

лабиринт：【сан.】 学～математикалық 

лабиринт. 

【 迷 航】 míháng 【 ет. 】 бағытынан 

адасу; бағытынан шатасу. 

【迷糊】 mí·hu【 сын.】 анық емес, 

бұлдыр：病人有时清楚，有时～Ауру 

адамның анық және бұлдыр сана 

кештері болады. 

【 迷 幻 药 】 míhuànyào 【 зат. 】
ЛСД (есуастандырғыш зат) 

【迷魂汤】míhúntānɡ【зат.】  есіртке 

заттар, ЛСД (есуастандырғыш зат). 

【迷魂阵】míhúnzhèn【зат.】  

шытырман, лабиринт, өте қиын жағдай; 

тұйыққа тірелген. 

【迷惑】 mí·huò ①【 сын. 】 адасу, 

сасу：～不解 аң-таң болып тұрып қалу.

② 【 ет. 】 естен жаңылдыру; есін 

шығару：花言巧语～不了人 әдемі, 

бірақ бос сөздер адамды естен 

жаңылдырады. 

【迷津】 míjīn〈书〉【 зат.】 адасу, 

жаңылу：指破～жаңылысын әшкерлеу. 

【 迷 离 】 mílí 【 сын. 】 бұлдыр, 

күңгірт：～恍惚 көмескі және күңгірт|

睡眼～ұйқылы көздер. 

【 迷 恋 】 míliàn 【 ет. 】 құмарлану, 

салынып кету：～酒色 думанға берілу 

және жезөкшелікке салынып кету. 

【迷路】mílù【ет.】①адасу：山林中

容易～таудағы ормандарда адасу оңай.

②дұрыс жолдан адасу. 

【 迷 漫 】 mímàn 【 ет. 】

жайылу; төселу：山中～着一层烟雾
Тауда тұман жайылып жатыр. 

【迷茫】mímánɡ 【сын.】①тұман.②

бұлдыр, күңгірт. 

【迷蒙】míménɡ【сын.】①тұманды：

烟雨～жаңбыр мен тұман.②бұлдыр：

醉意～мастық  бұлдырлайды. 

【迷濛】míménɡ   тұман, тұманды. 

【迷梦】 mímènɡ 【 зат. 】 сандырақ, 

естен тану：他终于从～中觉醒过来 Ол 

ақыры естен танудан оянды. 

【 迷 你 】 mínǐ 【 сын. 】  қысқа; 

мини; шолақ：～裙 қысқа юбка (超短

裙).［英 mini］ 

【迷人】mírén【сын.】 тартымды, аса 

сүйкімді ：景色～ тартымды табиғат 

көрінісі. 

【迷失】míshī【ет.】адасу, жоғалу：～

方向 адасу; жолдан адасу. 

【 迷 途 】 mítú ① 【 ет. 】 жолдан 

адасу：～的羔羊 жолдан адасқан қозы.

②【зат.】 жалған жол, адасу：误入～
жалған жолға адасып бару. 

【迷惘】míwǎnɡ【сын.】 абыржу: 精

神～жаны , есі абыржыды. 

【迷雾】míwù【зат.】① қою тұман.②
өте қиын жағдай; тұйыққа тірелген, 

лабиринт. 

【 迷 信 】 míxìn 【 ет. 】 ①

сенушілік; ырым. ② 泛  соқыр сенім, 

сыйыну; табыну：～权威 абыройлы 

адамға бас ию|破除～сенімнен безу. 

【迷走神经】mízǒu-shénjīnɡ  вагус. 

【 迷 醉 】 mízuì 【 ет. 】 құмарлану, 

салынып кету:采茶姑娘的歌声此起彼

落，令人～ Қыз шай жапырақтарын 

жинап өлеңді біресе қатты айтып, 

біресе тыныш айтты, оны құмарланып 

тыңдауға итермеледі. 

【祢  】Mí【зат.】адамның аты-жөні. 

【眯 】mí【ет.】сығырайту, ластау：沙

子～了眼 құм көзді ластады. 

【 猕 猴 】 míhóu

【зат.】 макака (маймылдың бір түрі). 

【猕猴桃】míhóutáo【 зат.】①қытай 

актинидиясы (өсімдіктің түрі).②киви. 

谜 (謎 )mí 【 зат. 】① жұмбақ：灯～

жұмбақ| 哑 ～ жұмбал, тұспал| 猜 ～

жұмбақты шешу.②жұмбақ：这个问题

到现在还是一个～Бұл мәселе әлі де 

жұмбақ. 

另见 931页 mèi. 

【谜底】mídǐ【зат.】① шешім; ойлап 

табушылық.②жұмбақ：揭开～，真相

大 白 Жұмбақты шешіп, ақиқат 

жағдайды біліп алу. 

【谜面】mímiàn【зат.】жұмбақ. 

【谜团】mítuán【зат.】жұмбақ. 

【谜语】míyǔ【зат.】жұмбақ, жұмбақ 

сурет; ребус. 

【醚  】mí【зат.】 эфир; эфирлі. 

【糜】mí ①сұйық ботқа：肉～еттен 

істелінген сұйық ботқа.②шіру：～烂

шіру, іру.③  шашу; ысырап ету.④ (Mí)

【зат.】адамның аты-жөні. 

【糜烂】mílàn①【ет.】шіру, іру：伤

口～жара іріді.②【сын.】іріп-шіру. 

【縻  】mí〈书〉мойынша; шылбыр, 

мойын жіп ：羁～жүгендеу. 

【麋 】mí бұғы; бұлан (бұғы тұқымдас 

ірі хайуан). 

【麋鹿】mílù【зат.】 бұғы, марал. 

【靡】mí шашу; ысырап ету：～费
шашқыш. 

【靡费】 (糜费 )mífèi【 ет.】шашу; 

ысырап ету ： 节 约 开 支 ， 防 止 ～
Шығынды үнемді, шашуды болдырма. 

【蘼】mí (míwú)【 зат.】  балдырған; 

сасық балдырған. 

 

mǐ 

【米  】1mǐ ①【 зат.】 күріш：机～

механикалық тазаланған күріш. ②

жарма ： 小 ～ тары| 高 粱 ～ ақ 

жүгері; балжүгері; құмай (асыл 

тұқымдас астық). ③  (Mǐ) 【 зат. 】
адамның аты-жөні. 

【米波】mǐbō【зат.】 метрлік толқын. 

【米醋】mǐcù【зат.】күріш сіркесі. 

【米饭】mǐfàn【зат.】пісірілген күріш, 

күріш ботқа. 

【米粉】mǐfěn【зат.】①күріш ұны.②
күріш ұнынан жасалған кеспе. 

【米粉肉】 mǐfěnròu 【 зат. 】 күріш 

ұнымен ет. 

【 米 黄 】 mǐhuáng

【 сын. 】  сарғылт; сарғыш; сарғыш 

қоңыр. 

【米酒】mǐjiǔ【зат.】күріш шарабы. 

【米糠】mǐkānɡ【зат.】күріштің кебегі. 

【米粒】mǐlì(～儿)【зат.】күріш дәні. 

【 米 粮 川 】 mǐliánɡchuān 【 зат. 】

күрішке бай аймақтар：荒滩变成～
шөл күріш өсетін аймаққа айналды. 

【米面】mǐmiàn 【зат.】①күріш пен 

ұн.②(～儿)күріш ұны.③〈方〉күріш 

ұнынан жасалған кеспе . 

【米色】mǐsè【зат.】сарғылт; сарғыш; 

сарғыш қоңыр. 

【米汤】mǐ·tāng【 зат.】① қайнатқан 

күріш маңызы.②сұйық ботқа. 

【米线】mǐxiàn〈方〉【 зат.】 күріш 

ұнынан жасалған кеспе. 

【 米 象 】 mǐxiànɡ 【 зат. 】  күріш 

бізтұмсығы. 

【米制】mǐzhì【 зат.】метрлік жүйе; 

метрлік өлшемдер жүйесі. 

【 米 珠 薪 桂 】 mǐzhūxīnguì өмірдің 

қымбатшылығы. 

【米猪】mǐzhū【зат.】финноз жұққан 

шошқа. 

【芈 】mǐ①【ел.】 маңырату; маңырау.

②(Mǐ)【зат.】адамның аты-жөні. 

【弭 】mǐ①〈书〉басылу, тыну：消～

жою.②(Mǐ)【зат.】адамның аты-жөні. 

【弭谤】mǐbànɡ〈书〉【 ет.】 өсекті 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BF-%D1%88%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D2%AF%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
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тоқтату. 

【弭兵】mǐbīng〈书〉【 ет.】  соғыс 

қимылдарын тоқтату. 

【弭除】mǐchú〈书〉【ет.】жою：～成

见 шәлкес пікірден аулақ болу. 

【弭患】mǐhuàn〈书〉【 ет.】 апатты 

жою. 

【弭乱】mǐluàn〈书〉【 ет.】 бүлікті 

басу. 

【脒】mǐ【 зат.】 амидин хим..［英

amidine］ 

【敉】mǐ〈书〉жайландыру：～平
басу. 

【敉平】mǐpínɡ〈书〉【ет.】басу：～

叛乱 бүлікті басу. 

【靡】1mǐ〈书〉① аударылу：风～
жалпылама таралуға ие болу. 

【靡】2mǐ〈书〉жоқ：～日不思 еске 

түсірусіз күн жоқ. 

【靡丽】mǐlì〈书〉【сын.】 әдемі, сұлу. 

【 靡 靡 】 mǐmǐ 【 сын. 】

торыққан; түңілген：～之音 торыққан 

әуен. 

【 靡 然 】 mǐrán 〈 书 〉

【сын.】 елгезек; көнгіш. 

 

mì 

【汨】mì 汨罗江 (MìluóJiānɡ) Милуо 

өзені. 

【觅】mì       іздеу：～食 тамақ іздеу. 

【觅求】mìqiù【 ет.】 іздеу：四处～
барлық жерде іздеу. 

【觅取】mìqǔ     【ет.】іздеп табу 

【泌】mì сары су; ірің, секреция：～尿

器  урология (медицинаның жыныс 

мүшелері ауруларын зерттейтін тарауы). 

【 泌 尿器 】 mìniàoqì 【 зат. 】 несеп 

мүшелері. 

【宓】 mì ①〈书〉 тыныш. ② (Mì)

【зат.】адамның аты-жөні. 

【秘  】 mì ：～ құпия |～ жасырын 

бөлме| ～ жасырын іс. ② құпияласу; 

құпиялау |～不示人 .③ сирек； сирек 

кездесетін ： ～ раритет (сирек 

ұшырайтын бағалы нәрсе) | ～ код 

(шартты белгі жүйесі). 

【秘宝】mìbǎo【 зат.】 сирек байлық 

қоры салынатын орын; қазына тұратын 

орын 

2)  асыл; қазына. 

【秘本】mìběn【зат.】сирек кітаптар 

мен басылымдардың жинағы, уникум 

кітап. 

【 秘 而 不 宣 】 mìérbùxuān құпияны 

сақтау，хабар беруден бас тарту. 

【 秘 方 】 mìfānɡ 【 зат. 】： дәстүрлі 

әдіс～, сиқырлы рецепт, сиқырлы құрал; 

құпияда сақталған рецепт, 祖 传 ~ 

отбасының құпия ережесі; отбасылық 

құпия әдіс; атадан балаға берілген 

құпия рецепт. 

【秘府】mìfǔ【 зат.】 кодты кітаптар 

топтамасының сарайы. 

【秘笈】 mìjí 同 “秘籍 ” өте сирек 

кездесетін кітап. 

【秘籍】mìjí【 зат.】：孤本～бірегей 

дана.也作秘笈. 

【秘诀】 mìjué【 зат.】：成功的～
табыстың сыры; табыстың кілті; сыр, 

处 世 ~қарапайым тұрмыстық 

білімпаздық; 这里什么~бұның сиқыры 

неде?. 

【秘密】  mìmì①【 сын.】：～文件

жасырын құжат| ～ 来 往 жасырын 

қарым қатынас.Сиқырлы , жасырын, 

астыртын; 

конспирациялық(жасырындық).~ 团体 

құпия қоғам; ~会议 құпия кеңес; ~条约 

құпия келісім шарт;~ 文件  жасырын 

құжат, жасырын қағаз;~  出版  заңсыз 

басылым ; ~投票 жасырын дауыс беру; 

~通知   оңаша хабарлау; ~ 活【ет.】

жасырын қызмет; ~ 工 作  жасырын 

жұмыс; конспирация; 作~工作 заңсыз іс 

жүргізу; ~ 工 作 人 员 конспиратор; 

конспирацияға катысушы; ~警察 құпия 

полиция; 派 遣 құпия жіберу; 见 面 

құпия кездесу; 进行 ~谈判 жасырын 

келіссөздер жүргізу; ~的目的 сырлы 

мүдде; ②【зат.】：保守～бір нәрсені 

құпияда сақтау; құпия сақтау; 

құпияласу|军事～әскери құпия; бұрма; 

құпия; сыр; 宇宙的~ әлем сыры; 心 中

的~ ішкі сезімнің құпиясы; 个人 ~жеке 

құпия; 公 开的 ~ сырлы  полишинель; 

生产中 (的 )~ өндірістік құпия; 泄露~ 

құпия сырды жаю. 

【 秘 史 】 mìshǐ 【 зат. 】： 宫 廷 ～
императорлық сарайдың құпиясы. 

【秘书】mìshū【зат.】①：хатшы;～长 

бас хатшы| 部 长 ～ министрдың бас 

хатшысы;  .私人~ жеке хатшы; 档案

~хатшы мұрағатшы: ~主任 секретариат 

басшысы.②：～处 секретариат |担任～

工作 хатшы қызметін атқару . 

【秘闻】mìwén：конфиденциалды; ～

轶 事 құпия аңыз;| 宫 闱 ～ жасырын 

патша сарайы |披露～ сырды білдіріп 

қою. 

【密 】 mì①【сын.】：тығыз;қоюлық; 

қалың ; жиі;～植 қоюландыру |稠～

халық тығыз орналасқан |紧～нығыз|

严 ～ ғайып; жымсық; жымырысқы; 

зымиян; тұйық |这一带的树长得太～了 

ағаштар тым тығыз отырғызылған.草长 

得~  шөп қалың болып өсіп тұр.~ 雨

қалың жаңбыр;~ 云 тұтас бұлттылық ; 

头发~ қалың шаш. ②：～友 жақын 

дос|亲～ сырлас.③：细～ дәл; жете; 

толық | 精 ～ нақты; дәл. ④ ： ～ 电

тығыздап жабылған| ～ 谈 жасырын 

әңгіме| ～ 约 жасырын келісім| 机 ～

тығыздық|保～бітеулік; герметикалық; 

саңлаусыздық. 

【密报】mìbào ①【ет.】：是谁～了这

件事 ? ②【 зат.】： сыйлық; шайлық; 

шайпұл; 得到～шайпұл алу. 

【密闭】mìbì 【ет.】：门窗～әйнек пен 

есік жабық| ～ 容 器 герметикалық 

контейнер. 

密播[mìbō] тығызданған егістік. 

【密布】mìbù【ет.】：繁星～жұлдызды 

аспан|阴云～қалың бұлт; аспан бетін 

бұлт қаптады; 皱  纹 ~әжімнің 

шырмауына оралу; 那儿~;新厂矿~全国
жаңа зауыттар мен кен ошақтары бүкіл 

елге тарады; 铁 路 网 ~ 全 国  бүкіл 

мемлекет темір жол желісінің қалың 

торымен төселген . 

【密电】mìdiàn ①【зат.】；秘密的电报 

құпия жеделхат.②【ет.】指拍发密电. 

【密度】mìdù【зат.】①：人口～халық 

тығыздығы|果树的～不宜太大  жеміс 

ағаштарының тығыздығы тым тығыз 

болмауы тиіс.森林~орман тығыздығы; 

植物~өсімдік қалыңдығы; 火力~оттың 

тығыздығы.②物体 ~дене тығыздығы; 

气体 ~ газдың тығыздығы; 空气 ~ауа 

тығыздығы; 单位~тығыздықтың өлшем 

бірлігі. 

【密度计】mìdùjì дазиметр; газ бен 

сұйықтықты өлшеуге арналған құрал. 

【密访】 mìfǎng 1.жасырын түрде  хал-

жай білу; 2.біреудің  артына түсу; 

аңдыту. 

【密封】mìfēng① 【ет.】：бір нәрсені 

саңылаусыз жабу; ～ 舱
герметикалық(саңылаусыз) кабина, 

гермоотсек | 一 听 ～ 的 果 汁  жеміс 

шырынының нығыздануы|用白蜡～瓶

口以防药物受潮或挥发 дәрі дәрмекті 

ылғалдан және буға айналудан сақтау 

үшін  ақ балауызы бар бөтелкенің 

қақпағын жабыңыз.②【зат.】    解除密

封 герметизациясын жою; 密封手套; 密

封 手 套  гермоқолғап; 密 封 帽
герметикалық дулыға. 

【密告】 mìɡào ①【 ет.】密报 сөз 

жеткізу; сөз тасу; шағым құпия 

мәлімдеме жасау. ② 【 зат. 】 密 报
құпия хабар. 

【密会】 mìhuì①【 ет.】秘密会见

құпия кеңесжүргізу.②【зат.】秘密会议
құпия жиын. 

【密级】mìjí【зат.】指国家事务秘密程

度的等级，一般分为绝密、机密、秘密

三级  мемлекеттің құпия істері әдетте 

аса құпиялы және жасырын  деп  

бөлінеді:. 

【密集】 mìjí 【 ет. 】①： жиналу; 

топтану; 人 们 ～ 在 广 场 上  алаңға 

адамдар тығыз жиналды; ~一处 жақын 

дос-жарандардың арасында жиналу; .②

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
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【 сын. 】 稠 密 ： 人 口 ~ бір жерге 

жиылған адамдар тобы; 人口~的城市

~халқы тығыз орналасқан қала; 枪声

~жиі атыс; ~的星星 жиі жұлдыздар; 人

口 十 分 ～ адамдардың жоғарғы 

тығыздығы. 

【密件】mìjiàn【зат.】  需要保密的信

件 或 文 件  жасырын хаттар мен іс 

қағаздар; жасырын қарым қатынас. 

【密林】mìlín：қалың орман; қалың 

тоғай; ну тоғай; жыныс тоғай; ～深处
орманның түкпірі. 

【密令】mìlìnɡ ①【ет.】秘密下达命

令、指令  жасырын бұйрықтар мен 

жарлықтар.②【 зат.】  秘密下达的命

令 、 指 令  құпия нұсқаулар мен 

жарлықтар. 

【 密 令 】 mìlìng жасырын нұсқама; 

құпия бұйрық. 

【密麻麻】mìmámá(～的 )【 сын.】

сөздің күйі.密密麻麻 жалмандай; жиі; 

қалың; нығыз; тығыз; шымыр. 

【密码】mìmǎ【 зат.】：破译～құпия 

код| ～ 锁 блокадалау; ~ 员 шифр 

анықтаушы; ~电报 шифрлы телеграмма. 

【密码箱】mìmǎxiāng【зат.】коды бар 

кішкентай шабадан  

【密密层层】mì·micénɡcénɡ     көп 

қатпарлы (～的)【сын.】：山坡上有～

的酸枣树. 

【密密丛丛】 mì·micónɡcónɡ(～的 )

【сын.】：жиналу; топтану;～的杨树林
тығыз орналасқан терек ағаштары. 

【 密 密 麻 麻 】 mì·mimámá( ～ 的 )

【сын.】：бір нәрсені өңкей жабу; 纸上

写着～的小字 Ол мақаланы ұсақ тығыз 

шрифтмен жазады.. 也 说 密 麻 麻 

сөйлегені де шапшаң; 满纸写着~的小子
қағаз беті  түгелдей ұсақ қаріптермен 

жазылған.~. 

【 密 密 匝 匝 】 mì·mizāzā( ～ 的 )

【 сын. 】： жалмандай; жиі; қалың; 

нығыз; тығыз; шымыр; 车厢里的人挤

得 ～ 的 адамдар тығыз орналасқан 

вагон..也说密匝匝 көп сөйлеу. 

【密谋】mìmóu【ет.】：～叛变 бүлік 

жасауды жоспарлау; түпкі ойды 

ойластыру; шағыстыру; шағыстырып 

қарсы тұрғызу; азғыру; азғырып айдап 

салу; ~ 叛 乱 көтеріліс жасауды 

жоспарлау; 【 зат. 】 ~ қастандық; 

сойқан;参与~ астыртын әрекетте болу; 

反 【 ет. 】 分 子 的 ~ 暴 露 了
реакционерлердің қастандығы ашылды. 

【密切】 mìqiè①【 сын.】： жақын; 

сырлас; тығыз; 两人关系很～екі адам 

арасындағы қарым қатынас өте жақын. 

~ 配 合  тығыз байланыста болу. ②

【ет.】：进一步～干部与群众的关系
алдағы кадрлар мен халықтар 

арасындағы тығыз байланыс. ③

【сын.】：～注意 ерекше назар ацдару|

建立密切的合作 тығыз ынтымақтастық 

орнату; 要~结合生产 өндірісті нығыз 

ұштастыру қажет;~ 结 合 实 战 іс 

тәжірибесімен тығыз байланыстыру; 这

有~关系 бұнда тығыз байланыс бар; 他

们 的 关 系 十 分 ~ олардың қарым 

қатынасы өте тығыз; 进一步~军民关系 

алдағыда әскер мен халықтың 

жақындасуы; ~注意 зейін салып; зейін 

салып~ 注 视 这 一 头 争 【 ет. 】 向
оқиғалар ағымын көз алмай бақылау; . 

【密商】mìshānɡ 【ет.】：～对策 жауап 

шара. 

【密实】mì·shi【сын.】：тығыз, нығыз; 

篮子编得~себеттің тоқылуы өте нығыз. 

针 脚 ~ ұсақ тігіс (иненің шаншым 

аралығы). 

【密使】mìshǐ【зат.】秘密派遣的使者 

жасырын жолдаған уәкіл；负有秘密使

命的使者 шабарман; эмиссар (саяси я 

мемлекеттік ұйым тарапынан құпия 

тапсырмамен жіберілетін адам). 

【 密 室 】 mìshì 【 зат. 】： басқалар 

білмейтін жер; жасырын жер; жасырын 

қойма; жасырын орын; құпия орын; 策

划 于 ～ жасырын орынға арналған 

көрешек. 

【 密 谈 】 mìtán 【 ет. 】： жасырын 

келіссөздер жүргізу; 附耳～ сыбырлап 

сөйлеу|两个人～了一阵 екі адам жабық 

әңгіме жүргізіп отырды. 

【密探】mìtàn【зат.】тыңшы; жансыз; 

жоқшы;  ізші. 

【密信】mìxìn【зат.】шифрлы хат. 

【密友】mìyǒu【 зат.】  жақын дос 

(тамыр); жұмбақ дос; 至 亲 ～ бергі 

ағайын туысқандар. 

【密语】mìyǔ ①【зат.】құпия сөз. .②

【ет.】：他俩正在低头～Олар бастарын  

төмен түсіріп жасырын әңгімелесіп 

отыр. 

【密约】 mìyuē ①【 ет. 】：～幽会

жасырын жолығысу.②【 зат.】：құпия 

шарт; 签订～жасырын келісімшартқа 

қол қойылды. 

【密钥】mìyuè【зат.】шифрдың кілт. 

Мысалы 00，01，02，03 орнына A，

B，C，D，осылайша,  00 аударғанда 

A，01аударғанда B，02аударғанда C，
03аударғанда D бұл шифрдың кілт  . 

【密匝匝】 mìzāzā( ～的 ) 【 сын. 】 

қалың, қою, нығыз. 

【密召】mìzhào【 ет.】： қылдай; өте 

жақын; тым-ақ таяу; ～回京 Бейжіңнен 

кері шақырып алу. 

【密诏】 mìzhào 【 зат. 】  жасырын 

жарлық. 

【 密 植 】 mìzhí 【 ет. 】   农

~қоюландырып ағаш егу; 合 理 

~оңтайлы егу. 

【 密 旨 】 mìzhǐ 【 зат. 】 жасырын 

жарлық. 

【密致】mìzhì【сын.】биязы; көркем; 

көрікті, нәзік; ：质地～тығыз текстура. 

【谧】 mì : 安～ тыныш, байсалды; 

жайбарақат; сабырлы；：|静～бейбітшіл; 

салмақты |恬～жайшылық; жым-жырт; 

тыныштық. 

【嘧   】mì［嘧啶］ (mìdìnɡ)【зат.】 

Пиримидин. 

【蜜】mì ①【зат.】：酿～бал; балды |

割～балды жинау.②：糖～қантталған; 

шекерленген, қантты.③：甜～балды , 

тәтті|甜言～语 тілінен бал тамған; тілі 

тәтті; ~制饼干 балды пірәндік ; 含蜜的

花 балды гүлдер . 

【蜜蜂】mìfēnɡ【зат.】бал ара; 群~ ара 

үйірі;     ~成群 аралар ұялап жатыр. 

【蜜柑】mìgān апельсин. 

【蜜饯】 mìjiàn1. қанттау; шекерлеу 

(қантты суға салып қайнатып 

қабыршақтату) , цукат дайындау  

(қантқа шылғытқан жеміс я жемістің 

тамырлары); 2. қантталған жемістер , 

тәттілер . 

【蜜橘】mìjú    мандарин. 

【蜜丸子】  mìwánzi дәрілік  домалақ 

дәрі. 

【蜜腺】mìxiàn     шірнелік. 

【蜜源】 mìyuán   балды өсімдік. 

【蜜饯】 mìjiàn ①【 ет. 】：～海棠

алмаларды  қанттау. ② 【 зат. 】
қантталған алма. 

【蜜色】mìsè【зат.】 ақ сары; ақшыл 

сары. 

【蜜腺】mìxiàn【зат.】 шірнелік. 

【蜜月】mìyuè【зат.】：～旅行 үйлену 

саяхаты|度～балдай тәтті кез. 

【蜜枣】mìzǎo(～儿 )【 зат.】  балды 

құрма. 

mián 

【眠  】mián①：失～ ұйқы көрмеу; 

ұйқы қашу; ұйқысыздық|安～ тыныш  

ұйыұтау| 长 ～ мәңгілік ұйқыға 

бату(өлімге қатысты ).~ 头 алғашқы 

ұзақ ұйқы. 

【绵薄】 miánbó 【 зат. 】： әлсіздік; 

баяулық; босаңдық; күшсіздік; 

нашарлық; шарасыздық; 才力 ~ әлсіз 

қабілеттілік; білімнің қораштығы; 原尽
~барлық күшті  салып тырысу. 

【绵长】miáncháng【сын.】：～岁月

ұзақ жылдар| 福 寿 ～ сіздің өмір 

жасыңыз ұзақ болсын(біреуге ұзақ 

бақытты өмір тілеу). 

【绵绸】 miánchóu 【 зат. 】  жаман-

жұманнан (қалдық) жасалған жібек 

мата . 

【 绵 亘 】 miánɡèn 【 ет. 】： созылу; 

жайылу; 大别山～在河南、安徽和湖北

三省的边界上 Дабиешань тауы Хэнань 

провинциясына дейін созылып жатыр, 
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Хубэй және Аньхой 

провинцияларының шекарасында 

орналасқан. 

【绵连】 miánlián 【 ет. 】 тоқтаусыз; 

толассыз; үздіксіз; ұласқан; 群山～. 

【绵密】miánmì【сын.】：дәл; жете; 

мұқият; ұқыпты; қазымыр; 文 思 ～

шығарманың ойы жақсы ; 心理~мұқият 

болу; 做事~ жұмысқа өте ұқыпты болу. 

【绵软】miánruǎn【сын.】①：～的羊

毛 жұмсақ жүн; ~的被褥 жұмсақ төсек 

орын.②：他觉得浑身～，脑袋昏沉沉

的 Ол бүкіл денесінде әлсіздікті сезінді. 

【绵甜】miántián 【сын.】(味道) тәтті , 

балды. 

【绵延】 miányán 【 ет. 】： жайылу; 

созылу; ～千里的山脉 мыңдаған лиға 

созылған тау тізбектері; 不断的革命争 

бітпейтін революциялар; 战争~几十公

里 майдан бірнеше километрға 

созылды. 

【绵羊】 miányánɡ【зат.】қой; саулық; 

公绵羊 қой (еркек қой, қошқар); 细毛绵

羊 жібек жүнді қой; 种母(绵)羊 саулық; 

қозылы қой; ұрғашы қой. 

【绵纸】miánzhǐ【зат.】 терезе қағазы. 

【绵子】mián·zi〈方〉【зат.】  жібек 

мақтасы. 

【棉  】mián ①【зат.】 植~мақта өсіру; 

植~地区 мақта өсіретін аудан; мақталы 

аудан ; 废 ~мақта қалдықтары. ②

【 зат. 】  мақта. ③ ： 石 ～ асбест; 

талшықтас; таскендір (жылы 

жібермейтін, отқа төзімді минерал) |腈

纶～қоза; мақта; мақта өсімдігі |膨松～

сиретілген (қалың емес )мақта.④(Mián)

【зат.】 Миан адамның есімі. 

【棉布】 miánbù【 зат.】 мақта-мата 

кездемесі; мақта мата. 

【棉纺】miánfǎnɡ【 сын.】：～制品

мақта иірушілік; мақта иіру |～行业 

мақта иіру өнеркәсібі саласы; ~生产

мақта өндірісі; ~工人  мақта иіруші 

адам. 

【棉纺厂】miánfǎnchǎng  мақта иіру 

фабрикасы.  

【棉纺织工业】     miánfǎnzhigōngyè 

мақта-мата өнеркәсібі. 

【棉猴儿】miánhóur〈口〉күләпарасы 

бар (сыртқы киімнің жағасымен бірге 

тігілген қайырылмалы бас киім) 

мақталы пальто. 

【棉花】 mián·hua【 зат.】① мақта; 

мақта өсімдігі ; 摘~мақта жинау; мақта 

теру; ~采购 мақта дайындау; ~播种机
мақта тұқымсепкіші (тұқым себетін 

машина) .②消毒 ~тазартылған мақта 

(микробтардан тазартылған мақта); 脱

脂~ дым жұтқыш мақта; ылғал жұтқыш 

мақта (медицинада қолданылатын дым 

жұтқыш мақта). 

【 棉 花 绒 】 miánhuaróng 1.мақта 

мамығы; 2. бәйке (жұмсақ түкті мата). 

【棉花胎】miánhuatāi  сырылған мақта. 

【棉裤】miánkù      мақталы шалбар. 

【棉铃】miánlínɡ 【 зат.】 мақтаның 

қауашағы. 

【棉铃虫】 [miánlíngchóng] мақталы 

көбелек.  

【棉毛裤】miánmáokù【 зат.】  жүн 

мақтадан тоқылған тар шалбар (әйелдің 

және баланың бүрмелі іш киімі). 

【 棉 毛 衫 】 miánmáoshān 【 зат. 】 

трикотаждан жасалған жейде. 

【棉农】miánnónɡ 【 зат.】мақташы; 

мақта егуші; мақта жинаушы. 

【 棉 袍 】 miánpáo мақталы (халат) 

шекпен. 

【棉签】 miánqiān ( ～儿 ) 【 зат. 】 

мақталы таяқша. 

【棉纱】 miánshā 【 зат. 】  иірілген 

мақта -мата жіп.. 

【棉桃】 miántáo 【 зат. 】 мақтаның 

қауашағы. 

【棉套】 miántào 【 зат. 】   мақтлы 

құндақ немесе тыс. 

【棉田】miántián мақта егілген дала; 

мақталы жерлер; мақталы танабы. 

【棉线】 miánxiàn【 зат.】  мақта - 

маталы жіп. 

【棉鞋】 [miánxié]    мақталы туфли. 

【棉絮】[miánxù] 1.мақта. 2. Сырылған 

мақта. 

【棉絮】miánxù【зат.】①мақта：这种

棉花的～长  бұл мақта өсімдігінің 

мақтасы өте ұзын.②Сырылған мақта. 

【棉蚜 】miányá  мақта шіркейі. 

【棉织品】miánzhīpǐn【 зат.】мақта-

мата кездемесі. 

【 棉 织 厂 】 mián  zhīchǎng мақта 

тоқыма фабрикасы. 

【棉织机】  mián  zhījī     мақта тоқыма 

станогы. 

【 棉 子 】 miánzǐ 【 зат. 】 мақта 

өсімдігінің дәні. 

 

miǎn 

【 丏  】 miǎn ① 〈 书 〉 жасырыну; 

тығылу; көрінбеу. ② (Miǎn) 【 зат. 】 

адамның есімі. 

【免 】miǎn①【ет.】：～税 алымсыз; 

бажсыз |～费 ақысыз; жай; тегін; текке; 

төлеусіз |任～【 зат.】单 тағайындау  

және қызметтен алу; қызметтен алыну; 

орнынан алу. ② ： 难 ～ болмай 

қалмайтын; шарасыз |幸～ бейнеттен 

құтылу | ～ 疫 性 иммунитет; 

жұқтырмаушылық; қарсы тұра 

алушылық. ③ ： 闲 人 ～ 进 бөтен 

адамдарға кіруге рұқсат етілмейді|～开

尊口 мені өтініштеріңізден босатыңыз. 

【免不得】miǎn·bu·de【ет.】 那就～有

一场争论 келіспеушілік болса, даудан 

құтыла алмаймыз. 

【免不了】 miǎn·buliǎo 【 ет. 】  ：
болмай қалмайтын; шарасыз; болуы 

ақиқат; болуы даусыз; болуы сөзсіз 在

前进的道路上，困难是～的， |刚会走

的孩子～要摔跤 ; ~要去一趟 баруға 

тура келеді; ~一场争执 даудан құтыла 

алмау; ~要人帮忙 біреудің көмегінсіз 

болмайды; 这是~的 бұл шарасыз ; 困难

是~的 шексіз кедергі( қиыншылық). 

【免除】miǎnchú【ет.】：жойдыру; жоқ 

қылу; жою; шеттеу; азат ету; босату; ~

某页义务~біреуді өзінің міндеттерінен 

босату; ~ 职 务  қызметінен босату, 

жұмыстан шығару; 为了~水旱两种灾
құрғақшылық пен су тасқынынан 

құтылу үшін; 这样就可以~全区旱灾 

бұл бүкіл ауданды құрғақшылықтан 

сақтайды. 

【免得】miǎn·de【жал.】：аман болу 

үшін; ～走错路 анау жаққа барыңдар|我

再说明一下，～引起误会 түсінбестік 

болмау үшін мен қайтадан түсіндірейін|

经常来个电话，～老人牵挂  телефон 

жиі соғып тұрады, қарт адамдарды 

мазасыздандырады; ~ 发 生 误 会

түсініспеушілікті болдырмау үшін ; ~引

起不满 наразылық туғызбау үшін; ~生

病  ауырып қалмау үшін ; ~将来后悔 

кейін өкінбес үшін; ~~~ . 

【 免 费 】 miǎnfèi 【 ет. 】： тегін; 

төлеусіз; ～医疗 тегін медициналық 

күтім|展览会～参观  көрмеге тегін 

қатысуға болады; ~教育 ~тегін білім 

беру; ~戏票 контрамарка; театрға тегін 

кіру билеті. 

【免费生】miǎnfèishēng оқу ақысын 

төлеуден босатылған оқушы. 

【免冠】 miǎnɡuān【 ет.】① құрмет 

белгісі ретінде бас киімді шешу.②：交

一寸半身～相片两张. 

【免检】 miǎnjiǎn 【 ет. 】：～物品 

тексеруден өтпеген зат. 

【免考】miǎnkǎo【 ет.】  емтиханды 

автоматты түрде тапсыру . 

【免礼】miǎnlǐ【ет.】：еркін,бос; ～请

坐 жайғасып отырыңыз. 

【免票】miǎnpiào①【ет.】：本公园老

人～қарт адамдарға арналған саябаққа 

кіру тегін.②【зат.】：тегін билет; 每人

发一张火车～поезда әркімге бір тегін 

билеттен беріліп отырылады; 免费车船

票 】 miǎnfèichēchuánpiào] тегін жол 

жүру билеті; 火车~поездда  тегін жол 

жүру билеті; 军用~әскери литер; ~人场 

барлығына кіру тегін. 

【免签】miǎnqiān【 ет.】  шекараны 

визасыз өту . 

【免试】miǎnshì 【ет.】①.емтиханды 

автоматты түрде тапсыру . ② 

тестілеуден босатылу. 
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【免税】miǎnshuì【ет.】免缴税款：

алымсыз; бажсыз; ～商店 бажсыз сауда 

үйі. 

【免俗】miǎnsú【ет.】：қашып құтылу; 

未能～ қашып құтыла алмау. 

【免受】miǎnshòu  арылу; құтылу; ~痛

苦 азаптан арылу ; 使小麦~自然灾害
бидайды табиғи аппаттардан сақтап 

қалу үшін; 他因此才得 ~损失  тек 

осының арқасында ол шығынға батқан 

жок. 

【 免 验  】 miǎnyàn 1.біреуді 

тексермелеуден босату; ~放行  біреуді 

немесе бір затты тексерусіз өткізу; 2.~ 

证件 документті тексеруден босату; ~证 

ашық бет. 

【免刑】miǎnxínɡ 【 ет.】  жазадан 

босатылу. 

【免修】miǎnxiū  【 ет.】  сабақтан 

босату; ～ 外 语  шет тілі сабағынан 

босату. 

【 免 验 】 miǎnyàn 【 ет. 】： біреуді 

тексермелеуден босату; ~放行  біреуді 

немесе бір затты тексерусіз өткізу; 2.~ 

证件 документті тексеруден босату; ~证 

ашық бет; ～产品 тауарды тексеруден 

өткізбеу. 

【免役】miǎnyì 【ет.】еңбек түрінде 

атқаратын міндеттен босату; 2. Біреуді 

әскери міндеттен босату; әскери 

қызметте жарамсыз деп тану. 

【 免 疫 】 miǎnyì 【 ет. 】    ：

иммунитет; ～ 力 иммунитетті 

болушылық |终生～өмірлік иммунитет; 

~反应 иммунологиялық реактивтілік. 

【免疫法】 [miǎnyìfǎ] иммунизация 

(ағзаға жұқпалы ауруды жолатпау 

шарасын қолдан жасау); 人工~жасанды 

иммунизация; 局 部 ~ жергілікті 

иммунизация; 全 身 ~ жалпы 

иммунизация. 

【免疫力】[miǎnyìlì] иммунитет; 生物

~иммунобиологиялық резистенттік; 增

强~иммунитетті  күшейту. 

【免疫体   】miǎnyìtǐ      иммундық 

дене.  

【免疫学家】miǎnyìxué jiā   иммунолог. 

【 免 疫 性 】 miǎnyìxìng иммунитет, 

иммундық; 先 天 ~ туа біткен 

иммунитет ; 后天~жүре пайда болған 

иммунитет; 对某一疾病的  кез келегн 

ауруға қарсы тұра алатын иммунитет. 

【 免 战 牌 】 miǎnzhànpái 【 зат. 】 

парламентарлық ту. 

【免征】miǎnzhēnɡ【 ет.】  төлеуден 

босату; салық өндіруден босату; ~关税 

баж салығын төлеуден босату. 

【免职】miǎnzhí【 ет.】  қызметтен 

босату; 他 被 ~ 了 оны жұмыстан 

шығарды. 

【 免 罪 】 miǎnzuì 【 ет. 】： сот 

қудалауынан босату; қылмыстық 

жауапкершіліктен босату; қуғынды 

тоқтату; сөгісті алу; ～ 释 放
бостандыққа шығару. 

【免于】[miǎnyú] бір нәрседен құтылу ; 

құтқарылу; ~ 不 幸 бақытсыздықтан  

аман қалу;  ~毁 灭 қаза болудан аман 

қалу. 

【 免 予 [miǎnyǔ] азаттау; босату; 

құтқару; құтқарылу; ~ 退究  тергеуді 

тоқтату; ~ 赔 偿 损 失 шығын төлеу; 

шығынның орнын толтыру . 

【免遭】 [miǎnzāo] болмау үшін; бір 

нәрсеге ұшырап қалмау үшін; ~敌人的

手  жаудың жауыздығына айналмау 

үшін. 

【勉  】miǎn①努力：奋～ тырмысу; 

тырысу; ынталану; іждағаттану; 自 ~ 

жігерлендіру; көтермелеу; рухтандыру; 

рухын көтеру; 以 ... 自 ғибрат көру; 

ғибрат тұту.②勉励：自～ бір біріне 

қолдау жасау|互～екі жақты қолдау|有

则改之，无则加～егер қандай да бір 

қателіктерің болса, түзет оларды, ал 

егер болмаса, істеріңді одан да жақсы 

жаса..③：～强 бір нәрсені жақтырмай 

немесе ұнатпай жасау|～为其难 біреуді 

машақатқа түсіру. ④ (Miǎn) 【 зат. 】 

адамның есімі. 

【勉力】miǎnlì【ет.】：～为之 тарту. 

【勉励】miǎnlì【ет.】：互相～бір бірін 

қолдау|老师～同学继续努力  мұғалім 

оқушыларды күш жігерге  шақырды; ~

大 家 好 好 学 习 барлығын оқуға  

ынталандыру. 

【勉强】miǎnqiǎnɡ①【 сын.】： әрең; 

бір нәрсені күш салып жасау; 这项工作

我还能～坚持下来 бқл жұмысты мен 

зорға жасадым; 我~跑完了五千来 мен 

5000 км әрең жүгіріп өттім; 她~...着脚

步走回家 ол жорға үйге кетті; 她~挣扎

着站起身来  ол соңғы күшін жинап , 

аяғына тұрды; 困难很大, 但她还是~..持

下 来 了  үлкен қиыншылықтарға 

қарамастан, зорға болғанмен, бірақ  ол 

ауыртпалықты көтеріп шықты. ②

【сын.】：көңіл соқпай; қаламай; қалай 

болса солай; қынжыла; немқұрайды; 

тілемей; ықылассыз; ынтасыз; 带着  ~ 

的样子 жақтырмайтын түрмен; 她签应

得很~ ол ынтассыз келісті; 病人~喝了

半杯牛奶 ауру зорға жарты стақан сүтті 

ішті; ~的笑 дүрдараз күлкі; 她 ~ 笑了笑

ол ықтиярсыз күлімсіреді; ~~碍着面

子，～答应下来了 әзер  келісті ; .③

【 ет.】： зорлау; қыстау; мәжбур ету; 

қыспақ; қыстау; мәжбүрлеу; 不要～他

了 оны мәжбүрлемеу керек; 这种事~不

得  бұл істі қыспақ көрсетіп шешуге 

болмайды; 既然她不愿意 , 就不必~她 

егер ол бұны қаламаса, оны 

мәжбүрлемеуіміз қажет.④【 сын.】：

әрең дегенде; зорға; 这种说法很～，怕

站 不 住 脚 дәлелдеу әрең дегенде 

жасалды,  сыннан өте алмаудан 

қорқады; 毫不~ешбір қиындықсыз.⑤

【 сын.】： әзер; әрең дегенде; болар-

болмас; зорға; 这点儿草料～够牲口吃

一天 жануарларға  арналған азық бір 

күнге әрең дегенде жетеді;  ~听得出来

зорға естіледі; 这些钱~够用 бұл ақша 

әзер дегенде жетеді;  

【勉为其难】miǎn wéi qí nán өте қиын 

істі әзер дегенде жасау. 

【娩   】miǎn босану; бала туу. 

【娩出】miǎnchū【ет.】босану; бала 

туу. 

【勔】miǎn〈书〉 тырмысу; тырысу; 

ынталану; іждағаттану. 

【 冕   】 miǎn ： таж; тәж;  тиара 

(Шығыстың ерте замандағы 

патшаларының, сол сияқты Рим 

папасының бас киімі); 加 ～ 礼 тәж 

кигізу жорасы (таққа отырған монархқа 

тәж кигізу жорасы). 

【 冕 旒 】 miǎnliú 【 зат. 】 алқа; 

салпыншақ және тиара. 

【 冕 珥 】 [miǎněr] корональ 

протуберанец. 

【偭   】 miǎn 〈书〉①： елемеу; 

ескермеу; жаратпау; кемсіну; менсінбеу; 

тіксіну; ұсақсыну; ～规越矩(违背正常

的法度) әдептілік ережесін бұзу. 

【 渑   】 miǎn 渑 池  (Miǎnchí) ，

топонимика，  

【湎  】miǎn салынып ішу; ішімдікке 

деген құмарлық;  шарапқа деген 

құмарлық. 

【缅   】miǎn：～怀 естелік айту ; 

өткенді еске алу ; соғыста құрбан 

болған қаһармандарды есте сақтау; ~往

事 өткенді еске алу|～想 аңсау. 

【缅甸人】miǎndiànrén      Бирманец, 

бирманка.  

【缅甸语 】miǎndiànyǔ   бирман тілі.. 

【缅怀】miǎnhuái【ет.】：～先烈创业

的艰难 кәсіпорындарды құрған ерлерді 

еске алу өте қиын. 

【缅想】miǎnxiǎnɡ【ет.】 өткенді еске 

алу.. 

【 腼 】 miǎn ［ 腼 腆 ］ (miǎn·tiǎn)

【сын.】：қымсыну; қысылу; ұялшақ; 

арлылық; именушілік; ұялшақтық; 

ұяттылық; 小孩儿见了生人有点～бала 

бейтаныс кісіні кішкене ұлшақтықпен 

қарсы алды. 

 

miàn 

【面 】-1 miàn①：～孔 бет, келбет |～

带 微 笑 жымиып күлу; ~ 有 喜 色 

қуанышты келбетпен; ~有难色   қам 

жеген кейіппен; қам жеген түрмен; ~有

彩色 аштықтан әлі кеткен кейіппен; ~不

改 色 байсалды әрекет жасау; . ②
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【 ет.】：шығу; бетпе-бет; 背山～水

таудың баурайында өзен бар|这所房

子～南坐北 бұл үйлер оңтүстік пен 

солтүстікке шығады.③(～儿)【зат.】：

жеке; жекелей; жекеше; өзі; 水～ су 

беткеі|地～жердің беткі қабаты|路～

жол төсемі |圆桌～儿 дөңгелек үстелдің 

үстіңгі тақтайы |～儿磨得很光 беттік 

жақты айнадай тегіс етіп тегістеу.

④：～谈 жеке сөйлесу|～洽 жеке 

өтінішпен бару |～交 жеке тапсыру.⑤

(～儿 )【 зат.】：鞋～儿 аяқ киімнің 

алдыңғы жағы|这块布做里儿，那块布

做～儿.⑥【зат.】 жақ; 右~оң жақ; 左

~сол жақ; 好的~жағымды жағы; 坏的

~теріс жағы; 向四 ~观望  жан жаққа 

қарау . ⑦ ： 正 ～ жағымды; жақсы; 

жаратымды; игі; оң; |反～жаратымсыз; 

жөнсіз; теріс; ұнамсыз |片～бір бетті; 

бір жақты | 全～ кешенді; комплекс; 

комплексті; құрама | 多 ～ 手 жетік; 

шебер |～～俱到 жан-жақты алдын ала 

ескеру; сегіз қырлы назарда ұстау.⑧：

上～ биігірек; жоғарырақ |前～ алды; 

алдында |外～сыртқы көрініс; сыртқы 

түр |左～сол жақ |西～батыс жақ. 

【面】 -2 miàn①【зат.】：白～ақ ұн|

豆 ～ ұнның дәні| 小 米 ～ чумизадан 

жасалған ұнның бір түрі|玉米～жүгері 

ұны; зағара |高梁～ақ жүгері; балжүгері; 

құмай (асыл тұқымдас астық).②(～儿)

【зат.】：药～儿 ұнтақ дәрі |胡椒～儿

ұнтақ бұрыш; ұнтақталған бұрыш.③

【зат.】：挂～кеспе|切～кесек нан|汤～

кеспеден жасалған сорпа |一碗～ бір 

шынаяқ кеспе.④〈方〉【сын.】：～倭瓜

борпылдаған жұпар асқабақ |煮的红薯

很 ～ пісірілген қызыл картоп өте 

жұмсақ болады |这个瓜是脆的 ，那个

瓜是～的  анау  қауын өте жас, бұл 

қайын өте жұмсақ . 

【面案】miàn’àn【зат.】 қамыр жаюға 

арнлаған үстел. 

【面包】miànbāo【зат.】 нан; 白 ақ нан; 

小白~бір бөлке нан; 黑~қара нан; ~皮

бөлкенің қыртысы; ~ 瓤 нанның 

жұмсағы; ~屑 нанның үгіндісі; ~工人
нан пісіруші; наубайшы. 

【面包车】miànbāochē【зат.】шағын 

автобус. 

【 面 包 房 】 miànbāofáng  нанхана; 

наубайхана. 

【面包果】miànbāoguǒ   астық ағаш. 

【面茶】miànchá  тарыдан жасальған 

кисель. 

【面包圈】miànbāoquān(～儿)【зат.】
дөңгелек нан; тоқаш. 

【面壁】miànbì【 ет.】① қабырғаға 

қарай  бетпен бұрылу (өзінің қабілетіне 

үңілу үшін).② дырдумен күн кешу.③

бөгде істерден  безу немесе қол үзу; істі 

беріліп жасау . 

【 面 茶 】 miànchá 【 зат. 】 тарыдан 

жасальған кисель. 

【面呈】miànchénɡ【ет.】жекелей айту; 

жекеше хабарлау. 

【面的】miàndí【зат.】 такси – шағын 

автобус . 

【 面 点 】 miàndiǎn 【 зат. 】 дәмді 

пісірілген нан; кондитер бұйымдары; 

тәтті тағам бұйымдары. 

【面呈】miànchéng    жеке беру; өзі 

тапсыру. 

【面吹】miànchuì   сыртқы (үстіңгі) 

үрлеу (шыны ыдыстарын үрлеп, ауаға 

толтыру). 

【面对面】miànduìmiàn：两个人～坐

着 екі адам бір - біріне бетпе - бет 

отыр| ～ 地 提 意 见 бетпе - бет 

түсініктеме жасау;  ~站着 бір - біріне  

қарама қарсы тұру. 

【面额】miàn’é【 зат.】： белгіленген 

баға; көрсетілген баға; өзқұны; 大～

жоғары белгіленген баға|各种～的人民

币 юаньның әр түрлі номиналдары. 

【面坊】 miànfáng 【 зат. 】  кеспені 

жасайтын қолөнер өндірісі. 

【面访】miànfǎnɡ【ет.】：调查采取问

卷或～方式 сауалнама жүргізу немесе 

сұхбат алудың тәсілдері. 

【 面 肥 】 miànféi 【 зат. 】 ашытқы; 

ұйытқы; қамыр ашытқысы. 

【面粉】miànfěn【зат.】  бидай ұны; 

жарма; талқан; ~上等  ұнтақ ұн (ұнның 

ең жақсы сорты) ; 二等~ екінші  ұнтақ 

кебекті ұн. 

【面粉厂】miànfěnchǎng ұн тартатын 

кәсіпорын.  

【面馆】miànɡuǎn(～儿)【зат.】  басты 

тағам кеспе болатын дәмхана. 

【面粉袋】miànfěndài ұн қап; ұнның 

қабы. 

【面疙瘩】miàngēda үзбе кеспе; үзбе 

көже (сорпаға пісірілген үзбе қамыр). 

【面红耳赤】miànhónɡěrchì  лап ету; 

бұрқ ету; шаштың түбіне дейін қып-

қызыл болу; 气得~ашу буу; ашулану; 

долдану; 差得 ~ұялғаннан қып-қызыл 

болу. 

【面糊】miànhù 【 зат.】①  наннан 

жасалған атала; көже.②〈方〉клейстер; 

қамыр. 

【 面 黄 肌 瘦 】 miànhuánɡjīshòu 

омсырайған жүз; әлі кеткен жүз. 

【面积】miànjī【зат.】 ：алаң; 土地～

жер учаскісінің ауданы|建筑～құрылыс 

алаңы; 三角【сын.】的~үшбұрыштың 

ауданы. 

【面颊】miànjiá【зат.】  脸蛋儿：бет; 

жақ; ұрт; ～红润 қызғылт бет. 

【面巾】miànjīn〈方〉【зат.】 орамал; 

сулық; сүлгі; 毛巾 түкті орамал. 

【面巾纸】miànjīnzhǐ【зат.】  папирус 

қағазы. 

【面筋】miàn·jin【 зат.】    балауыз; 

желімтік; ұлпа (астық дәніндегі 

белоктық зат). 

【面具】miànjù【зат.】①：бетперде; 

маска 防 毒 ～ газқағар; газтұтқыш; 

газдан сақтайтын маска. ② бүркеу; 

маскалау; алдамша. 

【面孔】miànkǒnɡ【зат.】：和蔼的～

жылы жүз|板着～◇这些产品样式陈

旧，一副老～қартайған келбет. 

【面料】miànliào 【зат.】①：大衣～

шапанның матасы.②：家具～жиһаз 

матасы. 

【面临】miànlín 【ет.】：алдында тұру; 

күтілу;  我们～着极其艰巨而又十分光

荣的任务  біз өте қиын мәселеге тап 

болдық. 

【面码儿】miànmǎr【 зат.】  көкөніс 

дәмдеуіштерін кеспеге қосу. 

【面貌】miànmào【 зат.】① келбет; 

сырт пішін; сыртқы бейне; сыртқы түр.

②： ажар; әр; бейне; кейіп; кескін; 

көрік; көрініс; өң; өң-түс; реңк; сұры; 

тұрпат; 社会～ қоғамның бейнесі| 精

神～жанның ажары; 政治~саяси көрініс; 

国家的 мемлекет бейнесі; ~~~. 

【 面 面 相 觑 】 miànmiànxiānɡqù бір 

біріне абыржып  қарау;  үндеместен  

көз тастасу.                   【面面俱到】
 miànmiànjùdào ескере отыру; 

ескерілген; барлығының қамын ойлау; 

жан жақты ойлау; 做 事 ~ештеңе де 

көзден тыс қалған жоқ. 

【 面 膜 】 miànmó 【 зат. 】   бетке 

арналған маска. 

【面目】miànmù【зат.】①面貌：～狰

狞 хайуан  кейіпті|～可憎 жеркенішті 

бет әлпеті. ② 面 貌 ： 政 治 ～ саяси 

көрініс|不见庐山真～Лушань тауының 

нағыз бейнесін көру мүмкін емес|～全

非 танымастай болып өзгеріп кету.③：

有何～见人  жұрттың көзіне қалай 

қарауға болады. 

【 面 目 全 非 】 miànmùquánfēi 

танымастай болып өзгеріп кету. 

【面目一新】miànmùyīxīn түбегейлі 

өзгеріске ұшырау; жаңалану; 

жаңартылу; жаңару; жандану; . 

【面庞】miànpánɡ【зат.】бет келбеті; 

бет әлпеті：小孩儿圆圆的～，水汪汪

的大眼睛，真惹人喜欢 жайнаған 

көздер, өте сүйкімді дөңгелек бетті 

баланы адамдар жақсы көреді. 

【 面 盆 】 1miànpén 〈 方 〉【 зат. 】
раковина (су ағатын шүмектің астына 

қойылатын ыдыс); қол жуатын 

шылапшын. 

【 面 坯 儿 】 miànpīr 【 зат. 】 

дәмдегіштері жоқ кеспе. 
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【面皮】1miànpí〈方〉【зат.】  беттің 

терісі. 

【面皮】2miànpí (～儿)〈方〉【зат.】 

тұшпараның сыртқы қабығы. 

【面洽】miànqià【ет.】 ：～公事 жеке 

уәделесу |详情请和来人～ қосышма 

мәлімет алу үшін жекелей кеңесуге 

келіңіз. 

【面前】miànqián【 зат.】бір нәрсеге 

кездесіп тұрғанда.～是一条大河 Хуанхэ 

өзенінің алдында|艰巨的任务摆在我

们～алдамызда қиын мәселе тұр; ~在事

实 болар іс болып қойғаннан соң айту . 

【面人儿】miànrénr【зат.】   қамырдан 

жасалған   жабыстырылған фигура. 

【面容】miànrónɡ【зат.】：бет келбеті; 

бет әлпеті～枯槁 омсырайған ажар; 

омсырайған түр |～和蔼 бет бейне. 

【面如土色】miànrútǔsè：бет әлпеті 

бозарып кетті; асқынған бозарыңқылық. 

【面软】miànruǎn【сын.】  ：әдепті; 

биязы; ибалы; сыпайы; шетін; 心慈～
шетін мәміле. 

【面色】miànsè【зат.】 ：беттің түсі 

немесе реңі; 他～红润，身体很健康 Ол 

қызыл шырайлы, денсаулығы да жақсы. 

【面纱】miànshā 【зат.】①паранжы; 

шафа.②бетперде; перде; тор; 揭开宫廷

的神秘～құпия соттың шымылдығын 

ашып қою. 

【 面 善 】 miànshàn 【 сын. 】 ① ：
қайырымды; мейірман; мейірімді; 

рақымды; игі; ізгі; 这人好～，就是一下

子想不起【 зат. 】字 бұл адам өте 

мейірімді, есімін еске түсіре алмай 

тұрмын.②：～心恶 қайырымдылық; 

мархабат; мейірімділік; |碰见一位～的

老 人 бір мейірімді қарт адамды 

кездестіру. 

【面商】miànshāng【ет.】  ：жекелей 

тіл қатысу; ～大计 бетпе бет талқылау. 

【面神经】miànshénjīnɡ【 зат.】  бет 

тамырлары. 

【 面 生 】 miànshēnɡ 【 сын. 】  ：

бейтаныс; таныс емес; 当着～的人他显

得 十 分 拘 谨 бейтаныс адамның 

көзінше，ол өте абай болады. 

【面食】miànshí【зат.】ұн; ұн табақ; 

ұнды. 

【面市】miànshì【ет.】：жаңа нәрсенің 

базарда пайда болуы; 一 种 新 型 移

【ет.】电话即将～ұялы телефондардың 

жаіа моделі жақында базарда 

сатылатын болады. 

【面试】miànshì【 ет.】： әңгімелесу; 

ауызша емтихан; 通过～破 格录取
ережелерге қарамастан ауызша 

емтиханнан өткесін ғана қабылдау，. 

【 面 首 】 miànshǒu 〈 书 〉【 зат. 】 

альфонс. 

【面授】miànshòu 【 ет.】①：жеке 

беру; ～机宜 жеке тапсырмалар беру.②
күндізгі оқу. 

【 面 熟 】 miànshú 【 сын. 】： ашна; 

білетін; таныс, 这人看着～，像在哪儿

见过 қара бұл адам маған таныс, қайда 

көрген екенмін. 

【面塑】miànsù【зат.】     қамырдан 

адам пішінін жасау ; жабыстырма; 

жабыстыру; мүсіндеу; сомдау. 

【面谈】miàntán【ет.】：біреумен жеке 

әңгімелесу;改日～ сұхбаттың тағы да 

бір күні|～招考问题 сұхбатқа қабылдау 

мәселесі. 

【面汤】 -1miàntānɡ 〈方〉【 зат. 】   

сорпадағы кеспе. 

【面汤】 -2miàntānɡ【зат.】  жуынуға 

арналған ыстық су . 

【面条】miàntiáo(～儿)【зат.】 кеспе; 

вермишель (зауытта істелген жіңішке 

жұмыр кеспе). 

【面头】 miàntóu 〈书〉面肥 егіс 

алдында пайдаланатын сыртқы 

тыңайтқыш. 

【面团】miàntuán(～儿)【зат.】    үзбе 

кеспе; үзбе көже (сорпаға пісірілген 

үзбе қамыр) . 

【 面 无 人 色 】 miànwúrénsè 

жансызданған келбет. 

【面相】 miànxiànɡ 【 зат. 】： бейне; 

кейіп; келбет; реңк, бет; 因为天黑，没

有看清他是什么～ қараңғыдан оның 

түрін көре алмадым. 

【面叙】miànxù【 ет.】：жеке айтып 

беру; жекеше баяндау немесе 

мазмұндау 就 此 搁 笔 ， 余 容 ～

сондықтан 余容 қаламын қойып, жеке 

баяндап берді. 

【面议】miànyì【ет.】：жеке сөзге келу; 

тілдесу; тіл қатысу; 价格～баға туралы 

жекеше сөзге келу. 

【面罩】miànzhào【зат.】  кішкентай 

қалқан;  шлем, дулыға. 

【面值】miànzhí【зат.】  кесімді құн; 

көрсетілген баға; нақтылы баға. 

【 面 砖 】 miànzhuān 【 зат. 】  

ғимараттың сыртын қаптайтын кірпіш. 

【面子】-1miàn·zi【зат.】①：сыртқы; 

тысқы; 被～ көрпе бетімен|这件袍子

的～很好看 осы көйлектің сырты өте 

әдемі көрінеді.②：абырой-бедел; атақ; 

бедел; 爱 ～ ғашық келбет| 要 ～

абыройлы болу|你这话伤了他的～
сіздің айтқан сөзінің оның абыройна 

тиді.③：给～құрмет көрсету|碍于～，

只好答应了 мәртебесіне байланысты 

келісуге тура келді. 

【面子】-2miàn·zi〈口〉【зат.】：ұнтақ; 

药～ұнтақ дәрі. 

【眄视】miànshì〈书〉【ет.】  біреуге 

қырын салып қарау. 

 

 

 

miáo 

【苗 】miáo①(～儿)【зат.】  ：幼～

ерте шығындар|青～ жасыл сабақтар|

麦～儿 бидайдың шықтары| 豆～儿

атбұршақтың сабақтары| 蒜 ～

сарымсақтың жас сабақтары|韭菜～жас 

иісті пияздық сабақтары| 间～ | 补～

өскінді.②：～头 бірінші сабақтар |矿～

тайыз аста көлбей жат- кені. ③

【зат.】 ：～裔 жұрағат , ата жұрты|他

们家就这一根～儿 олардың отбасысы 

бір атадан шыққан..④：鱼～балықтың 

личинкасы  |猪～шошқа тұқымы.⑤：

牛 痘 ～ оспендық вакцинасы| 卡

【сөзал.】 ～БЦЖ вакцинасы.⑥(～儿)

【сын.】状像苗的东西：火～儿 отты 

тілдер.⑦(Miáo)【зат.】  адамның есімі. 

【苗床】miáochuánɡ【 зат.】   көшет 

(мысалы, гүл көшеті, асыл тұқымды 

мал өсіретін орын). 

【苗而不秀】miáoérbùxiù《论语 ·子

罕》： «егіндер өседі, бірақ гүлдемейді 

және дәнденбейді»“. 

【 苗 剧 】 miáojù 【 зат. 】   Мяо 

халықтарының ұлттық ( Қытайдың 

оңтүстік батысында орналасқан 

халықтар) пьессасы немесе спектаклі. 

【苗木】miáomù【зат.】  екпе көшет; 

көшет (түйінінен көктеп шыққан 

өсімдік). 

【苗圃】miáopǔ【 зат.】   көшеттік; 

тәлімбақ (өсімдіктерді я жәндіктерді 

өсіретін жер). 

【苗情】miáoqínɡ【 зат.】  ： дәнді 

дақылдар өскідерінің ұзындығы;今年小

麦～很好 биылғы жылы бидай көшеті 

өте жақсы өсті. 

【苗儿】miáor〈方〉【 зат.】  ：жас 

бұтақ; тармақ; 这事情有点～了 бұл іс 

алға басты|猪瘟刚露～就被控制住了
шошқа обасы өршіп бара жатыр. 

【苗条】miáo·tiɑo【сын.】   бәденді; 

жіптіктей; кескінді; мүсінді; пішінді; 

сымбатты; сынды; (мүсінділік; сымбат; 

сымбаттылық). 

【苗头】miáo·tou【 зат.】   ： белгі; 

нышан; сыңай; жалтыл; жарқыл; 

жылтыл; шұғыла; 注意抓事故～ кез 

келген өзгерістерге зер салып 

отырыңыз. 

【苗绣】miáoxiù【зат.】 кесте тігумен 

айналысатын Мяо халықтарының 

әйелдері. 

【苗裔】miáoyì〈书〉【зат.】 . әулет; 

жұрағат; тек; тұқым; ұрпақ. 

【 苗 猪 】 miáozhū 【 зат. 】  шошқа 

тұқымы. 

【苗子】miáo·zi【зат.】①〈方〉Мяо 

халықтары.②：他是个好～，有培养

前途  ол өте ерке бала, зор болашағы 

бар.③〈方〉еркеліктер. 
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【 苗 族 】 Miáozú 【 зат. 】  Қытай 

мемлекетіндегі аз ұлттардың бірі Мяо 

халықтары.. 

【描   】miáo【 ет.】①  ： көшіру; 

көшіріп алу; көшіріп жазып алу; 

көшіріп алу (суретке қарап); ～ 花

гүлдің суретін көшіріп алу| ～ 图

сызбаны жазып-сызып алу|～张花样子
кестелеуге арналған өрнектерді көшіріп 

алу.②：белдеулеу; ～红 қызыл сиямен 

белгілеу|～眉打鬓 қасты сызу және 

шашты ретке келтіру ; |写毛笔字，一笔

是一笔，不要～каллиграфия жазуын 

бір бір сызықтан сызып, белдеулеуге 

болмайды . 

【 描 红 】 miáohónɡ ① 【 ет. 】  

каллиграфияны үйренген уақытта 

қызыл иероглифпен жазу;先～，后临帖
алдымен қызыл иероглифтармен жазу, 

кейін оларды көшіріп алу.②【зат.】：写

一张～ бір бет қызыл иероглифтарды 

жазу. 

【描画】miáohuà【ет.】；сурет салу; 

бейнелеп көрсету; ～治山改水的蓝图
Жышан тауының өзгерген су 

бағытының сызбасы; ~出我们幸福的末

来  бақытты болашағымыздың суретін 

салу. 

【描绘】miáohuì【ет.】  ：бейнелеу; 

кескіндеу; суреттеу; 这些作品生【ет.】

地 ～ 了 中 国 农 村 的 新 气 象 осы 

шығармаларда біздің ауылымыздың 

жағдайы айқын бейнеленген. 

【描金】 miáojīn 【 ет. 】  алтынмен 

сурет салу; алтын жалату; алтынға 

булау; алтындау; жалату. 

【描摹】miáomó 【 ет.】①  көшірме 

жасау; көшіріп салу; көшірме көшіріп 

алу (суретке қарап).②：小说和戏剧常

常用对话～一个人的性格 романдар 

мен пъессалар жиі адамдар арасындағы 

диалогты пайдалана отырып адамның 

мінез құлқын суреттейді. 

【描述】miáoshù【ет.】 ：суреттеу; 他

生【ет.】地～了那件事的经过 ол осы 

іс жөнінде өте шапшаң бейнелейді |作

品朴实地～了农民的生活 шығарма 

қарапайым шаруалардың өмірін 

суреттейді. 

【描图】miáotú【ет.】 ：калькалау;  

 

өзгертпей түсіріп алу; ～ 纸 қағаз 

калькасы. 

【描写】miáoxiě【ет.】 ：суреттеу; ～

风景 пейзажды суреттеу|～人物的内心

活 【 ет. 】 кейіпкерлердің ішкі сезім 

дүниесін суреттеу. 

【瞄  】miáo【ет.】  ：көздеу; мақсат 

ету 枪～得准 мылтықпен көздеу өте 

қиын. 

【瞄准】miáozhǔn(～儿 )【ет.】①：
көздеу; мақсат ету; белдеу; дәлдеу;  

көздеуге алу; ～靶子 нысананы көздеу |

把 枪 口 ～ 侵 略 者 қару жарақ 

агрессорларға қарсы көзделген. ② ：
визирлеу; нысаналау (визир арқылы бір 

нәрсеге нысана қою; көздеу); 

бұрыштама соғу; виза қою; виза салу; 

这个工厂～市场的需求，生产出多种规

格的产品 өнімдердің әр түрлә түрлерін 

алу үшін  бұл зауыт нарықтың 

қажеттіліктеріне  бағытталған. 

 

miǎo 

【杪 】 miǎo〈书〉① ағаштың төбесі.

②ақыр; аяқ; бітуі; соң; шек; шет：岁～

жылдың соңы|月～ айдың соңы|秋～
күздің соңы. 

【眇   】miǎo〈书〉①жалғыз көз; 

соқыр; .②бәлекей; кішкене; кішкентай; 

кіші; майда; шағын. 

【秒  】miǎo【мөл.】.a)уақыт，60 秒

等于 1分 60 cек=1 мин.b)секунд，60秒

等 于 1 分  1 минутта  60 

секунд .c)ұзақтық пен енділік， 

【秒表】miǎobiǎo【зат.】  секундомер. 

【秒差距】miǎochājù【мөл.】  астрон. 

парсек. 

【淼茫】miǎománɡ【сын.】 байтақ су 

кеңістігі; жағасыз; жиексіз; иен-тегін; 

ұшы-қиырсыз; шексіз. 

【渺  】 miǎo ①   ұшы-қиырсыз су 

кеңістігі; шексіз су.：浩～зор; орасан 

зор; үлкен; үп-үлкен. ② анық 

сезілмейтін; байқалмайтын; көмескі; 

күңгірт (айырып танылуы қиын); 

көмескі; мұнарлы; тұманды：～若烟云

байқалмайтын түтін бұлттары |～无人

迹 адам тұрмайтын; елсіз|～无声息

көмескі дыбыс.③   күйтақандай; кіп-

кішкентай; кішкентай; титтей：～不足

道 ұсақ-түйек. 

【渺茫】miǎománɡ【сын.】①  айқын 

емес; анық емес; анық көрінбейтін; 

ашық емес; бұлдыр; бұлыңғыр; 

көмескі ： 音 信 ～ бұлдыр хабар. ②  

бұлдыр; бұлыңғыр; көмескі; мұнарлы; 

тұманды：前途～бұлыңғыр болашақ. 

【渺然】miǎorán【сын.】   айдынды; 

аумақты; байтақ; кең; көлемді; ұлан-

байтақ; ұланғайыр ：音信～ көлемді 

хабар|踪迹～айқынды із. 

【渺无人烟】miǎo wúrényān елсіз; ессіз; 

иен; адам тұрмайтын; елсіз: 原野茫

茫 ， ～ адам тұрмайтын кең байтақ 

жазық жер. 

【渺小】miǎoxiǎo【сын.】кішкентай; 

титтей; болмашы; өте шамалы; тым аз; 

құртымдай; мардымсыз; бишара; 

нашар : ~的人物 мүсәпір адам. 

【渺远】 miǎoyuǎn алыс; алыстағы; 

қиыр түкпірдегі; шалғайдағы.. 

【藐 】miǎo①小：～小 кішкентай.②
жаны жақтырмау; жаны жаратпау; 

жаратпау; жек көру; суқаны сүймеу; 

ұнатпау ： 言 者 谆 谆 ， 听 者 ～ ～
тыңдаушылар ораторларды 

жақтырмайды(教诲的言辞恳切，而听

的人却不以为然). 

【藐视】miǎoshì【 ет.】    елемеу; 

ескермеу; жаратпау; жек көру; кемсіту; 

менмендік ету; менсінбеу; тіксіну; 

ұнатпау：在战略上要～敌人，在战术

上要重视敌人 стратегиялық жағынан 

жауды жек көру керек, ал тактикалық 

жағынан оны жау деп есептеу керек. 

【藐小】miǎoxiǎo【сын.】  кішкентай , 

ұсақ：集体的力量是伟大的，个人的力

量是～的  ұжымдық күш зор, жеке 

адамның күші аз. 

【邈远】miǎoyuǎn【 сын.】   алыс; 

қашық; ұзақ; аулақта; әрменде; 

жырақта：～的古【ес.】 көне заман|～

的蓝天 ұзық күн. 

 

miào 

【妙 】miào①【сын.】 жақсы; керемет; 

ғажап; керім; өте әсем; өте жақсы; 

тамаша; таңғажайып; тым жақсы：～品

керемет нәрсе|～境 тамаша жер|～不可

言 сондай ғажап |这个办法真～бұл өте 

жақсы тәсіл.②【сын.】айла; айлакер; 

айлалы; айлашыл; қулықты; оңтайлы; 

тәсілқой; шебер ： ～ 计 айлалы 

жоспар|～策 онтайлы стратегия|～用

таңғажайып әсер|～算 қулықты есеп|～

诀 жұмбақтау; сырлы; сыры бар |～手

回春 шебер хирург |莫【 зат.】其～
таңқаларлық; ақылға сыймайтын; 

түсініксіз.③ (Miào)【 зат.】  адамның 

есімі. 

【妙笔】miàobǐ【 зат.】   суретшінің 

сиқырлы бояу жаққышы ： ～ 生 花
каллиграфтың әдемі жазуы жаңарды. 

【妙计】 miàojì【 зат.】  ：锦囊～

мәселені шешудегі тәсілқойлық| 想了

个～айланы табу. 

【妙诀】miàojué【зат.】  сиқыр：农业

增产的～在于科学种田 жақсы ауыл 

шаруашылық өнімдерінің сыры жер 

өңдеу ғылымында. 

【妙龄】miàolínɡ【зат.】   балғындық; 

бозбалалық; бозбастық; жастық; 

жастық шақ; көктем：～女郎 жас әйел|

正值青春～жастық шақ бұл жай. 

【妙趣】miàoqù【зат.】  өткір тілділік; 

сөз тапқыштық; тапқырлық：～天成

табиғи тапқырлық| ～ 无 穷
сарқылмайтын; сарқылмас; 

таусылмайтын  өткір тілділік. 

【 妙 趣 横 生 】 miàoqùhénɡshēnɡ 

тапқырлықпен жарқырау; көз тартқыш; 

қызық; қызықтыратын; қызықтырғыш. 

【妙手】miàoshǒu【 зат.】  өнерпаз; 

шебер ： 绝 【 ес. 】  ～ ғаламат 

өнерпаз|～回春 шебер дәрігер. 



510 

 

【 妙 手 回 春 】 miàoshǒuhuíchūn 

таңғажайып шипагер; дәрігерлік ету 

өнері. 

【妙药】miàoyào【зат.】  таңқаларлық 

дәрі; ：灵丹～таңқаларлық шара. 

【 妙 用 】 miàoyòng ① 【 ет. 】  

таңдамалы қолданыс; ：他善于～成语

ол чынүйді тамаша қолдана алды.②

【зат.】  таңқаларлық әрекет：～无穷 

шектелмеген ғажайып әрекет. 

【妙语】miàoyǔ【зат.】  ақылды сөз; 

тамаша сөздер ： ～ 双 关 екі мәнді 

ақылды сөздер|～惊人 керемет тамаша 

сөйлеу. 

【庙  】miào①【зат.】   ғибадатхана; 

храм (үлкен шіркеу) ： 宗 ～ ата 

бабалардың ғибадатханасы| 家 ～ ата-

бабасынан келе жатқан монастырь.②

【 зат.】   жәрмеңке шіркеуі ：寺～

монастырь| 土 地 ～ жергілікті 

ғибадатхана |文～ Конфуций шіркеуі|

岳～ таудағы монастырь|山顶上有一

座～тау беткейінде шіркеу орналасқан 

③〈书〉сарайда орналасқан зал：～堂

орда; сарай |廊～императорлық сарай .

④〈书〉：～号 император қайтыс 

болғаннан кейін оған берілетін 

мәртебе| ～ 讳 қайтыс болған 

императордың есімі. ⑤ 【 зат. 】 

сарайдағы мереке; сарайда өткізілетін 

жәрмеңке: ：赶～жәрмеңкеге қатысу. 

【庙号】miàohào【зат.】   император 

қайтыс болғаннан кейін оған берілетін 

мәртебе. 

【庙会】 miàohuì【 зат.】   сарайда 

өткізілетін мереке. 

【庙堂】miàotánɡ【зат.】① шіркеу.②

〈书〉шіркеудегі  бөлме. 

【庙主】miàozhǔ【зат.】①шіркеуінің 

аға попы; монастырь бастығы.②〈书〉 

шіркеудегі қайтыс болған адамның 

есімі жазылған тақтайша. 

【庙祝】miàozhù【зат.】  монах; сопы; 

тақуа. 

 

miē 

【乜斜】miē·xie【ет.】①  көзін қысу; 

қиығымен қарау：他～着眼睛，眼角挂

着讥诮的笑意 ол көзін қиығымен  

қарап тұр. ②   көзін қысу; көзін 

сығырайту; сығырайту; сығырайып 

қарау; сықситу：～的睡眼 сығырайған 

ұйқылы көз. 

【咩  】miē【ел.】  маңырату; маңырау. 

 

miè 

【灭 】miè①【ет.】  бату; өшу; сөну：

火～了 от сөнді|灯～了 шам өшті.②

【ет.】  өшіру; сөндіру：～灯 шамды 

сөндіру|～火 отты сөндіру.③жайпау; 

жайрату; жойдыру; жойып жіберу; жою; 

көзін жою; құрыту; қыру; қырып тастау; 

ойран қылу：～顶 бату; батып кету; 

суға ағып кету.④бағындыру; билеп алу; 

жеңіп алу; қарату; тарту：自生自～өзін 

өзі қорған болу |物质不～материяны 

жою.⑤【ет.】  жабу; жою; тарату：～

蝇 шыбынды жою|长自己的志气，～敌

人的威风 өз рухың жаудың ұлылығын 

жояды. 

【灭此朝食】miècǐzhāoshí  кідірмей 

жауды құрту; жаудың сазайын тартқызу. 

【灭顶】mièdǐnɡ【ет.】   бату; батып 

кету; суға ағып кету：～之灾 су апаты 

(指致命的灾祸). 

【 灭 火 】 mièhuǒ 【 ет. 】  отты 

сөндіру：～沙 құммен отты сөндіру|～

器 өрт сөндіргіш. 

【灭火器】mièhuǒqì【 зат.】    өрт 

сөндіргіш. 

【灭迹】 mièjì 【 ет. 】   дәлелдерді 

(айып-қылмысты айғақтайтын зат) 

жою：毁尸～ізін білдірмей жіберу |销

赃～ұрланған затты жасыру. 

【灭绝】mièjué【ет.】①құрту; қыру; 

қырып-жою ： 使 苍 蝇 蚊 子 死 净 ～
шыбындар мен масалар жойлып бара 

жатыр . ②  ақырғы жоғалтып алу; 

жоғалту; жойып алу; жою ：～人性 

адам бейнесін жоғалту. 

【灭口】mièkǒu【ет.】  куәгердің көзін 

жою：杀人～куәгерді өлтіру қылмысы. 

【灭门】mièmén【 ет.】   құртылу; 

қырылу; қырып-жойылу：～绝户 бүкіл 

отбасыны өлтіру, тек кейбіреулерінің 

аман қалуы|～之祸 баласыз; баласы 

жоқ  ұрпақты құрту. 

【灭杀】mièshā【ет.】  азаптау; жаза 

тарттыру; қинау ： ～ 蚊 蝇 бәкене 

шыбын;дар мен  үнсіз масалардың  

(ауыртып шағатын) шағып қинауы. 

【 灭 失 】 mièshī 【 ет. 】   айрылу; 

айрылып қалу; айырылу; жоғалту; үзу. 

【灭亡】mièwánɡ 【ет.】  жазым болу; 

жоқ болу; қаза табу; құрып кету; мерт 

болу; өлу：自取～өз өзін құрту. 

【灭种】mièzhǒnɡ 【 ет.】①  нәсілді 

қырып-жою ; геноцид ： 亡 国 ～

мемлекетті жою.② иесіз қалу; құрып 

біту; құрып кету; қырылып біту; 

қырылып қалу：这种【 ет.】物已濒

临～бұл жануарлар жойлып бара жатыр. 

【灭族】mièzú【ет.】  бүкіл тұқымды 

қырып жою. 

蔑 1miè〈书〉①кішкентай; кіші; майда; 

шағын；ибалы; сыпайы; шетін：～视

жаны жаратпаушылық; жек көру.②：

болмау: ～以复加.. 

【蔑称】mièchēnɡ ①【ет.】     ерінін 

шүйіру; қорсыту.②【зат.】   жеккөрген 

ат, лақап. 

【蔑视】 mièshì 【 ет. 】   бүйірлеу; 

кемсіту; соңына түсу ： ～ 困 难 

қиындықтарды жек көру |脸上流露出～

的 神 情  жек көрушілік бетінен 

байқалды. 

【篾 】miè【зат.】  бамбау жөкесі：～

席 бамбук жөкесінен ши тоқыма|～匠 

бамбук өнімдерінен бұйымдар 

жасайтын шебер. 

【篾黄】mièhuánɡ【зат.】  бамбуктың 

ішкі діңгегі. 

【篾匠】 mièjiànɡ【 зат.】   бамбук 

өнімдерінен бұйымдар жасайтын шебер. 

【篾片】mièpiàn【зат.】①арамтамақ; 

жатып-ішер;  маймөңкелеп күн көруші  . 

【篾青】mièqīnɡ【 зат.】    бамбук 

ағашының сыртқы қабығы. 

【篾条】 miètiáo 【 зат. 】    тоқуға 

арналған бамбуктың  жөкесі. 

【 篾 子 】 miè·zi 【 зат. 】   тоқуға 

арналған бамбуктың  жөкесі.：竹～
бамбук тамызығының (шыра; шырпы; 

шырпы шам) бұтағы. 

【蠛】miè［蠛蠓］(mièměnɡ)【зат.】  

шыбын-шіркей; шіркей; ұсақ 

шыбындар. 

 

 

mín 

【民】 mín ①   халық：国泰～安

бейбітшілік және өркендеу |为～除害

халықты жамандықтан сақтау. ②  

қарапайым халық ： 藏 ～ Тибет 

халықтары|回～мұсылман халықтары|

农～ауыл тұрғындары|渔～балықшы |

牧～бақташы; қойшы; малшы; падашы; 

сиыршы |居～байырғы; тұрғын |侨～
эмигрант (белгілі бір елден екінші елге 

жер ауған адам);  резидент (бір 

мемлекетте ұдайы тұратын екінші бір 

елдің адамы). ③   азаматтық қауым; 

сословие (қоғамдық топтар) ： ～ 歌

ұлттық ән| ～ 谣 халық әндері. ④  

жергілікті тұрғын：拥军爱～халықты 

қорғауға әскерге көмек көрсету|～航

азаматтық авиация|～用 халық мүлікі.

⑤(Mín)【зат.】 адамның есімі. 

【民办】mínbàn【сын.】   халықтың 

көмегімен тұрғызылған, жасалған ：～

小学 жергілікті халықтың ақшасына  

тұрғызылған  орта мектеп|～企业  

 

халықтың көмегімен құрылған 

кәсіпорын. 

【 民 变 】 mínbiàn 【 зат. 】   халық 

көтерілісі ： ～ 蜂 起 азаматтық 

көтерілістер бас көтерді |激起～халық 

көтерілісін қоздыру. 

【民兵】 mínbīnɡ 【 зат. 】   халық 

жасағы. 

【民不聊生】  mínbùliáoshēnɡ халық  

кедейшілікте өмір сүрді; халықтың 

бақытсыздыққа ұшырауы ： 军 阀 混

战 ， ～ милитаристердің  өзара 
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соғыстары халықты бақытсыздыққа  

душар етті. 

【民船】mínchuán【зат.】  азаматтық 

кеме. 

【民法】mínfǎ【 зат.】    азаматтық 

құқық. 

【民房】mínfánɡ【зат.】    жеке жер 

үйлер. 

【民愤】mínfèn【зат.】  халық қаһары; 

халық ашуы ：激起～ халық ашуын 

туғызу| 不 杀 不 足 以 平 ～ халықтың 

наразылығын басу үшін өлтіру 

жеткіліксіз. 

【民风】mínfēng【 зат.】   халықтың 

әдет-ғұрыпы：～淳朴 халықтық жақсы 

мінез |～强悍 бойлауық әдет ғұрып. 

【民夫】mínfū【зат.】   кедей шаруа. 

【民负】mínfù【 зат.】   халықтың 

ауыртпалығы ： 减 轻 ～ халықтың 

ауыртпалығын жеңілдету. 

【民歌】mínɡē【зат.】  ұлттық ән. 

【民工】mínɡōnɡ【зат.】① өз еркімен 

келген  жүк тасушы. ②  жұмысшы 

мигранттар. 

【民航】mínháng【зат.】   азаматтық 

авиация：～班机 азаматтық ұшақ. 

【民间】mínjiān【зат.】① бұқаралық; 

халық; халықтық ： ～ 文 学 халық 

әдебиеті|～音乐 халық  әндері|这个故事

多少年来一直在～流传 бұл әңгіме көп 

жылдар бойы халық фальклорында бар.

②   жалпы халыққа бірдей; жалпы 

халықтық：～贸易 халық сауда|～往来
үкіметтік емес қарым қатынастар. 

【民间文学】mínjiānwénxuè  халық 

әдебиеті .  

【民间艺术】mínjiānyìshù  халық өнері. 

【民警】mínjǐnɡ【зат.】  милиционер. 

【 民 居 】 mínjū 【 зат. 】 байырғы; 

тұрғын：江南～Цзяннань тұрғыны. 

【 民 力 】 mínlì 【 зат. 】   халық 

ресурстары：珍惜～ халық байлығын 

сақтау. 

【民命】mínmìnɡ【зат.】  халық өмірі. 

【民品】  mínpǐn【зат.】   азаматтық 

мақсаттарда пайдаланылатын тауарлар. 

【 民 企 】 mínqǐ 【 зат. 】   жеке 

кәсіпкерлік. 

【民气】mínqì【зат.】  халықтың  

 

рухани ерекшелігі：～旺盛 өскелең 

халықтың рухы. 

【民情】mínqínɡ【зат.】① халықтың 

тұрмысы ： 熟 悉 ～ халықтың 

тұрмысымен танысып, білу.②：体恤～
халықтың күнделікті өміріне араласу. 

【民权】 mínquán 【 зат. 】   халық 

өкіметі. 

【 民 权 主 义 】 mínquánzhǔyì халық 

өкіметінің принципі(Сун Ятсен 

ұсынған үш принциптердің бірі). 

【民生】mínshēnɡ【 зат.】 халықтың 

дәулеттілігі ： 国 计 ～ халықтың 

дәулеттілігінің ұлттық жоспары|～凋敝
халықтың дәулеттілігінің  әлсіреуі. 

【民事案件】mínshìànjiàn азаматтық іс. 

【民事法庭】mínshì fǎtínɡ   азаматтық 

сот. 

【民事权利】mínshìquánlì азаматтық 

құқық. 

【民事诉讼】mínshìsùsònɡ азаматтық 

талап; ақылы іс. 

【民事责任】mínshìzérèn азаматтық 

жауапкершілік. 

【 民 俗 】 mínsú 【 зат. 】   халық 

фольклоры ： 考 察 ～ халық әдет 

ғұрыптарын зерттеу. 

【 民 俗 学 】 mínsúxué 【 зат. 】  

фольклористика. 

【民庭】míntíng【 зат.】   азаматтық 

істер бойынша сот. 

【民团】míntuán【зат.】  миньтуандар; 

ауылдық өзін-өзі қорғау отрядтары. 

【 民 校 】 mínxiào 【 зат. 】 ① 

ауылдардағы үлкендерге арналған 

халықтық мектептер. ②  болашақ 

мектептердің қауымдастығы. 

【民心】mínxīn【 зат.】    халықтың 

үмітіне айналу; халық арманы：深得～

жалпы халықтық даңққа ие болу|～所向
жалпы халық арманы. 

【民选】mínxuǎn【ет.】    халықтан 

таңдалған адам ： ～ 【 ес. 】  表
халықтың қалаулысының өкілі. 

【民谚】mínyàn【 зат.】     халық 

мақалы. 

【民谣】mínyáo【зат.】   халық өлеңі 

немесе тақпағы. 

【 民 意 】 mínyì 【 зат. 】    халық 

қалауы：～测验 бүкілхалықтық сұрақ 

|～不可侮  халық қалауын ескермеуге 

болмайды. 

【 民 意 测 验 】 mínyìcèyàn 

бүкілхалықтық сұрақ. 

【民营】  mínyínɡ【 сын. 】   жеке 

бизнес：～企业 жеке кәсіпкерлік. 

【民营经济】mínyínɡjīnɡjì      жеке 

кәсіпкерлік экономикасы. 

【 民 用 】 mínyònɡ 【 сын. 】  

азаматтық ：～航空 азаматтық авиация 

|～建筑 азаматтық құрылыс|～五金器材
азаматтық темір арқауы. 

【民怨】mínyuàn【 зат.】    халық 

наразылығы ： ～ 沸 腾 халық 

наразылығы бұрқ ете қалды. 

【民乐】 mínyuè 【 зат. 】    халық 

музыкасы ：～队  халық музыкасын 

орындайтын топ| ～ 合 奏 халық 

музыкасын орындау. 

【民运】1mínyùn【зат.】①  азаматтық 

жүк тасымалы. ②  жеке транспорт 

сервисі. 

【民运】2mínyùn【зат.】   көпшілікпен 

насихаттау және ұжымдық жұмыс：～

工 作 көпшілікпен насихаттау және 

ұжымдық жұмыс жасау |～干事 халық 

күштерімен тасымалдауына  уәкілетті 

тұлға. 

【民贼】mínzéi【 зат.】   жаналғыш; 

қанішер; сатылған：独夫～қанішер ер 

адам. 

【民宅】mínzhái【зат.】   тұрғын үй. 

【民政】mínzhènɡ【зат.】  ішкі істер; 

азаматтық басқарма. 

【民脂民膏】 mínzhīmínɡāo қанмен,  

термен келген халықтың байлығы. 

【民智】mínzhì【 зат.】   халықтың 

мәдени деңгейі ： 开 发 ～

мәдениеттілігін дамыту|～渐开 мәдени 

деңгейді көтеру. 

【民众】 mínzhònɡ【 зат.】   халық 

бұқарасы ：唤起～ халық бұқарасын  

ұйқысынан тұрғызу. 

【民主】mínzhǔ ①【зат.】  демократия.

②【сын.】   демократиялық：作风～

демократиялық стиль| ～ 办 厂
демократиялық енгізде пайда болған 

зауыттар. 

【 民 主 党 派 】 mínzhǔdǎngpài 、 

демократиялық апртия . 

【 民 主 改 革 】 mínzhǔ ɡǎiɡé ，
демократиялық өзгерістер. 

【 民 主 革 命 】 mínzhǔgémìng  

демократиялық революция . 

【 民 主 集 中 制 】 mínzhǔ-jízhōngzhì 

демократиялық централизм . 

【民族】mínzú 【зат.】① ұлт.②ұлттық. 

【 民 族 共 同 语 】 mínzùɡònɡtónɡyǔ     

жалпыға бірдей ұлттық тіл. 

【 民 族 区 域 自 治 】 mínzúqūyùzìzhì  

аймақтық ұлттық автономия. 

【民族体育】mínzútǐyù【зат.】  ұлттық 

дене шынықтыру. 

【民族乡】mínzúxiānɡ【зат.】  ұлттық 

болыс (бұрынғы әкімшілік бөлімі). 

【 民 族 【 сын. 】 式 】 mínzúxínɡshì     

ұлттық нысана. 

【 民 族 学 】 mínzúxué 【 зат. 】  

этнология. 

【 民 族 英 雄 】 mínzúyīnɡxiónɡ ұлт 

қаһарманы . 

【民族运动】mínzú yùndònɡ  ұлттық 

қозғалыс . 

【民族主义】mínzúzhǔyì①ұлтшылдық.

② Сун Ятсен ұсынған принциптердің 

бірі «ұлтшылдық» 

【 民 族 资 本 】 mínzúzīběn ұлттық 

капитал . 

【民族资产阶级】mínzú zīchǎn jiējí 

ұлттық буржуазия . 

【苠 】mín【сын.】  кеш піскен ：～高

粱 кеш піскег гаолян.  

【旻 】mín〈书〉① күз.② аспан ：

苍～күзгі көк аспан. 

【旻天】míntiān〈书〉【зат.】① күз .② 

күзгі аспан. 
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【 岷  】 Mín ① Миньшань тауы  

( Сычуань пров. орналасқан тау). ②
Миньцзян өзені(Сычуань 

пров.орналасқан өзен ). ③ Миньсянь 

(Миньчжоу) қаласы  (Ганьсу 

пров.орналасқан ). 

【珉  】mín〈书〉яшмаға (кварцтың 

бір түрі) ұқсайтын тастың бір түрі. 

【缗  】mín〈书〉① тиындар будасы.

②【мөл.】байлау; байлап-матау：钱三

百～үш жүз тиын будасы. 

 

 

mǐn 

【 抿  】 1mǐn 【 ет. 】  шашты 

әдемілеу：～了～头发 шашты тарау. 

【 抿 】 2mǐn 【 ет. 】 ① қысу; сығу; 

сықпалау; бүктеу; жинау; қысу; түю; 

тістеу.②ауыз тию; ерінін тигізу：～了

一口酒 бір татым шабдалыдан ауыз 

тию . 

【 抿 子 】 mǐn·zi 【 зат. 】  шашқа 

арналған жаққыш (сақал-мұрт алғанда 

көбік жағатын шоқша қыл). 

【黾】mǐn[黾勉 ]( mǐn miǎn)〈书〉

【ет.】  тырмысу; тырысу; ынталану; 

іждағаттану：～从事 тырысу. 

【泯 】mǐn  ：～灭 жоқ болу; қаза табу; 

құрып кету; мерт болу; өлу |～没 көзін 

жою; құрыту; қыру; қырып тастау; 

ойран қылу |良心未～ар ұят әлі құрып 

кеткен жоқ. 

【泯灭】mǐnmiè【ет.】жоқ болу; қаза 

табу; құрып кету; мерт болу; өлу . 

【泯没】 mǐnmò 【 ет. 】 көзін жою; 

құрыту; қыру; қырып тастау; ойран 

қылу. 

【闽】Mǐn①Фуцзянь провинциясы.②

【 зат. 】   фуцзяндық. ③ 【 зат. 】 

адамның есімі. 

【 闽 菜 】 mǐncài 【 зат. 】  фуцзянь 

тамағы. 

【闽剧】mǐnjù【 зат.】   фуцзяньның 

ұлттық пьесасы. 

【闽语】mǐnyǔ【зат.】   фуцзянь тілі. 

【 悯  】 mǐn ① қайғырту; қайғыру; 

қамығу; қапалану; ренжу; тұлдану; 

уайымдану; шерлену：其情可～шын 

уайымдау. ② 〈 书 〉 мақұлдау; 

ниеттестік білдіру; тілектестік 

білдіру：～然涕下 қайғырып жылау. 

【悯惜】mǐnxī〈书〉【ет.】дерттену; 

езіліп-егілу; жамығу. 

【悯恤】mǐnxù〈书〉【 ет.】    аяу; 

күйіну; опыну; өкіну：～孤儿 жетімді 

аяу. 

【敏 】mǐn①  әсерленгіш; сезгіш：～

感 сезгіштік; сезімдік; сезімділік; 

сезімталдық; сезінушілік |灵～ 

1) байқағыш; білгір; көреген; өткір; 

сұңғыла; тапқыр.②ақылды; басты; есті; 

жетелі; жетік; салауатты адам; терең 

ойлы：聪～ зейінді; зерек; түсінгіш |

机～зерек; ойға жүйрік; тапқыр.③(Mǐn)

【зат.】 адамның есімі. 

【敏感】mǐnɡǎn【сын.】   сезгіштік; 

сезімдік; сезімділік; сезімталдық; 

сезінушілік. 

【敏慧】mǐnhuì【 сын.】   ақылды; 

өткір тілді; тапқыр; тапқыш：～的姑娘 

тапқырлы бикеш. 

【敏捷】mǐnjié【сын.】  алғыр; икемді; 

оралымды ： 形 动 ～ белсенді әрекет 

жасау |思维～шапшаң ойлау. 

【敏锐】mǐnruì【сын.】  өткірленген; 

сезгіш; сезімтал; сұңғыла; тапқыр：思

想～тапқыр ойлау|目光～жіті көз; өткір 

көз |～的洞察力 тапқырлы көрегендік; 

қырағылық. 

【慜】 mǐn〈书〉 жарқыраған және 

білімді. 

【鳘】mǐn①【зат.】  тынық мұхиттық 

нәлім (солтүстік теңіздерде болатын 

балық). 

 

mínɡ 

【名】mínɡ①(～儿)【зат.】  ат; есім：

人～адамның есімі|书～кітаптың аты |

命～ атау; атын атау|报～журналдың 

аты|给他起个～儿 оған ат қою.②

【ет.】  аталу; аталыну; атану：这位女

英雄姓刘～胡兰 осы кейіпкердің есімі 

Лю Лан.③  бір нәрсе түрінде; көз бояп; 

біреудің атынан ：你不该以出差为～，

到处游山玩水 енді командировкаға 

тауға саяхат түрінде бару қажет емес.④  

жеке атақ абырой мен пайданы 

іздемеу ：出～әйгілі болу|有～әйгілі|世

界 дүние жүзіне әйгілі 闻～атағы жер 

жарған. ⑤ аты шулы; даңқты; даңқы 

шыққан; паш ：～医 атақты дәрігер|～

著 біртума; үлгі; шедевр (асқан үлгілі 

шығарма) |～画 әйгілі сурет|～山 әйгілі 

тау.⑥〈书〉айтып жеткізе алмайтын; 

айтып түсіндіруге болмайтын; тілмен 

жеткізуге болмайтын：莫～其妙 айтып 

жеткізе алмайтын |不可～状 аты мен 

бейнесін тілмен жеткізуге болмайтын.

⑦〈书〉：一文不～ақшасыз; пұлсыз |

不 ～ 一 钱 жоқшылыққа ұшырау; 

жүрелеу; қайыршылану;. 

【名不副实】mínɡbùfùshí  аты затына 

сай келмеу. 

【名不虚传】mínɡbùxūchuán   лайықты 

атақ. 

【 名 册 】 mínɡcè 【 зат. 】   кісі 

аттарының тізімі. 

【 名 产 】 mínɡchǎn 【 зат. 】  

даңқтылықпен пайдаланылатын 

тауарлар ： 织 锦 是 中国 杭州 的 ～
баршын бұл менің елімдегі Ханджоу 

қаласының аты. 

【名称】 mínɡchēnɡ 【 зат. 】   аты; 

аталуы; атау; ат қою; деу; есім. 

【 名 厨 】 mínɡchú 【 зат. 】  атақты  

аспазшы; ас пісіруші ：汇集各地～
белгілі бір жерде жиналу. 

【名垂千古】mínɡchuíqiānɡǔ  тарихта 

қалу; мәңгі даңққа ие болу 

【名垂青史】 mínɡchuíqīnɡshǐ мәңгі 

есте қалдыру; тарихта қалу. 

【名词】mínɡcí【зат.】① зат есім.②

(～儿) термин ：化学～химия термині |

新～儿 жаңа терминдер .③ термин. 

【名次】mínɡcì【зат.】 тізім бойынша 

нөмір.. 

【名存实亡】 mínɡcúnshíwánɡ  аты 

солай қалғанмен, мағынасы басқаша; 

жалған өмір сүру. 

【 名 单 】 mínɡdān( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

аттардың тізімі：开列～тізімді атап өту 

|受奖人～түлектердің тізімі. 

【名额】mínɡ’é【зат.】   бос қызмет; 

бос орын (мекеме я оқу 

орындарындағы бос орын)：～有限，

报【зат.】从速 бос орындардың саны 

шамалы, регистрациядан қысқа уақыт 

ішінде өту қажет. 

【名分】mínɡfèn【зат.】   әлеуметтік 

жағдайы ： 正 ～ нағыз әлеуметтік 

жағдайы. 

【名副其实】mínɡfùqíshí ақиқат сәйкес 

болу, аты затына сай болу. 

【名贵】mínɡɡuì【сын.】 атақты және 

қымбат, бағалы; құнды ：～的字画

бағалы жазу|鹿茸、麝香等都是～的药

材 жұпар (бірқатар жануарлардың ұрық 

безінен шығатын иісі күшті, хош иісті 

зат)  және бұғы мүйізі (жас маралдың, 

шұбар бұғының дәрі жасауға 

қолданылатын мүйіз қаны) өте бағалы 

дәрі дәрмектер. 

【名号】mínɡhào【зат.】  даңқ; жалған 

ат; лақап; лақап ат; тағылған ат.. 

【名讳】mínɡhuì【зат.】   үлкен мен 

мәртебелі адамның есімі. 

【名迹】 mínɡjì 【 зат. 】①   көзге 

көрінерлік; көңіл бөлерлік; назар 

аударарлық (зат, нәрсе т. б.).②бірінші 

сыныпты атақ; жақсы атақ (бір тұлға 

туралы жақсы пікір).③〈书〉 асқан 

қайрат; батырлық; ерлік; қаһармандық . 

【名家】1Mínɡjiā【 зат.】   Логистер 

мектебі. Қытайдағы алты 

философиялық мектептердің бірі . 

б.з.б.V—III болған . 

【名家】2mínɡjiā【зат.】  данышпан; 

қайраткер; ақсақал; кемеңгер; корифей. 

【 名 缰 利 锁 】 mínɡjiānɡlìsuǒ  

мансапқорлық  пен қанағатсыздықтың 

бұғауы. 

【 名 教 】 míngjiào 【 зат. 】  

Конфуцианшылдықтың дәлелденбеген 

қағидалары; догмалары (тексерусіз, 

зерттеусіз тек сенімге ғана сүйенген 

дәлелденбеген қағида). 

【名节】mínɡjié【зат.】  абырой  мен 
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ар намыс ：保全～зіңнің абырой  мен 

намысыңды қорғау. 

【名句】mínɡjù【 зат.】   афоризм; 

қанатты сөз; нақыл; нақыл сөз; 

рауаят：千古传诵的～  мыңжылдық 

әйгілі нақыл сөздер . 

【名角】mínɡjué(～儿)【зат.】даңқты 

әнші. 

【名款】mínɡkuǎn【зат.】   тараудың 

аты：这幅古画没有～，需请专家考证
бұл көне суреттің тақырыбы жоқ 

болғандықтан, зерттеу сарапшыларын 

шақыру керек. 

【名利】mínɡlì【 зат.】   даңқтылық; 

мәртебе мен пайда ： 不 求 ～ атағы 

жоқ|～双收 байлық пен атаққа ие болу. 

【名利场】mínɡlìchǎnɡ【 зат.】  жан 

жал мен атақтың орны. 

【 名 列 前 茅 】 mínɡlièqiánmáo 

үздіктердің бірі болу, ең бірінші болып 

саналу. 

【名伶】 mínɡlínɡ【 зат.】   атақты 

әртіс ：一【 ес. 】  ～ осы заманның 

беделді әртісі. 

【名流】mínɡliú【 зат.】   ақсүйек; 

атақты адамдар ：社会～ қоғамнық 

айтулы адамдары| 学 界 ～ оқымысты 

адамдар. 

【名录】mínɡlù【зат.】  каталог; тізбе 

(бірыңғай заттардың белгілі тәртіппен 

жасалған тізімі). 

【 名 落 孙 山 】 mínɡluòSūnShān  

мемлекеттік емтиханнан төзе алмау. 

【名门】mínɡmén【зат.】  атақты ру; 

ақсүйек ру：～贵族 ақсүйек ру|～闺秀
ақсүйек білімді және дарынды әйел . 

【 名 模 】 mínɡmó 【 зат. 】

супермодель ： 超 级 ～ ең  жоғары 

дәрежегі супермодель. 

【名目】mínɡmù【зат.】  аты; аталуы; 

атау; ат қою; деу; есім：巧立～айлалы 

тәсілмен аттарды қою|～繁多 аттардың 

ұзақ тізімі. 

【名牌】mínɡpái【зат.】①(～儿) әйгілі 

марка немесе үлгі：～货 тауарлардың 

әйгілі маркалары| ～商品 аты шулы 

тауарлы марка| ～ 大 学 әйгілі 

университет. ②  аты жөні жазылған 

жазба белгі; жазба қағаз; затбелгі; 

құлақша (тауарға жабыстырылатын бір 

жапырақ қағаз); тауардың аты 

көрсетілген жазба：席位摆放着【ес.】 

表们的～ орындар тауар аттарының 

тізімі бойынша орналасқан. 

【 名 篇 】 míngpiān 【 зат. 】 атақты 

шығарма, әйгілі әдеби шығармалар. 

【 名 片 】 míngpiàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

визитка, визит карточкасы (визитшінің 

аты жазылған карточка). 

【名票】mínɡpiào【зат.】 атақты әртіс. 

【名品】mínɡpǐn【зат.】 атақты өнім, 

тауар . 

【名气】 mínɡ·qi 【 зат. 】   абиыр; 

абырой; абырой-бедел; атақ; бедел; 

атақтылық; әшкерелік; белгілілік; 

даңқтылық ： 小 有 ～ белгілі бір 

тәсілмен атақты болу|他是一位很有～

的医生 ол  те беделді дәрігер . 

【名签】mínɡqiān【зат.】   атақты атқа 

қол қою. 

【名人】mínɡrén【зат.】  атақты адам; 

атақтылық; атақшылық; әйгілілік; 

белгілілік; даңқты адам; даңқтылық：

文化～мәдениетті атақты адам |～墨迹
атақты адамның туындылары. 

【名山】 mínɡshān 【 зат. 】  атақты 

тау：～大川 үлкен таулар мен өзендер. 

【名山事业】mínɡshān shìyè «атақты 

таулардың ісі» атты шығарма. Көне 

замандарда оқулықтарды жоғалып 

кетуден сақтау мақсатында тауларда 

сақтаған . 

【名胜】mínɡshènɡ【зат.】  (репутация) 

реноме (біреу туралы не бірдеме 

туралы орныққан пікір); ： 游 览 ～

ескерткіштерді қарау | ～古迹 көзге 

көрінерлік; көңіл бөлерлік; назар 

аударарлық (зат, нәрсе т. б.); ескерткіш; 

жәдігер. 

【名师】 mínɡshī 【 зат. 】   атақты 

ақылшы-ұстаз ： ～ 出 高 徒   жақсы 

мұғалімдердің оқушылары да жақсы 

болады . 

【名士】mínɡshì【 зат.】①  атақты 

әдебиетші.② атақты адам; атақтылық; 

атақшылық; әйгілілік; белгілілік; 

даңқты адам; даңқтылық. 

【名氏】mínɡshì【зат.】  аты жөні. 

【名手】mínɡshǒu【зат.】  атақты сөз 

шебері; жоғары дәрежелі маман：国

术～қытай ұлттық боксыныңы атақты 

шебері . 

【 名 【 сан. 】  】 mínɡshù 【 зат. 】  

атаулы сан; деректі сан 

【名宿】mínɡsù【 зат.】   ғылымның 

корифейі (ғылымның көрнекті 

кемеңгері)：武林～Улинь(атақты ушу 

мектебі) мектебінің кемеңгері  |教育界

的～ғылыми қоғамның корифейі. 

【名堂】 mínɡ·tanɡ 【 зат. 】① жөн; 

мағына; мән ：联欢会上～真多，又有

舞蹈，又有杂耍  кездескеніміз жөні 

дұрыс: би бар, жонглерлік ету де бар.②
айла-амал; айла-шарғы; астыртын 

әрекет; қулық-сұмдық (арамдықпен 

мұратқа жетушілердің жасайтын 

әрекеті); трюк (шеберлік әдіс)：依靠群

众一定会搞出～来的 қоғамға сеніңіз 

трюктер көп |跟他讨论了半天，也没讨

论 出 个 ～ 来  онымен жарты күн 

сөйлескенмен, ешбір айла амалды 

көрген емеспін. ③   себеп-салдар; 

себепкер; сылтау; уәж; дәлел; дәлелді 

негіз; мағына; мән; себеп：真不简单，

这里面还有～呢 өте оңай емес, бұның 

ішінде мағына бар. 

【 名 帖 】 mínɡtiě 【 зат. 】   визит 

карточкасы (визитшінің аты жазылған 

карточка). 

【名望】mínɡwànɡ【зат.】  атақтылық; 

әшкерелік; белгілілік; даңқтылық：～

高 үлкен атақтылық|张大夫医术高明，

在这一带很有～Джан Дафу медицина 

ғылымының дәрігері, бұл салада өте 

атақтылыққа ие. 

【 名 位 】 mínɡwèi 【 зат. 】 даңқ; 

даңқтылық; мәртебе; мансап：埋头苦

干 ， 不 计 ～ мәртебеге ұмтылмай, 

еңбектену керек. 

【名物】mínɡwù【 зат.】бұйым; зат; 

нәрсе. 

【名学】mínɡxué【зат.】  есім, ат. 

【名言】mínɡyán【 зат.】   афоризм; 

қанатты сөз; нақыл; нақыл сөз; 

рауаят：至理～сенерлік қанатты сөз. 

【名义】mínɡyì 【 зат.】①  біреудің 

атынан：这件事是以我个人的～做的与

其他人无关 мен зімнің атынан бұл 

жұмысты орындаймын ， басқа 

адамның ешбір байланысы жоқ. ②
кесімді; көрсетілген; нақтылы; 

нысандық; ресми; ресімді：她～上是总

管，实际上却什么都不管 ол ресми 

түрде басқарғанмен, шыныменде еш 

нәрсені уайымдамайды. 

【名义工资】míngyìɡōnɡzī номиналды 

жалақы 

【名优】-1míngyōu【зат.】 әйгілі және 

жоғарысапалы тауар：一【 ес.】  ～
қазіргі заманғы әйгілі және 

жоғарысапалы тауар. 

【名优】-2mínɡyōu【сын.】 ：～产品
жоғары сапалы тауар . 

【名誉】mínɡyù①【зат.】абырой; ар; 

намыс; жақсы ат; кірленбеген ат：爱

惜～өз абыройыңды сақтау.②【сын.】  

ардақты; жолы үлкен; құрметті：～会

员 ардақты кәсіподақ мүшесі |～主席
абыройлы төраға. 

【名媛】mínɡyuàn〈书〉【зат.】 атақты 

әйел әнші . 

【名章】mínɡzhānɡ【 зат.】   атаулы 

белгі. 

 

【名正言顺】mínɡzhènɡyánshùn әбден  

әрине; толық негіздеуге ие болу. 

【名著】mínɡzhù【 зат.】    атақты 

шығарма：文学～ атақты әдебиет |世

界～дүние жүзіне атақты шығарма. 

【名状】mínɡzhuànɡ【ет.】  суреттеу; 

бейнелеу; кескіндеу：兴奋之情，不

可 ～ тынышымыз кетті, сезімімізді 

суреттеу алмаймыз. 

【名字】mínɡ·zi【зат.】① атау, есім.②  

белгілі бір атаумен әйгілі болу：这村子

的～叫张各庄 бұл ауыл Джан Гы джуан 
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деген атпен белгілі. 

【 名 作 】 mínɡzuò 【 зат. 】  атақты 

шығарма：【зат.】家～атақты жазушы|

书画～атақты каллиграф. 

【 明 】 -1míng ① жарқын; жарық; 

самаладай ：～月 жарық ай|天～таң 

атып келеді|灯火通～от жарық түсіріп 

тұр. ② 【 сын. 】 түсіндіру; ежелеп 

түсіндіру：问～ жөніңді айтуыңызды 

сұраймын | 讲～ түсіндіру| 分～ анық 

ажыратылу; айыра тану |去向不～қай 

жаққа кеткені түсініксіз. ③ ашықтан 

ашық：～说 ашық айту|～令 ресми 

тапсырма|～沟|ашық ор немесе жара～

枪易躲，暗箭难防 арқаға соққыдан 

сақтану , жалтарып тура соққыны 

дарытпаудан қиын.④ турасын айту：

聪～ақылды; басты; есті; жетелі; жетік; 

салауатты адам; терең ойлы | 英 ～

данышпан; кемеңгер |精～强干 алғыр; 

икемді; қабілетті; тәсілқой |耳聪目～

түсінікті; ұғынықты; ұтымды |眼～手快

көргіш көзді және қолы алтын адам.⑤
ашық; аян; ешбір қалтқысыз; шын 

көңілден：弃暗投～|қара жамандықтан 

бас тартып, ашық әділдік жолына 

түсу ～ 人 不 做 暗 事 бекзатты адам 

ешқашан да ештеңені жасырын істеу.⑥) 

көз; көру：双目失～ екі көзі көрмей 

қалды. ⑦ аңғарту; аңғару; аңдау; 

байырқалау; зерделеу; пайымдау; 

түсіну; ұғу; ұғыну：深～大义 жалпы 

мағынаны терең түсіну|不～利害 еш 

нәрсенәі пайдасы мен зиянын түсінбеу.

⑧〈书〉білдіру; жариялау; мәлімдеу：

开宗～义 айқындау; бетін ашу; біліп 

алу; табу |赋诗～志 жыр тербету; жыр 

толғау; жыр шығару; жырлау. ⑨ 副

ежіктей зерттеу ：你～知道他不会，干

吗还要为难他呀？ сен білесің оның 

бармайтыны,..... 

【明 】-2mínɡ алдағы; ендігі; ертеңгі; 

келесі; келешек; болашақ; келесі ：～

天 ертең |～晨 ертеі таңертең|～年

алдыңғы жыл|～春 келесі көктем. 

【明】-3Míng【зат.】① 1368—1644 ж. 

аралығындағы Минь династиясы ② 

адамның есімі. 

【 明 白 】 mínɡ·bɑi ① 【 сын. 】 

түсінікті ：他讲得十分～оның айтқаны 

толығымен де түсінікті. ②【 сын. 】

ашықтан ашық ：有意见就～提出来 

көз қарастарыңыз болса лезде ашық 

түрде жариялаңыз .③【сын.】  ақылды; 

есті; жетік; зерделі; саналы：他是个～

人，不用多说就知道 ол өте ақылды 

адам, білгенін көп айтпайды.④【ет.】  

бір нәрсені түсіну, білу ：～其中的奥妙 

құпияны түсіну. 

【明摆着】mínɡbǎi·zhe【ет.】   ашық; 

жалтыр; жарық; анық; айқын;  ақиқат. 

【明辨是非】mínɡbiàishìfēi  шындықты 

өтіріктен ажырата білу . 

【明察】 mínɡchá 【 ет. 】   аңғару; 

байыбына бару; жете ұғыну; 

түсіну ： ～ 秋 毫 байқағыш; білгір; 

көреген; өткір; сұңғыла; тапқыр |～其奸
қулықты аңғара білу. 

【明察暗访】mínɡcháànfǎnɡ  ежіктей 

зерттеу. 

【明察秋毫】mínɡcháqiūháo  байқағыш; 

білгір; көреген; өткір; сұңғыла; тапқыр. 

【明畅】mínɡchànɡ【 сын.】   ：行

文 ～ ， 寓 意 深 远 еркін түрде 

мәдениеттің терец сиқырлы  

мағынасын түсіну. 

【明澈】mínɡchè【 сын.】 әйнектей; 

мөлдір; селдір; тұнық：一双～的眼睛

жарқыраған көздер|池水～如镜 көлдің 

айнадай айдыны. 

【 明 处 】 mínɡ·chù 【 зат. 】 ① 

жарқыраған орын：拿到～一看，才知

道是张地图 жарық орынды тапқаннан 

кейін картаны түсіне аламыз.②ашық; 

жария; ашықтан-ашық; жұрт алдында; 

көпшілік алдында ： 有 话 说 在 ～
көпшілік алдында сз сөйлеу. 

【明达】mínɡdá①【 ет.】   білімді; 

оқыған; оқымысты; көп оқыған; көп 

тоқыған; мағлұматты; эрудициялы：～

事理 істің мәнінен мағлұматты болу.②

【сын.】  дұрыс пікір ететін; таза пікір 

ететін：～公正 әділетті және парасатты. 

【明灯】mínɡdēnɡ【 зат.】   шырақ 

(таяқ басына майлы шүберек орап 

істелген шырақ) ： 指 路 ～ жетекші 

жұлдыз. 

【明断】mínɡduàn【 ет.】 әділ үкім; 

әділетті түрде ақылға салу. 

【明矾】mínɡfán【зат.】  ашудас гүлі. 

【明沟】mínɡɡōu【зат.】  ашық арық 

немесе жыра. 

【明黄】mínɡhuánɡ【сын.】    бүгін-

ертең; жуықта; бүрсігүні; ертеңнен 

кейінгі күні. 

【 明 晃 晃 】 mínɡhuǎnɡhuǎnɡ( ～ 的 )

【 сын. 】   жайнаған; жалтылдақ; 

жалтыр; жалтырауық; жарқылдақ; 

жарқырауық; жылтырақ: 的 马 刀

жарқыраған найза|他的胸前～地挂满了

奖 章 оның кеудесі жайнаған 

медальдарға толы. 

【明火】mínɡhuǒ①【зат.】   таза от. 

Чжоу дәуірі кезінде құрбан шалу 

кезінде  күн сәулелерін пайдаланатын.

② 【 зат. 】   жарқыраған от. ③

【 ет.】   ：～抢劫 қару жарақпен 

тонаушылық шабуыл жасау. 

【明火执仗】mínɡhuǒzhí zhànɡ  ашық 

қарақшылық; ашық  тонаушылық. 

【明间儿】mínɡjiānr【зат.】  қабылдау 

бөлмесі; қабылхана (бөлме, ауыз үй, 

орын). 

【明鉴】mínɡjiàn①【 зат.】  ақылды 

бас.②【 зат.】   таза сезім.③【 ет.】  

Сіздің жоғарғы пікіріңіз; есепке алу; 

ескере отыру; ескеру. 

【明教】mínɡjiào【зат.】  ақыл беру; 

бағыт көрсету; жөн сілтеу：敬聆～дана 

сөзге елігу. 

【明净】mínɡjìnɡ【 сын.】   жарық 

және таза：～的橱窗 жарық витрина; 

көрме (тауар және басқа заттардың 

үлгілерін көрсетуге арналған орын) |湖

水～мөлдіреген өзеннің суы|北京秋天

的天空分外～Бейжіңнің күзгі аспаны 

ерекше ашық болып көрінеді. 

【明镜】mínɡjìnɡ【зат.】  таза айна：

湖水清澈，犹如～өзеннің суы айнадай 

таза. 

【明镜高悬】mínɡjìnɡɡāoxuán әділеттік  

пен әділ сот (сот органдарының заңға, 

құқыққа сүйеніп жүргізген істері). 

【明快】mínɡkuài【 сын.】① ашық; 

жалтыр; жарық; қызулық; 

шапшаңдылық; ширақтық ： 笔 法 ～

анық жазу. ② ашық; аян; ешбір 

қалтқысыз; шын көңілден; батыл; 

табанды：她为人～达观，工作起来雷

厉 风 行 оның мінезі өте батыл, 

қоршаған ортаға немқұрайлы, 

жұмысын  табанды атқарады. 

【 明 来 暗 往 】 mínɡláiànwǎnɡ ашық 

немесе құпия сөз байласуға қатысу. 

【明朗】mínɡlǎnɡ【 сын.】① ашық, 

жарық ：那天晚上的月色格外～осы 

күндері кешке ай әсіресе жары |初秋的

天气是这样～清新 күзгі ауа райы 

салқын және таза .② ашық; жалтыр; 

жарық; айқындық; айқындылық; 

анықтық ：态度～ нақты позицияны 

білу| 听 了 报 告 ， 他 的 心 里 ～ 了
баяндаманы тыңдағаннан кейін 

барлығына түсінікті болды. ③；：性

格～жарқын мінез|这些作品都具有～的

风格 осы шығармалардың барлығының 

да  жарқын стилі бар. 

【明里】mínɡ·lǐ【 зат.】 әйгілі түрде; 

елдің көзінше; жұрт алдында; көпшілік 

алдында ：～，暗里反对支持 көпшілік 

алдында қолдап, құпиялы түрде қарсы 

тұрды. 

【明理】mínɡlǐ①【ет.】   аңғарғыш; 

аңғарымпаз; бәле; зейінді; зерек; 

түсінгіш; ақылды; есті; жетік; зерделі; 

саналы：读书～зерек оқу|他是个～的

人 ол зерек адам.②(～儿)【зат.】：～不

用细讲 оның айқын себебі: егжей-

тегжейіне жете қарамауында. 

【明丽】mínɡlì【сын.】  әдемі; әсем; 

сұлу：山川～ әдемі тау|阳光～ әдемі 

күннің нұру. 

【明亮】mínɡlànɡ【 сын.】①жарық, 

ашық：灯光～жарық шам|打开窗户，

屋子就会～些 егер терезені ашсақ , 
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бөлменің іші жарық болады. ②
жайнаған; жарқын; жалтыраған; жанып 

тұрған ：小姑娘 有一 双～ 的眼睛 

кішкентай қыздың көзі жайнап тұр.③  

түсінікті болу：听了这番解释，老张心

里～了 түсіндірмені тыңдағаннан кейін 

барлығы анық болды. 

【明了】 mínɡliǎo①【ет.】 түсіну：你

的意思我～，就这样办吧 мен сенің 

ойыңды түсіндім, осылайша 

жасасайшы!|不～实际情况就不能做出

正 确 的 判 断  нақты жағдайды 

түсінбегенше анық шешім қабылдай 

алмайсың.②【сын.】   анық, нақтылық; 

айқындық; ашықтық; дәлдік：简单～
қысқа да нұсқа. 

【 明 码 】 mínɡmǎ 【 зат. 】 ①  код, 

шифр：～电报 шифрлы телеграмма.②

белгіленген баға：～标价 белгіленген 

бағаны қою| ～ 售 货 нақтыланған 

бағамен өнімді өткізу. 

【明媒正娶】mínɡméizhènɡqǔ  заңды 

неке. 

【明媚】mínɡmèi【сын.】①асқан сұлу; 

әсем; өте әдемі; өте сұлу; тамаша ：春

光～көктемнің нұры жарқыраған және 

тамаша| 河 山 ～ Нуаншан тауының 

әдемілігі .② өте әдемі көздер. 

【明灭】mínɡmiè【ет.】  жыпылықтау; 

жылт-жылт ету; жылтылдау：星光～
жылтыраған жұлдыз. 

【 明 明 】 mínɡmínɡ 副   айқын; 

ашықтан-ашық; кесіп; турасынан; 

әлбетте; сірә; шығар：这话～是他说

的，怎么转眼就不认账了 осы сөзді 

сірә ол айтқан, қалайша лезде 

қабылдамаймыз? 

【明眸】mínɡmóu【 зат.】   жітілік; 

көргіштік; қырағылық ： ～ 皓 齿 

жарқыраған көздер мен ақ тістер 

(қыздың нағыз сұлулығын суреттейді). 

【 明 目 张 胆 】 mínɡmùzhānɡdǎn 

арсызданып; көкбеттеніп; қарабеттеніп; 

демонстративті түрде; ашық түрде. 

【明年】mínɡnián【зат.】  алдағы жыл. 

【 明 盘 】 mínɡpán( ～ 儿 ) 【 зат. 】   

көрсетілген немесе белгіленген баға. 

【明器】mínɡqì【зат.】  қайтыс болған 

адаммен бірге көмілген жеке заттар , 

аспаптар; әбзелдер; керек-жарақтар . 

【明前】mínɡqián【зат.】 ерте піскен 

шәй. Көктем мерекесі кезінде 

жиналатын шәйдің түрі. 

【明枪暗箭】mínɡqiānɡànjiàn  үздіксіз 

шабуыл жасау; күндіз түні шабуыл 

жасау. 

【 明 抢 】 mínɡqiǎnɡ 【 ет. 】 талау; 

тонау：～暗偷 қоғамдық және қпия 

тонашылық жасау|～明夺 ашық түрде 

тонау. 

【明渠】mínɡqú【зат.】  ашық арық. 

【明确】mínɡquè ①【 сын.】 айқын; 

ашық; дәл; айқын; нақты：目的～анық 

мақсат|～表示态度 анықтық қарым 

қатынасты көрсетеді|大家～分工各有专

责 барлығына тең нақты  еңбек бөлінісі 

кезінде әр біреуінде өзінің анық 

орындайтын функциясы бар ， . ②

【ет.】   ашықтықты еңгізу：这次会

议～了我们的方针任务 бұл жиналыс 

ашық түрде біздің саяси 

мақсаттарымызды айқандап береді. 

【明儿】  mínɡr〈口〉【 зат.】    .①  

дейін ：～见 ертеңге дейін көріскенше|

他～一早就【ет.】身. 也说明儿个 ол 

ертең ерте жолға шығады.Баласына 

түсіндіріп айтады.② ертеі：～你长大

了，也学开飞机  ертең ақ өсесін, 

ұшақпен ұшуды да үйренесің. 

【明人】mínɡrén【зат.】①оқымысты 

адам. ② әділ адам; ғадалатты адам; 

турашыл адам：～不做暗事 әділ адам 

жаман істерге араласпайды. 

【明日黄花】  mínɡrìhuánɡhuā  өткен 

күндердің ісі; баяғыда болған оқиға. 

【明锐】 mínɡruì【 сын.】① айқын; 

ашық; дәл：目光～айқын көз қарас|～

的刀锋 өткір пышақтың жүзі.②〈书〉

聪明机敏：性～，有决断 ашық мінезді 

адам  батыл болады. 

【 明 闪 闪 】 mínɡshǎnshǎn( ～ 的 )

【 сын.】 күнгей; дарқыраған 的灯光
күнгей жарық. 

【明示】mínɡshì【ет.】   анық көрсету; 

айқын нұсқау; дәл сілтеу ： ～后学

оқушыларға анық көрсету | 敬 请 ～
айқын гұсқауыңынзы сұраймын. 

【明室】mínɡshì【зат.】   жарық бөлме. 

【明说】mínɡshuō【ет.】    тұрасын  

анық айту：这事不便于～ бұл істің 

турасын айтуға жарамайды |话里虽没～,

心 里 却 有 想 法  сөздің турасы 

айтылмағанмен, ойда  бірақ ойлар бар. 

【明堂】 mínɡtánɡ 【 зат. 】①   ата 

бабалар аруағын сақтайтын 

ғиббадатхана. ② 〈 方 〉 . ③ 

императордың бөлмесі 〈方 〉院子 

император сарайы. 

【明天】mínɡtiān【 зат.】   ① ертең; 

ертеңгі күн.②不远的将来：展望美好

的～келешек алыс емес, ертеңгі күннің 

кереметін тамашалау. 

【 明 文 】 mínɡwén 【 зат. 】   анық 

дәлелдеу：～规定 анық белгіленген 

ереже. 

【明晰】mínɡxī【сын.】  айқын; анық; 

жалтыр; жарық：雾散了，远处的村庄

越来越～了 тұман жайлып , жақындағы 

ауыл айқын көріне бастады现在他对全

部操作过程有了一个～的印象  енді 

оның операция көрінісі жайында толық 

түсінігі бар. 

【明细】 mínɡxì 【 сын. 】   айқын; 

анық：分工～анық еңбек бөлінісі. 

【明显】mínɡxiǎn【 сын.】   анық; 

айқын; ашықтан-ашық：字迹～айқын 

қолжазба; анық қолтаңба (автордың 

өзінің қойған қолы; кітаптың шетіне я 

бетіне жазған жазуы; өз қолтаңбасы) |

目标～айқын мақсат. 

【明线】mínɡxiàn【зат.】  ашық желі; 

жарық желі. 

【明晓】mínɡxiǎo【ет.】明白；толық 

түсіну; өз ісіңе жауапты болу：～音律  

айқын әуен. 

【明信片】mínɡxìnpiàn【 зат.】   зор 

әсер. 

【明星】mínɡxīnɡ 【 зат.】①  жарық 

жұлдыз. ②  жұлдыз 电 影 ～ кино 

жұлдызы|足球～ футбол жұлдызы|交

际～ақсүйектер қоғамы; зайырлы қоғам. 

【 明 修 栈 道 ， 暗 度 陈 仓 】

mínɡxiūzhàndào ， àndùChéncānɡ  

Чэньцан тауынан құпия түрде өту. 

【明眼人】mínɡyǎnrén【зат.】   зерек 

адам; ұғымтал адам ：～都知道，他这

一套是蒙人的  зерек адам жалғыз 

адамдарды алдай алады. 

【明艳】mínɡyàn【сын.】  жарқыраған 

және сұлу：风光～әдемі пейзаж|服饰～

киімдегі әдемі әшекейлер |～的石榴花
әдемі анар. 

【明油】 mínɡyóu【 зат.】   мөлдір 

мұнай заттары; таза мұнай өнімдері 

(бензин, керосин, мазут). 

【明喻】mínɡyù【зат.】  салыстыруды 

жасаған кезде қолданылатын сөз. 

【明杖】 mínɡzhànɡ( ～儿 ) 【 зат. 】  

соқыр адамның асатаяғы. 

【 明 哲 保 身 】 mínɡzhébǎoshēn    

«сақтансаң сақтаймын» дейді Алла; 

ақылды адам өзінің амандығын 

ойлайды. 

【明争暗斗】mínɡzhēnɡàndòu    өлім  

ашық және астыртын күрес жүргізу. 

【 明 正 典 刑 】 mínɡzhènɡdiǎnxínɡ 

жазасын орындау немесе іске асыру. 

【明证】mínɡzhènɡ【 зат.】   айқын 

дәлел.. 

【明智】mínɡzhì【сын.】  әдейі білу：

决策～әдейі біле тұра шешім  

 

қабылдау|～的举【ет.】біле тұра әдейі 

істеу. 

【 明 珠 】 mínɡzhū 【 зат. 】   інжу 

маржан：掌上～. 

【 明 珠 暗 投 】 mínɡzhūàntóu   

алақандағы інжу маржа. Қытай халқы 

өздерінің қыздарын осылайша атап 

құрметтейді. 

【鸣  】 mínɡ ①【 ет. 】   айғайлау; 

айқайлау; бақыру ： 鸟～ былдырлау; 

сайрау; шиқылдау; шықылықтау; 

шырылдау | 蝉 ～ цикада әні (тек 

қанаттылар отрядына жататын шыбын-
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шіркейдің бір түрі) |虫～жәндіктердің 

ызылдауы,  ызыңдауы. ② 【 ет. 】 

дыбыс：耳～ құлақтағы зыңыл |雷～

найзағайдың дүрсілдеуі | 自 ～ 钟
куранттар (мұнараға орнатылған 

қоңыраулы үнді сағат) |孤掌难～соғыс 

майданында жалғыз адам жауынгер 

емес| 礼 炮 齐 ～ артиллериялық 

салюттың атысы  күрсілдейді 

(мейрамда зеңбірек; мылтық атып 

құрмет көрсету; салтанатты тойда) |～

鼓 барабан быдыс|～锣开道 жолды 

беру немесе ашу.③айту; сөйлеу：～谢 

рахметін айту |～冤 әділетсіздік жайнда 

өз пікіріңді жария түрде білдіру|～不平

наразылықты білдіру | 百 家 争 ～

ғалымдардың еркін бәсекелестігі. ④

(Mínɡ)【зат.】 адамның есімі. 

【 鸣 鞭 】 mínɡbiān ① 【 ет. 】   

шыбықпен шерту：～走马 атпен жүріп 

шыбықпен шерту.②【зат.】  шертетін 

қамшы. Сун дәуірі кезінде 

тыныштықты сақтау үшін шерту 

қамшысын пайдаланатын. 

【鸣笛】mínɡdí【 ет.】   сырнайда,  

флейтада ойнау: 致意 сәлем жіберу |禁

止车辆～машина зуылдағына тыйым 

салу. 

【 鸣 镝 】 mínɡdí 【 зат. 】   жебе 

сайрауық . 

【 鸣 鼓 而 攻 之 】 mínɡɡǔérɡōnɡzhī   

масқаралау; лағнаттау. 

【鸣叫】mínɡjiào【 ет.】     гудок; 

зуылдақ ; ән айту; ән салу; жырлау; 

өлең айту：蟋蟀～шырылдауықтың ән 

салуы ; ◇汽笛～ бу машинасынынң   

зуылдағы . 

【鸣禽】mínɡqín【зат.】   әнші құстар; 

жыршы құстар; сайрағыш құстар. 

【鸣谢】 mínɡxiè 【 ет. 】  көпшілік 

алдында ризашылықты білдіру : 启事

алғыс айту |登报～ алғысты газетке 

жариялау . 

【鸣冤】mínɡyuān【ет.】   әділеттілікті 

талап ету, қалау ：击鼓～ барабанға 

ұрып әділетсіздікке қарсы тұру|～叫屈 

әділетсіздікке зарлану; наразылық 

білдіру. 

【鸣啭】 mínɡzhuàn【 ет.】 (鸟 ) ән 

салу ：黄莺～қытайдың сарғалдақтың 

ән салуы  |云雀～着冲向天空  көк 

аспанның астында бозторғайдың ән 

айтуы . 

【茗   】mínɡ   шәй жапырағының 

бүршігі ： 香～ хош иісті шәй| 品 ～
шәйдің дәмі мен хош иісімен 

рахаттану  . 

【 洺 】 Mínɡ   Шаньси 

провинциясындағы   Миңхэ өзені . 

【冥】  míng①  терең ：幽～ ақыл 

жетпейтін; ақылға сыймайтын; 

түсініксіз | 晦 ～ зұлмат; қапас; 

қараңғылық; түнек. ② алабарқын; 

зұлмат; қара; қараңғы; қошқыл ; 

пайымсыз; топас; ұғымсыз：～思 терең 

ойланғыштық |～想 терең ойға шому.③
ақылға сыймайтын; жөнсіз; 

қисынсыз ： ～ 昧 ақылсыз; әулекі; 

жетесіз | ～ 顽 аңғарсыз; жетесіз; 

зейінсіз.④ ：～府 арғы беттегі өмір ; 

дозақ; жаһаннам; тамұқ; тозақ (жеті 

тамұқтың түбі деген мағынада). 

【冥暗】mínɡ’àn【 сын.】   зұлмат; 

қапас; қараңғы; түнеріңкі：日落西山，

天渐～ күн батарда  аспан қараңғыға 

батты . 

【冥钞】mínɡchāo【 зат.】   жерлеу 

кезінде жағып жіберетін  алдауыш 

ақша . 

【冥府】mínɡfǔ【зат.】  арғы беттегі 

өмір ; дозақ; жаһаннам; тамұқ; тозақ 

(жеті тамұқтың түбі деген мағынада). 

【冥茫】mínɡmánɡ〈书〉【сын.】  көз 

жетпес қараңғылық：夜色～ қараңғы 

түн. 

【冥冥】mínɡmínɡ〈书〉①【сын.】  

жағасыз; жиексіз; иен-тегін; ұшы-

қиырсыз; шексіз：暮色～шексіз қас 

қарайған кезде; ымырт жабылған кезде.

②【 сын.】   зұлмат; қапас; қараңғы; 

түнеріңкі. ③ 【 сын. 】   инабатсыз; 

мәдениетсіз; надан; тоғышар：鸿飞～

надан ойларға түсц .④【зат.】 қараңғы 

түн. 

【冥寿】mínɡshòu【 зат.】   қайтыс 

болған адамның туған күні. 

【冥思苦索】mínɡsīkǔsuǒ жабысқақ ой; 

қыр соңынан қалмайтын ой. 

【冥思苦想】mínɡsīkǔxiǎnɡ  ойлану; 

толғану. 

【冥 顽】 mínɡwán 〈 书〉【 сын. 】  

қараңғы; аңғарсыз; жетесіз; 

зейінсіз. ：～不灵 белгісіз; күңгірт; 

түсініксіз. 

【 冥 王 星 】 mínɡwánɡxīnɡ 【 зат. 】  

Плутон планетасы. 

【冥想】mínɡxiǎnɡ  【ет.】ойлана түсу; 

ойлану; ой жүргізу ： 苦 思 ～ көп 

ойланып-толғану |歌声把我们带到对蒙

古大草原的美丽的～中去了 әннің 

дауысы бізді көне моңгол жазық  

даласында әдемі ойға түсуге баулыйды. 

【冥衣】 mínɡyī【 зат.】   қағаздан 

жасалған көйлек. Ескі дәстүр бойынша 

қағаз көйлекті қайтыс болған адамның 

қабірінде жағатын, бұл көйлек кейін О 

дүниеде  марқұмға қажет болады деп 

есептеген . 

【 铭  】 mínɡ ① оймыштау; ойып 

жасау：墓志～қабірдегі тас|砚～қабір 

плитасы |座右～ девиз.② мәңгі есте 

қалдыру ： ～ 功 | жасаған қызметін 

мәңгі есте қалдыру; жақсылығын мәңгі 

есте сақтау～心 мәңгі ұмытылмау |～肌

镂骨 ойында мәңгілікке сақтап қалу (比

喻感恩极深)|～诸肺腑 жүректе мәңгіге 

сақтап қалу(比喻永记不忘). 

【铭感】mínggǎn〈书〉【ет.】  алғыс; 

қадірлеушілік; қастерлеушілік; 

құрметтеушілік; міндеткерлік; 

ризашылық; сыйлаушылық：大家对我

如 此 关 切 和 照 顾 ， 使 我 终 身 ～ 

барлығына мені ойлап,  

уайымдағандарыңыз үшін 

ризашылығымды білдіремін. 

【铭记】mínɡjì①【 ет.】   жүрегінің 

терең түкпірінде сақтау ：～教诲 ақыл 

мен өсиетті жүректе сақтау .②【зат.】   

тас немесе қолада жазылатын жазулар. 

【铭旌】mínɡjīnɡ【 зат.】   жерлеу 

суреті (құдай, пайғамбар, т. б. -дың 

шіркеудегі суреті). 

【铭刻】mínɡkè ①【 зат.】   жазуды 

ойып алу：古【ес.】  ～көне ойылып 

жасалған жазулар. ② 【 ет. 】  есте, 

жүректе сақтау：沉痛的教训～在心中 

ауыр сабақ менің жүрегімде мәңгілікке 

қалды. 

【铭牌】mínɡpái【зат.】   бирка (есепті 

белгілеу үшін таңба салынатын тақта я 

кертілетін таяқ); паспорттық тақта. 

【铭文】mínɡwén【зат.】  тас немесе 

қоланың бетіне жазылатын жазулар：

铜器～қола ыдыстың бетіндегі жазулар. 

【铭心】mínɡxīn【ет.】    жүрегінің 

терең түкпірінде сақтау：刻骨～мәңгі-

бақи жүректе сақтау. 

【蓂 】mínɡ［蓂荚］(mínɡjiá)【зат.】  

бақыт әкелетін шөп. 

【溟   】mínɡ〈书〉теңіз：东～батыс 

теңіз|北～солтүстік теңіз. 

【溟濛】 mínɡménɡ〈书〉【 сын.】   

ұсақ сіркіреген жауын. 

【榠 】mínɡ［榠楂］(mínɡzhā)【зат.】 

Қытайдың айва ағашы. 

【暝  】mínɡ〈书〉①күннің батуы：

日将～жақында күн батады.②қараңғы 

түсу; қараңғы түсіп кету; ымырт 

жабылу; ымырт жабылып кету. 

【瞑   】mínɡ①  көзді іліндіру：～目

дүние салу.②көзі көріңкіремейтін; көзі 

жақсы көрмейтін; соқырлау：耳聋目～
кереңдік; саңыраулық. 

【螟虫】mínɡchónɡ【 зат.】   өсімдік 

сабағын жейтін  жұлдызқұрт; 

қырықбуын (шыбын-шіркейлердің құрт 

дәуіріндегі түрі). 

【螟蛉】mínɡlínɡ【зат.】   көьелектің 

балаңқұрты; көбелектің дернәсілі; ал 

кейде қытайлар асыранды баланы да 

осылайша атайды. 

 

 

mǐnɡ 

【 酩  】 mǐnɡ ［ 酩 酊 ］ (mǐnɡdǐnɡ)

【сын.】  удай мас：～大醉   удай мас 

болғанш адейін ішімдік ішу. 
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mìnɡ 

 

【命】-1mìnɡ【зат.】①өмір：一条～

бір өмір| 救 ～ өмірді сақтап қалу; 

қазадан құтқару|丧了～дүние салу.②

көп жасау; ұзақ өмір сүру：短～қысқа 

өмір|长～百岁 ұзақ өмір. ③ несібе; 

пешене; тағдыр ：～苦 бақытсыздық; 

қырсық; сорлылық |认～тағдырға көну|

算～тағдырды алдын ала болжау |宿～

论 фатализм (тағдырға құлдық ұрушы, 

тағдырға мойын сұнушылық). 

【 命 】 -2mìnɡ ① 【 ет. 】 біреудің 

бұйрығымен：～驾 сөмкені жинауға 

бұйрық беру|【жал.】长～你立即归队
рота командирі лезде қайтуға бұйрық 

берді. ② бұйрық беру ; басқарып 

ұйымдастыру ；：奉～бұйрық алу |待～

тағайындалуды кұту.③беру; ұсыну：～

【 зат.】 атау; ат қою |～题 ой-пікір; 

пайым; пікір; түсіндіріс. 

【命案】 mìnɡ’àn 【 зат. 】   өлтіру; 

өлтірушілік：一桩～бір өлтіру ісі. 

【命笔】mìnɡbǐ〈书〉【ет.】   қолға 

қалам алу：欣然～қуана-қуана қолға 

қалам алу. 

【命大】mìnɡdà【 сын.】    іс оңға 

айналу：～福大 ақжолтай; ауызының 

салуы; бақытты; жолы болғыш; 

жұлдызды; құтты; сәтті; сәттілік; 

ырысты |他从六楼跌下来没摔死，真

是～ол алтыншы қабаттан құлап, аман 

қалды ,   ол өте жолы болғыш . 

【命定】mìnɡdìnɡ 【ет.】   тағдырды 

белгілеу. 

【命妇】mìnɡ   шенеуіктің әйелі. 

【命根】mìnɡɡēn【зат.】 өмір сүрудің 

қайнар көзі; өмірдің негізі. 

【 命 官 】 mìnɡɡuān 【 зат. 】  

атқамінерлік; шенеуніктер. 

【命驾】mìnɡjià〈书〉【ет.】   кіріп 

шығумен бақытқа бөлеу：敬希早日～

来 京 сізді мүмкіндігінше тезірек 

Пекинге қонаққа келуіңізді сұраймын. 

【命令】mìnɡlìnɡ①【ет.】   әмір ету; 

бұйрық беру; бұйыру; жарлық беру; 

жарлық ету; жарлық шашу：【жал.】

长～一排担任警戒  рота басшысы 

күзетшілерге сапқа тұруға бұйрық 

берді. ② 【 зат. 】   жарлық; қаулы 

(мемлекет басшысы шығаратын 

неғұрлым маңызды актілердің атауы)：

司令部昨天先后来了两道～ кеше 

штабқа екі қаулы келді. 

【 命 令 句 】 mìnɡlìnɡjù 【 зат. 】   

буйрықты сөйлем. 

【命脉】mìnɡmài【зат.】қан жолдары; 

қан тамырлары; қан тарату тамырлары; 

басты артериялар (мысалы, экономика 

саласында) ： 经 济 ～ экономиканың 

негізгі артериялары|水利是农业的～
суды пайдалану ауыл 

шаруашылығының негізі. 

【命名】mìnɡmínɡ【 ет.】    атау, ат 

қою：～典礼 салтанатты атау. 

【命题】1mìnɡtí【 ет.】   белгілі бір 

тақырып беру , мысалы шығарма 

тақырыбы ： ～ 作 文 шығарма 

тақырыбын беру|统一～ортақ ұсыныс. 

【 命 题 】 2mìnɡtí 【 зат. 】 сөйлем 

(тиянақты ойды білдіретін бір я 

бірнеше сөздердің грамматикалық 

тобы). 

【命途】mìnɡtú〈书〉【 зат.】   өмір 

сорабы ： ～ 坎 坷 тағдырдың 

қиыншылықтары|～多舛 (chuǎn) өмір 

көптеген сәтсіздіктерге толы. 

【命相】 mìnɡxiànɡ【 зат.】   абыз; 

алдан айтушы; әулие; болжағыш; 

болжамшы; болжаушы; жауырыншы; 

сәуегей. 

【命意】mìnɡyì①【 ет.】  шығарма 

тақырыбын анықтау.②【 зат.】   ой; 

пікір ：大家不了解他这句话的～所在 

ешкім оның айтқан ойын түсінген жоқ . 

【命运】mìnɡyùn【зат.】①ауыртпалық; 

жағдай; нәсіп; тағдыр; хал：悲惨的～

тағдырға қайғыру | ～ 不 济

қанағаттанарлықсыз нәсіп.② жазмыш; 

махфуз; тағдыр：关心国家的前途和～ 

елдің болашағы мен тағдырын ойлау. 

【命中】mìngzhòng【ет.】   нысанаға 

тигізу ：～目标 нысанаға тигігізу |～率
нысанаға тигізу пайызы . 

 

miù 

【谬】miù①  қателік ：荒～ абсурд; 

тантулық; сандырақ; ақылға 

сыймайтын | ～ 论 ақылсыздық; 

ақымақтық; әңгүдіктік; дәлдірлік; 

есалаңдық; жоқ сөз |大～不然 алжасу; 

теріс кетіп адасу |差之毫厘，～以千里
үлкен сәтсіздіктер кішкентай 

қателіктерден басталады. ② (Miù)

【зат.】 адамның есімі. 

【谬错】miùcuò【зат.】 қателік. 

【谬奖】miùjiǎnɡ〈书〉【ет.】  асыра 

мақтау; дәріптеу：多承～实不敢当

асыра мақтағаныңызға ризамын ， , 

келіспеуге хақым жоқ. 

【谬论】miùlùn【зат.】  ақылсыздық; 

ақымақтық ： 批 驳 ～ жалғандықты  

ашып тастау. 

【 谬 误 】 miùwù 【 зат. 】 жаңылу; 

жаңылыс; қателесу; лағу; теріс кету：

真理总是在同～的斗争中发展的
шындық әрқашан да ұқсас 

қателіктердің дамуына әкеледі. 

【谬种】miùzhǒnɡ【зат.】① қате көз 

қарастар：～流传 қателіктерді жасау 

дәстүрге айналады. ② былықпай; 

былықтырғыш;былықтырушы; 

шатастырғыш адам; шатыстырушы 

адам. 

 

 

mō 

【摸】mō【ет.】①сипалау;; қолымен 

ұстау：我～了～他的脸，觉得有点儿

发烧  мен оны бетінен ұстадым, дене 

қызуы бар сияқты .②сипалап іздеу：～

鱼 қолмен балық аулау|他在口袋里～了

半天，～出一张纸条来 ол қалтасында 

жарты күн бойы іздеді, бір қағазды 

тауып алып шықты .③ бір нәрсені білу; 

байқап қалу; біліп алу; сұрастырып 

білу：～底 соңына дейін білу |逐渐～

出一套种水稻的经验来 аздап-аздап 

тәжірибе арқылы суарынды күріштің 

түрлерін білуге болады .④ қармалап, 

сипалап қозғалу; адасу; лағу; 

шарлау：～到床边开亮了灯 төсекке 

дейін жетіп шамды жағыңыз|～了半夜

才到家  жарты түн бойы үйді шарлап 

іздеу. 

【 摸 彩 】 mōcǎi 【 ет. 】   сыйлық  

иегерлерін анықтау үшін  жеребе салу. 

【摸底】mōdǐ【ет.】    байқап қалу; 

біліп алу; сұрастырып білу：～测验

толығымен зерттеу жүргізу |几个人的技

术水平，他都～  бірнеше адамның 

техникалық деңгейін ол толығымен 

біліп алған. 

【摸高】mōɡāo【ет.】①жете тексеру.

② тауарлар мен бағалы іс қағаздардың 

бағасы . 

【 摸 黑 儿 】 mōhēir 〈 口 〉【 ет. 】  

қараңғыда：～赶路 қараңғыда жолға 

аттану. 

【摸奖】mōjiǎnɡ【ет.】  жеребе суыру. 

【摸门儿】mōménr〈口〉【 ет.】 түп 

тұрғымен білу ：不～есікті  қозғамау. 

【摸排】mōpái【ет.】тексеріп қарау. 

【摸哨】mōshào【ет.】  қарауылшыны 

алып тастау. 

【摸索】mō·suǒ【 ет.】①   түнекте 

адасу：他们在暴风雨的黑夜里～着前

进  біз қараңғы түнгі боранда адасып 

кеттік .②аударыстыру; қарастыру：在

工作中初步～出一些经验  жұмысты 

алдын ала қарастырудың тәсілдерін 

алу . 

【摸头】mōtóu(～儿 )〈口〉【 ет.】  

жақсы бейімделу; қалыптасу; үйрену：

我刚来，对这件事一点不～біз жаңа 

ғана келдік осы істі кішкене үйрене 

алмадық. 

【摸营】mōyíng【ет.】   жау лагерін 

таңдандыру немесе таңқалдыру. 

 

 

mó 

【谟】mō〈书〉жоспар；宏～ күрделі 

【жоспар. 
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【馍 】mó〈方〉【зат.】  май, қант, сүт 

қосып илеп пісірілген тоқаш ：蒸～

тоқашты пісіру| 白 面 ～ ақ ұннан 

жасалған тоқаш. 

【 嫫   】 mó 嫫   миф. Хуан Ди 

императордың әйелінің есімі Мому 

болған. . 

【摹】mó еліктеу; ұқсату; боямалау; 

имитациялау; копия жасау ： 描 ～
көшіру; көшіріп алу; көшіріп жазып 

алу |临～көшіріп алу |～写 жазба түр; 

жазу; жазу өрнегі; жазу үлгісімен 

жазу|～本 көшірме. 

【摹本】móběn【зат.】   /көшірме. 

【摹仿】 mófǎnɡ / еліктеу; ұқсауға 

тырысу. 

【摹绘】móhuì〈书〉【ет.】  суреттің 

көшірмесін жасап алу：～宫殿图样
сараай үлгісін көшіріп алу. 

【摹刻】mókè ①【ет.】  нақыштама 

жолымен көшірме жасау. ② 【 зат. 】   

нақыштамаланған көшірме.. 

【摹印】móyìn①【зат.】  моинь. Баспа 

жазуы  .②【ет.】   жазудың жазбаша 

үлгісімен басып шығару. 

模 mó①қалып; үлгі (көп бұйымдарды 

бір-бірінен бұлжытпай жасауға істелген 

үлгі немесе қалып)：～型 өрнек; үлгі 

|～式 тип; тұрпат; үлгі  |楷～ғибрат; 

дәлелді мысал; мысал; өнеге; тағылым; 

тәлім; үлгі; үлгі-нұсқа.②өнеге; өрнек; 

үлгі：～仿 еліктеу; ұқсауға тырысу |～

拟 боямалау; имитациялау. ③

құймақалып; құю қалыбы：劳～өндіріс 

озаты |评～жақсы кадрларды жұмысқа 

ұсыну.④(Mó)【зат.】адамның есімі . 

【模本】móběn【 зат.】     жазудың 

жазбаша үлгісі . 

【模范】mófàn①【 зат.】   қалып; 

стандарт; үлгі：劳动～өндіріс озаты |

选 ～ озат жұмысшыларды таңдау. ②

【 сын.】    бетке ұстар; ғақлиялық; 

мінсіз; өнегелі; өрнекті; үлгілі：～事迹

үлгілі әрекет| ～ 人 物 ерен еңбек 

екпіндісі. 

【模仿】 mófǎnɡ 【 ет.】   еліктеу; 

ұқсауға тырысу |：小孩儿总爱～大人的

【ет.】作 кішкентай балалар әрқашан 

үлкендердің әрекетіне еліктейді . 

【模仿秀】mófǎnɡxiù【зат.】   пародия 

(бірдемеге я сықақтай я әзілдей еліктеу) 

【模糊】 ( 模胡 )mó·hu ①【 сын. 】  

айқын емес; анық емес; анық 

көрінбейтін; ашық емес; бұлдыр; 

бұлыңғыр; көмескі：字迹～ түсініксіз 

жазу |神志～бұлдыр сана |认识～анық 

танымау| ～ 概 念 көмескі; күңгірт 

түсінік |睡梦中模模糊糊觉得有人敲门 

ол түсініксіз түс көрді, түсінде бір адам 

есікті қақты. ② 【 ет. 】 бытыстыру; 

шатыстыру; шиеленістіру：不要～了是

非界限 шатастырудың да шегі бар . 

【模糊空间】mó·hukōnɡjiān  анық емес 

кеңістік. 

【模块】mókuài【зат.】①  топтама.② 

модуль. 

【模棱】 mólénɡ 【 сын. 】   айқын 

еместік; әлдеқандай; белгісіз; дүдәмал; 

екіұшты ： ～ 两 可 бұлыңғыр; 

бұлыңғырлық; мұнар. 

【 模 拟】 mónǐ 【 ет. 】   боямалау; 

имитациялау：～【 ет.】作 әрекетті 

боямалау |～考试  емтиханды көшіріп 

алу. 

【模拟通信】mónǐtōnɡxìn үйлес қарым 

қатынастар. 

【模拟信号】mónǐxìnhào  ұқсас дабыл. 

【 模 式 】 móshì 【 зат. 】   үлгі, 

модель ：～图 графиг жобасы |～化
модельдеу . 

【模特儿】mótèr【 зат.】①  модель, 

үлгі. ② натуршы (ақы алып өзінің 

суретін түсіртуші); натуршы әйел (ақы 

алып өзінің суретін түсіртуші әйел)：

时装～сәнді модель. 

【模型】móxínɡ【зат.】① макет：建

筑～құрылыс макеті.② модель.③нысан; 

пішін; түр (бір нәрсенің белгіленген 

үлгісі; сыртқы түр, көрініс, көрнекілік; 

сыртқы бейне, сықпыт; бір нәрсенің 

өмір сүру тәсілі). 

【膜  】mó(～儿 )【 зат.】① қабық; 

қабықша; қабыршақ; қап; сырт; тыс; 

дабыл жарғақ; жарғақ; торсылдақ ：

鼓～құлақтың ішіндегі дабыл жарғақ |

腹～көк ет; көкшандыр (қарынның көк 

еті)| 苇 ～ 儿 өкпе қабығы; өкпеқап 

(өкпенің және көкіректің ішкі бетін 

қаптап жататын шандыр қабық).②жұқа 

қабық; қабықша; қабыршақтанып біту; 

тыртық：橡皮～резина мембранасы |纸

浆表面结成薄～жұқа қабықша пайда 

болған целлюлоза үстірттігі. 

【膜拜】móbài【 ет.】    аяғына бас 

ұру：顶礼～біреудің аяғына жығылу. 

【摩 】 mó①сүртіну; ысқылану：～拳

擦掌 бір істі бастауға шыдамы жетпеу.

②қажалу; үйкелу; үйкеліс; үйкелме：

按～ сылау; уқалап сылау; уқалау. ③ 

фрикация, үйкеліс ： 观 ～ тәжірибе 

қабылдау | 揣～ көзге елестету; ойға 

түсіру; ойлау.④(Mó)【зат.】 адамның 

есімі . 

【摩擦】mócā①【 ет.】    қажалу; 

үйкелу; үйкеліс.②【зат.】  алаауыздық; 

дұшпандық; егес; қайшылық.③【зат.】
қайшылық. 

【摩擦力】mócālì【зат.】  үйкеліс күші. 

【摩登】módēng【 сын.】   бүгінгі; 

қазіргі; қазірдегі; жекей; мода; 

сәнді：～家具 қазіргі заманғы аспап|～

女郎 сәнді бикеш. 

【摩登舞】módēnɡwǔ【зат.】  қазіргі 

замағы би. 

【 摩 尔 】 mó’ěr 【 мөл. 】   физика 

ғылымындағы өлшем - моль. 

【摩尔质量】mó’ěrzhìliànɡ молярлық 

масса. 

【摩肩接踵】mójiānjiēzhǒnɡ кептелу; 

қыспақ; сығылысу; тығыздалу. 

【摩羯座】mójiézuò【зат.】   таутеке 

шоқ жұлдызы (бір топ жұлдыздың аты) 

【摩拳擦掌】móquáncāzhǎnɡ тез арада 

бір істі бастауға ұмтылу . 

【 摩 丝 】 mósī 【 зат. 】    мусс 

(шоколадтан, жемістен не сүттен 

шайқап жасаған тәтті тамақ). 

【摩挲】 mósuō【 ет.】   әлпештеу; 

еркелету; сипау. 

【摩天】mótiān【ет.】   аспанға дейін 

жету：～岭 тау беткейіне дейін жету|～

大楼 зеңгір үй; көк қабатты; көк тіреген 

(көп қабатты үйлер). 

【 摩 托 】 mótuō 【 зат. 】① мотовоз 

(рельспен жүретін моторлы 

қозғалтқыш).② мотопед. 

【 摩 托 艇 】 mótuōtǐnɡ 【 зат. 】 ① 

мотоцикл.②  моторлы қайық. 

【摩崖】móyá【 зат.】   жартастағы 

жазулар ： ～ 石 刻  жартастағы тас 

жазулар. 

磨  mó ①【ет.】қажалу; үйкелу;：脚

上～了几个大泡◇我劝了他半天，嘴唇

都快～破了  .②【ет.】   егеу; қайрау; 

өткірлеу：～刀 пышақты қайрау|～墨

тушты езу |～玻璃 шыныны өткірлеу|铁

杵 ～ 成 针 еңбек етсен мақсатына 

жетесін. Еңбек түбі береке.③【 ет.】

қиыншылықтар：他被这场病～得改了

样子了 бұл ауру оны тіпті қажытып 

жіберді .④【 ет.】   етегіне жармасу; 

жабысу; жармасу：这孩子可真～人 

бұл бала өте мазасыз.⑤ кешеуілдету; 

ұзаққа созып жіберу ： 百 世 不 ～
өшпейтін; өшпес; ұмытылмайтын; 

ұмытылмас.⑥【ет.】  кейінге қалдыру; 

қоя тұру：～洋工 бәлдену; сөзбұйдаға 

салу; сөз бұйдаға салу; істі кешіктіру 

|～工夫 уақыт өткізу. 

【磨蹭】mó·ceng【ет.】①судырдату; 

тырпылдату; тысырлату：右脚轻轻地

在地上～着  жер үстімен оң аяқпен 

ақырын ақырын тысырлатып жүру.②
баяу басу; итпектеу; өрілу; сүйретіліп 

жүру; ыбылжып басу：他的腿病已有好

转，拄着棍儿可以往前～了 оның 

аяғының ауруы кішкене басылды, 

ақырын аяғын тырпылдап басып келеді

③беймаза ету; мазасын алу;：我跟爸

爸～了半天，他才答应明天带咱们到

【ет.】物园玩去 / мен жарты күн бойы 

әкемнің мазасын алдым, ол бізді ертең 

хайуанаттар бағына апаруға уәде берді. 
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【磨穿铁砚】móchuāntiěyàn ұқыпты 

және тырысып оқу. 

【磨床】móchuánɡ【 зат.】   ажарлау 

станогы; темір тегістейтін станок. 

【 磨 刀 不 误 砍 柴 工 】
módāobùwùkǎncháiɡōnɡ алдын ала 

дайындық ешқашан да жұмысқа кедергі 

әкелмейді. 

【磨工】móɡōnɡ【 зат.】① ажарлау; 

қырнау; тегістеу.②ажарлаушы. 

【磨工夫】móɡōnɡ·fu  /бостан босқа 

уақыт өткізу：跟他商【мөл.】事真～
онымен кеңесу бостан босқа уақыт 

өткізу. 

【 磨 合 】 móhé 【 ет. 】 ① жүргізіп 

жаттықтыру.②қалыптасу кезеңі：新组

建的国家队还需要～жаңа мемлекеттік 

клманда әлі қалыптасу қажет. 

【磨砺】mólì【 ет.】    жылтырату; 

жылтыратып өңдеу; қырсаулау; тегістеу; 

типылдау; ысып жылтырату. 

【磨炼】mó1iàn【 ет.】    тырысып 

жұмыс атқару：～才干 ынтамен істеу  

қабілеті |～意志 тырысып жұмыс істеу. 

【磨料】móliào【 зат.】   абразивті 

материал. 

【磨灭】mómiè【ет.】   ойдан өшіру, 

ұмыту ：不可～的功绩 ұмытылмас 

жетістік | 年深月久，碑文已经～
бірнеше жыл бойы бұл ұмытылмас 

ескерткіш. 

【磨难】(魔难)mónàn【зат.】   бөгет; 

бөгеуіл; кедергі; қырсық; оралғы; 

тосқауыл; ілгешек. 

 

【磨砂玻璃】 móshā-bō·li  күңгірт 

шыны. 

【磨蚀】móshí【ет.】①  корразия.② 

абразия. 

【磨损】mósǔn【ет.】  ескіру; тозу. 

【磨牙】1móyá〈方〉【ет.】  айтысу; 

дауласу; ерегісу; таластыру; таласу. 

【磨牙】2móyá【зат.】  тісін уқалау. 

【磨洋工】  móyánɡɡōnɡ сөзбұйдаға 

салу; тым ақырын істеу. 

【磨嘴】mózuǐ〈方〉【ет.】  тынымсыз 

сөйлей беру. 

【嬷】 mó ［嬷嬷］ (mó·mo) 〈方〉

【зат.】① қарт әйел.② ана . 

【蘑 mó 蘑菇：鲜～жас саңырауқұлақ|

白～ақ аңырауқұлақ. 

【 蘑 菇 】 1mó·ɡu 【 зат. 】   

сақырауқұлақ. 

【 蘑 菇 】 2mó·ɡu 【 ет. 】 ① берілу; 

жабысу; жақсы көру; үйрену; үйір 

болу：你别跟我～，我还有要紧事儿 

сен маған жабысып қалма, менде әлі 

асығыс шаруам бар.② азаптану; әлек 

болу; әуре болу; әурелену; 

сергелдеңдену; уақытты босқа өткізу：

你再这么～下去，非误了火车不可!сен 

әлі жайылып жүрсін, поездға кешігіп 

қалма. 

【 蘑 菇 云 】 mó·ɡuyún 【 зат. 】  

саңырауқұлаққа ұқсас бұлт, атомдық 

бұлт. 

【魔   】mó①жамандық; жауыздық; 

қастық：恶～әзәзіл; жын; пері; шайтан; 

ыблыс | 妖 ～ . құбылғыш бейне 

(мифологияда, ертекте сиқыр арқылы 

аң я басқа бір затқа айналып кететін 

бейне) | 病 ～ аурудың пері| 旱 ～

құрғақшылықтың жауыздығы.②құдірет; 

күш; магия; сиқыр; сиқыршы; 

сиқыршылық (белгілі әрекетке және 

сөздерге кереметтей қасиет беріп 

дәріптеуші діннің ең алғашқы 

формасы) ： ～ 力 табиғаттан тыс 

күштер |～术 ақ күш. 

【 魔 法 】 mófǎ 【 зат. 】   сиқыр; 

сиқырлық. 

【魔方】mófānɡ【 зат.】   Рубиктің 

текшесі. 

【魔怪】móɡuài【зат.】  дүлей күш. 

【魔鬼】móguǐ【зат.】①әзезіл; жын; 

жын-шайтан. ② албасты; жынды; 

қаныпезер. 

【魔幻】 móhuàn 【 сын. 】   ертегі 

әдебиеті ：～手法 қолдың құдіретті 

күші. 

【魔窟】mókū【зат.】  шайтандардың 

үйі. 

【魔力】mó1ì【зат.】   қара сиқыры. 

【魔术】móshù【зат.】  ақ күш. 

【魔王】mówáng【 зат.】① жын.②

дұшпан; жауыз;：混世～ұйымдаспаған 

дұшпан|杀人～нағыз қарақшы. 

【魔掌】mózhǎnɡ【 зат.】   шеңгел; 

уыс：逃出～біреудің уысынан құтылу. 

【魔杖】mózhànɡ【зат.】    сиқырлы 

таяқша. 

【魔障】mózhànɡ【 зат.】   аздырма; 

еліктірме. 

【魔爪】mózhǎo【зат.】тырнақ：斩断

侵略者的～агрессорлардың қолдарын 

шауып тастау. 

【魔怔】 mó·zhenɡ 〈口〉【 сын. 】 

ақылсыз; есалаң; ессіз; есі жоқ. 

【劘  】mó〈书〉 ажарлау; қырнау; 

тегістеу. 

 

 

mǒ 

 

【抹】  mǒ①【 ет.】   жағу; ластау; 

сылау：～粉 опа жағыну;|～上点药膏

жараға жақпа май жағу|～一层糨糊

желім жағу◇月光在淡灰色的墙上～了

一层银色 сұр түсті қабырғаларға айдың  

күміс қабаты жағылғандай .②【ет.】  

сүрту; сүртіп алу：他吃完饭把嘴一～

就走了 тамақ ішіп болғасын ол ауызын 

шайып кете жөнелді.③【ет.】  өшіріп 

тастау; сызып тастау: 杀 бүркемелеу |～

零 тиындарды автоматқа түсіру|把这行

字～了 мәтіннің бір жолын өшіріп 

тастады. 

【抹脖子】mǒbó·zi  өз өміріне қол 

жұмсау . 

【抹黑】mǒhēi【ет.】  беделін түсіру; 

бетіне кір жағу：干吗要往自己脸上～

не үшін жала жабқыңыз келеді?|他决不

会给集体～的  ол ұжымның беделін 

түсіре алмайды. 

【抹零】mǒlínɡ(～儿)【ет.】   есепті 

жинақтау. 

【抹杀】 mǒshā【 ет.】 мойындамау; 

теріске шығару; терістеу. 

【 抹 稀 泥 】 mǒxīní 〈 方 〉 和 (huò) 

айлакерлік ету; бұлтару; жалтару. 

【抹一鼻子灰】mǒyībí·zi huī текке 

үміттеніп алданып қалу. 

【抹子】mǒ·zi【зат.】   кельма. 

 

 

mò 

 

【 末  】 -1mò ① ақырғы; соңғы; 

шеткі：～梢 соңғы нүкте |秋毫之～
қылтанақтың немесе сабақтың соңы 

(шөптің сабағы).②тамырғ түп：本～倒

置 барлығын теріс істеу|舍本逐～ұсақ-

түйекке еріп, ең маңызды нәрсені 

ұмыту .③【зат.】  ақырғы; ең соңғы：

春 ～ көктемнің соңы| 明 ～ айдың 

соңы|～班车 соңғы поезд|上世纪～

өткен ғасырдың соңы. ④ ( ～ 儿 )

【зат.】 ：锯～ағаш үгінділері |茶叶～

儿 |шәйдің үгінділері 把药研成～儿

ұнтаққа үгіндеу. ⑤ (Mò) 【 зат. 】   

адамның есімі. 

【末 】-2mò【зат.】  мо (ер адамның  

амплуасы, пекин драммасында 生 

иероглифымен сәйкес келеді  ). 

【末班车】mòbānchē【зат.】① соңғы 

автобус, поезд. 

【末【ес.】 】mòdài【зат.】   династия 

билігінің соңы ： ～ 皇 帝 соңғы 

император Хуан Ди|～子孙 соңғы ұрпақ. 

【末伏】mòfù【зат.】① соңғы декада.

② соңғы декаданың ыстық күндері. 

【末后】mòhòu【зат.】  ақыр аяғында; 

ақыр-аяғы; ақырында; әрі-беріден соң; 

бірде болмаса, бірде; ең 

ақырында ： ～ ， 主 席 宣 布 散 会 

ақырында төраға жиналысты жапты. 

【末节】mòjié【зат.】  болмашы; түкке 

тұрмайтын; түк те емес; ұсақ-түйек：

细枝～ ерекшелік пен ұсақ түйек. 

【未了】mòliǎo(～儿 )【 зат.】： ақыр 

аяғында; ақыр соңында;第五行～的那

个 字 我 不 认 识  бесінші тармақтың 

соңындағы сөзді мен танымаймын|大家

猜了半天，～还是小伍猜中了 біз 

жарты күн бойы ойландық, соңында 

түсініп қалдық . 
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【末流】mòliú【зат.】①соңы; күннің 

батуы.②ең төменгі категория：～演员

соңғы әртіс|技术水平在同行业中居于～ 

технологияның деңгейі өнеркәсіптің 

негізі. 

【末路】 mòlù 【 зат. 】   дағдарыс; 

күйзеліске ұшырау; тұйыққа тірелу：穷

途～тұйыққа тіреу. 

【末年】 mònián 【 зат. 】    соңғы 

жылдар：明朝～Минь Династиясының 

соңғы жылдары. 

【末期】mòqī【зат.】 соңғы кезең：唐

【ес.】  ～Таң династиясының соңғы 

кезеңі|新石器时代～неолит дәуірінің 

соңы. 

【末日】mòrì【 зат.】   соңы, соңғы 

күндер. 

【 末 梢 】 mòshāo 【 зат. 】   ұш; 

ұшы;соңы; шет ： 五 月 ～ мамырдың 

соңы|她在辫子的～打了一个花结 ол 

бұрымының ұшына бантик тақты. 

【 末 梢 神 经 】 mòshāoshénjīnɡ шет 

тамыр. 

【末世】mòshì【зат.】  ақыр; аяқ; бітуі; 

соң;：封建～феодализмнің соңы. 

【末尾】mòwěi【зат.】   ақыр, соң：排

在～тізімде соңғы болып тұру|文章～还

需 斟 酌  мақаланың соңын тағы да 

ойластыру қажет. 

【末叶】mòyè【зат.】 соңғы кезең：18

世纪～он сегізінші ғасырдың соңғы |清

朝～Чжао династиясының соңы. 

【末子】mò·zi【зат.】  қоқым; тозаң; 

шаң; шаң-тозаң：煤～ көмір шаңы. 

【末座】mòzuò【зат.】   соңғы орын. 

没 mò①【ет.】   бату; батып кету：～

入水中 суға бату.②【ет.】  бой тасалау; 

жасырыну; тығылу：雪深～膝 тізе 

бойы қар|河水～了马背 су басып кетті .

③ аяқталу; біту ： 出 ～  аяқтау. ④
конфискелеу; тәркілеу (біреудің үй-

мүлкін еріксіз мемлекет пайдасына 

алу)：抄～ тәркілеу.⑤жойылу：～世

өмірдің соңына дейін|～齿   өмірдің 

соңына дейін. 

【没齿不忘】mòchǐbùwànɡ мәңгілікке 

есте сақтау. 

【没落】 mòluò【 ет.】   торыққан; 

түңілген; үміті үзілген ： ～ 贵 族

кедейленген ақсүйек тұқымы |家道～
өмірдің моральдық қағидалардың 

торыққан шегі| 腐 朽 ～ декаданс; 

құлдырау (мәдени кері кету). 

【 没 奈 何 】 mònàihé амалсыз; 

амалсыздан：小黄等了很久不见他

来，～只好一个人去了 Сияо Хуаң ұзақ 

тосты,  амалсыздан жалғыз кетті . 

【没世】mòshì【зат.】  өмір бойы ：～

不忘 өмір бойы ұмытпау. 

【没收】mòshōu【ет.】  тәркілеу. 

【 抹  】  mò 【 ет. 】 ① сылақтау; 

сылау ： ～ 墙  қабырғаны сылау. ② 

жасырындап,：转弯～角 тұспалдап . 

【茉】mò［茉莉］ (mò·lì)【 зат.】①

арабтық ақгүл;.②ақтамақгүл (хош иісті, 

көрікті, ақ гүлді бұта). 

【殁  】mò〈书〉дүние салу：病～
аурудан қайтыс болу. 

【沫  】  mò① (～儿)【зат.】   көбік; 

көпірік：泡～көпірге малыну|肥皂～儿

сабын көпірі.②〈书〉  ：相濡以～

қиыншылықта бір біріне көмектесу.③

(Mò)【зат.】 адамның  есімі. 

【沫子】mò·zi【зат.】  көбік; көпірік. 

陌 mò дала жолы：阡～белгі; жік; меже; 

шек; шеқара, жол|～头杨柳 жолдың 

басы|巷～көше|～路 жол. 

【陌路】mòlù〈书〉【зат.】  бөгде адам; 

бөтен адам; шет адам：视同～басқаға 

бөгде адам сияқты қарау. 

【陌生】mòshēng【зат.】   бейтаныс; 

таныс емес：～人 бөгде адам|我们虽然

是第一次见面，并不感到～ біз бір рет 

ғана бір бірімізді көрдік, сондықтан да 

бір бірімізді білмейміз. 

【莫】mò①〈书〉副   ：～不欣喜

қалай болғанмен қуану|～【зат.】其妙

түсіндіруге болмайтын; түсініксіз. ②

〈书〉副不：～如 дұрысы; жақсысы |

一筹～展 әлсіз; бишара; дәрменсіз; 

нашар |爱～能【шыл.】 көмектесуге 

дәрменсіз болу|～衷一是 дұрыс емес; 

теріс.③副   қажет емес：～哭 жылама!|

我不懂这里的规矩，请～见怪 біз бұл 

ережені түсінген жоқпыз, 

ренжімеуіңізді сұраймын. ④ ： ～ 非

онсыз емес |～不是 әйтпесе; өйтпегенде; 

өйтпесе.⑤(Mò)【зат.】  адамның есімі. 

【莫不】mòbù副   кім болса да..：铁路

通车以后，这里的各族人民～欢欣鼓舞 

темір жол ашылғаннан кейін, осы 

жерде әр ұлттық өкілдері зор қуанышта 

болды. 

【 莫 测 高 深 】  mòcèɡāoshēn ақыл 

жетпейтін; ақылға сыймайтын; 

түсініксіз. 

【莫非】mòfēi 副  қалайша; ойпырай; 

шынымен：他将信将疑地说，～我听

错 了 ? Ол сенімсіздікпен айтты, 

қалайша мен  қателесемін?|今天她没

来 ， ～ 又 生 病 了 不 成  бүгін ол 

келгенжоқ, қалайша ол ауырып қалды? 

【莫名其妙】mòmíng qímiào түсіндіре 

алмастай; түсіндіруге болмайтын. 

【莫逆】mònì【сын.】   бір-біріне келу; 

жарасу; ұқсау：～之交 берік достық |在

中学时代，他们二人最称～  орта 

мектепкте олар екеу жақын достар. 

【莫如】 mòrú 【 жал. 】   дұрысы; 

жақсысы：他想，既然来到了门口，～

跟着进去看看 оның ойынша, есіктің 

алдына келген уақытта, тәртіпті сақтау  

дұрысырақ болар|与其你去，～他来
сен барғанша, ол келсін . 

【莫氏硬度表】Mòshìyìnɡdùbiǎo Маоос 

шкаласы. 

【莫衷一是】 mòzhōnɡyīshì  қателесу; 

дұрыс емес; теріс：对于这个问题，大

家意见纷纷，～осы сұраққа қатысы 

барлығының да ойы қате болды. 

【眜 】mò〈书〉①  жаман көру, соқыр.

②жек көру, ұнатпау. 

【秣 】mò①жем; жемшөп：粮～азық-

түлік.②жем беру; жемдеу; оттату：～

马 атқа жем беру. 

【 秣 马 厉 兵 】 mòmǎlìbīnɡ аттарды 

дайындау. Соғысқа дайындалу 

мағынасынд. 

【蓦】mò кенеттен：～地 кенеттен; 

қапылыста; тұтқиыл |～然  кенеттен 

еске түсіру. 

【 蓦 地 】 mòdì 副   қапылыста; 

тұтқиыл：～大叫一声  қапылыста бір 

дыбыс естілді.. 

【 蓦 然 】 mòràn 副  кенеттен ойға 

келді  ：～看去，这石头像～头卧牛 

алғашқыда көргенде, бұл тас өгіздің 

басы сияқты . 

【貊】Mò①  көне замандарда шығыс 

Пекиннің адамдарын осылайша 

атайтын.②【зат.】 адамның есімі. 

【漠】mò①шөлді жерлер：大～үлкен 

шөлейттер| ～ 北 солтүстік шөлейт 

жерлер. ② кең; ұлан-байтақ ： ～ 视

елемеу; ескермеу; | ～ 不 关 心
немқұрайды; селқос; селсоқ. 

【 漠 不 关 心 】  mòbùɡuānxīn 

немқұрайды; селқос; селсоқ. 

【漠漠】mòmò【 сын.】① жағасыз; 

жиексіз; иен-тегін; ұшы-қиырсыз; 

шексіз ： 湖 面 升 起一 层 ～的 烟 雾 

өзеннің бетінен қалың шексіз бұлт 

көтерілді.②сөзсіз; тым-тырыс; үнсіз：

远 处 是 ～ 的 平 原  алыстағы үнсіз 

жазықтар. 

【寞】mò тыныш；：寂～жалғыз|落～
елсіз; елсіз-күнсіз; кісі тұрмайтын. 

【墨 】 mò①【зат.】  қытай тушы：一

块～бір тушь|一锭～бір сызық |研～

тушты еріту|笔～纸砚 қалам мен тушты 

және қағазды дайындау|～太稠了 тым 

қою тушь.②жазу , қолтаңба：～水 сия|

油 ～ типографиялық бояу. ③

каллиграфия ： ～ 宝 каллиграфия 

шедеврі|遗～өлгеннен соңғы қолтаңба.

④  қараңғылық ：胸无点～ білімсіз; 

білімі жоқ; оқымаған. ⑤ заң; қағида; 

тәртіп：绳～ереже; жол-жоба .⑥қара 

түс ： ～ 菊 қара күлгін бақытгүл 

(әдемілік үшін үйде өсіретін гүлді 

өсімдік) |～镜 қара көзілдірік.⑦〈书〉

надан, сараң ：贪～жемқорлық|～吏 

шенеуніктер.ің паралығы.  
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【 墨 宝 】 mòbǎo 【 зат. 】  

каллиграфияның бағалы құжаттары. 

【 墨 斗 】 mòdǒu 【 зат. 】   сүйреп 

тастаушылық; сүйреушілік. 

【墨斗鱼】mòdǒuyú【 зат.】   теңіз 

құрты (теңіз жәндіктерінің бір түрі). 

【 墨 海 】 mòhǎi 【 зат. 】    тушқа 

арналған ыдыс. 

【墨盒】mòhé(～儿)【зат.】①тушқа 

арналған ыдыс. ②  ксерокс немесе 

басып шығаратын аппараттарда 

болатын сия. 

【 墨 黑 】 mòhēi 【 сын. 】   қара; 

қарақошқыл; қап қара：天阴得～түн 

қап қараңғы болды，恐怕要下大雨◇两

眼～  қатты жаңбырдан қорықып, екі 

көзі ештеңе көрмей қалды. 

【 墨 家 】 Mòjiā 【 зат. 】   сияның  

таңбасы, сия тамшысы; сия 

тамшысынан қалған дақ; содан қалған 

дақ. 

【墨晶】mòjīnɡ【зат.】   морион. 

【墨镜】mòjìnɡ【зат.】  қара көзілдірік. 

【 墨 客 】 mòkè 〈 书 〉【 зат. 】   

интеллигент：骚人～көркемдік сезімі 

бар тұлғалар. 

【墨吏】mòlì〈书〉【 зат.】    қара 

күлгін бақытгүл. 

【墨绿】mòlǜ【сын.】   қара жасылды 

түс：那湖水～～的，让人心醉 бұл суы 

қара өзен ,  адамдарды таң қалдырады. 

【 墨 守 成 规 】 Mòshǒuchéng guī  

ескілікті ұстану. 

【墨水】mòshuǐ(～儿)【зат.】①墨汁.

②сия ：蓝～көк сия|红～қара сия .③

білім, қабілеттілік：他肚子里还有点

儿～ол өте сауатсыз адам. 

【墨线】mòxiàn【зат.】①бау; жіп.②
отволокамен жазылған сызу. 

【墨刑】mòxínɡ【зат.】  бетті таңбалау; 

бетке таңба басу. 

【墨鸦】mòyā【зат.】①〈书〉шимай; 

шимай жазу.②〈方〉鸬鹚. 

【墨鱼】mòyú【 зат.】   теңіз құрты 

(теңіз жәндіктерінің бір түрі). 

【墨玉】 mòyù 【 зат. 】   Каракаш 

(Karakax Моюй; Шыңжан Ұйғыр  авт. 

р-н, ҚХР). 

【墨汁】mòzhī(～儿)【зат.】   тушь. 

【镆    】mò［镆铘］(mòyé)【зат.】  

үлкен үш ашалы (үш ашалы жезл). 

【 瘼 】  mò 〈 书 〉： 民 ～ ұлттық 

қажеттіліктер. 

【默】  mò①   ләм демеу; сөйлемеу; 

үндемеу ： ～ 读 ішінен оқу| ～ 认

үндемей келісу; 【 ет. 】   диктовка 

(жатқа жазуға арнап оқу) ：～生字 

сөздерді ойға жазу. ③ (Mò) 【 зат. 】   

адамның есімі. 

【默哀】 mò’āi【 ет.】   еске алып 

құрметтеу. 

 

【默祷】mòdǎo【 ет.】   ішінен дұға 

оқу;ішінен  намаз оқу. 

【默读】mòdú【ет.】 ішінен оқу：～

课文 тексті ішінен оқу. 

【 默 默 】 mòmò 副   сөзсіз; үн-

түнсіз：～无言 үнсіздікті сақтау |～地

低下了头 үнсіз басын төменге түсірді. 

【默默无闻】 mòmòwúwén атақсыз; 

беймәлім; хабар-ошарсыз; хабарсыз：

他经常～地为大伙儿做好事  ол жиі 

беймәлім адамдарға жақсылық 

жасайды . 

【默念】 mòniàn 【 ет.】①  ішінен 

қайталау：～一首古诗  көне әңгімені 

ішінен қайталады.②ойлану：～当年情

景，如在昨日 өткен сценарий туралы  

ойлану. 

【默片儿】 mòpiānr 〈口〉【 зат. 】   

тыныш балалар. 

【默片】mòpiàn【 зат.】   дыбыссыз 

фильм. 

【默契】mòqì ①【 сын.】   жабық; 

оңаша.②【 зат.】   екі жақты үнсіз 

келісім. 

【默然】 mòrán 【 сын. 】    үнсіз, 

дыбыссыз：二人～相对  екі адамның 

үнсіз қарсыласуы. 

【默认】mòrèn【ет.】   үнсіз келісім. 

【 默 诵 】 mòsòng 【 ет. 】 ① ішінен 

қайталау..② ішінен жаттау. 

【 默 算 】 mòsuàn 【 ет. 】 ① іштей 

жоспарлау.② ойда санау. 

【默写】mòxiě【ет.】  жатқа жазу. 

【默许】mòxǔ【ет.】   үнсіз келісімге 

көну：他不说话，就是～了 ол ештеңе 

демей, үсіз келісе қалды. 

【磨 】mò①【зат.】   ұсақтау：一盘～

еттартқыш; еттурағыш | 电 ～

электрикалық еттурағыш | 推 ～

жармалау; майдалау; тарту; түю. ②

【ет.】  егеу; қайрау; өткірлеу：～面

нанды илеу|～豆腐|ірімшікті езу～麦子

бидайды ұнтақтау.③【ет.】   бұрылу：

把汽车～过来 машинаны бұрып қою◇

我几次三番劝他，他还是～不过来 мен 

оны бірнеше рет Сан Францискода 

көрдім , ол маған әлі бұрылмады. 

【磨不开】  mò·bukāi【 ет.】① ұят 

болу; . қолайсыз; ыңғайсыз：我有了～

的事，就找他去商【 мөл.】 .Менде 

ыңғайсыз іс болып қалды, оны 

тапқасын әңгімелесуге келсін 

【磨叨】mò·dɑo〈口〉【 ет.】① көп 

сөйлеу; мылжыңдау; шатпақтау：说两

句就行了，别再～啦 екі сөйлемі дұрыс, 

қалғаны мылжың. ② 〈 方 〉

әңгімелесу：你们刚才又在～啥 сендер 

өазір нені талқылапотырсыңдар? 

【磨得开】mò·dekāi【ет.】①жайлы; 

ыңғайлы：你当面挖苦人，人家脸上～

吗 сіз біреуді мазақ қылғыш адамсыз, 

адамдарға ыңғайсыз болмай ма?②：她

请客你不去，你～吗 ол сені шақырған 

жоқ, саған ыңғайсыз ба?③〈方〉：这个

理我～，您就放心吧  сен ыңғайлас, 

уайымдама . 

【 磨 烦 】 mò·fɑn 【 ет. 】 ①

мазасыздандыру; ығыр қылу：这孩子

常常～姐姐给他讲故事  бұл бала 

әпкесіне әңгімені оқып бер деп  

мазасын алды. ②   уақытты босқа 

өткізу：别～了，说办就办吧  босқа 

уақытты өткізбей, айтқаныңды істе. 

【磨坊】mòfánɡ【зат.】 диірмен. 

【磨扇】mòshàn【зат.】  диірмен тасы; 

диірменнің үстіңгі тасы. 

【貘】mò【 зат.】   мо (металлдарды 

жегіш жануар ; его изображение,  егер 

оны есіктің алдына іліп қойсаң, ол 

жаман сырқаттардан сақтайды деп 

ойлаған). 

【礳 】mò 礳石渠(Mòshíqú)，Мошичу 

жері ， Шаньси провинциясында 

орналасқан. 

【 耱 】 mò ① 【 зат. 】    сүйреткі; 

сүйретпе (айдаған жерді тегістейтін 

құрал). ② 【 ет. 】   сүйретпе-шлейф 

жасау. 

 

 

móu 

【牟 】móu ①қуғын; қуғындаушылық; 

ізге түсу：～利 пайдаға бату.②(Móu)

【зат.】 адамның есімі. 

【牟利】móulì【ет.】   баю; дүние табу; 

кенелу; пайдаға бату：非法～  заңсыз 

пайда табушылық. 

【牟取】móuqǔ【ет.】  қуалану; қуу; 

соңына түсу; іздеу：～暴利   үстеме 

табысты іздеу. 

【侔 】móu〈书〉  айырмасыз; барабар; 

бірдей; біркелкі：相～бірдей болу. 

眸 móu  көзқарас; жүз аудару：凝～

көдің алдында| 明 ～ көргіштік; 

қырағылық. 

【眸子】 móuzǐ 【 зат. 】   қарашық 

(көздің қарашығы). 

【谋  】 móu①   жоспарлау：阴～

қастандық; сойқан |足智多～байлыққа 

тапқырлық. ② 【 ет. 】 қамтамасыз 

ету ：～生 тіршілік ету үшін ақша 

табу|～害 қылмысты дайындау|为人

类～福利 халық игілігі үшін.③  келісу; 

уәделесу ： 不 ～ 而 合 әрекеттердің 

келісушілікпен болушылығы. ④ (Móu)

【зат.】  адамның есімі. 

【谋反】móufǎn【 ет.】   бүлікшілік 

дайындау：蓄意～әдейі бүлікшілік. 

【谋和】móuhé【ет.】  бейбіт келісіпге 

келу жолы. 

【谋划】móuhuà【ет.】    ойластыру, 

жоспарлау：仔细～жете жоспарлау|～



522 

 

赈 灾 义 演 апатқа байланысты 

қайырымдылық көмек көрсетуді 

жоспарлау. 

【谋虑】 móulǜ 【 ет. 】    ойлану; 

толғану：尽心～саналы түрде ойлану. 

【谋略】móulüè【зат.】    әдіс; жол; 

тактика; тәсіл (белгілі бір тілекке жету 

үшін қолданылған әдіс) ： 运 用 ～

тактиканы пайдалану| ～ 深 远 терең 

тәсіл. 

【 谋 面 】 móumiàn 〈 书 〉【 ет. 】   

кездесу：素未～ ешқашан да кездеспеу. 

【谋求】móuqiú【ет.】设法寻求：～解

决办法. 

【谋取】móuqǔ【 ет.】    талпыну, 

тырысу：～利益 пайда жетуге тырысу. 

【谋杀】 móushā 【 ет. 】   бір істі 

дайындау ： 惨 遭 ～ қылмысты 

дайындау|一桩～案 бір ауыр қылмыс. 

【谋生】móushēnɡ【ет.】   күнелтуге 

ақша табу;：出外～ ақша табуға басқа 

жерге  кету. 

【谋士】móushì【зат.】   кеңесші. 

【 谋 事 】 móushì 【 ет. 】 ①  

жоспарлау：～在人 істің табыстылығы  

адамға байланысты .②қызмет немесе 

жұмыс іздеу：设法～іс әрекет жоспары. 

【谋私】móusī【 ет.】   жеке пайда 

алушылыққа ұмтылу ： 以 权 ～
пайдақорлықпен өызмет бабын 

пайдалану. 

【谋陷】móuxiàn【ет.】    қастандық 

ойластыру. 

【谋职】 móuzhí【 ет.】   жұмысқа 

орналасуға арыз беру：出外～жұмысқа 

шығу|四处～барлық жерлерге жұмысқа 

орналасуға арыз жіберу. 

 

 

mǒu 

【某 】mǒu【ес.】   ①  әлдебір; біреу; 

кей; пәлен：张～Чжан жеген біреу  |解

放军～部 НОА ның бір бөлігі.②  біреу; 

қайсыбіреу：～人 әлдебіреу адам|～地

бір жерде |～年～月 әлдебір жылда 

және айда |～种线索 қайсыбір желі .③  

жоспарлау, тырысу , ұмтылу.④ біреу, 

қайсыбір：请转告刘～做事不要太过分
әлдебіреу Лю мырзаға істі ұзатпай 

істеуін айтуыңызды сұраймын ，.‖注意  

нақты айтпау ：～～人 бір адам|～～学

校 бір мектеп 

 

mú 

【毪子】 mú·zi 【 зат. 】    Тибетте 

өндірілетін шұғаның бір түрі. 

【模 】mú(～儿)模子：铅～қорғасын 

матрицасы|铜～儿 матрица . 

【模板】múbǎn【зат.】  қорама қалып. 

【模具】mújù【зат.】  баспаққалып. 

【模样】múyànɡ(～儿)【зат.】①пішін; 

сыртқы келбет; сыртқы түр：这孩子

的～像他爸爸 осы баланың түрі әкесіне 

қатты ұқсайды|看你打扮成这～，我几

乎认不出来了 сенің келбетіңе қарап, 

мен сені әзер дегенде таңыдым. ②  

шамалап; шамамен; шамасы; 

шамасында：等了大概有半个小时～

шамамен жарты сағат тосу|这个人有三

十岁～ бұл адам шамамен отыз жаста.

③  ахуал; жағдай：不像要留客人吃饭

的 ～  тамақтанып отырған кезде 

қонақты тастап кетуге болмайды |

看～，这家饭馆像是快要关张了
қарашы жағдайға, бұл дәмхана 

жабылған  сияқты . 

【模子】mú·zi〈口〉【зат.】   матрица, 

нысан, пішін：铜～матрица |石膏～

гипстік форма|糕饼～печенье формасы. 

 

 

mǔ 

【母】mǔ① ана,шеше：～女 ана мен 

қыз|老～ана◇～校 туған мектеп.②ана 

ұрпағының жоғарғы буын：祖～ әке 

жағынан әже |伯～ апа (әкесінің апа, 

қарындасы, не шешесінің апа, сіңлісі 

немесе әкесі мен шешелерінің аға 

інілерінің әйелі) |姑～әке жағынан апа|

姨～ана жағынан апа|舅～нағашының 

әйелі.③【 сын.】   ұрғашы (жануар, 

мал)：～鸡 тауық|～牛 сиыр|这头驴

是～的 бұл әйел есек.④(～儿)【зат.】   

негіз, капитал：这套螺丝的～儿毛了

бұл бұранданың негізі жүн. ⑤

өндірушілік ： 工 作 ～ 机 өндірістік  

құрал| 失 败 乃 成 功 之 ～ жеңіс пен 

жеңілістің құралы. 

【 母 爱 】 mǔ’ài 【 зат. 】    анан 

махаббаты ： 无 私 的 ～ риясыз ана 

махаббаты|从小失去～ ол кішкентай 

кезінен ана махаббатынсыз өскен. 

【母本】mǔběn【 зат.】    ананлық 

өсімдік . 

【母畜】mǔchù【зат.】  ана; ұрғашы. 

【母带】mǔdài【зат.】зергер; мастер; 

шебер;  

【母法】mǔfǎ 【зат.】① бастапқы заң.

②шетел заңнамасы. 

【 母 公 司 】 mǔɡōnɡsī 【 зат. 】  

холдингілік фирма 

【 母 老 虎 】 mǔlǎohǔ 【 зат. 】
жолбарыстың ұрғашысы. 

【母盘】mǔpán【зат.】  CD-ROM дағы 

ана платасы. 

【母亲】mǔ·qīn【зат.】  ана, шеше. 

【母亲河】mǔqīnhé【зат.】  ана өзені 

Хуанхэ. 

【 母 权 制 】 mǔquánzhì 【 зат. 】 

матриархат. 

【母乳】mǔrǔ【зат.】   ана сүті. 

【母树】mǔshù【зат.】  аналық орман 

алқаптарын отырғызу. 

【母体】mǔtǐ【зат.】жатын; жатыр. 

【母系】mǔxì【сын.】.① ана ұрпағы 

бойынша：～亲属 ана жағынан туыс; 

нағашы.② матриархалды：～家族制度 

матриархат. 

【母校】mǔxiào【зат.】   туған мектеп. 

【母性】mǔxìnɡ【зат.】  ана; аналық. 

【 母 液 】 mǔyè 【 зат. 】   ерітінді 

(кристалдар ерітіндісінен ерітінді затты 

айырып алғаннан кейін қалатын 

сұйықтық). 

【母音】mǔyīn【 зат.】    дауысты 

дыбыс 

【母语】mǔyǔ【 зат.】① ана тілі.②
төркін тіл (ұқсас тілдердің бәрі бір ата 

тілден шықты дейтін көзқарас). 

【母质】mǔzhì【зат.】  аналық жыныс; 

аналық тек. 

【牡】mǔ  еркек：～牛 бұқа; өгіз. 

【牡丹】mǔ·dɑn 【 зат.】①   ағашқа 

ұқсас шұғынық (әдемі ірі ақ, қызыл 

гүлді өсімдік).②сәлдегүлдің гүлі. 

【牡蛎】mǔlì【 зат.】  Дальявандық 

устрица. 

【亩  】mǔ【мөл.】    көлем өлшемі 

«му»(1/15 гектарға тең). 

【 拇 战 】 mǔzhàn 【 ет. 】    үстел 

басындағы бармақ ойыны. 

【拇指】mǔzhǐ【зат.】  бас бармақ. 

【姥  】mǔ〈书〉. ебе; кемпір. 

 

 

mù 

 

【 木  】 mù ①  ағаш ： 伐 ～ ағаш 

дайындау|果～жеміс ағашы|独～不成林
жалғыз соғыс майданында жауынгер 

бола алмайсын деген мағынада. Жалғыз 

істеуге шама келмеу.②ағаш түрлері：

枣～ жужжуба ағашы| 榆 ～ шегіршін 

(ағаштың бір түрі) | 檀 香 ～ сандал 

ағашы.③ағаштан жасалу：棺～табыт |

行 将 就 ～ жақында дүние салды. ④ 

мінез құлық：～讷 сөзге сараң; тұйық.

⑤【сын.】反应迟钝：～然 абыржыған 

|～头～脑 жалықтырғыш; қызықсыз |他

反应有点～ол керісінше қызықсыз.⑥

【сын.】麻木：两脚冻～了 суықтан 

аяқ ұйып қалу .⑦(Mù)【зат.】 адамның 

есімі. 

【木板】mùbǎn①(～儿)【зат.】тақта; 

тақтай. 

【木版】mùbǎn【зат.】клише (кітапқа 

басылатын суреттің металдан; ағаштан 

ойып жасалған қалыбы). 

【木本】 mùběn 【 сын. 】    /ағаш 

өсімдігі . 

【木本水源】mùběnshuǐyuán /негіз. 

【 木 本 植 物 】
mùběnzhíwùағаш/өсімдіктері. 

【木波萝】mùbōluó【зат.】  нан ағашы. 
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【木材】mùcái【зат.】   орман, ағаш 

материалдар. 

【木柴】mùchái【зат.】  отын. 

【木船】mùchuán【зат.】   ағаш қайық. 

【木呆呆】  mùdāidāi(～的 )【сын.】  

бедірейген; қозғалмайтын; 

мызғымайтын：他像失去了知觉似

的，～地站在窗前 /ол есінен танып 

әйнектің қасында қозғалмай тұрды . 

【木雕】mùdiāo【 зат.】    ағаш ою 

өнері：大型～ірі ағаш ою өнері|～艺人
ағаш ою шебері. 

【木雕泥塑】 mùdiāonísù аң-таң болып 

тұрып қалу. 

【木豆】mùdòu【 зат.】① көгершін 

бұршағының каянусы (Cajanus indicus 

Spr.).②өсімдіктің тұқымдары. 

【 木 耳 】 mù’ěr 【 зат. 】  сүректі 

саңырауқұлақ. 

【 木 筏 】 mùfá 【 зат. 】   сал 

(байластырып суға ағызатын ағаштар, 

немесе судан өту үшін қолданылады). 

【 木 芙 蓉 】 mùfúrróng 【 зат. 】 ①  

ауыспалы бөрітарақ. ② ауыспалы 

бөрітарақ өсімдігінің гүлі. 

【 木 工 】 mùɡōnɡ 【 зат. 】 ① ағаш 

ұсталығы; ағаш шеберлігі; 

балташылық：～活  ұсталық өмір.② 

ұста：请～来修理  жөндеуге ұстаны 

шақыру. 

【木瓜】mùɡuā【 зат.】①  қытайлық 

хеномелес, өытайлық айва. ②
хеномелестің асқабағы. 

【木屐】mùjī【зат.】  табаны ағаштан 

жасалған үй шәркей. 

【 木 简 】 mùjiǎn 【 зат. 】    көне 

замандарда бамбук ағаштарына 

жазылған жазулар. 

【木匠】 mù·jiɑnɡ 【 зат. 】    ағаш 

ұстасы; ағаш шебері. 

【木槿】mùjǐn【 зат.】    Сириялық 

гибискус. 

【 木 刻 】 mùkè 【 зат. 】   ағашқа 

жасалған өрнек. 

【木刻水印】 mùkèshuǐyìn беземе мөрі. 

【 木 料 】 mùliào 【 зат. 】   . ағаш 

материалдар. 

【木马】mùmǎ【 зат.】① ағаш ат.②

гимнастикалық ат.③ат тербелме. 

【木马计】mùmǎjì【зат.】 Трояндық ат. 

【木棉】mùmián【зат.】①ағаш қоза.②
сүректі мақта. 

【木乃伊】mùniǎnyī【 зат.】①мумия 

(бальзамдап, бұзылмайтын, шірімептін 

етіп тастаған өлік дене). 

【木讷】mùnè【сын.】  тілі мүкіс：～

寡言 сөзге сараң; тұйық. 

【 木 偶 】 mù’ǒu 【 зат. 】    ағаш 

қуыршақ：他像一个～似的靠在墙上出

神 ол ағаш қуыршақ секілді қабырғаға 

қарап ойланып қалды. 

【 木 偶 片 】  mù’ǒupiàn 【 зат. 】  

қуыршақ киносы. 

【木偶戏】 mù’ǒuxì【зат.】  қуыршақ 

театр. 

【 木 排 】 mùpái 【 зат. 】   сал 

(байластырып суға ағызатын ағаштар, 

немесе судан өту үшін қолданылады). 

【木器】mùqì【зат.】   жиһаз. 

【木琴】mùqín【 зат.】   ксилофон 

(белгілі тәртіппен құралған ағаш 

тақташаларды пластинкалардан белгілі 

тәртіппен құралған соғып ойнайтын 

музыка аспабы). 

【木然】mùrán【 сын.】   мелшиіп 

қатып қалған; сілейіп қатып қалған：～

地望着远方 ол алыста мелшиіп қатып 

қалып тұр. 

【木薯】mùshǔ【 зат.】①   маниот, 

маниок. ② ащы маниоктың   тамыр 

түйнегі. 

【 木 炭 】 mùtàn 【 зат. 】   маниок 

(Manihot utilissima Pohl.). 

【木炭画】mùtànhuà【зат.】   күлмен 

салынған сурет. 

【 木 糖 醇 】 mùtánɡchún 【 зат. 】  

химиялық зат ксилит. 

【木头】mù·tou【 зат.】    ағаш：一

块～ ағаш кесегі|一根～ кесінді ағаш; 

кішкентай ағаш |～桌子 ағаш үстел. 

 

【木头人儿】mù·tourénr【зат.】   кеще; 

мақау; топас. 

【木樨】mù·xi【 зат.】①  хош иісті 

османтус өсімдігінің гүлі. ②
жұмыртқамен қуырылған күріш. 

【 木 星】 mùxīnɡ 【 зат. 】  Планета 

Юпитер. 

【木已成舟】mùyǐchénɡ zhōu   болған 

жағдайды өзгерте алмау, істеген істі 

қайтара алмау. 

【木鱼】mùyú(～儿 )【 зат.】   қол 

тоқпақ; қолағаш; тоқпақ. 

【木质部】mùzhìbù【зат.】  ксилема, 

ағаш. 

【木质茎】mùzhìjīnɡ【зат.】  ағаштың 

діңі. 

【 目   】 mù ① көз ： 有 ～ 共 睹

барлығына белгілі|历历在～есте жарық 

сақтау.②【зат.】  қарау; көзқарас; жүз 

аудару： 一方寸的网上，竟有百～之多
интернеттегі бір квадрат дюйим жүз 

тор сияқты көп.③〈书〉看：～为奇迹

ғажап деп түсіну. ④   басы; 

тақырыпша：项～ беттің басы |细～

жалпы шолу.⑤【зат.】  атау; атаулық; 

номенклатура; тізбектеме; тізімдеме 

(белгілі бір мамандықта қолданылатын 

атаулардың тізімі)：⑥ тізбе, каталог：

书～кітаптар каталогы|药～дәрі дәрмек 

тізбесі| 剧 ～ репертуар. ⑦ бастық; 

басшы ： 题 ～ тақырып| 【 зат. 】 ～

дәреже; ранг.⑧【мөл.】下围棋时所围

的空白交叉点，一个点为一目：中方棋

手仅以一～半之优获胜 /бір қарағаннан 

ғана қытай шахмаатисті жеңіске жетті .

⑨(Mù)【зат.】  адамның есімі. 

【目标】mùbiāo【зат.】①зат; нысан; 

объект：看清～ нысанға қарау|发现～

объекті табу.②  мақсат：奋斗～күрес 

мақсаты. 

【 目 不 见 睫 】 mùbùjiànjié/ өз 

мүмкіндіктерін есептеу. 

【 目 不 交 睫 】 mùbùjiāojiéкөзді 

қабыстырмау. 

【 目 不 窥 园 】 mùbùkuīyuán      

толығымен сабаққа бату. 

【 目 不 忍 睹 】 mùbùrěndǔ 

бақытсыздықтан көзін аша алмау. 

【目不识丁】 mùbùshídīnɡ   толық 

сауатсыздық. 

【目不暇接】mùbùxiájiē/ көз тоқтата 

алмау. 

【目不转睛】mùbùzhuǎnjīnɡ/ біреуге 

қадала қарау; біреуге тесіле қарау. 

【目测】mùcè【 ет.】   көз мөлшер; 

көзбен шамалау. 

【 目 瞪 口 呆 】 mùdènɡkǒudāi 

таңқалғаннан  аузын ашып сілейіп 

қатып қалу. 

【目的】mùdì【зат.】   мақсат ：～地

межелі жер; тағайындалған орын |～是

想探索问题的由来  мақсатымыз терең 

түрде мәселену шешу болып табылады. 

【目睹】mùdǔ【 ет.】    өз көзімен 

көру：耳闻～өз құлағымен есту. 

【目光】mùɡuānɡ【зат.】①назар：大

家的～都投向发言者 барлығының да 

назары сөйлеушіде.②көзқарас：～炯炯

нұрлы көзқарас.③ой-өріс：～如豆 ой 

өрісі тар|～远大 болжағыш;. 

【 目 光 短 浅 】 mùɡuānɡduǎnqiǎn/ 

саяздық; тоғышар. 

【目光如豆】mùɡuānɡrúdòu /ой өрісі 

тар. 

【 目 光 如 炬 】 mùɡuānɡrújùсұңғыла; 

тапқыр. 

【目击】mùjī【 ет.】   басы-қасында 

болған; көзімен көру：～者 куәгер |～

其事 болған істі өз к 含义深广 өзімен 

көру. 

【目见】mùjiàn【ет.】  көзімен көру：

耳闻不如～ұзын құлақтан естігенше, 

өзің көргенің артық. 

【 目 镜 】 mùjìng 【 зат. 】   көздік 

(оптикалық құралдың әйнегі). 

 

【 目 空 一 切 】 mùkōng yīqièбіреуге 

менмендікпен қарау. 

【目录】  mùlù 【 зат. 】① каталог, 

тізім：图书～оқулықтар тізімі|财产～

жеке меншік тізімі.②мазмұны. 

【 目 论 】 mùlùn 〈 书 〉【 зат. 】  

қорытынды. 

【目迷五色】mùmíwǔsèкөз алдында 

құлпырау. 
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【 目 前 】 mùqián 【 зат. 】   қазіргі 

уақытта：～【сын.】势 қазіргі кездегі 

жағдай|到～为止 осы күнге дейін. 

【目送】 mùsònɡ 【 ет. 】   көзімен 

ұзатып салу：～亲人远去  алыстағы 

туған туысқандарды көзбен ұзатып салу. 

【 目 无 全 牛 】 mùwúquánniúжоғары 

шеберлікке жету. 

【目无余子】mùwúyúzǐ асқақтап қарау. 

【目下】 mùxià 【 зат. 】    қазіргі 

таңда：～较忙 ，过几天再来看你 ол 

қазіргі уақытта оқумен қарбалас, 

бірнеше күннен кейін жолығып кетеді. 

【 目 眩 】 mùxuàn 【 сын. 】   көз 

бұлдырап тұр：头晕～ басы айналып, 

көзі бұлдырап тұр|灯光强烈，令人～ 

шам соншалықты жары, көзді 

бұлдыратып тұр. 

【目验】mùyàn【ет.】  жеке тексеріс 

жүргізу, жеке тексеру：～产品 өнімді 

жеке тексеру|～实况 шындықты тексеру. 

【目语】 mùyǔ〈书〉【 ет. 】   көз 

қысысу; ымдасу. 

【 目 中 无 人 】 mùzhōnɡwúrénбасқа 

адамдарға асқақтап қарау. 

【 仫  】 mù ［ 仫 佬 族 ］ (Mùlǎozú)

【 зат. 】   «Мулао». Қытайдағы аз 

ұлттардың бірі. 

【牟   】mù 地【зат.】用字： «Моу» 

Шаньдун провинциясындағы князьдік. 

【沐   】mù ①  басты, шашты жуу：～

浴 |жуыну, 栉 风 ～ 雨 ештеңеге де 

қарамастан. ② 〈 书 〉： ～ 恩

мейірбандықты пайдалану. ③ (Mù)

【зат.】   адамның есімі. 

【 沐 恩 】 mù’ēn 〈 书 〉【 ет. 】   

мейірбандықты пайдалану. 

【沐猴而冠】mùhóuérɡuàn паңдану; 

паңсыну, менменшіл. 

【沐浴】  mùyù【 ет.】①  жуыну.②

берілу; салыну; шому：每朵花，每棵

树，每根草都～在阳光里 ір ағаш , әр 

гүл, әр шөп күннің нұрына малынған.

③бату; батып кету：他们～在青春的欢

乐里 олар көктемнің қызығына батты. 

【苜  】mù［苜蓿］ (mù·xu)【 зат.】  

кәдімгі жоңышқа. 

【牧 】mù①бағу; жайдыру;：畜～мал 

шаруашылығымен айналысу| 游 ～

көшпелі мал шаруашылығы |～区 мал 

шаруашылығының аймағы| ～ 羊 қой 

өсіру.②(Mù)【зат.】  адамның есімі. 

【牧草】mùcǎo【 зат.】   жемшөптік 

дақыл. 

【牧场】mùchǎnɡ【 зат.】①жайлау; 

жайылым. 

【牧歌】 mùɡē【 зат.】   пастораль 

(халық мелодиясы басымырақ болатын 

сәнді ерекшелікті музыкалық шығарма). 

【牧工】mùɡōnɡ【зат.】   жалдамалы 

малшы. 

【牧民】 mùmín 【 зат. 】   малшы; 

малшы шаруа. 

【 牧 区 】 mùqū 【 зат. 】  мал 

шаруашылығының аймағы. 

【牧犬】mùquǎn【зат.】  ит. 

【牧人】mùrén【зат.】   бақташы. 

【 牧 师 】 mù·shī 【 зат. 】   шіркеу 

қызметкері; шіркеуші. 

【牧童】mùtónɡ【зат.】   сутартқыш; 

тырна. 

【牧主】mùzhǔ【зат.】  мал иесі. 

【 钼  】 mù 【 зат. 】   молибден 

(химиялық элемент, қатты жылтыр ақ 

металл). 

【募  】mù  алу; жинау; тарту：～捐

садақа жинау|～款 ақша жинау. 

【 募 兵 制 】 mùbīnɡzhì 【 зат. 】  

сарбаздарды тарту жүйесі. 

【 募 股 】 mùɡǔ 【 ет. 】   секцияға 

қабылдау. 

【 募 化 】 mùhuà 【 ет. 】   құлама 

жинау：四方～ барлық жақтан құлама 

жинау. 

【募集】mùjí【ет.】广泛征集：～经费
ақшалай қаражат жинау. 

【募捐】mùjuān【ет.】   жәрдем ақы 

жинау：为残疾人～ ауру адамдарға 

жәрдем ақы жинау| ～ 赈 灾  табиғи 

аппаттар кезінде жәрдем ақы жинау. 

【墓  】mù【зат.】①бейіт; көр; қабір; 

мазар;：公～  зират|烈士～ соғыста 

құрбан болғандардың зираты| 扫 ～

зиратқа бару.②(Mù)адамның есімі. 

【墓碑】mùbēi【зат.】  қабір үстіндегі 

ескерткіш. 

【墓表】mùbiǎo【зат.】  құлпытастағы 

жазу; эпитафия (құлпытас жазуы — 

өлген адамның басына қойылатын 

ескерткішке жазылған жазу). 

【墓道】mùdào【зат.】   зиратқа жол. 

【墓地】mùdì【зат.】  қорым; мазар; 

мола. 

【墓祭】mùjì【ет.】  ардақтау; бас ию; 

сиыну. 

【墓室】mùshì【зат.】  мазар; мола. 

【墓穴】mùxué【зат.】  сағана; склеп; 

табыт. 

【墓葬】mùzàng【зат.】  жерлеу; көму; 

қабырлау：～群 жаппай жерлеу. 

【墓志】mùzhì【зат.】  құлпытастағы 

жазу; эпитафия. 

【幕 】mù①перде; шымылдық：帐～

ақшатыр; шатыр ◇夜～төсек жапқыш.

②【зат.】   бастау：开～бастау|闭～

шымылдықты түсіру|银～экран; кино.

③  әскери штаб：～府|(штаб) орда; ～

僚 штаб офицерлері. ④ 【 мөл. 】  

көоініс , акт：第二～第一场  бірінші 

екінші акт◇看了这幅画，我不禁回忆

起儿时生活的一～来/ мен осы көріністі 

көрдім, бірақ нақты бала кезімдегі кезді 

есіме түсіре алмадым  

【 幕 宾 】 mùbīn 【 зат. 】   кеңсе 

хатшысы ： 聘为 ～  кеңсе хатшыны 

жұмысқа алу. 

【幕府】mùfǔ【зат.】① штаб пәтер.② 

сегунат, бакуфу. 

【 幕 后 】 mùhòu 【 зат. 】   сахна 

артындағы：～策划  сахна артындағы 

режиссер|～交易 астыртын келісімдер 

жасау. 

【 幕 僚 】 mùliáo 【 зат. 】   штаб 

офицерлері мен қызметкерлері. 

【幕墙】mùqiánɡ【зат.】    панельді 

қабырға. 

【幕友】mùyǒu【зат.】   жеке хатшы. 

睦 mù ①тату; ынтымақты：～邻 тату 

көрші|婆媳不～ қайын ене мен келін 

тату өмір сүрмейді. ② (Mù) 【 зат. 】   

адамның есімі. 

【睦邻】 mùlín 【 ет. 】 тату болу ; 

ынтымақты болу：～息兵 әскери күшті 

тоқтатып, тату өмір сүру| ～ 政 策 

ынтымақты саясат. 

【慕 】mù ①еліктеу; ұқсауға тырысу：

景 ～ құрметтеу| ～ 【 зат. 】 абырой 

беделді құрметтеу. ② таңқалу; 

таңырқану：爱～елжіреп жақсы көру |

思 ～ құрмет және маххабат. ③ (Mù)

【зат.】  адамның есімі. 

【慕名】 mùmíng 【 ет. 】   абырой 

беделді құрметтеу ： ～ 而 来  осы 

уақыттан бастап құрметтеу. 

【慕尼黑】Mùníhēi【зат.】   Мюнхен 

(Германия). 

【慕求】 mùqiú 【 ет. 】   үміттеніп 

іздеу：～已久的荣誉 ұзақ ар намысты 

іздеу. 

【暮 】mù① кешке қарай：～色 ақшам; 

алагеуім;|朝三～四 ақымақ ету; ақымақ 

етіп кету; ақымақ қылу; алдау. ②  

соңы ： ～ 春 көктемнің соңы| ～ 年

жылдың соңы|天寒岁～қыстың соңы.③

(Mù)【зат.】 адамның есімі. 

【 暮 霭 】 mù’ǎi 【 зат. 】   ымырт 

мұнар ： ～ 沉 沉 ымырт мұнарға 

байлану|森林被～笼罩着，黄昏降临了 

орман күннің бату  ақшамына малынды. 

【暮春】 mùchūn【зат.】   көктемнің 

соңы. 

【暮鼓晨钟】mùɡǔchénzhōnɡ ғибрат 

болсын деп. 

【 暮 景 】 mùjǐnɡ 【 зат. 】①  кешкі 

көрініс.②кәрілік; қариялық;：桑榆～
жас жеткенде; қартайған шақта; 

қартайғанда. 

【暮年】mùnián【 зат.】   қартайған 

шақта：烈士～，壮心不已 азап шегуші 

қартайғанда кешірім сұрады. 

【暮气】 mùqì 【 зат. 】   торыққан 

мінез：～沉沉 түңілген көңіл күі кешу. 

【暮秋】mùqiū【зат.】  күздің соңы. 

【暮色】mùsè【зат.】ақшам; алагеуім; 
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алагөбе;：～苍茫 айнала қарауытып 

тұрды. 

【暮生儿】mù·shenɡr〈方〉【 зат.】 

әкесі қайтыс болғаннан кейін туған ұл 

бала. 

【暮岁】mùsuì 【зат.】①жылдың соңы.

②қартайғандық. 

【 穆   】  mù ① ибалы; инабатты; 

қадірлі;：静～ елеңсіз; мұңсыз; тып-

тыныш |肃～ықыласты.②(Mù)【зат.】  

адамның есімі. 

【穆斯林】mùsīlín【зат.】 Ислам діні. 

 

N 

 

nā 

 

那 nā【зат】фамилияға қолданылады. 

南 nā ［ 南 无 ］ (nāmó)  Будданы 

ардақтау; құрметтеу. 

ná 

 

拿 (拏 )ná①【ет.】    бір нәрсені алу, 

ұстау ： 他 手 里 ～ 着 一 把 扇 子 ол 

қолында желпуішті ұстап тұр |把这些东

西～走  осы нәрселерді алып кел.②

【ет.】  аулау; қағып алу; ұстау：～下

敌人的碉堡 жаудың блокгаузын ұстап 

алу | ～ 住 一 个 小 偷 ұрлықшыны 

ұстаңдар◇凭他多年的教学经验，这门

课他～得下来 оның оқыту тәжірибесі 

өте көп, осы пәнді ол алды .③【ет.】  

басып алу; қолға түсіру：～权 билеп-

төстеу; |～事 билікті басып алу|这事儿

你～得稳吗?осы істі нақты алдыңыз ба? 

④【ет.】   қиындату：这件事谁都干得

了，你～不住人 осы істі барлығы да 

істей алады, сен адамдарға қиыншылық 

жасама.⑤【 ет.】   орнату：～架子

маңыздану|～腔作势 белсенді әрекет 

жасау.⑥【ет.】  алу：～工资 жалақы 

алу|～一等奖 сыйлық ақы алу.⑦【ет.】  

әсер ету; ықпал жасау：这块木头让药

水～白了 бір ағаш кесегін алып одан ақ 

шәрбат жасау (жеміс суы) .⑧【 сөз 

алд. 】   немен ： ～ 尺 【 мөл. 】

размермен|～眼睛看 көзбен көру|～事

实证明 шындықты анық дәлелдеу.⑨

【сөз алд.】   ：别～我开玩笑 мені 

мазақтап күлкі қылмаңыз. 

【拿办】nábàn【ет.】   тәркілеу және 

сотқа беру ： 一 经 查 实 ， 立 即 ～
теңестіруден кейін міндетті қабылдап 

алыңыз. 

【 拿 大 】 ná ∥ dà 〈 方 〉【 ет. 】  

менсінбеу; ірісіну：他待人谦和，从

不～ол әрқашан да сыпайы, менсінбей 

тұрмайды|人家虚心求教，他倒拿起大

来了. 

【拿大顶】nádàdǐnɡ拿顶. 

【拿顶】ná∥dǐnɡ【ет.】  қолға тіреніп 

тұру. 

【拿获】 náhuò【 ет.】   ұстап алу; 

ұстау：将犯罪嫌疑人～归案 Күдіктіні 

тұтқынға алу. 

【 拿 架 子 】 nájià·ziкеудесін керу, 

көкірегін көтеру. 

【拿腔拿调】náqiānɡnádiào   біреуді 

менсінбеу; ірісіну. 

【拿乔】ná∥qiáo【 ет.】   мақтану; 

менменсу; тәкаппарлану. 

【拿权】 ná∥ quán【 ет.】   билікті 

иелену. 

【拿人】 ná∥ rén〈方〉①【 ет.】  

қамауға алу; тұтқындау; тұтқынға 

алу：别～了，没有你，我们也能干
сенсіз тұтқынға алмау. Біздің де 

қолымыздан келеді . ② 【 сын. 】  

кемсіту; қорлау; мұқату：他说评书特

别～оның ауызша айтуы өте кемсітеді. 

【拿事】ná∥shì【ет.】  басқару; иелік 

ету; иелік істеу：偏巧父母都出门了，

家里【жал.】个～的人也没有  осы 

жолы иелік ететін ешбір адам үйде 

болған жоқ. 

【拿手】náshǒu①【сын.】   бір істе 

мықты болу ：～好戏 басты рөл |～节

目 бағдарламада мықты болу|画山水画

儿他很～пейзаж суреттерін салуда ол 

өте мықты. ② 【 зат. 】  өз ісінің 

маманы：有～мықты жағы бар|没～
мықты жағы жоқ. 

【拿手好戏】náshǒuhǎoxì①басты рөл.

②дағдылы іс; үйреншікті іс. 

【拿手戏】 náshǒuxì【 зат.】   басты 

нөмір. 

【拿糖】ná∥tánɡ〈口〉【ет.】拿乔. 

【拿问】náwèn【ет.】  тұтқынға алып, 

жауап алу：革职～ жұмыс орнынан 

түсіру. 

【拿印把儿】 náyìnbàr  ресми түрде 

билік басында болу . 

【 拿 主 意 】 názhǔ·yi ұйғарылу; 

шешілу：究竟去不去，你自己～吧 

сонымен барасың ба бармайсың ба, өзің 

шеш. 

挐 ná 〈 书 〉 ① қатыстыру. ②
шатыстырып жіберу; шиеленістіріп алу. 

镎(鎿)ná【зат.】  Нептуний. 

 

nǎ 

乸 nǎ〈方〉ұрғашы (жануар, мал)：

鸡～тауық(母鸡). 

哪(那)nǎ【ес.】  қандай, қай.①：我们

这里有两位张师傅，您要见的是～

位 ?осы жерде екі Джаң мұғалім бар, 

сен қайндай мұғаліммен кездесуің 

керек? |这些诗里头～两首是你写的? 

Осы өлеңдердің қайсысын сіз 

жаздыңыз ② қайсы：什么叫吃亏，～

叫上算，全都谈不到.③кез келген：～

天有空你来我家坐坐  демалыс болған 

күні маған жолығып кет. ④ барлығы, 

барлық：你～天来都可以  қай күні 

келсең де болады.⑤ сұраққа жауапты 

білдіреді：没有革命前辈的流血牺

牲 ， ～ 有 今 天 的 幸 福 生 活 ? 

Революциялық қан төгістен кейін 

қалайша бүгін бақытты өмір кешеміз. 

【哪个】nǎ·ɡe【ес.】 ① қандай?：你

们 是 ～ 学 校 的 ? Сендер қай 

мектептенсіндер?②〈方〉кім?：～敲

门? Кім есікті қақты? 

【哪会儿】nǎhuìr【ес.】  ①  қашан? 

Қай уақытта?：你是～从广州回来的? 

Сен қашан Гуанджоудан келдің|这篇文

章～才能脱稿 ? Бұл мақала қашан 

жазылды? ②  қашан? Кез келген 

уақытта ：赶紧把粮食晒干入仓，说不

定～天气要变 астықты тез арада қаттап 

тастау қажет, ауа райы кез келген 

уақытта бұзылуы мүмкін |你要～来

就～来 қашан келгің келсе, сонда кел. 

【 哪 里 】 nǎ·lǐ 【 ес. 】  ①  қайда? 

Қайдан? ： 你 住 在 ～ ?сен қайда 

тұрасын |这话你是从～听来的 ?осы 

туралы қайдан білдіңіз? ②  қайда?：农

村和城市，无论～，都是一片欣欣向荣

的气象 ауыл немесе қала , қайда болса 

да жақсы ауа райы бар|她走到～，就把

好事做到～оны қайда жіберсеңде істі 

сонда тындырып келеді .③ бір жерде：

我好像在～见过他 мен оны бір жерде 

көрген сияқтымын.④：这样美好的生

活，～是过去能想到的 ? Сондай 

керемет өмір, қалайша өткен туралы 

ойлауға болады?|～知道刚走出七八里

地，天就下起雨来了? Біз қайдан білдік 

онда жеті сегіз киллометр жүру керек 

екендігін жіне жаңбыр лезде 

жауатынын? ⑤谦辞，用来婉转地推辞

对自己的褒奖：“你这篇文章写得真

好!”“～，～!” осы мақала өте жақсы 

жазылған! Қайдағы! Қайдағы! 

【哪门子】nǎmén·zi〈方〉【ес.】   не? 

Қандай? ：好好儿的，你哭～呀 ? 

Жақсы, сен неге жылайсың? 

【哪怕】 nǎpà【 жал.】   болса да; 

болса-болсын：～他是三头六臂，一个

人也顶不了事 ол кім болса да, осы іске 

шамасы келмейді| 衣服只要干净就

行，～是旧点儿  таза киім болады, 

ескісі де болса бола берсін. 

【哪儿】nǎr〈口〉【ес.】 қайда?：你

上 ～ 去 ?сен қайда көтеріліп бара 

жатырсың|～有困难，他就出现在～ 

қайда қиыншылық болсын, ол сол 

жерде көрінеді|当初～会想到这些荒地

也能长出这么好的庄稼 ? Егер мен 

білетін болсам осы үстір жерде 

осындай жақсы егін шығатынын. 

【哪些】nǎxiē【ес.】  қандай?：这次

会议都有～人参加 ? Осы кездесуге 

қандай адамдар қатысты |你们要讨论～
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问 题 ? Сендер қандай мәселені 

талқылайсындар? 

【哪样】nǎyànɡ(～儿 )【ес.】қандай, 

қай, деген секілді сұрау есімдігін 

жасайтын сөз.  

 

nà 

那 -1 nà【 ес.】  ① a)анау, сол; сонау, 

ол：～老头儿 анау қарт адам |～棵树

анау ағаш|～两棵树 анау екі ағаш|～地

方 сол жер|～时候 сол уақытта.b)：～

是谁?анау кім|～是邻居的 ол көршіміз 

|～是我的两个朋友 олар менің екі 

жақсы досым|～是 1937年 ол 1937 жыл 

еді ғой .②бұл; мұны; осы：说这道～的

ананы-мынаны айту|看看这，看看～，

真有说不出的高兴  анаған, мынаған 

қараған болып, қуанғанын айтқысы 

келмейді. 

那-2nà【жал.】 “那么” осылай：～就

好好儿干吧! Сен осылай жақсы жұмыс 

істе! 

【那达慕】nàdámù【зат.】   дәстүрлі 

моңғол халқының мерекесі «надом». 

【 那 个 】 nà·ɡe 【 ес. 】  ①  анау, 

сонау：～院子里花草很多 анау аулада 

гүлдер өте көп|～比这个结实点儿 анау 

мынаған қарағанда мықтырақ.②ана бір; 

анау; ол; сол;：那是画画儿用的，你

要～干什么?ол суретке қажет, сен соны 

істейсің ба?| 你别为～担心，不会出事

儿  сен оған уайымдама, ұсақ түйек 

емес.③сол дәрежеге дейін; сонша：他

干得～欢哪，就甭提了! Оның істегені 

соншалық қызық, еске салу қажет емес 

|瞧你们～嚷嚷，安静点吧 ! Сенің 

ақырғаның соншалық, кішкене 

тыныштал! ④ 〈 口 〉  ондай емес, 

бұрыңғыдай емес  ：你刚才的脾气也

太～了 (=不好 ) қазір сенің мінезің 

ондай емес |他这人做事，真有点～(=不

应 当 ) өзінің іс әрекеттерінде ол 

бұрынғыдай емес. 

【那会儿】nàhuìr〈口〉【ес.】  ：记

得～他还是个小孩子 оның кішкетай 

кездері есімде |到了～，农业就全部机

械化了.也说那会子. 

【那里】nà·lǐ【ес.】  сонда,анда 出产

香蕉和荔枝 сонда банан және личиді 

өндіреді|我刚从～回来 мен жаңа ғана 

сол жақтан келдім|他们～气候怎么样?  

Сендерде онда климат қандай? 

【 那 么 】 ( 那 末 )nà·me ① 【 ес. 】  

сондайлық; сонша; соншама：我不好

意思～说 кешіріңіз менің соншама 

айтқаныма| 像油菜花～黄 сурепица 

(Brassica campestris L.) гүлдер суреті 

соншалықты сары| 来 了 ～ 多 的 人

соншама көп адам келді. ②【 ес. 】  

шамамен：我只见过他～一两次 оны 

көргеніме шамамен екі рет.③【жал.】  

сонымен; сөйтіп; сүйтіп：，～你打算怎

么办呢? Сонымен сен не шештің? |如果

你认为可以这么办，～咱们就赶紧去办

吧 ! Егер сендер осыған келісетін 

болсаңдар, сөйтіп, барлығымыз лезде 

солай  істейік!  

【 那 么 点 儿 】 nà·mediǎnr 【 ес. 】  

соншалықты аз：～东西，一个箱子就

装 下 了 заттар соншалықты аз, бір 

тоңазытқышты сатып алды|～事儿，一

天就办完了 жұмыс соншалықты аз бір 

күде бітіруге болады. 

【那么些】nà·mexiē【ес.】  соншама 

көп：～书，一个星期哪看得完 ? 

Соншама көп кітап, қалайша бір 

жұмада оқып бітіруге болады? 

【那么着】nà·me·zhe【ес.】  сонымен; 

сүйтіп：你再～，我可要恼了 !егер 

сүйтіп тағыда істесең, мен ренжимін. 

【 那 摩 温 】 nàmówēn 【 зат. 】   

температура үйкелісі. 

【 那 儿 】 nàr 〈 口 〉【 ес. 】  ①

қашан?：～的天气很热 қашан ауа райы 

ыстық болады.②  сол уақыттан：打～

起，他就每天早晨用半小时来锻炼身体 

сол кезден бастап. Ол күнде ерте жарты 

сағат бойы денесін шынықтыра 

бастады. 

【那些】nàxiē【ес.】  анау：奶奶爱把

早年间的～事儿讲给孩子们听  әже 

ертеде болған анау оқиғалар жайында 

балаларға айтуды жақсы көреді. 

【那样】nàyànɡ(～儿)【ес.】  осындай; 

сондай, соншалықты：～儿也好，先试

试再说 осылай жақсы болар, алдымен 

ойланып, сосын айтуға|他不像你～拘谨
ол сен сияқты соншалықты қатал емес|

这个消息还没有证实，你怎么就急得～

儿了! Бұл жаңалық әлі нақты емес, сен 

неге сонша қабылжып тұрсың 

【那阵儿】nàzhènr〈口〉【ес.】   сол 

уақытта; сонда：刚才～，好大的雨

呀!жаңа ғана қатты жаңбыр жауды|昨天

吃晚饭～，你上哪儿了?кеще кешкі ас 

сол уақытта даяр болды, қайда кеттің? |

等到放假～，咱们去泰山旅游 қысқы 

демалысты сол кезде тосып, біз тауға 

саяхатқа бардық. 

呐 nà［呐喊］(nàhǎn)【ет.】  ұрандау; 

ұран салу. 

纳 1(納)  қабылдау：出～қабылдап алу|

闭门不～ қабылдаудан бас тарту. ② 

тыңдау ： ～ 降 капитуляцияны 

қабылдау| 采 ～ мойындау; тану. ③
рақаттану; рақаттандыру; 

сайрандау：～凉  суықпен рахаттану.

④ ：～入正轨 дұрыс жолмен жүру.⑤

【ет.】   енгізу; кіргізу：～税 салық 

төлеу|～粮 астық өткізу; астық тапсыру.

⑥ (Nà) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

纳 2(納)nà【ет.】  жабыстыру; тігу：～

鞋底子 ұлтанды тігу. 

【纳彩】nàcǎi【ет.】қалың мал, қыз 

кәдесі.  

【纳粹】Nàcuì【зат.】  нацист (герман 

фашисі) 

【 纳 福 】 nàfú 【 ет. 】   жырғау, 

әрекетсіздік. 

【纳贡】nà∥ɡònɡ【ет.】  алым салық 

беру ： 称 臣 ～ кішкентай мемлекет 

үлкен мемлекетке алым салық беру. 

【纳罕】 nàhǎn【 сын.】   таңқалу; 

таңырқау：他一看家里一个人也没有，

心 里 很 ～ ол үйге барғанда ешкім 

болған жоқ, ол өте таңқалды. 

【纳贿】nàhuì【ет.】①  біреуге пара 

беру.②парақорлық. 

【纳谏】nàjiàn【ет.】  кеңеске құлақ 

салу. 

【纳凉】nàliánɡ【 ет.】   ләззаттану; 

мамырлау; ： 在 树 下 ～ орманда 

рахаттану. 

【纳粮】nà∥liánɡ【ет.】  астық өткізу; 

астық тапсыру. 

【纳闷儿】 nà∥mènr〈口〉【 ет.】 

екілену, ойға бату,  ойға шому：他听说

有上海来的长途电话找他，一时想不出

是 谁 ， 心 里 有 些 ～  / Шанхайдан  

телефон шалып өзін іздеп жатқанын 

естігелі бері, кім екенін білмей мазасы 

кетті.  

【纳米】nàmǐ【мөл.】  нанометр. 

【 纳 米 材 料 】 nàmǐcáiliào 

наноматериалдар. 

【纳米技术】nàmǐjìshù нанотехнология. 

【 纳 米 科 学 】 nàmǐkēxué  

нанотехнология ғылым саласы. 

【纳聘】nà∥pìn【ет.】  қалыңдықтың 

үйне тойға дейін сыйлықтар жіберу 

дәстүрі. 

【 纳 妾 】 nà ∥ qiè 【 ет. 】  күңді 

(шапқыншылықтан, жаугершіліктен 

қолға түсіп, біреудің үйінде тұрған 

еріксіз әйел) алу. 

【纳入】nàrù【ет.】енгізу, кіргізу:|～计

划/ жоспарға енгізу. 

【纳税】nà∥ shuì【ет.】  жарна алу, 

салық алу：依法～ заң бойынша салық 

төлеу. 

【纳税人】nàshuìrén【зат.】    салық 

төлеуші. 

【纳西族】Nàxīzú【зат.】  Наси ұлты. 

 

【 纳 降 】 nàxiánɡ 【 ет. 】  

капитуляцияны қабылдау. 

钠 ( 鈉 )nà 【 зат. 】   химияялық зат 

«натрий». 

【钠灯】nàdēnɡ【зат.】  натрий шамы. 

衲 nà①жамау; жамау салу; құрау：百～

衣 монахтың тесік киімі|百～本  әр 

түрлі басылымдардың жинағы.②монах 

киімі：老～ескі монах киімі. 

娜 nà① шетелдік аттарда жазылады.②
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(Nà)【зат.】  фамилияға қолданылады. 

捺 nà①【 ет.】   басып алу; басып 

қалу：～手印 қолтаңбаны басып алу.②

【ет.】  езу; жаншу; сығу：～着性子

өзіңді тыю. ③ ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

каллиграфияның  шалқаймалы оң 

сызықтары. 

 

nǎi 

乃(迺、廼)nǎi〈书〉①【үс.】  болу; 

болып табылу：《红楼梦》～一【ес.】

奇书  «Хунлоумың» ғасырдың керемет 

кітабы.②【жал.】   ондай жағдайда; 

онда; олай болса：因山势高峻，～在

山腰休息片时 тау биік , олай болса тау 

беткейінде демала тұрайық .③【ес.】   

сенікі, сенің：～父 сенің әкең|～兄 

сенің ағаң. 

【乃尔】nǎi’ěr〈书〉【ес.】   осыған 

ұқсас：何其相似～ соншалықты соған 

ұқсас! 

【乃至】nǎizhì【жал.】  әуел десең, 

тұрмақ; тіпті：他的发明，引起了全

国～国际上的重视   оның ашуы тек 

елімізді ғана емес, халықаралық 

қауымдастықтың да көңілін аударды. 

奶 (嬭 )nǎi①〈方〉【 зат.】   емшек; 

омырау.②【зат.】  сүт：牛～сиыр сүті 

|羊～ ешкі сүті .③【 ет.】   емшек 

беру：～孩子 балаға емшек беру. 

【奶茶】nǎichá【зат.】   сүт қосылған 

шәй. 

【奶疮】nǎichuānɡ【зат.】  емшек ісу; 

желінсау. 

【奶粉】nǎifěn【зат.】  құрғақ сүт. 

【奶酒】nǎijiǔ【зат.】  айран. 

【奶酪】nǎilào【зат.】 ірімшік. 

【奶妈】nǎimā【зат.】  сүт ана. 

【奶毛】nǎimáo(～儿 )〈口〉【 зат.】
қарын шаш (жаңа туған баланың 

басындағы шаш). 

【奶名】nǎimínɡ(～儿)【зат.】  ерке ат, 

сәби күнгі есім. 

【奶奶】nǎi·nɑi【зат】①〈口〉әже.②

〈口〉қарт әйел.③〈方〉ана. 

【奶娘】nǎiniánɡ〈方〉【зат】сүт ана. 

【奶牛】nǎiniú【зат】сауын сиыр. 

【奶皮】nǎipí(～儿)【зат.】 қаймақ. 

【奶声奶气】nǎishēnɡnǎiqì(～的)  сәби 

тілі, бала былдыры, кішкентай 

балалардың тәтті дауысы. 

【奶水】nǎishuǐ〈口〉【зат.】  сүт. 

【奶头】nǎitóu(～儿)【зат】①〈口〉

омырау, емшек, мама.②емізгек; емізік. 

【奶牙】nǎiyá【зат】сүттіс. 

【奶羊】nǎiyánɡ【зат.】  сауын ешкі, 

сүт ешкі. 

【奶油】 nǎiyóu 【 зат. 】 сүт майы,  

сарымай. 

【奶油小生】 nǎiyóuxiǎoshēnɡ. әйел 

сияқты еркек, қызтеке. 

【奶罩】 nǎizhào【 зат】 омырауқап, 

емшекқап. 

【奶子】nǎi·zi【зат】①〈口〉сүт .②

〈 方 〉 емшек. ③ 〈 方 〉 асыраушы 

немесе ана. 

【奶嘴】nǎizuǐ(～儿)【зат.】  емізгек; 

емізік. 

氖 nǎi 【 зат. 】   неон (химиялық 

элемент). 

【氖灯】nǎidēnɡ【зат.】  неон шамы. 

倷 nǎi〈方〉【ес.】  есімдік .сен , сіз. 

 

nài 

奈 nài①шыдау, төзу, табанды болу ②

амал қылу, лаж табу ③ не істесем 

екен?қайтсем екен? | 怎～ не сітеуге 

болады?. ② 〈 书 риторикалық 

сұрақтарда қолданылады. ③ (Nài)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【奈何】nài∥hé①【ет.】неге, не үшін,  

не істеуге болады? ： 无 可 ～

дәрменсіз| ～ 不 得 ешнәрсе істеуге 

болмайды.②〈书〉【ес.】  қалайша?：

民不畏死，～以死惧之 халық өлімнен 

қорыққан жоқ, қалайша өлімнен 

қорыққан жоқ ?③【ет.】  қайтіп? ：凭

你怎么说，他就是不答应，你又奈他何! 

Сен қалай айтсаң ол келіспейді, сен 

оған не істейсің! 

柰 nài құм алма (қытай алмасы, ағыл.: 

malus prunifolia borkh.). 

耐 nài 【 ет. 】  ① қарсы тұра алу, 

шыдастық беру②  шыдау, төзу, сабыр 

қылу: ～火砖 отқа төзімді кірпіш③

үйлесу, көну, ④риза болу, қанағаттану

⑤ сақалын қырып тастау (көне 

қытайдағы жазаның бір түрі)⑥  сен, сіз  

【耐烦】nàifán【 сын.】   шыдамды, 

төзімді：见你迟迟不来，他已经等得

不～了 кездесуге сен келмедің , оның 

сені тосуға шыдамы жетпеді. 

【耐火材料】nàihuǒcáiliào  отқа төзімді 

бұйымдар. 

【耐久】nàijiǔ【сын.】  бекем; берік; 

мықты：坚固～берік орнықтыру. 

【 耐 看 】 nàikàn 【 сын. 】  

қызықтыратын; қызықтырғыш：书中的

插图精美～кітаптың ішіндегі суреттер 

өте қызықтырғыш. 

【耐劳】nài∥ láo【ет.】   шыдамды; 

іждағатты：吃苦～  қиыншылықтарды 

шыдамдылықпен төзе білу. 

【耐力】 nàilì 【 зат. 】   төзімділік; 

шыдамдылық：长跑能锻炼～  алыс 

қашықтыққа жүгіріп өту үшін  

шыдамдылық керек . 

【 耐 人 寻 味 】 nàirénxúnwèi терең 

мағынаға ие болу, өте қызықты болу. 

【 耐 心 】 nàixīn ① 【 сын. 】  

шыдамды：～说服 шыдамдылықпен 

иландыру|只要～地学，什么技术都能

学会 бас көтермей оқу қажет, кез келген 

ғылымды оқып үйренуге болады. ②

【зат.】  төзімділік ：你怎么一点儿～

也没有 сенің неге кішкене де болса да 

шыдамдылығың жоқ？ 

【 耐 性 】 nàixìnɡ 【 зат. 】  

шыдамдылық：越是复杂艰巨的工作，

越需要～  міндет қиын болған сайын, 

соншалықты шыдамдылық көп қажет. 

【耐用】nàiyònɡ【сын.】 төзімді. 

能 nài①〈书〉同“耐”.②(Nài)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

萘 nài【 зат】①    нафталин ② (Nài) 

фамилияға қолданылады. 

鼐 nài〈书〉大鼎. 

褦 nài［褦襶］(nàidài)〈书〉【сын.】  

әдепсіз; долаң. 

 

nān 

囡(囝)nān〈方〉【зат】① бала：小～

кішкентай бала|男小～ұл бала|女小～

қыз бала.②қыз бала：她有一个儿子一

个～оның бір ұл баласы бар. 

【 囡 囡 】 nānnān 〈 方 〉【 зат. 】  

кішкентай балаларды кейде осылайша 

атайды. 

nán 

男-1nán ①【сын.】  еркек жыныс：～

学生 ер бала оқушы.②ұл бала：长～ 

ұлкен ұл бала. ③ (Nán) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

男-2nán «нань» титулы ：～爵 барон. 

【男盗女娼】 nándàonǚchānɡ нағыз 

оңбаған, барып тұрған жексұрын. 

【男儿】nán’ér【зат.】 еркек：好～志

在四方  алыс жерлерге барып жұмыс 

істеу нағыз еркектің жұмысы. 

【 男 方 】 nánfānɡ 【 зат. 】   күйеу 

жағынан. 

【男家】 nánjiā【 зат.】    күйеудің 

отбасы. 

【 男 科 】 nánkē 【 зат. 】  урология,  

андрология. 

【 男 男 女 女 】 nánnánnǚnǚ 【 зат. 】   

ерлер мен  әйелдер ：大街上，～个个

都 衣 着 整 齐  көшедегі ерлер мен 

әйелдердің барлығы бірдей киініп тұр. 

【男女】nánnǚ【зат】① ер мен әйел：

青年～жас жігіттер мен қыздар|～平等 

әйелдер мен ерлердің теңдігі|～老少 / 

жұрттың бәрі, қарттар мен жастар,  

 

әйелдер мен ерлер, .②〈方〉  қыз 

балалар мен ұл балалар. 

【男人】nánrén【зат.】  еркек. 

【男人】 nán·ren〈口〉【 зат】丈夫
(zhànɡ·fu) күйеу, жұбай. 

【 男 生 】 nánshēnɡ 【 зат 】 ①  ұл 

оқушылар.②〈方〉бозбала. 

【男声】 nánshēnɡ【 зат.】    еркек 

дауысы. 

【男士】nánshì【зат.】жігіт, ер, азамат,  
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【男性】nánxìnɡ【зат.】 ер жынысты. 

【男友】nányǒu【зат】①боздақ; жігіт; 

ұлан. ② әйел соңынан жүруші; қыз 

соңынан жүруші. 

【男子】 nánzǐ 【 зат. 】  ер,  еркек 

жынысы. 

【男子汉】 nánzǐhàn【 зат.】  жігіт,  

еркек：我们村的妇女干起活儿来，赛

过～  біздің ауылдағы әйедер жұмыс 

істеп, еркектерден озып шықты. 

南 nán【зат.】①   оңтүстік ：～边儿

оңтүстік жақ |～头儿 оңтүстік өлке|～

方 оңтүстік |～风 оңтүстік жел|山～

таудың оңтүстігі | 坐 北 朝 ～ орын 

оңтүстік солтүстікке қарайды . ② 

оңтүстік аймақ ： ～ 味 оңтүстіктің 

дәмі|～货 оңтүстік жақтың тауары.③

(Nán)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【南半球】nánbànqiú【зат.】  оңтүстік 

жарты шар. 

【 南 梆 子 】 nánbānɡ·zi 【 зат. 】  

музыкалық драммада арияны айтудағы 

оңтүстік жақтың стилі. 

【南北】 nánběi【 зат 】方位词 .① 

оңтүстік және солтүстік.② оңтүстіктен 

солтүстікке：这个水库～足有两千米
бұл су қоймасы оңтүстіктен солтүстікке 

қарай  екі мың км созылған. 

【 南 北 朝 】 Nán-BěiCháo 【 зат. 】  

оңтүстік-солтүстік династиялар кезеңі. 

【南边】nán·biɑn【зат】①оңтүстік.② 

оңтүстік жақ; оңтүстік өлке. 

【南昌起义】Nánchānɡ Qǐyì  Наньчан 

көтерілісі. 

【南朝】NánCháo【 зат.】   оңтүстік 

патшалықтар династиясы. 

【南斗】nándǒu【зат】斗(dǒu) Қауыс 

(шоқжұлдыз). 

【南豆腐】nándòu·fu【зат.】  бұршақ 

ұнынан жасалған ірімшік. 

【南非】NánFēi【 зат】①  Оңтүстік 

Африка. ② (Nánfēi) оңтүстік Африка 

мемлекеттері. 

【南瓜】nán·ɡuā 【зат】①қытайлық 

асқабақ.② қарапайым асқабақ. 

【 南 国 】 nánɡuó 〈 书 〉【 зат. 】  

Қытайдың оңтүстік аймақтары. 

【南寒带】nánhándài【зат.】  оңтүстік 

суық белдеу. 

【南胡】 nánhú 【 зат. 】   «наньху» 

музыка аспабы. 

【南回归线】 nánhuíɡuīxiàn【 зат.】  

Козерог тропигі (оңтүстік тропик). 

【南货】nánhuò【 зат.】   Қытайдың 

оңтүстік жақтарынан гастрономия. 

【南极】 nánjí 【 зат 】①  оңтүстік 

полюс .② Оңтүстік Полюс. 

【南极圈】nánjíquān【зат.】  оңтүстік 

поляр шеңбері. 

【南柯一梦】nánkēyīmènɡ   түс сияқты 

жоқ болып кету . 

【南面】nánmiàn【ет.】  оңтүстік жақ. 

【 南 面 】 nán·miàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

оңтүстік жақтағы өлке. 

【南明】nánmínɡ【зат.】 оңтүстіктегі 

Минь Династиясы. 

【南欧】 nán u【 зат.】   оңтүстік 

еуропа. 

【南齐】nánqí【зат.】   Оңтүстік Ци 

Династиясы. 

【南腔北调】nánqiānɡběidiào  оңтүстік 

пен солтүстіктің диалектерінің 

қосылуы нәтижесінде пайда болған 

адамға түсініксіз бүлінген тіл 

(түсініксіз сөздер). 

【 南 曲 】 nánqǔ 【 зат 】 ① оңтүстік 

музыкалық драмма. ②  оңтүстіктің 

әуендері. 

【南式】 nánshì【 сын.】   оңтүстік 

менталитет：～盆桶 оңтүстік стильмен 

жасалған ыдыс|～糕点  оңтүстік тәтті 

тоқаш. 

【南宋】NánSònɡ【 зат.】   оңтүстік 

Сунь династиясы. 

【南糖】 nántánɡ【 зат.】   оңтүстік 

аймақтардың тәттілері. 

【南纬】 nánwěi【 зат.】    оңтүстік 

ендік.  

【 南 味 】 nánwèi( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

оңтүстіктегі тағамдардың дәмі. 

【南温带】nánwēndài【зат.】  оңтүстік 

жылы поясы. 

【南戏】 nánxì 【 зат. 】   «наньси» 

теотры, оңтүстіктің  драмасы, вэньчжоу 

жанры. 

【南下】 nánxià 【 ет. 】  оңтүстікке 

аттану：近日将～广州 жақын күндерде 

Гуанчжоуға барамыз. 

【南亚】NánYà【зат.】  оңтүсік Азия. 

【南洋】Nányánɡ【зат】① Қытайдың 

оңтүстік провинциялары. ②  оңтүстік 

теңіз мемлекеттері. 

【南音】 nányīn【 зат】①   оңтүстік 

акцент. ②  оңтүстік аймақтардың 

музыка өнері. 

【南辕北辙】nányuánběizhé  қойылған 

мақсатпен толық қарама қайшылықта 

болу; қайшы келу;  кесе көлденең жүру. 

【南针】nánzhēn【зат】指南针. 

难(難)nán①【сын.】   қиын, күрделі, 

мүшкіл, ауыр：～免 болмай қалмайтын; 

шарасыз |～办| мүмкін емес笔画多的字

很～写 бояу жаққышпен жазу қте ұиын|

这条路～走 бұл жолмен жүру өте қиын.

②【ет.】  қиыншылықты сезіну：这一

下子可把我～住了 бұнымен маған өмір 

сүруге қиын.③жағымсыз; жайсыз：～

听 тыңдауға жарамсыз|～看 қарауға 

сүйкімсіз. 

【 难 熬 】 nán’áo 【 сын. 】   төзе 

алмастық; шыдай алмау：饥饿～ қиын 

аштық. 

【难保】 nánbǎo【 ет.】   кепіл бола 

алмау：今天～不下雨  ертең жаңбыр 

болмайтынына кепіл беруге болмайды. 

【难缠】nánchán【сын.】  қиын; ауыр. 

【难产】nánchǎn【ет.】①қиын босану 

(әйелдің).②  сәті болмау. 

【难处】nánchǔ【сын.】   сыйымсыз; 

сыйыспайтын; шәлкес：他只是脾气暴

躁 些 ， 并 不 算 ～ ол кішкене қызу 

мінезді адам, бірақ оны сыйыспайтын 

адам деуге болмайды. 

【 难 处 】 nán·chu 【 зат. 】  

қиыншылық ：各有各的～ әр түрлі 

қиыншылықтар. 

【难当】 nándānɡ 【 ет. 】① шамасы 

келмеу：～重任 үлкен жауапкершілікке 

шамасы келмеу.②  қабылжу：羞愧～
қатты ұылу. 

【难道】nándào【үс.】  ба; бе; ма; ме; 

па; пе; рас па?; шын ба?: 他们做得

到，～我们就做不到吗?也说难道说 

егер олар істей алса, неге біз бұны істей 

алмаймыз 

【难得】nándé【сын】①  оңай емес ：

人才～өте сирек талант |灵芝是非常～

的药草 жапондық трутовик өте сирек 

кездесетін өсімдік . ②  өте сирек 

жағдайларда ：这样大的雨是很～遇到

的  осындай қатты жаңбыр өте сирек 

кездеседі . 

【 难 点 】 nándiǎn 【 зат. 】  

қиыншылықтар ： 突 破 ～
қиындықтардан төзу. 

【难度】nándù【зат.】   қиыншылық 

дәрежесі ： ～大  үлкен қиыншылық 

дәрежесі. 

【 难 分 难 解 】 nánfēnnánjiě ① бөліп 

тастау қиын. 

【难分难舍】nánfēnnánshě  айырылысу 

қиын. 

【 难 怪 】 nánɡuài ① 【 үс. 】 

таңданатыны жоқ：～他今天这么高

兴，原来新机器试验成功了 ол бүгін 

соншалықты қуынышты екеніне 

таңданатын еш нәрсе жоқ, жаңа 

аппараттар тестілеуден сәтті өтті. ②

【ет.】  кінәлау керек емес：这也～别

人 басқа адамдарды кінәлау қажет емес.  

【难关】nánɡuān【зат.】  ең қиын кез; 

үлкен қиыншылық ： 突 破 ～ қиын 

кезеңнен өту| 攻 克 一 道 道 ～ қиын 

жолдан өту. 

【难过】nánɡuò【сын】①  өмір сүру 

қиын：那时家里人口多，收入少，日

子真～қазір отбасында адам көп, кіріс 

өте аз, өмір сүру қиындады.② жаны 

ашу：肚子里～得很|他听到老师逝世的

消 息 ， 心 里 非 常 ～ ол мұғалімнің 

қайтыс болғанын естіп уайымға батты . 

【难解难分】nánjiěnánfēn дау-дамайты 

тоқтатуға мүмкін емес. 

【难堪】nánkān①【ет.】   азаптану; 

бейнетті：～重负 үлкен ауыртпалық |
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天气闷热～  қатты ыстық тұрды.②

【сын.】  масқара болу; ұятқа қалу：他

感 到 有 点 ～， 微 微 涨红了 脸 ол 

қымсынып қызарып кетті. 

【难看】 nánkàn【 сын】① көріксіз, 

сиықсыз, әдемі емес：这匹马毛都快掉

光了，实在～ / аттың құйрық-жалы 

түсіп,  көріксіз болып қалды.② ұят：小

伙子干活儿要是比不上老年人，那就

太～了 жас жігіттің қарт адам құрлы  

жұмыс істей алмауы  ұят-ақ. ③

қалыптан тыс; қалыпсыз：他的脸色

很～，像是在生气  оның түрі жаман 

болып кетіпті, ренжіп тұрған сияқты. 

【难免】nánmiǎn【сын.】  ада болмау, 

сақ болмау：没有经验，就～要走弯路/ 

тәжірибесіз болғандықтан, бұрыс 

кетуден сақ бола алмадым. |搞新工作，

困难是～的 / жаңа қызмет болғасын, 

қиыншылық болмай қоймайды. 

【难能可贵】nánnénɡkěɡuì. Оңай емес, 

жеңіл емес, аз олжа емес: 过去草都不

长的盐碱地，今天能收这么多粮食，的

确～ /бұрынғы зәйкеш жерден биыл 

осындай өнім алудың өзі оңай емес. 

【难忍】nán rěn. Шыдағысыз, төзгісіз, 

көнгісіз.  

【难人】nánrén.①【ет.】қиын, күрделі, 

шетін：这种～的事，不好办/осы шетін 

шаруаны шешу мүмкін емес.②【зат.】  

болмай қалмайтын; шарасыз：有问题

我们帮助你解决，决不叫你做～
мәселең  болса біз саған оны шешуге 

көмектесеміз, сен шешуге болмайды  

деп ойлама. 

【难色】nánsè【зат.】  қам жеген кейіп. 

【难舍难分】nánshěnánfēn айырылысу 

өте қиын. 

【难事】nánshì【зат】бөгет; кедергі; 

қиыншылық：天下无～，只怕有心人
қол жетерліксіз іс жоқ, тек мақсаткер 

оған жете алады. 

【难受】 nánshòu【 сын】①  өзіңді 

жаман сезіну：浑身疼得～ дене қатты 

ауырып, өзіңді жаман сезіну. ②

уайымдау ：他知道事情做错了，心里

很～ол іс дұрыс орындалмаған екенін 

біледі, жүрегі қатты уайымдады. 

【难说】 nánshuō【 ет.】①   айтуға 

қиын：他什么时候回来还很～ олар 

қашан келетінін айтқан жоқ.②  қалай 

айтсам екен...：你就照着事实说，没有

什么～的  сіздің айтқаныңызға қарай, 

қалай айтуға білмеймін. 

【难题】nántí【зат.】  қиын мәселе：

出～қиын міселе пайда болды|【сан.】

学～математиканың қиын сұрағы. 

【难听】nántīnɡ【сын】①жағымсыз; 

үндеспейтін (дыбыс)：这个曲子怪声怪

调的，真～осы  өлеңнің әдеттен тыс 

дыбысы мен әуені шыныменде 

тыңдауға жағымсыз.② бейпіл; дөрекі; 

өрескел ：开口骂人，多～  ұрысу 

қандай өрескелдік!③жарамсыз; келіссіз; 

ұят：这种事情说出去多～осы істі айту 

ұят! 

【难为】 nán·wei 【 ет. 】① мәжбүр 

ету：她不会唱歌，就别再～她了 ол 

өлең айта алмайды, қайтадан 

мәжбүрлеудің қажеті жоқ.②  егер олай 

болса..., не болар еді ：一个人带好十多

个孩子，真～了她 бір адам он баланы 

алып келді, егер ол болмаса не болар 

еді .③алғыс айту; рақмет айту: 车票也

替我买好了，真～你呀 автобус билетін 

менаған сатып алдың, саған үлкен 

рахмет . 

【难为情】nánwéiqínɡ【сын】①ұят：

别人都学会了，就是我学不会，多～啊 

басқалар оқып шықты, мен ғана оқи 

алмадым, қатты ұялдым!②апалақтасу; 

қымсыну ： 不 答 应 吧 ， 又 有 点 ～
келіспеймін , кішкене қымсынып 

тұрмын. 

【难兄难弟】nánxiōnɡ-nándì біріне бірі 

сай. 

【难言之隐】nányánzhīyǐn айтуға қиын 

нәрселер өте көп. 

【难以】 nányǐ 【 ет. 】  қиын ：～

【 сын】容 бейнелеуге қиын|～置信
сенуге қиын. 

【 难 于 】 nányú 【 ет. 】    істеуге 

қиын ： ～ 收 效 нәтижені шығару 

қиын|～启齿 әңгімені бастау қиын. 

喃 nán ［ 喃 喃 ］ (nánnán) 【 ел. 】  

мыңғырлау; мыңқылдау ： ～ 自 语 

ішіңнен мыңғырлау. 

 

 

nǎn 

 

赧( )nǎn ұялу (ұят екенін түсіну). 

【 赧 然 】 nǎnrán 〈 书 〉【 сын. 】  

ұялып：～一笑 ұялып күлу. 

【 赧 颜 】 nǎnyán 〈 书 〉【 ет. 】  

ұялғаннан қызару: ～汗下 ұялғаннан 

тері моншақтап ағу. 

腩 nǎn  белдеме ет; жон ет：牛～

сиырдың белдеме еті |鱼～ балықтың 

жон еті. 

蝻 nǎn【зат】蝗蝻. 

 

 

nàn 

 

难(難)nàn① апат：遭～апатқа тап болу 

|空～авиациялық апат |大～临头 қауіп 

төнді .② сұрау：非～кінәраттау|责～

кінәлау; сөгу; ұрсу |问～ шындықты 

іздеу. 

【难胞】nànbāo【зат.】   жәбірленген 

отандастар. 

【难民】 nànmín 【 зат. 】   босқын; 

қашқын. 

【难侨】nànqiáo【зат.】  эмигрант. 

【 难 兄 难 弟 】 nànxiōnɡ-nàndì 

бақытсыздыққа бірге ұшыраған жолдас. 

【难友】nànyǒu【зат.】  жолдас. 

 

nānɡ 

【囊揣】 nānɡchuài①【 сын】 көне; 

қаусаған.②“囊膪”-ға  қараңыз.. 

【囊膪】nānɡchuài【зат.】  май қабаты. 

囔 nānɡ［囔囔］ (nānɡ·nɑnɡ)【 ет.】  

міңгірлеу; мыңғырлау. 

 

nánɡ 

囊 nánɡ① қап; қапшық：药～ дәріге 

арналған қапшық| 皮 ～ былғары қап|

探～取物 оп оңай іс.② ：肾～ұма |胆～

өт қабы; өт іркілетін қалта.③〈书〉

капсула：～括 қапқа жинау. 

【 囊 空 如 洗 】 nánɡkōnɡrúxǐ 口  

қалтасында көк тиында жоқ. 

【 囊 括 】 nánɡkuò 【 ет. 】   қамту; 

қапсыра құшақтап алу：～四海 төрт 

теңізді қамтиды. 

【囊生】nánɡshēnɡ【зат.】  денсаулық 

капсуласы. 

【囊中物】 nánɡzhōnɡwù【 зат.】   іс 

оңғарылды. 

【囊肿】nánɡzhǒnɡ【зат.】   домбық; 

ісік. 

馕(饢)nánɡ【зат.】  жұқа нан; таңдыр 

нан; шелпек. 

 

nǎnɡ 

曩 nǎnɡ〈书〉бұрын; бұрында; ілгері 

уақытта; ілгеріде ： ～ 日 алдағы 

күндері|～年 алдыңғы жылы|～时 ілгері 

уақытта. 

攮 nǎnɡ【ет.】  түйреу; шаншу：～了

一刀 пышақ салу. 

【攮子】nǎnɡ·zi【зат.】  қанжар. 

馕(饢)nǎnɡ【ет.】 салу, тығу (тамақты 

ауызға) . 

 

nànɡ 

齉 nànɡ【сын.】 үні біту, мыңқылдақ; 

мыңқылдап сөйлейтін：受了凉，鼻子

发～  /суық тиіп,  мұрны мыңқылдап  

қалыпты. 

【 齈 鼻 儿 】 nànɡbír ① 【 сын 】
бырқылдау,  мұрнынан сөйлеу; 

мыңқылдау：他感冒了，说话有点～
оған суық тиіп қалыпты, мыңқылдап 

сөйлеп отыр. ②【зат.】   мыңқылдақ 

адам, маңқа. 

 

nāo 

孬 nāo〈方〉【сын】①жаман; нашар: 

这个牌子的电器最～ осы марканың 

электр бұйымдары жаман. ②
қорқынышты; үрейлі. 
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【 孬 种 】 nāozhǒnɡ 〈 方 〉【 зат. 】  

қорқақ адам. 

 

náo 

呶 náo 〈 书 〉 улап-шулау ： 喧 ～
шарылдау; шыңғыру. 

【 呶 呶 】 náonáo 〈 书 〉【 сын. 】  

тоқтамай сөйлеу беру ： ～ 不 休
құлақтың тынышын алу. 

【 】náonáo〈书〉【 ел.】гүр-гүр 

ету, дүр-дүр ету, дарылдау(бей-берекет 

сөйлеу). 

挠(撓)náo①【ет.】  қасу; тырнау：～痒

痒 қасыну; қышу; қышыну .②  бөгет 

жасау：阻～артқа тарту; асу бермеу; 

бөгет болу;. ③ иілдіру; ию; 

майыстыру ： 不 屈 不 ～ бетінен 

қайтпайтын; иілмейтін; қайыспас. 

【挠度】náodù【зат.】  бүгілу; майысу. 

【挠钩】náoɡōu【зат.】  ілгек; ілмек. 

【挠头】náotóu【 сын.】   не істерін 

білмей дағдару：这种事情真叫人～ 

бұл іс адамдарды қиналтты. 

【挠秧】náoyānɡ【ет.】  арам шөптен 

аршу; отау; шөптеу. 

峱(嶩)Náo Шаньдун провинциясындағы 

Наошань тауы. 

【硇砂】náoshā【зат.】  мүсәтір. 

【硇洲】Náozhōu【 зат.】   Научжоу 

аралы. 

铙 ( 鐃 )náo ①【 зат. 】   қоңырау. ②

кимвалық (көне музыкалық аспап).③

(Náo)【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【铙钹】náobó【зат.】  тәрелкелер. 

蛲(蟯)náo［蛲虫］(náochónɡ)【зат.】  

бәсір; бөсір; жылан құрт; үшкір құрт. 

猱 náo маймыл. 

 

nǎo 

垴 (堖 )nǎo〈方〉【 зат.】   кішкентай 

дөң：南～шаньси провинциясындағы 

Наньнао өлкесі| 沙 洲 ～ Чжаунан 

провинциясындағы жердің аты. 

恼(惱)nǎo①【ет.】  ренжу：～恨 өшігу; 

өштесу |你别～我 сен маған ренжіме!②

уайым-қайғыға салыну ： 烦 ～

жабырқаңқы; қоңылтақ |苦～ байғұс; 

бейшара |懊～кею; күйіну; қамығу. 

【 恼 恨 】 nǎohèn 【 ет. 】   өшігу; 

өштесу：我说了你不愿意听的话，心里

可 别 ～ 我  мен айтқан сөзді сен 

тыңдаған жоқсың, неге меннен өшіңді 

алып отырсың!? 

【 恼 火 】 nǎohuǒ 【 сын 】 ашулану; 

жеу;：大为～қатты залану. 

【恼怒】 nǎonù①【 сын】 ашулану; 

екілену：这些恶毒的攻击，使他十

分～оыс қаһарлы шабуылдар оны қатты 

ашуландырды. ②【 ет. 】   тітіркету; 

ұшықтыру：一句话～了他，于是再也

不和我说话了 бір сөз айтып ол қатты 

ызаланып кетті, менімен мүлдем 

сөйлескен жоқ . 

【恼人】 nǎorén【 сын.】   өкінішті; 

ренішті. 

【恼羞成怒】 nǎoxiūchénɡnù абыржу 

қаһарға айналды. 

脑(腦)nǎo①【зат.】  ми.②бас(tóu)：～

袋 бас |探头探～ айнала көз жіберу; 

ақырайту;.③【 зат.】   бас сүйек-ми 

тамырлары：人人【 ет.】～，个个

【ет.】手，大挖生产潜力 әр адамның 

миында, қолында өндірістік әулиет бар .

④  ：樟～ камфора |薄荷～ ментол 

(жалбыз иісті мөлдір дәрі). ⑤  

жабдықтар：针头线～тігін бұйымдары . 

【脑出血】  nǎochūxuè【зат.】   миға 

қан құйылу. 

【脑卒中】nǎocùzhònɡ【зат】卒中. 

【脑袋】nǎo·dɑi〈口〉【 зат】①бас, 

кәлла：秃～/ қасқа бас |耷拉着～бас 

сүйек.②脑筋 ес; жады; қатер：你的～

真好使，几十年前的事还能记得 сенің 

жадың өте жақсы, алдыңғы 

жылдардағы істер әлі есіңде. 

【脑袋瓜儿】nǎo·dɑiɡuār〈口〉【зат.】  

бас; кәллә. 

【 脑 电 图 】 nǎodiàntú 【 зат. 】  

электроэнцефалограмма. 

【脑干】nǎoɡàn【зат】ми бағанасы. 

【脑瓜儿】nǎoɡuār〈口〉【зат.】  бас 

миы. 

【脑海】 nǎohǎi 【 зат.】   жүректе, 

баста ：十五年前的旧事，重又浮上他

的～он жыл бұрын болған жағдай оның 

есіне түсті. 

【脑脊液】nǎojǐyè【зат.】  ми - арқа 

сұйықтығы. 

【脑际】nǎojì【зат.】  оймен; ойша. 

【脑浆】 nǎojiānɡ【 зат.】   ми; ми 

заттары. 

【脑筋】nǎojīn【зат】①  ой; түсінік; 

ұғыныс：【 ет.】～ миға салып көру; 

ойлап көру |他～好，多少年前的事还

记得很清楚 оның есте сақтау қабілеті 

өте жақсы, бірнеше жылдар бұрын 

болған нәрселер   әлі есінде.②  ой; 

түсінік：旧～ескі идеология |老～ескі 

түсінік|新～жаңа түсінік . 

【脑疽】nǎojū【зат.】  ми сыздауығы. 

【脑壳】nǎoké〈方〉【зат】头(tóu). 

【 脑 库 】 nǎokù 【 зат. 】   ми 

экспертизасы. 

【脑力】nǎolì【зат.】  ой; ой қабілеті. 

【脑力劳动】nǎolìláodònɡ ой еңбегі. 

【脑磷脂】nǎolínzhī【зат.】  кефалин 

химиялық заты. 

【脑满肠肥】  nǎomǎnchánɡféi  май 

басқан; семірген. 

【脑门儿】 nǎoménr〈口〉【 зат.】  

маңдай. 

【脑膜】nǎomó【зат.】  ми қабықшасы. 

【脑桥】nǎoqiáo【зат.】  мый көпірі,  

«варолиев» көпірі. 

【脑儿】nǎor【зат.】  ми：羊～ қой 

миы|豆腐～ /соядан жасалған айран. 

【脑勺】nǎosháo(～儿)〈方〉【зат.】  

желке; кежеге; шүйде：后～желке. 

【脑神经】nǎoshénjīnɡ【зат.】   мый  

жүйкесі. 

【 脑 栓 塞 】 nǎoshuānsè 【 зат. 】  

церебральдық  эмболия ауруы . 

【脑死亡】 nǎosǐwánɡ【 зат.】   мый 

өлімі ауруы, кома.  

【脑血栓】nǎoxuèshuān【зат.】   мый  

тамырларының тромбозы. 

【脑溢血】nǎoyìxuè【зат.】  мыйға қан 

құйылу. 

【脑子】nǎo·zi【зат】①〈口〉мый, 

ақыл парасат.② бас, мый: 他～好，又

用功，学习成绩很好  оның мыйы 

мықты, тырысып оқиды, бағалары да 

өте жақсы. 

 

nào 

闹 (鬧 )nào①【 сын.】   шулау：热～

қатты шулау|～哄哄 у - шу|这里～得

很，没法儿看书 осы жер өте шулы, 

кітап оқи алмайсың. ② 【 ет. 】  

бұзақылану; жанжалдасу：两个人又～

翻了 олар қайтадан екеу жанжалдасып 

қалды.③【ет.】  таластыру; таласу：～

情绪 қанағатсыз болу|～脾气 ашулану.

④【 ет.】   азаптану; қиналу：～病

аурудан азаптану| ～ 肚 子 іш өтіп 

ауырудан қиналу | ～笑话  күлкіден 

қиналу.⑤【 ет.】   болу; өрбу; пайда 

болу：～革命 революция болды|～生产

пайда болу|把问题～清楚 сұрақ анық 

пайда болды. ⑥ 【 ет. 】   әзілдеу; 

қалжыңдау：打～айқай-шу; айқайласу . 

【闹别扭】 nàobiè·niu жаман қарым 

қатынаста болу ：两个人常～екі адам 

жиі жаман қарым қатынаста болу|这不

是 成 心 跟 我 ～ 吗 ? Әдейі маған 

жамандық жасаған жоқ қой? 

【 闹 洞 房 】 nàodònɡfánɡ жас 

жұбайлармен әзілдесу. 

【闹肚子】nàodù·zi〈口〉іш өту. 

【闹房】 nào ∥ fánɡ 【 ет. 】   жас 

жұбайлармен әзілдесу. 

【闹鬼】 nào ∥ ɡuǐ 【 ет. 】① жын-

шайтан бар .②қастық ойлау. 

【闹哄】 nào·honɡ 〈方〉【 ет. 】① 

шулау：有意见你就提，～什么 ойың 

болса айта бер, шуламай!|一下子，村前

村 后 ～ 开 了  бір мезетте ауылдың 

алдында және артында шуылдау 

басталды.②әуре; машақат; түйсік：大

家～大半夜 барлығы түннің ортасына 

дейін әуре болды. 

【闹哄哄】nàohōnɡhōnɡ(～的)【сын.】   

айқай-ұйқай; у-шу. 
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【闹荒】nào∥huānɡ【 ет.】   аштық 

бунттары болды. 

【闹饥荒】nàojī·huɑnɡ①астық шықпай 

қалу：从前我们那里三年两头～ бұрын 

осы жерде біз үш жыл бойы 

құрғақшылықты көрдік. ② 〈 方 〉 

ақшасыз болу. 

【闹架】nào∥jià〈方〉【ет.】  жұлысу; 

тартысу;. 

【闹剧】 nàojù 【 зат 】①  фарс. ② 

водивель. 

【闹乱子】nàoluàn·zi бүлдіріп қою. 

【闹脾气】nàopí·qi  ашулану. 

【闹气】nào∥qì(～儿) 〈方〉【ет.】  

еркелік істеу; кежірлену. 

【闹情绪】nàoqínɡxù  өкпелеу; риза 

болмау. 

【闹嚷嚷】nàorānɡrānɡ(～的)【сын.】  

айғай шу тұр：窗外～的，发生了什么

事情 Далада айғай шу тұр, не болып 

қалды?  

【闹热】nàorè〈方〉【сын】热闹. 

【闹市】nàoshì【зат.】  қаланың қызу 

бөлігі. 

【闹事】nào∥shì【ет.】  бұзақылану; 

жанжалдасу. 

【 闹 腾 】 nào·tenɡ 【 ет. 】 ①

тынышсыздану; уайымдау ： 又 哭 又

喊，～了好一阵子  жылап, бақырып, 

қатты уайымдады.② көңіл ашу; көңіл 

көтеру：屋里嘻嘻哈哈的～得挺欢 үйде 

күліп-ойнап, өте көңілденіп қалдым③

жөндету реттеу,  оңау, түзу：这些节目

都是他们几个自发～起来的  /Мына 

бағдарламаларды  олар өздері  түзіп 

шықты. 

【闹天儿】nào∥tiānr〈方〉【ет.】  ауа 

райы бұзылды ：一连好几天都～，好

容易才遇见这么一个晴天儿 бірнеше 

күн бойы ауа райы бұзылып кетті, 

шуақты күнге зорға жеттік.  

【闹笑话】nàoxiào·huɑ(～儿 ) күлкіге 

қалу, күлкілі жағдайға тап болу ：我刚

到广州的时候，因为不懂广州话，常

常～ / мен Гуанчжоуда болған кезде, 

Гууанчжоу диалектін білген жоқпын, 

жиі жиі күлкілі жағдайларға  тап 

болдым. 

【闹心】 nàoxīn〈口〉①【 сын.】 

уайымдау ：买了 假货，让 人挺～ 

жалған тауарды сатып алғанда адамдар 

уайымдайды.②【ет.】  еңсесі түсіңкі：

刚吃了冷饭就～  суық тамақты ішіп 

өзін жаман сезінді. 

【闹新房】nàoxīnfánɡ闹房. 

【 闹 玄 虚 】 nàoxuánxū   

мистификациялау. 

【 闹 意 见 】 nàoyìjiàn  араз-құраз; 

араздық. 

【 闹 意 气 】 nàoyìqì  өсектеу; 

шағыстыру：开展批评和自我批评是为

了增进团结，不能～，泄私愤. 

【闹灾】nào∥zāi【ет.】   аштықтан 

қиналу. 

【 闹 贼 】 nào ∥ zéi 〈 口 〉【 ет. 】  

ұрылардан азаптану. 

【闹着玩儿】nào·zhewánr① әзілдеу.② 

ойнау; қалжыңдау.③ұшқалақтық мінез. 

【闹钟】nàozhōnɡ【зат.】  будильник; 

оятар. 

淖 nào〈书〉былғаныш; лас：泥～лас. 

臑 nào ①【 зат. 】   иық сүйегі. ②
жауырын. 

né 

哪 né 哪 吒 (Né·zhā) Нежа (қытай 

мифологиясындағы  бала құдай) 

 

nè 

讷 ( 訥 )nè 〈书〉 ( 说话 )  қиналып 

сөйлеу ： 木 ～ аз сөйлейтін | 口 ～
кекештік; тұтығу. 

【 讷 讷 】 nènè 〈 书 〉【 сын. 】 

мүдіру：～不出于口 тіл мүкістігі. 

 

ne 

呢(呐)·ne【шыл.】① екен ：这个道理

在哪儿～бұл жол қайда барады екен ?|

你 学 提 琴 ～ ， 还 是 学 钢 琴 ～ сіз 

скрипкада немесе рояльда ойнауды 

үйренесіз бе ? |人～ ?都到哪儿去了
адамдардың барлығы қайда барды екен. 

②  жету ： 收 获 不 小 ～ олардың 

жетістіктері аз емес |晚场电影八点才

开～асығудың керегі жоқ, соңғы сеан 

тек сағат сегізде басталады. ③  

жалғасу ：她在井边打水～ол су алып 

тұр |别走了，外面下着雨～ далаға 

шықпа,  әлі жаңбыр жауып тұр |老张，

门外有人找你～Чжаң мырза, сізді есік 

алдында бір кісі іздеп жүр .④пауза мен 

үзілісті білдіреді：如今～，可比往年

强 多 了  ал қазір өткен жылдармен 

салыстырғанда әлде қайда жақсы| 喜

欢～，就买下；不喜欢～，就别买 

ұнаса, сатып ал, ұнамаса, алма . 

 

něi 

馁 ( 餒 )něi ① 〈 书 〉 ашығу ： 冻 ～

ашыққан және тоңған .② беті қайту; 

еңсесі басылу; ：气～ еңсесі басылу|

自 ～ қорқу; тайсақтау; тайсалу. ③

〈书〉 (鱼 ) бүлінген：鱼～ бүлінген  

балық. 

 

nèi 

内 nèi①【зат.】  іш; ішкі жақ ：～衣

ішкі киім|～部 ішкі жақ |室～бөлменің 

іші| 国 ～ мемлекет іші| 年 ～ жылдың 

ішінде .② жақын туыстық қатынасты 

білдіреді ：～人 менің әйелім|～侄

жиен; немере іні |～弟 іні.③指内心或内

脏 ： ～ 省 . өзін-өзі бақылау | ～ 疚

ұжданы азап шектіру .④〈书〉 ：大～ 

императорлық бөлме. 

〈【内宾】nèibīn【зат.】  әке жағынан 

тәте. 

【内部】nèibù【зат.】  ішкі жақ：～联

系 ішкі байланыс | ～ 消 息  ішкі 

жаңалықтар. 

【 内 臣 】 nèichén 【 зат 】 ① 

императордың нөкері.②әтек; евнух. 

【内出血】nèichūxuè【зат.】 ішкі қан 

кету. 

【内存】 nèicún【 зат】①RAM ішкі 

жады.②оперативтік зерде. 

【内存储器】nèicúnchǔqì【зат.】  есте 

сақтайтын құрылғы. 

【内当家】nèidānɡjiā〈方〉【зат】① 

үйдің бәйбіше;.② үй иесінің әйелі. 

【内地】nèidì【зат.】  ішкі аудан. 

【内弟】 nèidì【 зат.】  әйелінің кіші 

інісі. 

【内定】 nèidìnɡ【 ет.】   белгілеу; 

тағайындау：出场队员已经～ команда 

мүшесі болып тағайындалды. 

【内毒素】nèidúsù【зат.】  энтодоксин. 

【内耳】nèi’ěr【зат.】  ішкі құлақ. 

【内分泌】 nèifēnmì【 зат.】   ішкі 

секреция. 

【内封】nèifēnɡ【зат】扉页. 

【内服】nèifú【ет.】  дәрі қабылдау. 

【内阁】nèiɡé【 зат】①  министрлер 

кабинеті.②министрлік. 

【内功】nèiɡōnɡ【 зат】①боксёрдың 

ішкі жаттығулары.② организмнің ішкі 

күшін дамытуға арналған жаттығулар. 

【内骨骼】nèiɡǔɡé【зат.】  ішкі скелет. 

【内海】nèihǎi【зат】① жерорта теңізі.

②тұйық теңіз. 

【 内 涵 】 nèihán 【 зат 】 ① мағына; 

мазмұн; маңыз.② ішкі дүниесі ：他是

个～很深厚的青年  ол ішкі дүниесі 

терең бозбала. 

【内行】nèihánɡ①【сын.】  біліктіліті; 

жете білушілік：他对养蜂养蚕都很～

ол ара өсірушілікте білікті маман .②

【 зат 】 білімпаз; жетік ：向～请教 

мамандардан сұраңыз. 

【内耗】nèihào【зат】①азайғыштың 

қалдыққа проценттік арақатынасы. ②  

ішкі тозық. 

【内河】nèihé【зат.】  ішкі сулар. 

【内讧】(内哄)nèihònɡ【ет.】   өзара 

тартыс; өзара соғыс. 

【内画】nèihuà【зат.】  ішкі сурет. 

【内踝】nèihuái【зат.】  ішкі жіліншік; 

ішкі  сирақ;. 

【内急】nèijí【ет.】   дәретке отыру 

қажеттілігі. 

【 内 寄 生 】 nèijìshēnɡ 【 зат. 】  

эндопаразитизм. 

【内奸】 nèijiān【 зат.】   азғырушы; 

арандатушы. 

 

【内艰】nèijiān〈书〉【зат.】  ананың 
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қайтыс болуы. 

【内景】nèijǐnɡ【зат.】  павильон. 

【内径】nèijìnɡ【зат.】  ішкі диаметр. 

【内镜】nèijìnɡ【зат.】  айна. 

【内疚】 nèijiù 【 сын. 】   ұжданы 

алдында азап шегу：心里十分～ жүрек 

азап шекті. 

【内聚力】nèijùlì【зат】①  кохезин.②

ажырату күші：营造民主和谐的氛围，

增强～ үйлесімді және демократиялық 

ортаны қалыптастыру үшін тіркесу 

күшін арттыру карек . 

【内眷】nèijuàn【зат.】  отбасындағы 

әйелдер. 

【内科】nèikē【зат.】  терапия. 

【 内 控 】 nèikònɡ 【 ет. 】   ішкі 

тексеріс ： 完 善 企 业 ～ 机 制  ішкі 

бақылау механизмін жақсарту. 

【内裤】nèikù【зат.】  дамбал; ішкиім. 

【 内 窥 镜 】 nèikuījìnɡ 【 зат. 】   

эндоскоп. 

【内涝】nèiliào【зат.】  бөліп құю. 

【内里】nèilǐ【зат.】  ішінде：这件事

儿～还有不少曲折 осы істің әлі аз емес 

қиыншылықтары бар. 

【内力】nèilì【зат.】  ішкі күш. 

【内敛】 nèiliǎn【 сын】① сабырлы; 

тұйық ; ұстамды; шыдамды：班长一向

少言寡语，性格～  бригадир әрқашан 

да көп сөйлемейді, тұйық адам . ②
томаға-тұйық адам; тұйық адам. 

【内流河】 nèiliúhé 【 зат. 】   ішкі 

өзендер. 

【内陆】nèilù【зат.】  ішкі континент. 

【内陆国】 nèilùɡuó【 зат.】   ішкі 

континентальды мемлекет. 

【内陆海】 nèilùhǎi【 зат】内海 -ға 

қараңыз. . 

【内陆河】nèilùhé【 зат】内流河 -ға 

қараңыз.. 

【 内 陆 湖 】 nèilùhú 【 зат. 】  көл,  

ағынсыз өзен. 

【内乱】nèiluàn【зат.】көтеріліс, бүлік,  

өзара соғыс：发生～ ішкі тәртіпсіздік 

пайда болды| 平 定 ～ тәртіпсіздіктің 

алдын алу. 

【内贸】nèimào【зат.】  ішкі сауда. 

【内幕】 nèimù【 зат.】    астыртын 

жағы：揭开～ құпияны анықтау. 

【 内 难 】 nèinàn 【 зат. 】   ішкі 

тәртіпсізждіктер. 

【内能】nèinénɡ【зат.】  ішкі қуат. 

【 内 企 】 nèiqǐ 【 зат. 】   отандық 

өнеркәсіп. 

【内亲】nèiqīn【зат.】  әйелі жағынан 

туысқандар. 

【 内 勤 】 nèiqín 【 зат 】 ①   ішкі 

қызмет ： ～ 人 员  ішкі қызмет 

жұмысшысы. ② ішкі қызмет 

жұмысшысы. 

【 内 情 】 nèiqínɡ 【 зат. 】   шын 

жағдай ：熟悉～ шын жағдайды білу. 

【内燃机】 nèiránjī【 зат.】   іштен 

жанып қозғалтқыш. 

【内热】nèirè【зат.】  қалтырау; қызу 

көтерілуі. 

【内人】nèi·rén【зат.】  әйел. 

【内容】 nèirónɡ【 зат.】   мағына; 

мазмұн; маңыз：～丰富 мағынасы бай. 

【 内 伤 】 nèishānɡ 【 зат 】 ①  ішкі 

мүшенің зақымдануы.② жан жарасы; 

жан күйігі. 

【内室】nèishì【 зат.】   ұйықтайтын 

бөлме (ұйықтайтын орын). 

【内水】nèishuǐ【зат.】   ішкі сулар. 

【内胎】nèitāi【зат.】  камера. 

【内廷】nèitínɡ【зат.】   аула; албар; 

қора. 

【内退】nèituì【ет.】  зейнеткерлікке 

ерте шығу. 

【内外】nèiwài【зат】 .①  іште және 

сыртта： 长城～ Қытай қабырғасының 

ішкі және сыртқы жағы.②   орташа 

шама：一个月～бір ай шамасында. 

【内外交困】nèiwàijiāokùn  ішкі және 

сыртқы қиындықтардың қыспағында 

болу. 

【内务】nèiwù【зат】①  мемлекеттің 

ішкі жұмысы ： ～ 部 ішкі істер 

министрлігі.②  шаруашылық жұмыс. 

【内线】nèixiàn【зат】① агентура.② 

агент; агентура：～作战  ішкі желіде 

соғыс операциясын жүргізу.③   ішкі 

желі.④  ішкі телефон. 

【 内 详 】 nèixiánɡ 【 ет. 】   хатты 

жіберушінің аты жөні. 

【 内 向 】 nèixiànɡ 【 сын 】 ①  

жасырын ： 小 王 性 格 ～ Сияо Ван 

жасырын мінезді адам. ②   ішкі 

экономикаға байланысты 

айтылады：～型经济  ішкі нарықтық 

экономика. 

【 内 销 】 nèixiāo 【 ет. 】   ішкі 

өткізу：～商品 ішкі өткізу тауары|出口

转～экспорт тауарлардың ішке өтуі. 

【内斜视】 nèixiéshì【 зат.】   ішкі 

қылилық. 

【内心】-1 nèixīn【зат.】  жүрек：～

深处 жүректің түбінде. 

【 内 心 】 -2 nèixīn 【 зат. 】  

гомотетияның ішкі орталығы. 

【内省】nèixǐnɡ【ет.】  интроспекция. 

【内兄】nèixiōnɡ【зат.】   қайын іні 

(әйелінің інісі); қайнаға. 

【内秀】nèixiù【сын.】  дарындылық. 

【内需】nèixū【зат.】  ішкі сұраныс：

扩大～，拉【 ет.】经济增长  ішкі 

сұраныстың артуы экономиканың 

дамуын қамтамасыз етеді. 

【内衣】nèiyī【зат.】  ішкі киім. 

【内因】nèiyīn【зат.】  ішкі себеп. 

【内应】nèiyìnɡ①【ет.】  біреудің ішкі 

жан дүниесін қолдау：～外合 сыртқы 

дүниемен ішкі байланыс болуы. ②

【зат.】  агент. 

【 内 忧 】 nèiyōu ① 【 зат. 】   ішкі 

қамқорлық：～外患 ішкі және сыртқы 

алауыздықтар.②〈书〉【ет.】  алаңдау .

③〈书〉【зат.】  ананың қайтыс болуы. 

【内援】nèiyuán【зат.】  ішкі көмек. 

【内在】nèizài【сын】①имманенттік 

(бір нәрсеге іштей, жаратылысына тән, 

тиісті)：～因素 ішкі фактор.② жүректе 

сақтау：感情～іштей сезіну. 

【内脏】nèizànɡ【зат.】  адамның ішкі 

мүшелері. 

【内宅】nèizhái【зат.】  әйел заты. 

【内债】nèizhài【зат.】  ішкі қарыздар. 

【内战】nèizhàn【 зат.】   азаматтық 

соғыс. 

【内掌柜】 nèizhǎnɡɡuì【 зат.】   үй 

иесінің әйелі. 

【内争】nèizhēnɡ【зат.】   азаматтық 

соғыс. 

【 内 政 】 nèizhènɡ 【 зат. 】   ішкі 

саясат ： 不 干 涉 别 国 ～  басқа 

мемлекеттің ішкі саясатына араласпау. 

【内侄】nèizhí【зат.】  жиен; немере 

іні. 

【内侄女】nèizhínǚ【 зат.】   немере 

жиен (қыз); немере қарындас. 

【内质】nèizhì【зат.】  эндоплазма. 

【内痔】nèizhì【зат.】  ішкі геморрой; 

ішкі көтеу. 

【内中】 nèizhōnɡ【 зат.】   осында, 

мұнда：～情【сын】非常复杂 осында 

жағдай өте қиын|你不晓得～的事 істің 

мағынасын білмеу. 

【内【шыл.】】nèizhù〈书〉【 зат.】  

әйел; жар; жолдас; жұбай. 

【内传】nèizhuàn【 зат】①   тарихи 

тұлғаның ресми өмірбаяны. ② 

классикалық әдебиеттің каннондық 

үлгісі. 

【 内 资 】 nèizī 【 зат. 】   ұлттық 

капитал：～企业 өнеркәсіптің ұлттық 

капиталы. 

【内子】nèizǐ〈书〉【зат】өз адамы. 

 

nèn 

恁 nèn〈方〉【ес.】 .① сондай ：～大

胆 сондай батыл |～有劲儿 сондай 

күшті. ②   осы; мынау ：～时 осы 

уақытта|～时节 сол кезде.③  тек солай.  

【 恁 地 】 nèndì 〈 方 〉【 ес. 】 ①  

осылайша：不要～说  олай айтпа.②  

неге? Қалай? ：这人看着面熟，～想不

起来 бұл адам бетіме қарап тұр, қалай 

есіне түсіре алмайды? 

嫩 nèn 【 сын 】①   жұқа; жұмсақ; 

нәзік：～叶 жұқа жапырақ|～芽 нәзік 

бүршік| 小 孩 儿 肉 皮 儿 ～  баланың 

жұмсақ терісі; ◇小姑娘脸皮～ұялшақ 
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қыз.②  биязылық; жұқалық; нәзіктік：

这肉片炒得很～ бұл қуырылған ет өте 

жұмсақ.③  ：～黄 ақшыл сары|～绿 ақ 

жасыл.④ ：他担任总指挥还嫌～了点

儿 ол бас қолбасшы қызметін жеткілікті 

мерзімде атқарды. 

【嫩豆腐】 nèndòu·fu〈方〉【 зат.】  

жұмсақ соялық ірімшік . 

【嫩红】 nènhónɡ【 сын.】   ақшыл 

қызыл. 

【嫩黄】 nènhuánɡ【 сын.】   ақшыл 

сары. 

【嫩绿】nènlǜ【сын.】  ақшыл жасыл. 

【嫩生】 nèn·shenɡ〈方〉【 сын】①  

өте нәзік ：这韭菜真～，包饺子最好 

тұшпараны жасағанда  нәзік саымсақты 

қосақ өте жақсы болады.②  жетілмеген; 

шикі：我侄子还～，您多照顾点儿
менің жиенім  әлі жетілмеген, оған көп 

қарау керек. 

 

 

nénɡ 

能 nénɡ ①  қабілет ：技～ шеберлік; 

іскерлік; істей білу | ～ 耐 икем; 

икемділік .②【зат.】  қуат.③【сын.】  

қабілетті：～人 қабілетті адам|～手

қолы алтын адам|这几个人就【сан.】

他～  бұл адамдар оның қабілеттерін 

санап айтып берді .④【ет.】  қолдан 

келу; істей алу: 咱们一定～完成任务 

біз істі аяқтай аламыз |这本书什么时

候 ～ 出 版  бұл кітап қай уақытта 

басылымға шыға алады? 

【 能 动 】 nénɡdònɡ 【 сын. 】  

белсенді ： 主 观 ～ 性 субьективті 

бастама . 

【能干】nénɡɡàn【сын.】  қабілетті：

她精明～，算得个女中豪杰  ол өте 

ақылды , оны қыздардың ішінде аса 

қабілетті деп санауға болады. 

【能工巧匠】nénɡɡōnɡqiǎojiànɡ  зергер; 

өнерлі; шебер. 

【 能 够 】 nénɡɡòu 【 ет. 】  . ① 

мақсатты：人类～创造工具 адамзат 

мақсатты түрде жұмыс құралдарын 

жария етті|他～独立工作了 / ол әдейі 

тәуелсіз жұмыс істеді. ②  

мүмкіндігінше: |明天的晚会家属也～参

加  ертеңгі кешкі кездесуде отбасы 

мүшелері мүмкіндігінше  қатысуы 

керек. 

【能耗】nénɡhào【зат.】  энергияның 

кетуі：降低～ энергияның азаюы. 

 

【能级】 nénɡjí【 зат.】    энергия 

деңгейі. 

【能见度】nénɡjiàndù【зат.】  көрерлік; 

көруге мүмкіншілік. 

【 能 力 】 nénɡlì 【 зат. 】   қабілет; 

күш：～强 үлкен қабілет|他经验丰富，

有～担当这项工作  оның тәжірибесі 

мен қабілеті  осы жұмысты атқара 

алады. 

【能量】nénɡliànɡ【зат】① энегрия.②  

мүмкіндік; істей алушылық;; күш：别

看人不多，～可不小  адам аз деп 

қарама, қабілеттері аз емес. 

【能耐】 nénɡ·nɑi〈口〉①【 зат.】  

талант; қабілетілік ：他的～真不小  

оның үлкен қабілеттілігі бар. ②

【 сын.】   жүйріктік; зеректік;：你

真～，一个人干了两个人的活儿  сен 

өте зерексің , сен жалғыз екі адам 

істейтін жұмысты атқардың. 

【能掐会算】nénɡqiāhuìsuàn  біреудің 

болашағын болжау. 

【能屈能伸】 nénɡqūnénɡshēn икемді 

болу және  жағдайға бейімделе алу. 

【 能 人 】 nénɡrén 【 зат 】 дарынды 

адам ： ～ 辈 出  ұрпақтан ұрпаққа 

дарынды адамдардың болуы. 

【能事】nénɡshì【зат.】  қабілет：～

已 尽 болуы мүмкін және мүмкін 

еместің барлығы жасалды. 

【能手】 nénɡshǒu【 зат.】   зергер; 

мастер ： 织 布 ～ мақта-мата 

кездемесінің шебері|射箭～жақпен ату 

шебері. 

【能说会道】nénɡshuōhuìdào  сөзуар; 

сөзшең; шешен. 

【 能 效 】 nénɡxiào 【 зат. 】  

энерготиімділік. 

【 能 言 善 辩 】 nénɡyánshànbiàn  

ділмарлық; жорғалық; сөзшеңдік; 

шешендік. 

【能源】nénɡyuán【зат.】  энергетика; 

энергорессурстары. 

【能者多劳】nénɡzhěduōláo   «үлкен 

қайыққа үлкен жүзу» оның мағынасы:  

іскер адамнан сұраныста көп. 

 

 

ńɡ 

嗯(唔) ńɡ又 ń【од.】  ал; ә?：～?你说

什么 ә? Не дедің?|～?这是什么字 ә? Бұл 

не деген иероглиф? 

 

 

ňɡ 

嗯( )ňɡ 又 ň【од.】   «қалайша?», 

«қызық!» сөйлемнің басында 

тұрады ：～ !钢笔怎么又不好写啦
қызық? Неге бұл қалам қайтадан 

жазбай қалды?|～ !你怎么还没去 ол 

қалай болды? Сен неге әлі кеткен 

жоқсың? 

 

ɡ 

嗯( ɡ 又 【од.】   аһа; иә：他～

了一声，就走了 ол «иә» дыбысын 

естіп, жөнелді |～，就照你说的办吧 

аһа, сен айтқандай істеңдер. 

 

nī 

妮 nī［妮子］(nī·zi)〈方〉【зат.】  қыз 

бала. 

ní 

尼  ní①   монах әйел：～庵 әйелдер 

монастырі |僧～  монах әйел.② (Ní)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【 尼 格 罗 人 种 】 Níɡéluórénzhǒnɡ  

негроидтік нәсіл. 

【尼姑】níɡū【зат.】  монах әйел. 

【尼古丁】níɡǔdīnɡ【зат.】   никотин 

(темекінің уы). 

【尼龙】nílónɡ【зат.】  найлон; нейлон. 

呢 ní 呢子：毛～жүн мата |厚～大衣

драп пальто |～绒哔叽 шұға шевиот 

(костюмдық жүн тоқыма). 

【 呢 喃 】 nínán 【 ел. 】 ① сайрау; 

шықылықтау; шырылдау.②〈书〉：～

细语 жіңішке шырылдаған дауыс. 

【呢绒】nírónɡ【зат.】  мәуіті; шұға. 

【呢子】ní·zi【зат.】  драп. 

兒 1( 郳 )Ní  Шаньдун 

провинциясындағы «Ни» өлкесі. 

泥 ní①【зат.】  былғаныш; лас：～坑

саз батпақ; шалшық | 烂 ～ балдыр; 

шылау. ② езбе (пісіріп езген) ：印～

қызыл мөртабан краскасы|枣～финик 

езбесі|蒜～ сарымсақ пастасы. ③ (Ní)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【泥巴】níbā〈方〉【зат】泥. 

【泥饭碗】nífànwǎn【 зат.】    жеке 

кәсіпкерліктегі немесе ұжымдағы 

жұмыс. 

【 泥 工 】 níɡōnɡ 〈 方 〉【 зат. 】  

жұмысшы - құрылысшы. 

【泥垢】níɡòu【зат.】   балшық：满

身～ бүкіл дене балшықта. 

【泥浆】níjiānɡ【зат.】   балшық; лас; 

батпақ. 

【泥金】níjīn【зат.】  апталған алтын; 

жалатылған алтын. 

【泥坑】níkēnɡ【зат.】  батпақ; ми; ми 

батпақ; оқпан. 

【泥煤】 níméi 【 зат. 】   жертезек; 

шымтезек. 

【泥淖】 nínào【 зат.】   лай батпақ; 

лайсаң. 

【泥泞】nínìnɡ①【сын.】  былғаныш; 

былжырақ：雨后道路～  жаңбырдан 

кейін жол былғанып қалды.②【зат.】  

балшық：汽车陷入～ машина батпақта. 

【泥牛入海】níniúrùhǎi  қайтарусыз. 

【泥鳅】ní·qiū【зат.】  амурдік  вьюн 

(Misgurnus anguillicaudatus). 

【泥人】nírén(～儿)【зат.】  балшық 

ыдыс. 

【 泥 沙 俱 下 】 níshājùxià  бару; 

кездестіру; кіру; тап болу; ұшырату. 

【泥石流】níshíliú【зат.】  сел; тасқын. 

【泥水匠】níshuǐjiànɡ【зат】泥瓦匠. 

【泥塑】nísù【 зат.】   тас қалаушы; 
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тасшы (тас қашағыш, кірпіш, тас 

қалаушы). 

【泥塑木雕】nísùmùdiāo  сілейіп қарап 

тұрып қалу. 

【泥胎】nítāi【зат.】  балшық  пұт. 

【泥胎儿】 nítāir【 зат.】   күйіктас 

дүмбіл. 

【泥潭】nítán【зат.】  батпақ; ми; ми 

батпақ. 

【泥炭】 nítàn 【 зат. 】   жертезек; 

шымтезек. 

【泥塘】nítánɡ【зат.】  тартпалы жер; 

ұйық. 

【泥土】 nítǔ【 зат】①  топырақ.②  

балшық; саз. 

【泥腿】nítuǐ【зат.】  қаңғыбас; кезбе; 

мүсәпір. 

【泥瓦匠】níwǎjiànɡ【зат.】  сылақшы 

(сылақ жұмысын жақсы білетін 

жұмысшы). 

【泥雨】níyǔ【зат.】  лас жаңбыр. 

【泥沼】nízhǎo【зат.】   батпақ; қорыс; 

ми батпақ. 

【 泥 足 巨 人 】 nízújùrén  аяқтары 

балшықтан  жасалған алып мүсін. 

(輗)ní  қамыт. 

蜺 ní〈书〉①  ңикаданың бір түрі. 

Cosmopsaltria opalifera.②见 992页“霓”. 

霓 ( 蜺 )ní 【 зат. 】   екінші қайтара 

кемпірқосақ. 

【霓虹灯】níhónɡdēnɡ【зат.】   неон 

шамы. 

鲵 (鯢 )ní【 зат.】   үлкен саламандра 

(кесерткі тәрізді жәндік). 

麑 ní бұғының бұзауы. 

 

nǐ 

拟(擬)nǐ①【ет.】  құрастыру ：～了一

个计划 жоспарды құрастыру.②【ет.】  

жоспарлау：～于明天起程 ертең жолға 

аттануды жоспарладым. ③ еліктеу; 

ұқсауға тырысу ： ～ 态 мимикрия, 

миметизм| 模 ～ еліктеу; ұқсату. ④

салыстыру：比～теңестіру; теңеу |～于

不伦 басқамен салыстыруға болмайтын 

заттарды салыстыру.⑤сездіру; сезу：

虚～болжал; болжам. 

【拟订】nǐdìnɡ【ет.】  құрастыру：～

计 划 жоспарды құрастыру| ～ 方 案 

проект құрастыру. 

【拟定 】 nǐdìnɡ 【 ет. 】① белгілеу; 

жоспарлау; ұйғару ： ～ 远 景 规 划
келешекке арналған жоспарды белгілеу.

②алдын ала  анықтау. 

【拟稿】nǐ∥ɡǎo(～儿)【ет.】  жоспар 

құру：校长亲自～мектеп директоры 

өзі жоспар құрастырды|秘书【ел.】了

一个稿儿 хатшы жоспарды белгіледі. 

【拟古】nǐɡǔ【ет.】   көне авторларға 

еліктеу ：～之作  көне авторлардың 

шығармашылығына еліктеу. 

【拟人】nǐrén【 зат.】   бейне; кейіп 

(стихия күшін, табиғат құбылысын 

жанды етіп көрсету). 

【 拟 声 词 】 nǐshēnɡcí 【 зат. 】  

дыбыстық еліктеуіш сөздер. 

【拟态】 nǐtài 【 зат.】   бейімделу; 

икемделу; мимикрия. 

【拟物】nǐwù【зат.】   кейбір заттарға 

еліктеу. 

【拟议】 nǐyì ①【 зат. 】   болжал; 

болжам; долбар, жорамал;：事实证明

了他的～是完全正确的 фактлер  оның 

болжамдарының  дұрыстығын 

дәлелдеді. ② 【 ет. 】   жоспарды 

нобайлау：小组一致通过了他所～的工

作计划 үйірме бір ауыздан жоспарды 

қабылдады. 

【拟音】 nǐyīn【 ет.】    дыбыстарға 

еліктеушілік. 

【拟于不伦】nǐyúbùlún  сәтсіз мысал 

келтіру. 

【拟作】nǐzuò【зат.】   еліктеушілік. 

你 nǐ 【 ес. 】 ①   сен; сіз; сенің; 

сіздің ：～校 сенің мектебің |～公司 

сендердің  компания.②кісі, адам：他的

才学叫～不得不佩服/ оның білімі кісіні 

мойындатпай қоймайды.|这孩子要我给

他买手风琴，一天到晚老缠着～没个完
/мына бала маған  аккардеон сатып 

алып бер деп,  кешке дейін кісіге маза 

бермеді.  

【 你 们 】 nǐ·men 【 ес. 】   сіздер,  

сендер ：～歇一会儿，让我们接着干 

сендер кішкене демалып алып, бізді 

тыңдаңыздар| ～ 几 个 谁 年 龄 大 

сендердің араларында кім ең үлкен? 

【你死我活】nǐsǐwǒhuó  жан алыс-жан 

беріс, арып-таласу, үлкен  күрес. 

薿 nǐ［薿薿］ (nǐnǐ)〈书〉【 сын.】  

жайқалған; жайнаған; өңді：黍稷～  

жайнаған тары мен қонақ (Қытайда, 

Маньчжурияда көп өсетін тары 

тұқымдас дән)  өсімдіктері. 

 

 

nì 

 

伲 nì〈方〉【ес.】  мен; біз. 

泥 nì①【ет.】  сылақтау; сылау：～墙 

қабырғаны сылау |把炉子～一～ пешті 

сылақтау. ② қайтпау; қарысу; табан 

аудармау：拘～талаптардан қайтпау|～

古  консерватор болу. 

【泥古】nìɡǔ【ет.】  ескіліктің жолын 

ұстаушылық：～不化  ретродрад. 

【泥子】 nì·zi【 зат.】   сылап бітеу 

(саңылауды майлап; сылап бітеу). 

昵(暱)nì ：亲～жақын; жуық. 

【昵称】nìchēnɡ【зат.】  лақап; лақап 

ат; тағылған ат. 

逆 nì①【 ет.】    ұарсы тұру：～风 

желге қарсы|～流 суға қарсы|倒行～施

бірдемені кесе көлденең істеу . ②  

конфликтный ： 忤 ～ тілазар; тіл 

алмайтын|～耳 тыңдамайтын .③ ：～

境 бәле; қырсық; бақытсыздық.④  ：

叛 ～ ашулану; бүліну; | ～ 产 

мемлекеттік қылмыскердің мүлігі. ⑤

〈书〉 ：～旅 қонақ үйі; ат көлікпен 

тоқтайтын орын .⑥  ：～料 болжау; 

болжап білу|～知 күні бұрын білу. 

【逆差】nìchā【зат.】  пассив теңгерім 

(сырттан тауар кіру басымдығы). 

【逆产】nìchǎn【зат.】    мемлекетке 

опасыздық жасағандардың мүлігі. 

【逆定理】 nìdìnɡlǐ 【 зат. 】   кері 

теорема. 

【逆耳】 nì’ěr 【 ет. 】    тыңдауға 

жарамсыз ：～之言 әділетшіл  және 

турашыл сөз . 

【逆反】nìfǎn【ет.】   кері шегіну ; 

қарама-қарсы тұрған; қайырмалы. 

【逆反应】 nìfǎnyìnɡ【 зат.】    кері 

реакция. 

【逆风】nìfēnɡ①(-∥-)【ет.】   желге 

қарсы жүру.②【зат.】   қарама қарсы 

жел. 

【逆光】 nìɡuānɡ【 ет.】    суретке 

түскен кездегі артқы жарық. 

【逆价】nìjià【зат.】  кері бағалар. 

【 逆 境 】 nìjìnɡ 【 зат. 】   ебдейсіз 

жағдай：身处～  ебдейсіз жадайларда 

өмір сүру. 

【 逆 来 顺 受 】 nìláishùnshòu  төзу; 

шыдау. 

【逆料】nìliào【ет.】  алдан болжау; 

болжал; болжам：不难～  болжауға 

қиын емес . 

【逆流】 nìliú①【 ет.】   қарсы су 

ағысы：～而上 су ағысымен жоғары .

②【ет.】  қарсы ағыстың ағуы . 

【逆旅】nìlǚ〈书〉【зат.】   гостиница. 

【逆时针】nìshízhēn【сын.】 ：～方向  

сағат бағытына қарсы. 

【逆水】nì∥shuǐ【ет.】  ағысқа қарсы; 

қарсы ағыс. 

【逆水行舟】 nìshuǐxínɡzhōu   алға 

баспау ол артқа қарай шегіну дегенді 

білдіреді. 

【 逆 温 层 】 nìwēncénɡ 【 зат. 】   

инверсиондық қабат. 

【逆向】nìxiànɡ【ет.】   кейін; кері; 

қайтарда; қайырмалы：～行驶   кері 

жүру. 

【逆行】nìxínɡ【ет.】   кері бағытқа 

қарай жүру：单行线，车辆不得～бір 

жолды жолда  кері бағытқа қарай 

жүруге тыим салынады. 

【逆序】nìxù【зат.】  кері; қарсы：～

编排  кері санау|～词典  кері сөздік  |

按～排列 кері хронологиялық ретпен. 

【逆运算】 nìyùnsuàn【 ет.】   кері 

операция жасау. 

【逆转】 nìzhuǎn 【 ет. 】   ебдейсіз 
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жағдай：局势～ жағымсыз жағдай . 

【逆子】 nìzǐ【 зат.】    ата анасын 

тыңдамайтын ұл. 

匿 nì  жасыру; тығу ：隐～жасырыну; 

тығылу|～【зат.】 атыңды жасыру |～

影藏【сын.】 шын кейпіңді жасыру. 

【匿藏】 nìcánɡ 【 ет. 】    жасыру, 

тығу ：～逃犯  қашқынды жасыру |～

枪支弹药 оқ-дәрілерді жасыру . 

【 匿 迹 】 nìjì 【 ет. 】   жасырыну; 

тасалану：销声～ізін жасыру |～海外  

шетелде жасырыну . 

【匿【зат】】nìmínɡ【ет.】    өзіңнің 

шын есіміңді жасыру. 

【匿【 зат】信】 nìmínɡxìn【 зат.】  

иесінің қолы қойылмаған хат. 

【匿影藏形】 nìyǐnɡcánɡxínɡ  шын 

кейпіңді жасыру. 

【匿影潜形】 nìyǐnɡqiánxínɡ 匿影藏

【сын】. 

睨 nì〈书〉 көзінің қиығымен қарау; 

көзінің қиясымен қарау ： 睥 ～ ала 

көзімен қарау; үңіле қарау . 

腻(膩)nì①【сын】майлы; семіз：油 ～

майлы тамақ |炖肉有点～  қуырылған 

ет кішкене майлы .②【ет.】因食品中

油脂过多而使人不想吃：肥肉～人  

барлығы май, жеуге мүмкін емес .③

【сын.】  ：～得慌 жалығу; мезі болу |

他 那 些 话 我 都 听 ～ 了  оның осы 

сөздеріне мен әбден тойдым.④ ：细～

дәл; жете; толық.⑤【сын】黏：◇～友

жан қияр айырылмас дос; шын дос.⑥  : 

垢～кір. 

【腻虫】nìchónɡ【зат.】   қара күйе; 

өсімдік биті; шіркей. 

【腻烦】 nì·fɑn 〈口〉①【 сын. 】  

жалықтыру; қажыту：老哼这个小曲儿

你不觉得～吗?|等了半天还不见人来，

他心里有点儿～了 / жарты күн бойы 

тосып әлі ешбір адам келегн жоқ, оның 

жүрегі  жалығып кетті.②【ет.】  жек 

көріну; жексұрын көріну：他那身打

扮，真叫人～ оның осы киімін мен жек 

көремін. 

【腻歪】 nì·wɑi〈方〉①【 сын.】  

зеріктіру; мазасыздандыру; ығыр қылу.

②【ет.】  дәмсіз; қызықсыз; пәтуасыз. 

【腻味】 nì·wei〈方〉①【 сын.】  

жеркенушілікті сезіну. ② 【 ет. 】  

жалықтыру; қажыту. 

【腻友】nìyǒu〈书〉【зат.】  жан қияр 

айырылмас дос. 

溺 nì①【ет.】 ：～死 суға батып кету; 

суға кету.②沉迷不悟；过分：～信   

сөзсіз сену|～爱 ой жүгіртпей жақсы 

көру. 

 

【溺爱】 nì’ài【 ет.】   ой жүгіртпей 

жақсы көру. 

【溺水】nìshuǐ【ет.】   суға бату：～

身亡  суға батып қайтыс болу. 

【溺婴】nìyīnɡ【ет.】    жаңа туған 

баланы суға батырп өлтіру. 

 

 

niān 

拈 niān【ет.】   қолмен алу：～阄儿

жеребе салу |～轻怕重  қиын жұмыстан 

қашып, оңай істі алу. 

【 拈 花 惹 草 】 niānhuārěcǎo  әйел 

адамдарды еліктіру, қызықтыру. 

【拈阄儿】niān∥jiūr【ет.】   жеребе 

салу. 

【拈轻怕重】niānqīnɡpàzhònɡ  қиын 

жұмыстан қашып, оңай істі алу. 

【拈香】niānxiānɡ【 ет.】    шылым 

шамын жағу. 

蔫 niān【сын】①   солу; сеңу：常浇

水，别让花儿～了 жиі су құйып тұру 

қажет,  гүлдерді сусыз солықтырма .②  

көңілсіз; босаң; солғын; бос：孩子有

些～，像是生病了  бала босаң болып 

көрінеді, ауырып қалған сияқты. ③

〈方〉 ：～性子 ықылассыз мінез |别

看他人～，却很有主见 оны енжар адам 

деп ойлама,  қайсар мінезі бар. 

【蔫不唧】 niān·bujī(～儿的 )〈方〉

【 сын. 】   білінбей; жасырынып; 

ұрланып. 

【蔫呼呼】 niānhūhū(～的 )【 сын.】  

жіңішке. 

【蔫儿坏】niānrhuài【сын.】   жауыз 

ниет; жауыз ой. 

【 蔫 头 耷 脑 】 niāntóudānǎo( ～ 的 )  

қажыған көзқарас; маужыраған 

көзқарас.  

 

nián 

年 (秊 )nián①【 зат.】   жыл：今～ 

биылғы жыл| 去 ～  өткен жылы. ②

【мөл.】     жыл： |在广州住了两～  

Гуанчжоуда екі жыл тұрдым.③【зат.】   

жылдық: ～会 жылдық жиналыс|～鉴
жылдық (жылына бір рет шығатын 

альманах, журнал т. б.) | ～ 产 量  

жылдық өнім.④  жас：～纪  жылдар 

|～龄 жас .⑤ ：童～ересектік (балалық 

пен жігіттік екі аралығы) |幼～ балалық 

шақ|少～   жастық |青～жас; көңілді; 

сергек |中～ орта жас|老～егде жас.⑥  

кезең：近～ соңғы жылдары |明朝末～ 

Минь династиясының соңғы жылдары.

⑦  ：～成 түсім (астық өнімі) |丰～ 

астықты жыл .⑧【зат.】 ：新～ жаңа 

жыл |过～ жаңа жылды тойлау|给大家

拜～ барлығын жаңа жылмен құттықтау.

⑨ ：～糕 жаңы жылдық печенье |～货  

жылдық тауар |～画   жылдық сурет.

⑩ ：～兄  үлкен ағаға құрметтеушілік 

|～谊 курстас арасындағы достық |同～

курстас; сабақтас. ○,11 (Nián)【 зат.】  

фамилияға қолданылады. 

【年辈】niánbèi【зат.】   жастық топ; 

ұрпақ：～相当  бір ұрпақ адамдары. 

【 年 表 】 niánbiǎo 【 зат. 】   

хронологиялық кесте ：世界历史～ 

әлемдік тарихтың хронологиясы. 

【年菜】niáncài【зат.】  жаңа жылдық 

дастархан. 

【年成】 nián·chenɡ【 зат.】   түсім 

(астық өнімі)：今年是个好～   биыл 

астық жақсы шыққан кез. 

【年齿】niánchǐ〈书〉【зат】жас, жас 

мөлшері. 

【年初】niánchū【зат】жыл басы.  

【年代】niándài【 зат】①   жылдар; 

дәуір; заман：～久远 / жылдар ұзап 

барады| 黑 暗 ～   қараңғы дәуір. ②  

жылдар: 1990—1999是 20世纪 90年代
/  1990—1999 жылдар - жиырмасыншы 

ғасырдың тоқсаныншы жылдары 

аталады. 

【年底】niándǐ【зат.】  жылдың соңы. 

【年度】niándù【зат.】 жыл：～计划 

жылдық жоспар |～预算 жылдық смета. 

【年饭】 niánfàn【 зат.】  жаңа жыл 

қарсаңында отбасылық кешкі ас. 

【年份】 niánfèn【 зат】①  жыл.② 

жылдар ：这件瓷器的～比那件久 

фарфор жасалған уақыт қазіргі 

кезеңнен мыңдаған жылдар бұрын 

болды. 

【 年 富 力 强 】 niánfùlìqiánɡ күш 

кемеліне толған кез. 

【 年 高 德 劭 】 niánɡāodéshào  аса 

өнегелі адам. 

【年糕】niánɡāo【зат.】жыл күлшесі,   

«няньгао» атты жаңа жылдық печенье. 

【年根】niánɡēn(～儿 )〈口〉【 зат】
жыл соңы.  

【年庚】niánɡēnɡ【зат.】   туған жыл. 

【 年 关 】 niánɡuān 【 зат. 】    ай 

күнтізбесі бойынша жылдың соңы. 

【年光】niánɡuānɡ【зат】①  жылдық 

тауар.②  жылдық астық. 

【年号】niánhào【 зат.】   патшалық 

құру кезіндегі   девиз немесе ұран. 

【年华】niánhuá【зат.】  жылдар ：虚

度～мақсатсыз  өмір сүру. 

【年画】niánhuà【зат.】  жаңа жылдық 

сурет. 

【年会】 niánhuì【 зат.】   жылдық 

жиналыс. 

【年货】 niánhuò【 зат.】   жылдық 

тауар. 

【年级】niánjí【зат.】  курс. 

【 年 纪 】 niánjì 【 зат. 】    жас; 

жылдар：～轻  жастық шақ|小小～，

懂得什么   кішкентайсың, нені түсіне 

аласың! 

【年假】 niánjià【 зат】①   қысқы 

демалыс.②  жаңа жылдық демалыс. 

【年间】 niánjiān【 зат.】   жылына; 

жылында ：唐宋～  Тань мен Сунь 
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патшалықтары жылдары|明朝洪武～  

Минь патшалығының әскери күш 

жылдарында . 

【年鉴】 niánjiàn【 зат.】   жылдық 

(жылына бір рет шығатын альманах, 

журнал т. б.). 

【年节】niánjié【зат.】    жаңа жыл 

мерекесі. 

【年馑】niánjǐn〈方〉【зат】荒年. 

【年景】niánjǐnɡ【зат】①  егін; өнім; 

түсім (астық өнімі)：好～ жақсы өнім |

正常～  әдеттегідей өнім. ②   жаңа 

жылдық сурет. 

【年均】niánjūn【ет.】  жылдық орта 

мөлшер; жылдық орташа：～增长率 

жылдық орташа өсім. 

【 年 来 】 niánlái 【 зат. 】   соңғы 

жылдарда. 

【年历】 niánlì【 зат.】    табель - 

күнтізбе. 

【年利】niánlì【зат】年息. 

【年龄】niánlínɡ【зат.】   шындыққа 

негізделген жас：入学～   мектепке 

қабылдау жасы | 退 休 ～  зейнетке 

шығудың нақты жасы . 

【年轮】 niánlún【 зат.】   жылдық 

шеңбер (ағаштың жасын анықтауға 

керекті бір жыл ішінде өскен қабығы). 

【年迈】 niánmài 【 сын. 】    егде 

жас：～力衰  қартайған; қаусаған. 

【年貌】niánmào【 зат.】    жас пен 

сыртқы келбет. 

【年末】niánmò【зат】一年末尾的一

段时间；年底. 

【年谱】niánpǔ【зат.】  биографиялық 

хроника . 

【年青】niánqīnɡ【сын.】   жас ：～的

一【ес.】 жас ұрпақ|你正～，应把精力

用到学习上去    сен жассың, күш 

қуатыңды оқуға түсуге жұмса. 

【年轻】niánqīnɡ【сын】①  жас：～

人   жас адам.②  жасырақ：他今年四

十，你比他～ ол биыл қырыққа толады, 

сен одан жасырақсың. 

【年三十】niánsānshí【зат】大年三十. 

【年少】niánshào①【сын.】   жас：

青春～жастық шақ .②【 зат.】  ：翩

翩～  жылдам жастық кез. 

【年深日 久】 niánshēnrìjiǔ  бұрын 

болған; көп жылдар бұрын. 

【年审】 niánshěn【 ет.】    жылдық 

өзгерістер. 

【年时】niánshí【зат】①〈方〉年头

儿.②〈书〉往年. 

【年时】nián·shi〈方〉【зат】去年：他

们是～才结婚的. 

【年事】niánshì〈书〉【зат.】  жас：～

已高  егде жасқа толып қалды . 

【年岁】niánsuì【зат】① жыл：他虽

然上了～，干起活儿来可不服老  ол 

егже жаста болғанмен, істеген ісі қарт 

адамдардікіндей емес.②  жылдар：因

为～久远，大家早把这件事忘了  көп 

жылдар өткендіктен, барлығы осы істі 

ұмыытты.③〈方〉түсім (астық өнімі). 

【年头儿】niántóur【зат】① жыл：我

到北京已经三个～了  мен Пекинге үш 

жыл бұрын келдім.② ұзақ жылдар：他

干这一行，有～了 мен осы мамандық 

бойынша ұзақ жылдар бойы жұмыс 

істеймін. ③  ғасыр. ④ түсім (астық 

өнімі)：今年～好，麦子比去年多收两

三 成  биылғы жылғы астық жақсы, 

өткен жылмен салыстырғанда кіріс екі-

үш есе көп. 

【年尾】 niánwěi【 зат.】    жылдың 

соңы. 

【年息】niánxī【зат.】  жылдық пайыз. 

【年下】nián·xiɑ〈口〉【зат.】  жаңа 

жыл күндері кезі. 

【年限】niánxiàn【зат.】  мерзім：修

业～  оқу мерзімі|延长农机的使用～  

ауыл шаруашылық техникасын 

пайдалану мерзімі. 

【 年 薪 】 niánxīn 【 зат. 】  жылдық 

жалақы. 

【年夜】niányè【 зат.】    жаңа жыл 

қарсаңында ：～饭   жаңа жылдағы 

кешкі ас. 

【年月】nián·yue【зат】①时【ес.】：

战争～  соғыс жылдарында .②  уақыт; 

күн ：漫长的～ ұзақ  күндер. 

【年中】 niánzhōnɡ 【 зат. 】   жыл 

бойы：～考核 жыл бойы зерттеу. 

【年终】 niánzhōnɡ【 зат.】  жылдың 

соңы ：～结账  жылдың соңындағы 

қорытынды баланс жасау. 

【 年 资 】 niánzī 【 зат. 】   жас 

мөлшерінің шегі 

【年尊】niánzūn【сын.】  үлкен. 

粘 nián①同 “黏 ”. ② (Nián)【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

另见 1710页 zhān. 

鲇(鮎、鲶)nián【зат.】  амур сомы. 

黏 nián【сын.】  жабысатын; жабысқақ; 

жылбысқы ： ～ 液 жалқық; өңез; 

шырыш |～米 жабысқақ күріш. 

【黏虫】niánchónɡ【 зат.】   көбелек 

түрі Cirpsis knipuncta. 

【黏度】niándù【зат.】  жабысқақтық; 

тұтқырлық. 

【黏附】 niánfù 【 ет. 】   жапсыру; 

желімдеп тастау; желімдеу. 

【 黏 合 】 niánhé 【 ет. 】  біріктіру, 

жабыстыру ： ～ 剂 біріктіретін дәрі 

(йод). 

【黏糊】nián·hu【сын】①жабысқақ.

②ақырын; баяу; шабан, жайбасар：别

看他平时很～，有事的时候比谁都利索
/ оның жайшылықтағы 

жайбасарлығына қарама,  жұмыс 

істеген кезде  одан шапшаң адам жоқ.  

【黏结】niánjié【ет.】қойыртпақтану; 

қоюлану：～力  қоюлану күші|互相～  

өзара қоюлану. 

【黏菌】niánjūn【зат.】  жалқық; өңез; 

шырыш. 

【黏米】niánmǐ〈方〉【зат】黄米. 

【黏膜】 niánmó【 зат.】   шырышты 

қабық. 

【黏儿】niánr〈方〉【зат.】  қарамай; 

ным; шайыр：枣～ финиктің қарамайы 

|松树出～了 қайыңда шайыр шықты. 

【黏土】niántǔ【зат.】  балшық; саз. 

【黏涎】 nián·xiɑn 〈方〉【 сын. 】  

жалықтырғыш; мазасыз; мыжың; 

тынышсыз. 

【黏涎子】 niánxián·zi〈方〉【 зат.】   

ауыздағы жалқық. 

【黏液】niányè【зат.】  жалқық; өңез; 

шырыш. 

【黏着】niánzhuó【ет.】  жабысу：～

力 жабысу күші. 

【 黏 着 语 】 niánzhuóyǔ 【 зат. 】  

жалғамалы тіл. 

 

niǎn 

涊 niǎn〈书〉【сын】容出汗. 

捻 ( 撚 )niǎn ① 【 ет. 】   есу; иіру; 

ширату：～线 жіп есу; жіп иіру; жіп 

ширату|～条绳子 жіпті ширату .②(～儿)

【 зат.】   ширақ; ширатылған мата：

纸～儿 қағазды ирақ|灯～儿 білте шам. 

【捻捻转儿】niǎn·niɑnzhuànr【 зат.】  

зырылдауық. 

【 捻 子 】 niǎn·zi 【 зат. 】   ширақ; 

ширатылған мата：药～анжы; тампон |

纸～ қағаздан жасалған ширақ. 

辇 (輦 )niǎn  императордың екі аяқты 

күйме арба;. 

撵(攆)niǎn【ет.】①қуу; қуып жіберу; 

қуып шығу：把他～出去  оны ұуып 

жіберу.②〈方〉соңына түсу; іздеу：他

走得快，我～不上他  оны жүрісі тез, 

оны қуып жете алмаймын. 

碾 niǎn①тұлық, шаңтас: 石～ тас тұлық.

②【ет.】басу, жаншу, түю: ～米 күріш 

басу (қырманда). 

【碾坊】niǎnfánɡ【ет.】 тиірмен.  

【碾房】niǎnfánɡ“碾坊”-ға қараңыз. 

【碾磙子】niǎnɡǔn·zi【зат.】  шаңтас,  

тұлық.  

【碾盘】 niǎnpán【 зат】 диірменнің 

үстіңгі тасы. 

【碾砣】niǎntuó【зат】шаңтас, тұлық.  

【碾子】niǎn·zi【зат】шаңтас, тұлық. 

 

niàn 

廿 niàn【сан.】жиырма (20). 

念-1niàn①【ет.】 сағыну：惦～ойында 

сақтау; ұмытпау |怀～ойлау, сағыну. ② 

ой, идея：杂～ / қым-қуыт  ойлар.③

(Niàn)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

念 -2( 唸 )niàn 【 ет. 】 ①  дауыстап 
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оқу：～信  хатты оқу|～口诀  рецепт 

формуласын оқу| 他把上级的指示～给

大家听 ол жоғарғы жақтың  нұсқауын 

жұртшылыққа оқып берді.②   оқу：

他～过中学 / ол орта мектеп оқыған. 

【念白】niànbái【зат.】  монолог. 

【念叨】niàn·dɑo【ет.】①  еске түсіру 

және айту ：这位就是我们常～的老校

长  бұл біз жиі еске алып отыратын 

бұрынғы мектеп директоры.②〈方〉 

айту, пікір алысу; сөз қылу;：我有个事

儿跟大家～～  /Менде  көпшілікке  

айтатын бір шаруа  бар. 

【念道】niàn·dɑo“念叨”мен мағналас.. 

【 念 佛 】 niànfó 【 ет. 】   Буддаға 

табыну：吃斋～Буддаға табынып, ауыз 

бекіту . 

【念经】niàn∥jīnɡ【ет.】  дұға оқу. 

【念旧】niànjiù【ет.】  өткенді аңсау, 

ескі достарды  ұмытпау. 

【 念 念 不 忘 】 niànniànbùwànɡ   

ешқашан да  ұмытпау. 

【念书】niàn∥shū【ет.】  кітап оқу, 

сабақ оқу, оқу оқу. 

【念头】niàn·tou【зат.】 ниет,  ой ：

转～ ойға оралу|邪恶的～арам ой; қара 

ниет. 

【念心儿】 niàn·xinr〈方〉【 зат.】  

сувенир (ұмытпас үшін берілетін 

сыйлық). 

【念珠】niànzhū(～儿)【зат.】  таспиқ. 

埝 niàn【 зат.】  қыр, дөң, көтерме; 

төстабан: 土～ /жер дөңесі.  

 

niánɡ 

娘(孃)niánɡ①【зат.】  ана：爹～ /ата- 

ана |亲～ / туған ана.②  ：大～ /апа 

(әкесінің апа, қарындасы, не шешесінің 

апа, сіңлісі немесе әкесі мен 

шешелерінің аға інілерінің әйелі) .③ 

келіншек, жас әйел：新～/жас келін. 

【娘家】 niánɡ·jiɑ【 зат.】   төркін,  

туған үй：回～ /төркінге  келу. 

【娘舅】niánɡjiù〈方〉【зат.】 нағашы. 

【 娘 娘 】 niánɡ·niɑnɡ 【 зат 】 ①

ханшайым,  патшайым.② әйел құдай; 

әйел пір：～庙 /әйел құдай будханасы 

【娘儿】niánɡr〈口〉【зат.】 ана мен 

ұл. 

【娘儿们】niánɡr·men【зат】①   жас 

әйел, қыз.②〈方〉  әйел; қатын.③

〈方〉жар; зайып. 

【娘胎】 niánɡtāi 【 зат. 】   ананың 

құрсағы. 

【娘姨】niánɡyí〈方〉【 зат.】   бала 

бағушы; күтуші. 

【娘子】niánɡ·zǐ【зат】①〈方〉 жар, 

әйел.② жас әйел; қыз. 

【 娘 子 军 】 niánɡ·zǐjūn 【 зат. 】  

тәрбиелеуші; тәрбиеші (әйел). 

 

niànɡ 

酿 (釀 )niànɡ①【ет.】әзірлеу; даярлап 

қою;：～酒 ішімдік жасау.②【 ет.】 

бал жасау：～蜜 ара балынан бал жасау.

③【ет.】жүре-бара қалыптасу：～成

大祸  жамандықты туғызу.④【 ет.】  

ашу; быжылдау; көпіру.⑤ вино：佳～ 

керемет вино. 

【 酿 母 菌 】 niànɡmǔjūn 【 зат. 】  

ашытқыш саңырауқұлақтар. 

【 酿 热 物 】 niànɡrèwù 【 зат. 】 

биожанармай. 

【酿造 】 niànɡzào 【 ет. 】   айдау; 

асықтыру; қуалау. 

 

 

niǎo 

 

鸟 (鳥 )niǎo【 зат】①   құс.② (Niǎo) 

фамилияға қолданылады. 

【鸟尽弓藏】niǎojìnɡōnɡcánɡ. Құс жоқ 

деп садағын сындыру;  тамақ жеп 

болған соң қазанын шағу.  

【鸟瞰】niǎokàn①【ет.】қарау, көру, 

назар аудару (жоғарыдан төменге):登上

西山，可以～整个京城  Сишанға 

көтерілгенде тұтас Пекинді көруге 

болады②  құстардың ұшу биіктігі ③

【зат.】  қысқаша шолу：世界大势～ 

халықаралық жағдайға қысқаша шолу. 

【鸟枪】niǎoqiānɡ【зат】①бытыралы 

мылтық.②пневматикалық мылтық. 

【鸟儿】niǎor〈口〉【зат.】  құс. 

【鸟兽散】niǎoshòusàn. Тым-тырақай, 

алды-алдына,  ыдырау |作～/үрейі қашу. 

【 鸟 语 花 香 】 niǎoyǔhuāxiānɡ  

құстардың сайрауы мен гүлдердің хош 

иісі. 

茑 (蔦 )niǎo［茑萝］ (niǎoluó)【 зат.】 

меңдуана. 

袅( 、嫋、 )niǎo ：～娜 ұзын. 

【袅袅】niǎoniǎo【сын】①бұйралану; 

есілу; оралу ：炊烟～  ошық түтіні 

оралды.②шайқалу; ырғалу：垂杨～
бұтағы салбыраған үйеңкі шайқалды.

③ ：余音～ өлең дауыстары естілді. 

【袅袅婷婷】 niǎoniǎotínɡtínɡ〈书〉

【сын.】  кербездену; майысу. 

【袅娜】niǎonuó(旧读 niǎonuǒ)〈书〉

【сын】①иілгіш; солқылдақ：春风吹

着～的柳丝 көктемгі жел иілгіш  тал 

шағындарын қозғады .②әсем; сәнді. 

 

niào 

尿 niào①【зат】кіші дәрет.②【ет.】 

сію. 

【尿布】niàobù【зат】 жаялық. 

【尿床】 niào∥ chuánɡ【 ет.】   кіші 

дәретін төсекке жіберу. 

【尿道】niàodào【зат.】  несеп жолы; 

үрпі. 

【尿毒症】niàodúzhènɡ【зат.】  уремия. 

【尿检】niàojiǎn【 ет.】   кіші дәрет 

анализі. 

【尿炕】niào∥kànɡ【ет.】кіші дәретін 

төсекке жіберу. 

【尿素】niàosù【зат】несепнәр. 

【尿血】niào∥xiě【ет.】  несеп қаны. 

【尿液】niàoyè【зат】несеп. 

脲 niào【зат.】  несепнәр. 

 

niē 

捏(揑)niē①【ет.】  көтеру; ұстау：～着

张钞票 қағаз ақшаны ұстау .②【ет.】  

жасау; сомдау：～泥人儿  балшықтан 

мүсін жасау|～饺子 тұшпара жасау.③

【 ет.】  ：～合 бірауыздыққа жету; 

келісімге келу |两人性格不合，～不到

一块儿去  / мінезі ұқсамайтын екі 

адамның басы бір жерге түйісе 

қоймайды. ④ өтірік, ойдан шығару：～

造/ойдан шығару; өтірік айту. 

【捏合】niēhé【ет.】①бірауыздыққа 

жету. ② жеңгетай болу; жеңгетайлық 

жасау. 

【 捏 积 】 niējī 【 ет. 】   омыртқа 

жотасының қысылуы. 

【 捏 弄 】 niē·nonɡ 【 ет. 】 сипалау, 

уқалау：说话时，她下意识地～着胸前

的 纽 扣 / сөз сөйлеген кезде ол  

мақсатсыз түрде омырауындағы 

түймені сипалады да отырды.②алдау; 

бұзу：我们得自己拿主意，不能由着他

们～  /Олардың алдауына түспеу үшін 

біз өзіміз шешім қабылдауымыз қажет.

③шырмату; шырматылу：这事他俩

一～，就那么办了/Бұл шаруаны олар 

екеуі шырматылып жүріп бітірді. ④
ойдан шығару; өтірік айту. 

【捏一把汗】 niēyībǎhàn бір нәрсеге 

қатты уайымдау. 

niè 

乜 Niè【зат.】 фамилияға қолданылады. 

聂 ( 聶 )Niè 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

臬 niè〈书〉①нысана.②тіреу; ұстын.

③шек; шекара. 

涅 niè〈书〉①Нирвана. ② қара, баран, 

қара түс③ Ние өзені ④қараға бояу ⑤ 

жұмыртқа басу, балапан шығаруға 

дайындалу⑥  кептелу, тосылу, қамалу 

⑦ суға шөгу, суға бату. 

【涅槃】nièpán【ет.】  Нирванаға кету. 

啮(嚙、齧、囓)niè〈书〉кеміру; қажау; 

мүжу; шағу. 

【啮合】nièhé【ет.】жабысу; тұтасу. 

【啮噬】nièshì【ет.】қажау; мүжу：失

子的悲痛，～着母亲的心   ұлын 

жоғалту қайғысы анасының жүрегін 

қажап тастады . 

嗫(囁)niè［嗫嚅］(nièrú)〈书〉【сын.】  

сөйлемеу; үндемеу. 

镊 (鑷 )niè① .②【 ет.】   никельдеу; 



538 

 

никельмен қаптау. 

【镊子】 niè·zi【 зат.】   кішкентай 

қысқыш; іскек. 

镍(鎳)niè【зат.】  никель. 

【镍币】nièbì【зат.】   никельденген 

тиын. 

【颞骨】nièɡǔ【зат.】  самай сүйек. 

【颞颥】nièrú【зат.】  самай. 

蹑 ( 躡 )niè ① 【 ет. 】  білдірмей; 

жансыздап：他轻轻地站起来，～着脚

走 过 去  /ол ақырын ғана тұрып, 

білдірмей кетіп қалды.② ізімен жүру; 

ілесу：～踪 ізімен жүру.③〈书〉：～足 

аяққа басу. 

【蹑手蹑脚】 nièshǒunièjiǎo( ～的 )  

ақырын жүру. 

【蹑踪】nièzōnɡ〈书〉【 ет.】   еру;  

соңынан жүру. 

孽 ( )niè ① күнә ： 妖 ～ қырсық; 

сорлылық.②：造～  жамандық жасау|

罪～жамандық; жауыздық; қастық. 

【 孽 根 】 nièɡēn 【 зат. 】  

бақытсыздықтың түбі. 

【孽海】nièhǎi【 зат.】   кармикалық 

теңіз. 

【孽债】nièzhài【зат.】   есесін алу; 

жаза; құн. 

【孽障】nièzhànɡ【зат.】  жаза. 

【孽种】nièzhǒnɡ【 зат】①   заңсыз 

бала.② бақытсыздықтың түбі. 

蘖 niè  өскін; өсінді. 

 

nín 

恁 nín“您” мен бірдей сөз.  

您  nín【 ес.】   Сіз：老师，～早 

мұғалім, сіз ерте ! |～二位想吃点儿什么? 

Сіздер екеуіңіз нені жегіңіз 

қалайсыңдар? 

 

nínɡ 

宁 ( 寧 )nínɡ ①  тыныштық ： ～ 静 

тыныштық. ② 〈 书 〉

тыныштандыру：～边  / тыныштанған 

жақ. |息事～人 / қайшылықты шешіп, 

адамдарды тыныштандыру. ③ алаңсыз 

ету, қамсыздандыру ：～亲  ата анаға 

қолайлы жағдай туғызу ④ төркіндеп 

бару: 归～  /төркіндеп келу.⑤ (Nínɡ)

【зат.】Нанькинь ：沪～铁路 Шанхай 

мен Нанькин қалалары арасындағы 

темір жол. ⑥(Nínɡ)【зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【 宁 靖 】 nínɡjìnɡ 〈 书 〉【 сын. 】  

тыныштық. 

【宁静】nínɡjìnɡ【сын.】  байсалды; 

жайбарақат; сабырлы: 心里渐渐～下来 

/ жүрекжайлап  тынышталды. 

 

【宁亲】 nínɡqīn〈书〉【 ет.】   ата 

ананы уайымдатқызбау . 

【宁日】nínɡrì【зат.】   тыныш күн; 

бейбіт уақыт. 

【宁帖】nínɡtiē【сын.】    жүректегі 

сабырлық. 

【宁馨儿】 nínɡxīn’ér〈书〉【 зат.】  

керемет бала. 

拧(擰)nínɡ【ет.】① басу; сығу：～手

巾 орамалды сығу.② шымшу：～了他

一把  оны шымшыдым. 

苧(薴)nínɡ【зат.】  Лимонен. 

狞 (獰 )nínɡ(面目 )  жаман: ～笑  кекті 

күлкі. 

【狞笑】nínɡxiào【ет.】  кекті күлу. 

柠 (檸 )nínɡ[柠檬 ](nínɡménɡ)【зат】① 

Лимон ағашы.② Лимон (жеміс). 

凝 nínɡ①【ет.】  қату：～固 қатаю; 

қатқылдану; қату |冷～ қату.② ：～思

қиялдану; ойлану |～视 көз тігу; қадап 

қарау. 

【凝冻】nínɡdònɡ【ет.】  тоңу; қату：

河水～ өзеннің суы қатты. 

【凝固】 nínɡɡù【 ет.】① беріштену; 

қатаю ： 蛋 白 质 遇 热 会 ～  ақуыз 

қызғанда қатаяды.②  ：思想～  берік 

шешім . 

【凝固点】nínɡɡùdiǎn【 зат.】   қату 

температурасы. 

【 凝 固 汽 油 弹 】 nínɡɡùqìyóudàn  

напалмды бомбалар. 

【 凝 固 热 】 nínɡɡùrè 【 зат. 】 

кристаллизация жылуы. 

【凝合】nínɡhé【ет.】 қатаю. 

【凝华】nínɡhuá【ет.】сублимация. 

【凝集】nínɡjí【ет.】  ілінісу; ілінісіп 

қалу ： 心 中 疑 云 ～  жүректе 

күмәншілдік ілінісіп қалды. 

【凝结】nínɡjié【ет.】  конденсациялау; 

қойырту. 

【凝聚】nínɡjù【ет.】①сұйық түрге 

айналу：荷叶上～着晶莹的露珠  лотос 

гүлінің жапырағындағы шық 

кристаллизацияланды.②   ：这部作

品～着他一生的心血  бұл шығарма 

оның өміріндегі қиыншылықтарды 

бейнелейді. 

【凝聚力】nínɡjùlì【 зат】① тіркелу; 

тіркесу күші.②тартатын күш：增强社

会和民族的～ қоғам мен ұлттық тарту 

күші күшті. 

【凝聚体】 nínɡjùtǐ【 зат.】   жинақ; 

жиынтық; қосынды. 

【凝练】(凝炼)nínɡliàn【сын.】  келте 

(келтесінен, бірақ айқын айтылған). 

【凝眸】nínɡmóu〈书〉【 ет.】   көз 

алмау; көзімен жеу：～远望   алысқа 

көз салу. 

【凝神】nínɡshén【 ет.】   бір жерге 

жиналу; бір жерге топталу：～思索
қадағалап ойлау. 

【 凝 视 】 nínɡshì 【 ет. 】   көзімен 

жеу：～着对方 қарсы жаққа көз тастау. 

【凝思】nínɡsī【ет.】   ойлану; ойға 

бату. 

【凝缩】nínɡsuō【ет.】  жиналып қалу; 

топталу：丰富的人生经验～成宝贵的

智 慧  адам өміріндегі бай тәжірибе 

білімпаздықтың байлығы. 

【凝望】 nínɡwànɡ【 ет.】   алыстан 

қарау. 

【凝想】nínɡxiǎnɡ【ет.】  бас қатыру; 

қатты ойлану：他时而奋笔疾书，时而

又搁笔～   ол кейде тез жазып, тез 

құрастырады, ал кейде қаламын қойып 

терең ойға батады. 

【凝脂】nínɡzhī〈书〉【зат.】  қатқан 

май：肤如～атластай тері. 

【 凝 滞 】 nínɡzhì 【 ет. 】 ①

жылжымайтын; қозғалмайтын：两颗～

的眼珠出神地望着窗外 / қозғалмай 

қалған екі көз  шапыраштанып  

терезеден тысқа қарады.②〈书〉кеще; 

топас, су мый. 

 

nǐnɡ 

拧 ( 擰 )nǐnɡ ① 【 ет. 】   бұйралау; 

ширату ： ～ 螺 丝 бұранданы бұрап 

кіргізу |墨水瓶盖儿太紧，～不开了
сиясауыт қатты жабылған, бұрап ашу 

мүмкін емес. ②【 сын 】 бытыстыру; 

шатыстыру：他想说“狗嘴里长不出象

牙”，说～了，说成“象嘴里长不出狗

牙”，引得大家哄堂大笑 .③【сын.】  

қарсы болу; қарсы сөйлеу：两个人越说

越 ～  екі адам сөз бен сөз қарсы 

сөйлесті. 

 

nìnɡ 

宁(寧、甯)nìnɡ【үс.】①  жақсырақ...; 

артығырақ деп есептеу ：～ 死不屈 

ұяттан өлім артық|～为玉碎，不为瓦全

(比喻宁愿壮烈地死去，不愿苟且偷生) 

ардақты өлім ұятты өмірден артық.②

〈书〉ба; бе; ма; ме; па; пе; рас па?; 

шын ба?：山之险峻，～有逾此  биік 

тау осы жерде бар ма? 

【宁可】 nìnɡkě 【 үс. 】   【 ет. 】  

жақсырақ...; артығырақ деп есептеу：

与其在这儿等车，～走着去 осы жерде 

тосып тұрғанша, бара берген жақсырақ. 

【 宁 肯 】 nìnɡkěn 【 үс. 】  

артықшылығы бар; жақсырақ; ұнамды. 

【 宁 缺 毋 滥 】 nìnɡquēwúlàn  аз 

болғанмен жақсы болса ұнамды. 

【宁死不屈】nìnɡsǐbùqū  ардақты өлім 

ұятты өмірден артық. 

【宁愿】nìnɡyuàn【үс.】   артығырақ 

деп есептеу; артық көру：～牺牲，也

不退却  шегінуден өлімді артық деп 

санау. 

佞 nìnɡ①  жағымпаз; жарамсақ：谄～

жағымпаздандыру |奸～ аяр; жауыз; |～

人 жарамсақ адам .②〈书〉ақылды; 

басты：不～ ақылсыз. 

【 佞 臣 】 nìnɡchén 〈 书 〉【 зат. 】  



539 

 

жағымпаз шенеулік：～当道 жағымпаз 

шенеуліктің билігі. 

【佞笑】nìnɡxiào【ет.】  қаһарлы күлкі. 

【佞幸】 nìnɡxìnɡ〈书〉①【 ет.】  

жағымпаздықпен өзіне қаратып алу.②

【зат.】  фаворит (басқалардан артық 

көрінетін). 

拧 ( 擰 )nìnɡ 〈方〉【 сын. 】 қырсық,   

қыңыр：这孩子脾气真～，不叫他去他

偏要去 бұл баланың мінезі өте қыңыр, 

барма деген жеріңе барады.  

甯 nìnɡ 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

 

niū 

妞 niū(～儿)〈方〉【зат.】  қызалақ：

大～  үлкен қызалақ|他家有两个～儿  

оның отбасында екі қызалақ бар. 

【妞妞】niūniū〈方〉【зат.】  қыз бала. 

【妞子】niū·zi〈方〉【зат.】  қызалақ. 

 

niú 

牛 -1 niú①【 зат.】   ірі қара мал.②

【 сын. 】  ： ～ 气 қасарушылық; 

қыңырлық |～脾气 қасарғыштық. ③ 

бұқа шоқжұлдызы. ④ (Niú) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

【牛蒡】 niúbànɡ【 зат.】   иттікен; 

түйежапырақ. 

【牛鼻子】niúbí·zi【зат.】түйін, тұтқа, 

тетік: 弄清词义古今异同的情况，就牵

住了学习古代汉语的～  /көне мен 

қазіргі заман жағдайының  

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

білу үшін көне қытай тілінің негізгі 

түйінін үйрену керек. 

【牛脖子】niúbó·zi〈方〉【зат.】  бір 

мойын, тоңмойын, қасару; 

қасарушылық. 

【牛刀小试】 niúdāoxiǎoshì алғашқы 

күш сынау. 

【牛痘】niúdòu【зат】① сиыр шешек.

② шешек егу ： 种 ～ еккен шешек 

шықты. 

【 牛 痘 苗 】 niúdòumiáo 【 зат. 】  

қорасанмен ауырған. 

【牛犊】niúdú【зат.】  бұзау; торпақ. 

【牛顿】niúdùn【мөл.】  Ньютон.   

【牛耳】niú’ěr【зат】见 1747页〖执牛

耳〗. 

【牛鬼蛇神】niúɡuǐ-shéshén  албасты; 

жынды; қаныпезер. 

【牛黄】niúhuánɡ【зат.】безоар. 

【牛角尖】 niújiǎojiān(～儿 )【 зат.】  

тұйық：钻～тұйыққа тірелу. 

【牛劲】niújìn(～儿)【зат】①  үлкен 

физикалық күш. ② қасарушылық; 

қыңырлық. 

【牛郎星】niúlánɡxīnɡ【зат.】 Альтаир. 

【牛郎织女】 niúlánɡzhīnǚ① Алтаир 

мен Вега жұлдыздары. ②  Қытай 

мифтеріндегі Нюлаң (сиыршы бала) 

мен Чжынүй (тоқымашы қыз)  

【牛马】niúmǎ【зат.】  жалшы,  құл, 

малай. 

【牛毛】 niúmáo【 зат.】   көптеген; 

көптік; қыруар：～细雨 сіркіреме |苛捐

杂税，多如～шамадан тыс салықтар, 

көптеген алымдар. 

【牛虻】niúménɡ【зат.】  сона. 

【牛腩】niúnǎn〈方〉【зат.】  сиырдың 

сапалы кесек еті. 

【牛排】 niúpái【 зат.】   бифштекс 

(қақтап қуырылған кесек ет). 

【牛皮】niúpí【зат】① сиыр терісі .②
мақтаншақтық. 

【牛皮癣】 niúpíxuǎn【 зат.】  теңге 

қотыр,  псориаз. 

【牛皮纸】 niúpízhǐ【 зат.】   жақсы 

сортты жылтыр қағаз. 

【牛脾气】 niúpí·qi【 зат.】 қотиын, 

дүлей. 

【 牛 气 】 niú·qi 〈 口 〉【 сын. 】  

менмендік; тәкаппарлық. 

【牛市】niúshì【зат.】  жоғарғы биржа 

коньюктурасы. 

【牛溲马勃】niúsōumǎbó  ұсақ-түйек 

болғанмен қымбат. 

【牛头不对马嘴】 niútóubùduìmǎzuǐ. 

Далаға лағу; бас десе, құлақ деу.   

【牛头马面】NiútóuMǎmiàn  әбілет; 

жын; сайтан; шайтан. 

【牛蛙】niúwā【зат.】 етбақа. 

【 牛 性 】 niúxìnɡ 【 зат. 】 итмінез,  

қырсық, тоңмойын,  қасарған.  

【 牛 鞅 】 niúyànɡ 【 зат. 】   бұғау; 

мойынағаш; мойынтұрық. 

【牛饮】niúyǐn〈书〉【ет.】  әрдайым 

мас болып жүру; маскүнемдеу. 

【牛仔裤】niúzǎikù【зат.】   джинсы 

шалбар. 

【牛仔舞】niúzǎiwǔ【зат.】  джайв. 

 

niǔ 

扭 niǔ ① 【 ет. 】  бұру, бұрылу, 

бұрау：～过头来向后看 артқа бұрылу.

②【 ет.】   айналдыру; бұрау; үйіру; 

иіру：把树枝子～断 ағаштың бұтағын 

сындырып алу .③【 ет.】   ауыртып 

алу：～了腰  белді ауыртып алу.④

【ет.】  билеу：～秧歌 янгэ биін билеу 

|～了两步 би жүрісімен екі қадам жасау.

⑤【ет.】  ұстап алу; ұстау：两人～在

一起  екі адам жармасты. ⑥  дұрыс 

емес：七～八歪 майысу|歪歪～～ 

қатты қисаю. 

【扭摆】 niǔbǎi【 ет.】①   айналма 

маятник. .② толғау, бұраңдату. 

【扭搭】niǔ·dɑ〈口〉【ет.】  теңселе 

басып жүру：那女人～～地走了/ анау 

бикеш теңселе басып кетіп бара  жатыр. 

【扭打】niǔdǎ【ет.】  төбелесу, ұмыту, 

жармасу：他俩～在一起，拉也拉不开  

олар екеуі бір біріне жармасты, айыру 

мүмкін емес. 

【 扭 股 儿 糖 】 niǔɡǔrtánɡ 【 зат. 】  

жұмсақ кәмпит; шірін кәмпит. 

【扭角羚】niǔjiǎolínɡ【зат】羚牛. 

【扭结】niǔjié【ет.】  бірігу; құрылу; 

өрілу; тоқылу：在织布以前要将棉纱弄

湿，才不会～тоқымашылық алдында 

дымқыл мақта-мата кездемесі  өріліп 

кетпейді|几件事～在一起，一时想不出

解决的办法  жұмыстар  шиеленісіп 

кетті,  кейде шешу тәсілін таба 

алмайсын. 

【扭亏】 niǔkuī 【 ет.】   шығынды 

табысқа айналдыру ： ～ 为 盈 

шығындарды жойып, табысты 

шаруашылықты жүргізуге көшу. 

【扭捏】 niǔ·nie ①【 ет. 】 бәлдену; 

қылмыңдау; қылымсу. ② 【 сын. 】  

батылсыз; былқылдақ; жалтақ：她～了

大半天，才说出一句话来 ол жарты күн 

бойы былжырап сөйледі  әйтеуір бір 

сөйлем айтты. 

【 扭 曲 】 niǔqū 【 ет. 】 ① бүрсию; 

быржыю; қисаю：地震发生后，房屋倒

塌，铁轨～ жер сілкінісі болған кезде 

артқы ғимараттар құлап, ресльстар 

қисайды.② өзгеру：被～的历史恢复了

本 来 面 目  бұрмаланған тарихты 

қайтадан бастапқы қалпіне келтіру. 

【扭送】 niǔsònɡ 【 ет. 】    біреуді 

кешіктіріп апару. 

【扭头】 niǔ∥ tóu(～儿 )【 ет.】① 

бұрылу ： ～ 不 顾  бұрылып көңіл 

бөлмеу|他扭过头去，不理人家  ол 

айналып кетті, отпабысына көңіл 

бөлген жоқ.②   айналу：大妈二话没

说，～就走  апай ештеңе де айтпай 

айналып кетіп қалды. 

【扭秧歌】niǔyānɡ·ɡe跳秧歌舞. 

【 扭 转 】 niǔzhuǎn 【 ет. 】 ① 

айналдыру：他～身子，向大门走去 ол 

айналып цехқа кетті. ②   жөндеу; 

түзеу：～局面 жағдайды түзету|～乾坤 

болып тұрған жағдайды түбегейлі 

түрде өзгерту. 

狃 niǔ〈书〉ұстану：～于习俗  салт 

дәстүрлерді ұстану|～于成见 алдын ала 

пішілген пікір; шәлкес пікір. 

纽 (紐 )niǔ①  ұстағыш; тұтқа：秤～

таразы құлақшасы|印～ мөр ұстағышы.

② ( ～儿 ) 【 зат. 】   түйме ：～襻

түйменің тесігі; ілгек.③ түйін：～带

байланыс; дәнекер.④(～儿) ：南瓜～  

асқабақтан жасалған бәліш. ⑤ (Niǔ)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【纽带】 niǔdài【 зат.】   байланыс, 

дәнекер ：批评和自我批评是团结

的～，是进步的保证 сын және өзін-өзі 

сынау  бірліктің дәнекері , прогресстің 

кепілі. 

【纽扣】niǔkòu(～儿)【зат.】  түйме. 
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【纽襻】niǔpàn(～儿)【зат.】   ілгек; 

ілмек. 

钮 (鈕 )niǔ①【 зат.】    түйме：按～

шыртылдақ; ілгек |电～  электро ток 

аударғыштың  кнопкасы. ② (Niǔ)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

 

niù 

拗 (抝 )niù【 сын.】   асау; қалжыр; 

қыңыр：执～қыңыр |脾气很～қисық 

мінез; қыңыр мінез. 

【拗不过】 niù·buɡuò【 ет.】   ұстап 

қалу мүмкін емес：他～老大娘，只好

答应了 ол әжесін иландыра алмады, 

келісуге тура келді. 

 

nónɡ 

农 ( 農 、 辳 )nónɡ ①  ауыл 

шаруашылығы：务～  жер өңдеумен 

айналысу| ～ 具 ауыл шаруашылық 

құралдары | ～田水利 егісті суландыру.

② ：老～ тәжірибелі егін егуші |茶～

шай егуші шаруа |菜～ жеміс өсіруші 

шару. ③ (Nónɡ) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

【农产品】nónɡchǎnpǐn【зат.】  ауыл 

шаруашылық өнімдері. 

【农场】 nónɡchǎnɡ【 зат.】   кеңес 

ауылшаруашық  фермасы. 

【农村】nónɡcūn【зат.】  ауыл, қыстақ, 

кент. 

【农夫】nónɡfū【зат.】 шаруа; диқан; 

егінші. 

【农妇】nónɡfù【 зат.】  егінші әйел,  

шаруа әйелі. 

【农耕】 nónɡɡēnɡ【 ет.】    егістік 

жерлерді өңдеу：～劳作   жер өңдеу 

жұмысы. 

【农工】nónɡɡōnɡ【зат】①. батырақ; 

жалшы; малай ： 扶 【 шыл. 】 ～ 

жалшыларды қолдау.② шаруа. 

【 农 户 】 nónɡhù 【 зат. 】   шаруа 

қожалығы. 

【农活】nónɡhuó(～儿)【зат.】  дала 

жұмысы; егін жұмыстары. 

【 农 机 】 nónɡjī 【 зат. 】   ауыл 

шаруашылық машинасы：～部门 ауыл 

шаруашылық министрлігі|～厂  ауыл 

шаруашылық қоймасы. 

【农家】 -1nónɡjiā【 зат.】   шаруа 

отбасысы. 

【农家】 -2Nónɡjiā【 зат.】   аграрии 

( көне философиялық мектептің атауы). 

【 农 家 肥 料 】 nónɡjiāféiliào ауыл 

шаруашылық тыңайтқыштары. 

【 农 具 】 nónɡjù 【 зат. 】   ауыл 

шаруашылық құралдары. 

【 农 垦 】 nónɡkěn 【 ет. 】   ауыл 

шаруашылық өңдеу ：～事 业  ауыл 

шаруашылық өңдеу қызметі. 

【农历】nónɡlì【зат】① ай күнтізбесі.

②ауыл шаруашылық күнтізбесі. 

【农林】nónɡlín【 зат.】   жер өңдеу 

мен орман шаруашылығы. 

【 农 忙】 nónɡmánɡ 【 зат. 】   егін 

уақыты; қауырт жұмыс; жұмыстың 

қызу кезі; науқан. 

【农贸市场】 nónɡmàoshìchǎnɡ ауыл 

шаруашылық өнімдерінің базары. 

【农民起义】 nónɡmínqǐyì шаруалар 

көтерілісі. 

【 农 民 战 争 】 nónɡmínzhànzhēnɡ 

шаруалар соғысы. 

【农奴】nónɡnú【зат.】   басыбайлы 

шаруа. 

【 农 奴 主 】 nónɡnúzhǔ 【 зат. 】  

крепостник (басыбайлылықты 

жақтаушы). 

【农人】nónɡrén【зат.】  шаруа. 

【农舍】nónɡshè【зат.】  шаруа үйі. 

【农时】nónɡshí【зат.】  егіс маусымы. 

【 农 事 】 nónɡshì 【 зат. 】   ауыл 

шаруашылық өндірісі：～繁忙 ауыл 

шаруашылық өндірісінің 

жұмысбастылығы. 

【农田】nónɡtián【зат.】  егістік жер; 

түз：～水利 егістікті суландыру. 

【农闲】nónɡxián【зат.】  егін уақыты 

арасындағы бос уақыт. 

【农学】nónɡxué【зат.】  агрономия. 

【农谚】nónɡyàn【зат.】 егінші тәмсілі,  

шаруа мақалы. 

【农药】nónɡyào【зат.】егістік дәрілер,   

химикаттар. 

【 农 业 】 nónɡyè 【 зат. 】   ауыл 

шаруашылығы. 

【 农 业 国 】 nónɡyèɡuó 【 зат. 】  

аграрлық мемлекет. 

【农业税】nónɡyèshuì【зат.】   ауыл 

шаруашылық салығы. 

【农艺】nónɡyì【зат.】  егіншілік; екпе 

дақыл ： ～ 师 агроном | 学 习 ～ 

егіншілікке үйрену. 

【农庄】nónɡzhuānɡ【зат】① ауыл：

生长在山区的一个小～里  таулы 

аймақтағы  бір кішкентай ауыл. ② 

ферма. 

【农作物】nónɡzuòwù【зат.】   ауыл 

шаруашылық дақылдары. 

侬 (儂 )nónɡ①〈方〉【 ес.】   құл.②

【ес.】   Юньнань провинциясындағы 

«нун» халыөтары. ③ (Nónɡ) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

哝(噥)nónɡ［哝哝］(nónɡ·nonɡ)【ет.】

мыңғырлау; мыңқылдау：她在姐姐的

耳边～了好半天 ол әпкесінің құлағына 

жарты күн бойы мыңғырлап сөйледі. 

浓(濃)nónɡ①【сын.】   қалың：～云 

/қалың бұлт|～茶 қою шай ◇～眉 

қалың қасты.②【сын.】 қатты：兴趣

很～  қатты қызығушылық|睡意正～ 

қатты ұйықтау. ③ (Nónɡ) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

【浓淡】 nónɡdàn【 зат.】   күштілік 

деңгейі：～适宜 лайық түс, дәм т.б. 

【浓度】nónɡdù【зат.】  концентрация 

деңгейі. 

【浓厚】nónɡhòu【сын】① қалың：～

的黑烟 қалың  түтін.②(色彩、意识、

气氛 ) терең  ：～的地方色彩 жер 

колоритіне терең қызығушылық|～的封

建意识   феодализм түсінігіне терең 

қызығушылық.③(兴趣) үлкен：孩子们

对打乒乓球兴趣都很～  балаларды 

тенис ойнау  қатты қызықтырады. 

【浓烈】nónɡliè【сын】татымды; иісті; 

қатты：香气～ татаымды иіс |～的乡土

气息  туған өлкенің иісі өте татымды. 

【浓密】nónɡmì【сын.】  қою; қалың. 

【 浓 墨 重 彩 】 nónɡmòzhònɡcǎi  

күшейтіп суреттеу. 

【浓缩】nónɡsuō【ет.】  жұмылдыру; 

шоғырландыру. 

【浓艳】 nónɡyàn 【 сын. 】   ашық 

бояулар; түсін ашып тұратын бояулар. 

【浓郁】1nónɡyù【сын.】  қою：～的

香味 қою аромат. 

【浓重】nónɡzhònɡ【сын.】   қалың; 

қатты; тығыз; шымыр：桂花散发出～

的香味 Османтус қатты иіс шығарады|

他 说 话 带 有 ～ 的 乡 音  оның 

сөйлегенінде қатты жергілікті акцент 

бар|这位老人画的花卉，设色十分～ 

қарт адам салған гүлдердің түсі өте  

қанық. 

【浓妆】nónɡzhuānɡ①【ет.】  қанық 

бояу：～艳抹 жарқырап боялған. 

【 浓 妆 艳 抹 】 nónɡzhuānɡyànmǒ 

салтанатты; сәнді. 

脓(膿)nónɡ【зат.】  ірің. 

【脓包】nónɡbāo【 зат】①сыздауық; 

шиқан.②бишаралық; мүсәпірлік：真是

个 ～ ， 什 么 事 也 办 不 成  нағыз 

бишаралық, еш нәрсені шеше алмайды. 

【脓肿】nónɡzhǒnɡ【зат.】  іріңдеген 

жер. 

秾(穠)nónɡ〈书〉草木茂盛：夭桃～李
нәзік шабдалы және әдемі өрік ағашы 

( сұлу әйелді суреттеген кзде 

айтылады). 

 

nònɡ 

弄 nònɡ【ет.】① ойнау：他又～鸽子去

了  ол қайтадан көгершіндеремен 

ойнауға кетті|小孩儿爱～沙土 балалалр 

құммен ойнауды жақсы көреді.② істеу; 

жасау：～饭 тамақ жасау |这活儿我做

不好，请你帮我～～ осы жұмысты мен 

істей алмаймын, сені маған 

көмектесуіңді сұраймын|把书～坏了 

байқа, кітаптарды бүлдірме|～出个结果

来  нәтижеге жету. ③ табу; тауып 

алу：～点水来 кішкене су тауып алу.④

қолдануға жіберу; қолдана бастау：～

手段 айла-әрекетке тап болу . 
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【 弄 潮 儿 】 nònɡcháo’ér 【 зат. 】  

қайықшы. 

【弄鬼】nònɡ∥ɡuǐ〈方〉【ет.】  қулық 

қылу. 

【 弄 假 成 真 】 nònɡjiǎchénɡzhēn  

жалғаншылық рас болып шықты. 

【 弄 巧 成 拙 】 nònɡqiǎochénɡzhuō 

ақылгөйсу; білгірсіну. 

【弄权】nònɡquán〈书〉【ет.】  билікті 

теріс пайдалану. 

【弄瓦】 nònɡwǎ〈书〉【 ет.】   қыз 

баланы табу. 

【 弄 虚 作 假 】 nònɡxūzuòjiǎ айла-

тәсілдерге ұрыну. 

【弄璋】nònɡzhānɡ〈书〉【ет.】   ұл 

баланы табу. 

 

nòu 

耨(鎒)nòu〈书〉①кетпен; тіс ағаш.② 

шөпті жұлу. 

 

 

nú 

奴 nú ①  құл ： ～ 隶 құлдық; құл 

иеленушілік| 农～ басыбайлы.②  мен; 

менің.③ ：～役 құлдықта ұстау. 

【奴婢】núbì【зат.】  кәнизак; күң. 

【奴才】nú·cɑi【зат】① құл.②малай. 

【奴化】núhuà【ет.】  құлдықта ұстау; 

құл ету：～教育 білімді жаншу|～思想 

философияны жаншу. 

【奴家】nújiā【зат.】  мен (әйел адам 

өзі туралы айтқанда). 

【奴隶】núlì【зат.】  күң. 

【 奴 隶 社 会 】 núlìshèhuì құл 

иеленушілік қоғам. 

【 奴 隶 主 】 núlìzhǔ 【 зат. 】   құл 

иеленуші; құл иесі. 

【奴仆】núpú【зат】басыбайлы; құл; 

малай. 

【 奴 性 】 núxìnɡ 【 зат. 】   құл 

болмысы：～十足的汉奸 құл болмысы 

толығымен сатқындардан тұрады. 

【奴颜婢膝】núyánbìxī жағымпаздық; 

жарамсақтық. 

【 奴 颜 媚 骨 】 núyánmèiɡǔ 

қошаметкейлік; мәймөңке. 

【奴役】núyì【ет.】  құл қылу. 

孥 nú〈书〉①  әйел адам：妻～ зайып.

② әйел мен жар. 

驽 ( 駑 )nú 〈 书 〉 ① көтерем; сіңірі 

шыққан арық (ат).② зердесіз ：～才
зердесіз адам. 

【 驽 钝 】 núdùn 〈 书 〉【 сын. 】  

дарынсыз; қабілетсіз. 

【驽马】númǎ〈书〉【зат.】  көтерем; 

сіңірі шыққан арық (ат). 

 

 

nǔ 

努 ( ② 呶 )nǔ 【 ет. 】 ①  қуат, 

энергия：～力  энергия күші|～劲儿

бұлшық еттерін ширату.②тасыраңдау; 

тасыраю：～着眼睛 көзін адырайту |～

着嘴  ернін созу.③〈方〉 күш түсу; 

майып болып қалу. 

【努力】nǔlì①(-∥-)【ет.】 тырысу：

大家再努一把力  барлығы тағы да 

барлық күшін салды. ② 【 сын. 】  

ынталы; іждағатты：～工作 іждағатты 

жұмыс істеу|学习很～ тырысып оқу. 

【努嘴】nǔ∥zuǐ(～儿 )【ет.】ымдау 

(беттің бұлшық еттерінің ішкі сезімге 

қарай өзгеруі және оларды өз 

қалауынша өзгерте білу)：奶奶直～

儿，让他别再往下说 әже оған ымдап 

жалғастырмауын көрсетті. 

弩 nǔ арбалет. 

【弩弓】nǔɡōnɡ【зат.】  жақ; садақ. 

【弩箭】nǔjiàn【зат】болт; үлкен винт. 

砮 nǔ〈书〉жебе жасайтын тас. 

胬 nǔ［胬肉］(nǔròu)【зат.】  Қытай 

медицинасындағы «ну» ауруы. 

 

 

nù 

怒 nù①【ет.】   ашулану; екілену;：

恼～ ашулану|发～күйгелектеу |～容满

面 ашуланып қалу; | 恼 羞 成 ～ 

ашуланғаннан абыржуды жасыру. ②

ашулы; еліріп; қызу：～涛 сарқыраған 

ағын|狂风～号 желдің уілдеген дауысы 

|百花～放  гүлдер қызу шешек атты. 

【怒不可遏】 nùbùkěè бұлқан-талқан 

болу; қатты ашулану. 

【 怒 潮 】 nùcháo 【 зат 】 ①  ашу 

толқыны.②көтерілу толқыны. 

【怒叱】nùchì【ет.】  қатты ұрысу. 

【 怒 斥 】 nùchì 【 ет. 】    ызамен 

кінәраттау ： ～ 叛 徒 бүлікшілерді 

ызамен кінәраттау. 

【 怒 冲 冲 】 nùchōnɡchōnɡ( ～ 的 )

【сын.】  ашынып; ызаланып：他～地

踢开门走了  ол ызаланып есікті теуіп 

шығып кетті. 

【怒发冲冠】nùfàchōnɡɡuān долдану; 

жындану; зығырданы қайнау. 

【 怒 放 】 nùfànɡ 【 ет. 】  жамырай, 

жаппай：春天，桃花、杏花争相～ 

көктем келіп  шабдалы, өрік ағаштары 

жаппай гүлдеді◇心花～ /қанаттанған; 

рухтанған.  

【 怒 号 】 nùháo 【 ет. 】   гуілдеу; 

уілдеу：狂风～боранның ызылдауы. 

【怒吼】nùhǒu【ет.】  ақыру; бақыру; 

өкіру：狂风大作，海水～   дауыл 

көтеріліп теңіз құтырып кетті. 

【怒火】nùhuǒ【зат.】ыза,   ашу：～

中烧 ашудан өртену. 

【怒火中烧】nùhuǒzhōnɡshāo ашудан 

қабыну. 

【 怒 目 】 nùmù 【 ет. 】 ашуланып 

қарау：横眉～қатерлі түрмен қарау|～

而视 біреуге ашуланып қарау. 

【怒气】nùqì【зат.】   долылық; кәр; 

қаһар：～冲冲 ашу үстінде. 

【怒容】nùrónɡ【 зат.】   ашулы бет 

әлпет：～满面 ашуға толы. 

【怒色】nùsè【зат.】  қаһарлы әлпет. 

【怒视】nùshì【ет.】   біреуге ашулы 

көздермен қарау：～着凶残的敌人  

ашулы көздермен қараған қатал жау. 

【 怒 涛 】 nùtāo 【 зат. 】  қаһарлы 

тасқын：～拍岸   қатты тасқын өзен 

жағасына соғылды. 

【怒族】 Nùzú【 зат.】    Ну ұлты 

(Қытайдағы аз ұлттардың бірі). 

 

 

nǚ 

女 nǚ ① 【 сын. 】   әйел ： ～ 工

жұмысшы әйел |～学生 оқушы қыз |

男～平等  еркек пен әйелдердің теңдігі.

② қыз бала：长～ үлкен қыз |生儿育～ 

бала табу және балаларды өсіру （ әйел 

адамдардың міндеті）. 

【女儿】nǚ’ér【зат.】   қыз бала. 

【女儿墙】nǚ’érqiánɡ【зат.】  жақтау; 

қалқан. 

【女方】nǚfānɡ【зат.】  қалыңдықтың 

отбасы. 

【女工】-1nǚɡōnɡ【зат】①жұмысшы 

әйел.②қызметші әйел. 

【女工】-2nǚɡōnɡ【зат】қол шеберлігі 

(тігу, кесте тігу, шілтер тоқу істері). 

【女公子】nǚɡōnɡzǐ【зат.】  князьдің 

қызы. 

【女皇】nǚhuánɡ【зат.】   император 

әйел; патшаханым. 

【女家】nǚjiā【зат.】   қалыңдықтың 

отбасы. 

【女眷】nǚjuàn【зат.】  отбасындағы 

әйел жынысты. 

【女郎】nǚlánɡ【зат.】  қыз：妙龄～
ай сұлу; сұлу қыз . 

【女伶】nǚlínɡ【зат】актриса. 

【女流】nǚliú【зат.】  әйел ：～之辈 

әйелдер қауымы. 

【女气】nǚ·qì【сын.】  әйел мінезді; 

әйелге ұқсас. 

【女强人】nǚqiánɡrén【зат.】   күшті 

әйел. 

【女墙】 nǚqiánɡ【 зат.】   жақтау; 

қалқан. 

【 女 权 】 nǚquán 【 зат. 】   әйел 

құқықтары：尊重～ әйел құқықтарын 

құрметтеу. 

【女人】nǚrén【зат.】  әйел. 

【女人】nǚ·ren〈口〉【 зат.】   жар; 

зайып; қатын. 

【女色】nǚsè【зат.】  әйел сұлулығы：

贪恋～ әйел сұлулығын жақсы көру. 

【女神】nǚshén【зат.】   әйел құдай; 

жебеуші әйел. 

【女生】 nǚshēnɡ【 зат】①  оқушы 
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қыз：～宿舍  қыздар жатаөханасы.②

〈方〉 бикеш. 

【女声】nǚshēnɡ【зат.】  әйел дауысы. 

【女史】nǚshǐ【зат.】  қараушы (әйел). 

【女士】nǚshì【зат.】  ханым. 

【女王】nǚwánɡ【зат.】  король әйел. 

【女巫】nǚwū【зат.】  бақсы; балгер; 

тәуіп (әйел). 

【 女 性 】 nǚxìnɡ 【 зат 】 ①  әйел 

жынысы.② әйел：新～ қалыңдық. 

【女婿】nǚ·xu【зат】①күйеу бала.②

〈方〉жұбай; күйеу. 

【女优】nǚyōu【зат.】  актриса. 

【女友】nǚyǒu【зат.】  дос; дос қыз; 

жолдас қыз; құрбы; серік. 

【女招待】nǚzhāodài【зат.】   даяшы 

әйел; даяшы қыз. 

【女真】Nǚzhēn【 зат.】   Қытайдың 

солтүстік шығысындағы тұнғұс  

халықтары тобына жататын 

«чжурчжэн» халқы. 

【女主人】nǚzhǔ·ren【зат.】  бәйбіше; 

бибі; қожайын; үй иесі әйел. 

【女子】nǚzǐ【зат.】  әйел. 

钕(釹)nǚ【зат.】   Неодим. 

 

 

nǜ 

恧 nǜ 〈书〉  ұялу ：惭～ арсыну; 

намыстану. 

衄(衂、 )nǜ〈书〉① мұрыннан қан 

ағу：鼻～  мұрыннан қан ағу|齿～

қанауға бейім қызыл иек.②  жеңілу：

败～жеңіліп қалу. 

朒 nǜ〈书〉① Шығыстағы жаңа туған 

ай.②жетіспеушілік; кемдік. 

 

 

nuǎn 

 

暖 ( 煖 、 煗 、 )nuǎn ① 【 сын. 】  

жылы：风和日～күн; күнгей |春～花开

көктемгі кез |天～了 жылы бола бастау; 

жылыну. ② 【 ет. 】   жылыту; 

қыздыру：～酒  виноны қыздыру|～

一～手 қолды жылыту. 

【暖冬】nuǎndōnɡ【зат.】  жылы қыс. 

【暖房】1nuǎn∥fánɡ【ет.】①  үйлену 

тойының алдында құттықтаумен келу.

②пәтер-үйді жылыту. 

【暖房】 2nuǎnfánɡ【 зат.】   жылы 

пәтер. 

【暖锋】nuǎnfēnɡ【зат.】  жылы фронт. 

【暖阁】nuǎnɡé【зат.】  қысқы бөлме. 

【 暖 烘 烘 】 nuǎnhōnɡhōnɡ( ～ 的 )

【сын.】  жылылау; жып-жылы. 

【暖壶】 nuǎnhú【 зат】① термос.②
жылытқы (емдеу, жылыту мақсатымен 

қолданылатын ішіне ыстық су 

құйылған ыдыс). 

【暖和】nuǎn·huo【сын】① жылы：

北京一过三月，天气就～了 /Пенкинде 

наурыз айы, ауа райы жылынып кетті|

这屋子向阳，很～ бұл бөлме күнгей, 

өте жылы.②【ет.】 жылыну：屋里有

暖气，快进来～～吧  ! үйдің ішінде 

жылыту бар, тез ішке кіріп 

жылыныңдар! 

【暖帘】nuǎnlián【зат.】  мақта салған 

есік пердеі. 

【暖流】nuǎnliú【зат】① жылы ағыс.

②көңілу босау; көңілі елжіреу：一股～

涌上心头 . 

【暖棚】 nuǎnpénɡ 【 зат. 】   жылы 

үйшік. 

【暖瓶】nuǎnpínɡ【зат.】 термос. 

【 暖 气 】 nuǎnqì 【 зат 】 ① бумен 

жылыту.②指上述的设备.③ жылы ауа. 

【暖气团】nuǎnqìtuán【зат.】 ауаның 

жылы массасы. 

【 暖 融 融 】 nuǎnrónɡrónɡ( ～ 的 )

【сын.】  жайлы; жұмсақ; жылы：炭火

驱走了寒气，整个房间～的 ағаш көмір 

суық ауаны таратып, бөлменің іші 

жылынды. 

【暖色】nuǎnsè【зат.】  жылы түс. 

【暖寿】 nuǎnshòu 【 ет. 】    туған 

күнмен құттықтау. 

【 暖 水 瓶 】 nuǎnshuǐpínɡ 【 зат. 】  

термос. 

【 暖 洋 洋 】 nuǎnyánɡyánɡ( ～ 的 )

【 сын. 】   жылы; жылытатын; 

қыздыратын：～的春风 көктемгі жылы 

жел◇几句话说得我心里～的 бірнеше 

айтылған сөз жүрегімді жылыты. 

 

nüè 

【疟疾】nüè·ji【зат.】  безгек. 

虐 nüè① азапты：暴～ азаптау |酷～

қайырымсыз; қатал | ～ 待 азап 

көрсету| ～ 政  тирания. ② 〈 书 〉
бақытсыздық; апат. 

【虐待】nüèdài【ет.】  азаптау：～狂

қанішерлік; садизм |不许～老人  қарт 

адамдармен жаман қарауды болдырмау. 

【虐俘】nüèfú【ет.】   . тұтқындарға 

азап көрсету. 

【虐杀】nüèshā【ет.】   біреуді өлімге 

дейін жазалау. 

【虐政】nüèzhènɡ【зат.】   тирания. 

 

nún 

黁 nún〈书〉жұпар; жұпар иіс：温～ 

хош иісті. 

 

nuó 

挪 nuó 【 ет. 】   орналастыру; 

орнықтыру：～用 қабылдау |把桌子～

一下 үстелді орналастыру. 

【挪动】nuó·donɡ【ет.】   жылжыту; 

қозғау：往前～了几步  алға қарай 

бірнеше қадамға жылжу|把墙边儿的东

西～～，腾出地方放书柜 қабырғадағы 

нәрселерді жылжытып, шкафтың ішіне 

бос қылып қою. 

【挪借】nuójiè【ет.】  жолдан әкету; 

ұстап қалу (біреудің ақшасын). 

【挪窝儿】 nuó∥wōr〈口〉【 ет.】  

алмастыру; ауыстыру：他在这单位工

作了十来年，始终没挪过窝儿 ол осы 

қызметте он жылдай істеді, ешқашан 

басқа жұмысқа ауысқан емес. 

【挪移】nuóyí〈方〉【ет.】①ауыстыру; 

көшіру：～款项 келесі  бөлімге көшу.

②алып пайдалану. 

傩(儺)nuó  ауруды дуалау. 

【傩神】nuóshén【зат.】   мәлік; оба 

ауруларының құдайы. 

 

nuò 

诺(諾)nuò①келісім;：～言 уәде |许～

серт.②  ：唯唯～～ елпе кмақұлдау 

|～～【жал.】声; құптау; мақұлдау.③

(Nuò)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【诺尔】 nuò’ěr 淖尔，多用于地

【зат】：达来～|查干～(都在内蒙古). 

【诺言】nuòyán【зат】уәде：信守～ 

уідені толық орындау. 

喏-1nuò〈方〉【од.】  иә：～，这不就

是 你 的 那 把 雨 伞  иә, бұл сенің 

қолшатырың емес қой?. 

喏-2nuò〈书〉“诺”мен мағналас.. 

搦 nuò〈书〉①  алу.②бөгеу. 

【搦管】nuòɡuǎn〈书〉【ет.】执笔，也

指写诗文. 

【搦战】nuòzhàn【ет.】   соғыс ашу. 

锘(鍩)nuò【зат.】  Нобелий. 

【懦夫】 nuòfū 【 зат. 】   жүрексіз; 

қорқақ. 

【懦弱】 nuòruò 【 сын. 】   жасық; 

жігерсіз：～无能. жұмсақ; мінезсіз. 

糯(穤、稬)nuò желімді; желімтек：～

米  жабысқақ күріш|～高粱  жабысқақ 

қонақ (Қытайда, Маньчжурияда көп 

өсетін тары тұқымдас дән). 

【糯稻】 nuòdào【 зат.】   жабысқақ 

күріш. 

【糯米】nuòmǐ【зат】жабысқақ күріш. 

【糯米纸】nuòmǐzhǐ【зат.】   күрішті 

қағаз. 

 

O 

 

ō 

噢 ō【од.】оһо, оу,  е：～，原来是他/ е,  

анау  екен ғой！ 

ó 

哦 ó 【 од. 】 еһе (таңдануды 

білдіреді)：～，他也要来参加我们的

会 еһе, ол да біздің кешімізге келеді ма? 

 

ǒ 

嚄 ǒ【од.】ғой; жетті; пәлі：～，你们

也去呀 сендер де барасыңдар ғой! 
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ò 

哦 ò【од.】еһ; оһ; уһ：～，我懂了 уһ, 

мен түсіндім｜～，我想起来了  оһ, 

есіме түсірдім. 

 

ōu 

区 （ 區 ） ōu 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

讴（謳）ōu① өлең айту：～歌 жырлау; 

мадақтау. ②  халық әні ： 越 ～ 

Вьетнамның халық әні. 

【讴歌】 ōuɡē 〈书〉【 ет. 】  өлең 

айту：～伟大的祖国  ұлы отан туралы 

ән айту. 

【讴吟】ōuyín〈书〉【ет.】  әуендету; 

өлеңдету. 

沤（漚）ōu  көбік; көпіршік; қуық：

浮～ суда жүзетін көпіршік. 

瓯-1（甌）ōu〈方〉【зат.】  тостаған：

茶～ шай тостағаны. 

瓯-2（甌） u【зат.】 «Оу» (Чжэ-цзян 

провинциясындағы Вэньчжоу өлкесінің 

көне атауы). 

【 瓯 绣 】 ōuxiù 【 зат. 】  

 вэньчжоудың кестесі. 

【瓯子】ōu·zǐ〈方〉【зат.】  айшанақ; 

тостаған. 

欧 -1（歐） ōu【 зат.】   фамилияға 

қолданылады. 

欧 -2（歐）ōu【зат.】  еуропа：西～

/батыс еуропа｜～化 еуропаландыру. 

欧 -3 （ 歐 ） ōu 【 мөл. 】   «Ом» 

(физикалық шама). 

【欧化】ōuhuà【ет.】  еуропаландыру. 

【 欧 椋 鸟 】 ōuliánɡniǎo 【 зат. 】  

қараторғай. 

【 欧 罗 巴 人 种 】 ōuluóbārénzhǒnɡ 

еуропоидтық  нәсіл. 

【奥姆】ōumǔ【мөл.】  «Ом». 

【欧体】ōutǐ【зат.】  «Оуян» стилі. 

【欧阳】ōuyánɡ【 зат.】   фамилияға 

қолданылады.  

【欧元】ōuyuán【зат.】  евро (валюта). 

殴（歐）ōu.  ұру：斗～ /төбелесу｜～

伤 дене зақымын келтіру. 

【殴打】ōudǎ【ет.】   адамды ұру：互

相～ бір бірін ұру. 

鸥（鸛）ōu【зат.】  шағала. 

 

óu 

（ ） óu 【 од. 】 өй, үй, 

ау ：～，你也病了/ау, сен де ауырып 

қалыпсың ғой｜～，你怎么也来了/өй, 

сен не үшін келдің? 

 

ǒu 

呕（嘔）ǒu【ет.】  жүрек айну; жүрек 

кетерілу：～血 қан құсу｜作～лоқсу. 

【呕吐】ǒutù【ет.】  жүрек айну. 

【呕心】ǒuxīn【ет.】  ：～之作 азапты 

ойлану. 

【呕心沥血】ǒuxīnlìxuè барлық күшті 

сығып алу. 

【呕血】ǒu∥xuè【ет.】  қан құсу. 

偶 -1ǒu ： қуыршақ: 木 ～  ағаш 

қуыршақ｜～像 табынатын адам. 

偶 -2ǒu ① жұп; жұптанған; қос; 

есептік：～【сан.】  жұп сан｜～蹄

类｜无独有～.②：佳～ бақытты ерлі-

зайыпты.③ (ǒu)【 зат.】   фамилияға 

қолданылады. 

偶-3ǒu【үс.】анла-санда, сирек ：～遇 

сирек кездесу｜～一为之 анда-санда  

еркіне жіберу. 

【偶尔】ǒu’ěr①【үс.】  кейде: 他经常

写小说，～也写诗  ол жиі романдар 

жазып отыратын, кейде  поэзияны  да 

жазады.②【сын.】  кездейсоқ：～的事
кездейсоқ іс. 

【偶发】ǒufā【сын.】  кездейсоқ：～

事件 кездейсоқ шаруа. 

【偶合】ǒuhé【ет.】  шын кездейсоқ 

нәрсе：我们两人看法一致完全是～，

事 先 并 没 有 商 【 мөл. 】过  біздің 

екеуіміздің көз қарасымыз сәйкес келуі 

шын кездейсоқ нәрсе, іс алдын ала 

келісілген жоқ еді. 

【偶或】ǒuhuò【үс.】偶尔：～迟到一

次，就感到内心不安. 

【 偶 然 】 ǒurán ① 【 сын. 】  

кенеттен：～事故 кездейсоқ апат｜～

因素 кездейсоқ фактор.②【үс.】  анда-

санда; әредік：闹市里～也能听到几声

鸟 鸣  қаланың ортасында кейде 

құстардың дауысын естуге болады. 

【 偶 然 性 】 ǒuránxìnɡ 【 зат. 】  

кездейсоқтық. 

【偶数】ǒushù【зат.】  жұп сан. 

【偶像】ǒuxiànɡ【зат.】  (идол) кумир; 

пір. 

耦 ǒu〈书〉①жұбай; пар.②同“偶-2”-ге 

қараңыз. 

【耦合】ǒuhé【ет.】  байланысу. 

藕（蕅）ǒu【зат】① лотос гүлінің жер 

сабағы.②(ǒu) фамилияға қолданылады. 

【藕断丝连】 ǒuduànsīlián біреумен 

қатынас әлі де  тоқтатылған жоқ. 

【藕粉】ǒufěn【зат.】  лотос гүлінің 

жер сабағы ның арроуруты. 

【藕合】ǒuhé同“藕荷”. 

【藕荷】ǒuhé【 сын.】   ақшыл көк; 

қызғылт. 

【藕灰】 ǒuhuī【 сын】 ақшыл көк; 

қызғылт. 

【藕色】ǒusè【зат.】   қызғылт сұр түс. 

 

òu 

沤（漚）òu【ет.】  жібіту; сулау：～麻
зығырды сулау. 

【沤肥】 òuféi①（－∥－）【 ет.】  

тыңайтқышты суға салып қою. ②

【зат.】  компост; қорда; тыңайтқыш. 

怄（慪）òu〈方〉【 ет.】① ашулану; 

екілену.② ренжіту：你别故意～我 сен 

мені әдейі ренжітпе. 

【怄气】 òu∥qì【 ет.】   бұртаңдау; 

бұртию：不要～ бұртандаума|怄了一肚

子气 көңілі қалу; қатты өкпелеу. 

 

 

 

P 

 

pā 

趴 pā【ет.】①  жату：～在地上射击

атыс алаңында жату.② сүйену; таяну; 

тірелу：～在桌子上画图  кеудемен 

үстелге сүйеніп сурет салу. 

【趴活儿】 pā∥ huór〈方〉【 ет.】  

таксиді күту. 

【趴窝】pā∥wō〈方〉【ет.】① отыру.

②құлау; күйреу：这台老爷车又～了 

бұл атаның машинасы сынып қалды. 

派 pā［派司］ (pā·si)①【зат】өткізу 

құжаты; пропуск; рұқсат қағаз. ②

【ет.】   бөлу; бөліп беру; тарату. 

啪 pā【 ел.】   тарс; күрс：鞭子甩

得 ～ ～ 地 响 қамшының тарс тарс  

дыбысы. 

【啪嚓】pāchā【ел.】  күрс етті; тарс 

етті：～一声，碗掉在地上碎了 табақ 

к.рс етіп жердің үстіне құлап сынды. 

葩 pā〈书〉гүл：奇～өзгеше гүл. 

 

pá 

扒 pá【ет.】①жинау; күреп түсіру：～

草 шөп жинау.②〈方〉тырнау：～痒

қышып дуылдау; қышыту.③ ұрлау：钱

包被小偷～走了 ұры шиланды ұрлап 

алды.④бұқтыру; бұқтырып пісіру：～

羊肉 қойдың етін бұқтырып пісіру. 

【 扒 糕 】 páɡāo 【 зат. 】   бисквит 

пирогы. 

【扒拉】pá·la〈方〉【ет.】   асығып 

тамақтану：他～了两口饭就跑出去了 

ол асығыс екі кесек тамақ ішіп жөнелді. 

【扒窃】páqiè【ет.】  ұрлық жасау. 

【扒手】(掱手)páshǒu【зат.】   қалта 

ұры. 

爬 pá【ет.】①жорғалау; өрмелеу：蝎

子～进了墙缝 құршаян қабырғаның 

арасына кіріп кетті｜这孩子会～了 бұл 

бала еңбектей алады.②өрмелеп шығу; 

өрмелеу ： ～ 树  ағашқа өрмелеп 

шығу｜～山 тауға өрмелеу◇墙上～满

了 藤 蔓  қабырғаның үстіне жүзім 

өрмелеп өсіпті.③тұру, бас көтеру ：他

病得已经～不起来了/ ол аурудан тұра 

алмай қалды◇在哪里跌倒，就在哪

里～起来/ қайда жығылсаң,сол жерден 

тұрасың. 

【爬虫】páchónɡ【зат.】  бауырымен 

жорғалаушылар (мыс. жылан). 
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【爬灰】pá∥huī【ет.】   келіншекпен 

заңсыз некеде тұру. 

【爬犁】pá·li〈方〉【зат.】  шана. 

【爬坡】pápō【ет.】  білу; тану; танып 

білу; түсіну. 

【爬山虎】 páshānhǔ【 зат】①  қыз 

үштісті жүзім.②〈方〉таулы паланкин 

(зембіл). 

【爬升】 páshēnɡ【 ет.】① көтерілу; 

шығу.②   көтерілу：商品销售额～ 

тауар сатылымының көтерілуі. 

【爬藤榕】páténɡrónɡ【 зат.】   Юнг 

тауының ұшар басына шығу. 

【爬梯】pátī【зат】①  баспалдақ .② 

баспалдақпен көтерілу. 

【爬行】 páxínɡ 【 ет. 】① еңбектеу; 

өрмелеу ： ～ 【 ет. 】 物  бауырмен 

жорғалаушылар.② ：～思想 ойдың тап 

болуы. 

【 爬 行 【 ет. 】 物 】 páxínɡdònɡwù 

рептилия (бауырымен жорғалап 

жүретін аяқсыз жәндіктер). 

【爬泳】 páyǒnɡ【 зат.】   құлаштап 

жүзу. 

钯（鈀）pá同“耙”(pá). 

耙 pá①【зат.】   мала; тырма：钉～

тырма; тырнауыш ｜ 粪 ～ айыр. ②

【ет.】  жинау; күреп түсіру; күреу：把

麦子～开晒晒  жемді күреп жинау, 

күннің астына кептіру. 

【 耙 子 】 pá·zi 【 зат. 】   тырма; 

тырнауыш. 

筢 pá［筢子］(pá·zi)【зат.】   бестісті  

бамбуктан жасалған тырнауыш . 

潖 Pá Гуандун провинциясындағы 

«Пацзян» өзені. 

 

pà 

帕 1pà орамал：手～қол орамал. 

帕 2pà【мөл.】  тысталу; тыстасу. 

【帕金森病】 pàjīnsēnbìnɡ 【 зат. 】 

Паркинсон ауруы (James Parkinson) , 

дірілдеу параличі. 

【帕金森综合征】Pàjīnsēnzōnɡhézhēnɡ 

Паркинсон синдромы PKN. 

【帕斯卡】pàsīkǎ【мөл.】  Паскаль, Па. 

怕 pà①【 ет.】   қорқу：老鼠～猫 

тышқандар мысықтардан қорқады｜任

何困难都不～   қиыншылықтардан 

қорықпау.②【ет.】  елеңдеу; күдіктену; 

қауіпсіну：瓷器～摔 фарфордың құлап 

қалуын қауіпсіну.③【 ет.】   абзалы; 

бәлки; зады; сірә; тегі：他～你不知

道，要我告诉你一声  ол сірә әлі 

білмейді, мен саған бір нәрсе айтуым 

керек.④【үс.】  ：这个瓜～有十几斤

吧  бұл қауын сірә он киллограммдай 

сияқты. 

【怕人】pàrén①【ет.】   адамдардан 

қорқу：这小孩有点～ бұл бала кішкене 

адамдардан қорқады. ② 【 сын. 】  

қорқынышты：洞里黑得～шұңқырдың 

іші қап қараңғы өте қорқынышты. 

【怕生】pàshēnɡ【ет.】  бөгде адамнан 

жатырқау ：孩子小，～  кішкентай 

балалар бөгде адамдардан жатықайды. 

【怕事】pà∥shì【ет.】   барлығынан 

да қорқу：胆小～жасқаншақ; қорқақ. 

【怕羞】 pà∥ xiū【 ет.】   арсыну; 

намыстану; ұялу：小姑娘～，躲到姑

姑身后去了  кішкентай бикеш ұялып 

тәтесінің артына тығылып қалды. 

 

pāi 

拍 pāi①【ет.】  қағу; қойып қалу：～

球  доты қағу ｜ ～ 手 қол 

шапалақтау｜～掉身上的土◇惊涛～岸 

үлкен толқын теңіз жағасына қағылды.

② ( ～ 儿 ) 【 зат. 】   шапалақ; 

шартылдақ：蝇～儿 шыбын ұрғыш.③

【зат.】  пай; сыбаға; үлес ：二分之

一 ～  екіден бір үлесі. ④ 【 ет. 】   

суретке түсіру：～电影 фильм түсіру.

⑤【ет.】   жіберу：～发 жіберу｜～电

报 телеграмманы жіберу.⑥【ет.】  ：

吹 吹 ～ ～ мақтангерлік пен 

жағымпаздану. ⑦ (Pāi) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады. 

【拍案】pāi’àn【ет.】  соғып жіберу; 

тарсылдату：～而起 үстелді қағу|～叫

绝  қуаныштан аһлау;. 

【 拍 板 】 pāibǎn ① (- ∥ -) 【 ет. 】  

тактысына келтіру：你唱，我来～ сен 

ән айта бер, мен тактісін келтіремін.②

(-∥-)【ет.】  аукционда балға қағу.③(-

∥-)【ет.】  шешім қабылдау：这件事

得由厂长～  осы істің соңғы шешімін 

директор қабылдайды. ④ 【 зат. 】   

«Пайбань» музыкалық аспабы. 

【 拍 打 】 pāi·dα 【 ет. 】 ① қағып-

сілку：～身上的雪  өзіңнен қарды 

қағып-сілку.②бұлғау; қағу; сермен：小

鸟～着翅膀 құстар қанаттарымен қақты. 

【拍档】 pāidànɡ 〈方〉①【 ет. 】   

әріптесу.②【зат.】  әріптес; серіктес. 

【拍发】 pāifā【 ет.】   телеграмма 

жіберу. 

【拍花】 pāihuā【 ет.】   қымқыру; 

ұрлап алу. 

【拍马】pāimǎ【ет.】  жағымпаздану; 

жалбақтау：逢迎～жағымпаздандыру. 

【拍马屁】 pāimǎpì 〈口〉 жағыну; 

жарамсақтану. 

【拍卖】pāimài【ет.】①   аукционда 

сату.②сату; сатып жіберу. 

【拍摄】pāishè【ет.】   түсіру：～电影 

фильм түсіру. 

【 拍 手 】 pāi ∥ shǒu 【 ет. 】   қол 

шапалақтау; қағу; қойып қалу. 

【拍拖】pāituō〈方〉【ет.】   ғашық 

болу; сүю. 

【拍戏】pāi∥xì【ет.】  суретке түсіріп 

алу. 

【 拍 胸 脯 】 pāixiōnɡpú  барлық 

жауапкершілікті өзіңе алу. 

【拍照】 pāi∥ zhào【 ет.】   суретке 

түсіру：～留念 естелікке суретке түсі. 

【拍纸簿】pāizhǐbù【зат.】  блокнот; 

дәптерше. 

【拍子】pāi·zi【 зат】①  ракета：苍

蝇～шыбын өлтіру｜网球～  спорт 

ракеткасы. ②  такт ：打～ тактысына 

келтіру. 

 

 

pái 

俳 pái① ажуа; зәк; келеке.②〈书〉

күлдіргіш; сайқымазақ：～谐 сықақ; 

тәлкек. 

【俳句】páijù【зат.】   «хайку» өлең 

жанры. 

【俳谐】páixié〈书〉【сын.】   ажуа; 

әзіл; әзіл-ойын. 

【俳优】páiyōu【зат.】  қуақы; жорта 

істеуші; артист. 

排 -1pái ① 【 ет. 】   жайғастыру; 

жайластыру ： ～ 队 сапқа тізіліп 

тұру｜～字 алу; алыну; қабылдау｜把

椅 子 ～ 成 一 行  орындықтарды екі 

тізбекке қою.②【зат.】  қатар; рет：他

坐在后～  ол артқы қатарда отыр.③

【 зат. 】   взвод (рота, эскадрон я 

батарея бөлімшесі). ④  воллейбол 

құралы：～坛｜中国女～  воллейбол 

ойнайтын қытай әйелдері .⑤【мөл.】   

қатар：一～子弹 патронның оқтізері｜

一 ～ 椅 子  орындықтар қатары. ⑥

【зат.】  қорғаныс дамбасы.⑦【зат.】  

сал (байластырып суға ағызатын 

ағаштар, немесе судан өту үшін 

қолданылады). ⑧ тағам аттарында 

кездеседі, жаншылған ет немесе 

шабылған етті білдіреді ： 牛 ～
бифштекс (қақтап қуырылған кесек ет).

⑨【 ет.】   репетиция жасау：彩～

костюм және  гриммен репетиция｜这

是一出新～的京剧   бұл «Пекин 

операсының» жаңа шыққан  қойылымы. 

排-2pái①【ет.】  апарғызу; апарту：～

除 жою ｜ ～ 挤 сыйғызбау; 

ығыстыру ｜ ～ 涝 су басқан егістік 

жерлерді құрғату ｜ ～ 灌  жасанды 

суару｜把水～出去 суды өзенге апарту.

② ашып жіберу ：～门而 出  есікті 

итеріп ашу. 

【排奡】pái’ào〈书〉【сын.】  мәнерлі; 

сазды：其文纵横～ оның жазу мәнері 

жан жағынан да мәнерлі. 

【排版】 pái∥ bǎn【 ет.】   беттеу; 

версткалау. 

【排比】páibǐ【зат.】  параллелизм. 

【排笔】páibǐ【зат.】  бояу жаққыш. 

【排查】páichá【ет.】  зерттеу：～安

全隐患 қауіпсіздік қатеріг зерттеу｜～
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犯 罪 嫌 疑 人  қылмысты жасаған 

күдіктілерді тексеру. 

【排场】 pái·chǎnɡ①【 зат.】   сән-

салтанат; сәулет：～大 сәндік｜讲～ 

әсерлі етіп сөйлеу. ② 【 сын. 】  

астамдық; әдемілік; даңғаза.③【сын.】  

құндылық; теңгелік：集体婚礼又～，

又省钱  ұжымдық үйлену тойлары әрі 

құнды,әрі  қымбат. 

【排叉儿】 páichàr【 зат.】   ұннан 

жасалған қуырылған тағам. 

【排杈儿】páichār①【 зат.】   майға 

пісірілген тәтті қатырма шелпек. 

【排斥】páichì【ет.】шеттету, қудалау  

шығарып тастау ： ～ 异 已 басқаша 

ойлаушыларды қудалау｜现实主义的创

作方法并不～艺术上的夸张 реалистік 

шығармашылық тәсіл  әсірелеуді жоққа 

шығармайды. 

【排除】páichú【 ет.】   жабу; жою; 

тарату ： ～ 积 水 іркілген суды 

тарату ｜～险情  қауіпті жағдайдың 

алдын алу ｜ ～ 万 难  барлық 

қиыншылықтарды жеңу. 

【排挡】páidǎnɡ【зат.】  жылдамдық 

қорабы. 

【排档】páidànɡ〈方〉【зат.】  дүкен; 

дүкенше; дүкеншік：个体～ бір дүкен. 

【排队】 pái∥ duì【 ет.】   тізімге 

тұру：～上车 машинаға ретпен отыру

◇把问题排排队 сұрақтар қатарын 

анықтау. 

【排筏】páifá【зат.】  сал. 

【排放】páifànɡ【ет.】①   шығарып 

тастау ： ～ 污 水 ағынды сулардың 

шығарылуы｜～瓦斯 газдың шығуы.②
лықсыма; тастау; түсіру. 

【 排 风 扇 】 páifēnɡshàn 【 зат. 】  

вентилятор. 

【排骨】páiɡǔ【зат.】  арқа омыртқа 

сүйектері. 

【排灌】páiɡuàn【ет.】  су төкпе және 

жер суару：机械～ жасанды жер суару 

механизмі. 

【排行】páihánɡ【ет.】  ағалық; жасы 

үлкендік：他～第二 ол жасы  үлкендік 

бойынша екінші. 

【 排 行 榜 】 páihánɡbǎnɡ 【 зат. 】  

рейтинг：流行歌曲～танымал өлеңдер 

рейтингі｜国内汽车销【мөл.】～ ішкі 

нарықтағы машина сату рейтингі. 

【排挤】páijǐ【ет.】   өшіру; біреуді  

ысқылау. 

【排解】páijiě【ет.】① бейбіт шешу：

经过～，一场冲突才算平息 бейбіт 

шешу арқыылы конфликт басылыңқы 

деп саналады.②жою; ыдырату：～愁

闷 мұңды жою. 

【排涝】pái∥ lào【 ет.】   су басқан 

егістік жерлердегі суды бұрып жіберу. 

【排雷】 pái∥ léi【 ет.】    минаны 

зиянсыз ету. 

【排练】 páiliàn【 ет.】   дайындау; 

репетиция жасау ： ～ 文 艺 节 目  / 

концерттік бағдарламаның 

репетициясын жасау. 

【排列】páiliè【ет.】①  рет бойынша 

қою：十几【зат】卫士～在两旁 оннан 

астам күзетші екі жақта рет бойнша 

тұр ｜ 按 字 母 次 序 ～ әліппе реті 

бойынша .②орын ауыстыру; орынды-

орнына қою. 

【排律】páilǜ【зат.】  бес немесе жеті 

иероглифтан тұратын ұзақ жарғылық 

өлеңдер. 

【排卵】pái∥luǎn【ет.】  овуляция. 

【排【зат】】pái∥mínɡ【ет.】   дәреже 

тізіміндегі орын：他的成绩在比赛中～

第五 оның сайыстағы бағасын  дәреже 

тізіміндегі орынның ішінде бесінші. 

【排难解纷】 páinànjiěfēn араздасқан 

адамдарды жіптестіру. 

【排偶】pái’ǒu【зат.】  параллелизм. 

【排炮】páipào【 зат.】   зеңбіректің 

дүркіні. 

【排遣】páiqiǎn【 ет.】   басу; жою; 

тарқату：心中的郁闷难以～жүректегі 

жабығуды тарқату. 

【排枪】 páiqiānɡ【 зат. 】  зеңбірек 

дүркіні. 

【排球】páiqiú【зат】①  воллейбол.②  

воллейбол добы. 

【 排 山 倒 海 】 páishāndǎohǎi  өмір 

жолындағы барлық тосқауылдарды 

құрту. 

【排水量】 páishuǐliànɡ【 зат】① су 

ығыстырғыштық; суығыстырым.②  су 

ығысуының көлемі. 

【 排 他 性 】 páitāxìnɡ 【 зат. 】  

шыдамсыздық. 

【排头】páitóu【зат.】  оң қанаттағы; 

флангтағы：站在～  оң қанатта тұр｜

向～看齐 оң флангыдағымен қатарласу. 

【排头兵】 páitóubīnɡ【 зат.】   оң 

қанаттағы; оң флангтағы. 

【排外】páiwài【ет.】  шетелдіктерге 

дұшпандық қалыппен қарау. 

【排尾】páiwěi【зат.】  сол қанаттағы; 

сол флангтағы：站在～  сол қанатта 

тұру. 

【排污】pái∥wū【ет.】    қоршаған 

ортаны ластаудың алдын алу：～泵

үрлеп тазартатын сорғыш｜提高汽车发

【 ет.】机的【 ет.】力性能，降低～

【мөл.】. 

【排戏】pái∥xì【ет.】    пьессаның 

репетициясы. 

【排险】 pái∥ xiǎn【 ет.】   қауіп-

қатерддің алдын алу：紧急～төтенше 

қауіп-қатерддің алдын алу. 

【排泄】 páixiè 【 ет. 】① апарғызу; 

апарту; апару.② экскреция. 

【排揎】pái·xuαn〈方〉【ет.】   ақыл 

айту; өсиет айту; үгіттеу. 

【排演】 páiyǎn【 ет.】   репетиция 

жасау. 

【排印】 páiyìn【 ет.】   терме; теру 

және басчу：～书稿 қолжазбаны теріп 

басып шығару ｜ 文 稿 已 交 付 ～ 

презентация теріліп, басылып 

жеткізілді. 

【排忧解难】páiyōujiěnàn ауыртпалық 

пен  бақытсыздықты жеңу. 

【排阵】páizhèn【ет.】  әскерді соғыс 

тәртібінде сапқа тұрғызу：春节晚会的

节目是经过精心～的 Қытай жаңа жыл 

бағдарламасы жете тәртіппен 

тұрғызылып өткізілді. 

【排中律】páizhōnɡlǜ【зат.】  үшінші 

шығарылғанның заңы. 

【排字】pái∥zì【ет.】   тексті теру. 

徘 pái［徘徊］(páihuái)【ет.】①ашу; 

қаңғыру; серуендеу：他独自在江边～ 

ол өзен жағасында жалғыз серуендеп 

жүрді.②абыржу; айну;：～歧路 ауытқу; 

әрі-сәрі болу; толқу. 

牌 pái①(～儿)【зат.】  тақта; тақтай：

广告～ жарнама тақтасы｜标语～ ұран 

тактасы.②(～儿)【зат.】  тақтайша：

门～ есік тақтайшасы｜自行车～儿  

велосипед маркасы.③ (～儿 )【 зат.】   

үлгі, марка：冒～儿  жалған марка.④

【 зат.】   ойын картасы：纸～ қағаз 

ойын картасы｜打～  карт ойнау.⑤牌

子：词～  «цыпай» музыкалық өлеі 

жанрының әуенінің атауы｜曲～  ең 

жақсы  пьессаның ариясы . ⑥ (Pái)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【牌匾】 páibiǎn【 зат.】   ескерткіш 

тақта. 

【牌坊】 páifānɡ【 зат.】   ескерткіш 

аркасы. 

【 牌 号 】 páihào( ～ 儿 ) 【 зат 】 ①  

фирманың аты.②  тауар маркасы：这

种～的香水是上等货 осы әтірдің 

маркасы ең жақсы деп саналады. 

【牌价】páijià【зат.】  бағам; курс：零

售 ～ бөлшек сауда бағасы; дара 

бағасы｜批发～көтерме сауда бағасы. 

【牌九】 páijiǔ 【 зат.】   «пайцзю» 

ойыны. 

【牌楼】pái·lou【зат.】  арка. 

【牌位】páiwèi【зат.】  зират басында 

қайтыс болған адамның есімі 

жазылатын тақтайша. 

【牌照】páizhào【зат.】   нөмір. 

【牌子】pái·zi【зат】①тақта：球场四

周竖立着各种广告～ стадион әр түрлі 

жарнама тақталары төңірегінде 

салынды.②  тауар маркасы.③：老～

сенімді тауар.④  ән; әуен; күй; мотив; 

саз. 

【牌子曲】pái·ziqǔ【зат.】   дуэтпен 

айтылатын музыкалық қойылым. 
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pǎi 

 

迫 （ 廹） pǎi ［ 迫击 炮 ］ (pǎijīpào)

【зат.】 миномет. 

排 pǎi〈方〉【ет.】 қатарлап қою：把这

双鞋～一～ бір жұп аяқ киімді қатарлап 

қою. 

【排子车】pǎi·zichē【зат.】  қол арба. 

 

 

pài 

哌 pài ［ 哌 嗪 ］ (pàiqín) 【 зат. 】  

пиперазин. 

派-1pài①【зат.】  фракция; партия：

党～  партия фракциясы｜学～  оқу 

бағыты｜宗～тек｜观～оптимисттар.

② көрініс：气～позиция; ұстаным｜～

头 ажар; кескін; өң; түр. ③ < 方 >

【сын.】  ：小王穿上这身衣服真够～

的 Сияу Ван киген киім шынымен де 

әдемі.④【мөл.】a) ：两～学者对这个

问题有两种不同的看法  екі мектеп 

ғалымадрының осы мәселе бойынша 

екі түрлі көз қараста.b) ：一～新气象

барлық жерде жаңару суреті｜一～胡言

бірыңғай өтірік. ⑤ 〈 书 〉  «пай» 

Пәкістан мен Үндістандағы қола ақша.

⑥【 ет.】 бөлу; бөліп беру; тарату：

分～  бөлу｜调（ diào）～ қызметке 

жіберу. ⑦ 【 ет. 】   таратысу; 

үлестіру ： ～ 粮 ～ 款  егін жинауға 

жіберу.⑧【ет.】 ：～不是 қателіктер 

үшін айыптату. 

派-2pài【зат.】  бәліш; пирог：苹果～ 

алмадан жасалған бәліш｜巧克力～ 

шоколадтан жасалған пирог. 

【派别】pàibié【зат.】   бағыт; ағыс. 

【派不是】pàibù·shi  қателіктер үшін 

айыптату. 

【派出所】pàichūsuǒ【зат.】   милиция 

бөлімшесі. 

【派对】pàiduì〈方〉【зат.】   сауық 

кеші; той-томалақ：生日～  туған күн 

кеші . 

【 派 发 】 pàifā 【 ет. 】 ① . жаю; 

көпшілікке тарату; тарату：街头常有

人 ～ 商 品 广 告  көшелерде жиі 

коммерциялық жарнамаларды 

тарататын адамдар бар.② ：逢高～. 

【派力司】 pàilìsī【 зат.】   мақпал 

(мақта барқыт). 

【派遣】pàiqiǎn【ет.】   жіберу; мегзеу; 

сілтеу ： ～ 【 ес. 】 表 团 出 国 访 问 

деллегацияны шетелге келіссөздерге 

жіберу. 

【派生】 pàishēnɡ【 ет.】    туғызу; 

тудыру：～词 туынды сөз. 

【派生词】pàishēnɡcí【зат.】  туынды 

сөз. 

【派送】pàisònɡ【ет.】жіберу; салу：

这家餐厅节日期间将向客人～小礼品 

фестиваль кезінде бұл дәмхана 

қонақтарға кішкентай сыйлықтарды 

жібереді. 

【派头】pàitóu(～儿)【зат.】  . қылық; 

реңк; сұры; тұрпат：～十足  толық 

бейне｜很有～ өте тұрпатты. 

【派系】pàixì【зат.】  фракция. 

【派性】pàixìnɡ【 зат.】   жікшілдік; 

топшылық ： 闹 ～  жанданған 

топшылық｜消除～ топшылықты жою. 

【派驻】pàizhù【ет.】   аккредитивтеу; 

тағайындау ： ～ 国 外  шетелге 

тағайындау｜～维和部队 бітімгерлік 

әскерді тағайындау. 

蒎 pài[蒎烯 ](pàixī)【 зат.】  «пинен» 

химиялық зат. 

 

pān 

番 pān ① 番 禺 (Pānyú) ， . Гуандун  

провинциясындағы Паньюй уезді. ②

(Pān)【зат.】  фамилияға қолданылады. 

潘 pān 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

攀 pān ① 【 ет. 】   өрмелеп шығу; 

өрмелеу：～登 өрмелеп шығу｜～树 

ағашқа өрмелеп шығу｜～着绳子往上

爬 жіпке ұсталынып, жоғарыға өрмелеу.

②ұстап алу～缘 тырмысып шығу.③

【 ет.】   ：高～  үлкен дәрежесі бар 

адамдарға тырмысу｜～龙附凤 қарым 

қатынасты пайдалану｜～上了一门好

亲戚 жақсы туыстар арқылы көтерілу.

④【 ет.】   қатыстыру; тарту：～谈 

әңгімені бастау ｜ ～ 扯 баурау; 

жұмылдыру｜～供 жала жабу｜你自己

的事儿，别总～着别人 оның жеке ісі, 

басқа адамдарды араластырмайды. ⑤

(Pān)【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【攀比】pānbǐ【ет.】  озып өте шығуға 

тырысу：互相～ бір бірін озып шығу. 

【攀扯】 pānchě【 ет.】   қатыстыру; 

шатастыру：这件事跟他没关系，你

别～他 бұл іс оныкі емес, сен оны оған 

қатыстырма. 

【 攀 附 】 pānfù 【 ет. 】 ① жармасу; 

тіркесу; іліну：藤蔓～树木 жузім шоғы 

ағаштың сабағына жармасты. ②

жағымпаздану：～权贵 билігі барларға 

жағымпаздану. 

【攀高】 pānɡāo【 ет.】①  жоғарыға 

өрмелеу：入夏以来，空调销【мөл.】

不 断 ～  жаз келгендіктен 

кондиционерлердің сатылымы үзіліссіз 

жоғарылайды.②  озып шығу：～心理 

алда келе жатқандарды озып шығу 

психологиясы. ③  күштілермен 

жармасу ： 不 敢 ～ күштілермен 

жармасуға батыл бармау. 

【攀高枝儿】 pānɡāozhīr әлеуметтік 

жағдайы жағынан жоғары адаммен 

достасу. 

【攀供】pānɡònɡ【ет.】  жала жабу. 

【攀龙附凤】pānlónɡfùfènɡ бай және 

мықты адамдарға жағымпаздану. 

【攀亲】 pān∥ qīn【 ет.】①  туыс 

болу：～道故  .②〈方〉неке қиылу; 

некелесу. 

【攀禽】pānqín【зат.】   өрмелеп шыға 

алатын құстар. 

【 攀 升 】 pānshēnɡ 【 ет. 】   өсу, 

көтерілу：市场行情一路～  базардың 

конъюнктурасыбір қалыпты өседі ｜成

交额逐年～сауда айналымы жыл сайын 

өсіп келеді. 

【 攀 谈 】 pāntán 【 ет. 】   әңгімені 

бастау ：两人～起来  екі адамның 

арасында әңгіме басталып кетті. 

【攀岩】pānyán【ет.】  құзға шығу. 

【攀缘】 pānyuán【 ет.】①жоғарыға 

өрілу;  жоғарыға қарай ширатылу.②
жағымпаздану. 

【 攀 缘 茎 】 pānyuánjīnɡ 【 зат. 】  

өрмелейтін сабақ. 

【攀越】 pānyuè【 ет.】    өрмелеп 

шығу ：严禁～公路护栏 тас жол 

қоршауынан өрмелеп шығуға қатаң 

тыйым салынған. 

【攀折】pānzhé【 ет.】   жұлып алу; 

үзіп алу：爱护花木，请勿～  ағаштар 

мен гүлдерді қорғап, жұлып және 

сындырмаңдар. 

【攀枝花】pānzhīhuā【зат.】  Бомбакс 

сейба, Бомбакс капоковті (лат. Bombax 

ceiba). 

 

pán 

爿 pán〈方〉①тақтайша, қалақша：

柴～/ жаңқа｜竹～/ бамбук тақтайша.

②【мөл.】a)тілім, тоқымдай(жер). b)іс 

орын. 

胖 pán〈书〉 толық,жуан：心广体～
кеңшілік өмірден ажарлану; толысу. 

般 pán 〈 书 〉 көңіл ашу; көңіл 

көтеру：～乐 шектен тыс көңілдену. 

盘（盤）pán①ағаш астау (ыдыс).②(～

儿)【зат】жайпақ тәрелке; поднос ：

茶～儿 шәй подносы｜托～поднос.③

(～儿) ：磨～диірмен тасы; диірменнің 

үстіңгі тасы ｜算～ есепшот ｜字～

циферблат (сағаттың цифрлы беті)｜

棋～ шахмат тақтасы.④(～儿) ：开～

баға кесу｜收～ биржа курсын орнату.

⑤【ет.】  айналдыру：～旋 дөңгелену; 

үйірілу ｜ ～ 杠 子  таяқты 

айналдыру｜～马弯弓 қару-жарағын 

жарқылдатып қорқыту; қылыш 

жалақтату. ⑥ 【 ет. 】   бүктемелеу; 

дестелеу; қою; салу：南屋的炕拆了还

没～  оңтүстіктегі үйлердің пеші әлі 

қаланбаған.⑦【ет.】 ：～问 жауап алу; 

тергеу ｜ ～ 根 究 底 түп тұрғымен 

анықтау｜～货 тауарды есепке алу.⑧

【ет.】  сату：出～кәсіпорынды сату｜
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招 ～  кәсіпорынды сатып алушыны 

іздеу｜受～кәсіпорынды сатып алу.⑨

【ет.】 ：～运 көшіру; кірелеу; тасу; 

тасымалдау｜由仓库朝外头～东西 

қоймадан нәрселерді көшіру. ⑩

【мөл.】a)  мөлшер сөз：一～磨 бір 

диірмен тасы｜一～土炕 бір жантайма 

төсек.b)用于回旋地绕的东西：一～电

线  бір электр сымы.c) ：下几～棋 

бірнеше рет шахмат ойнау｜乒乓球赛

进行了两～单打和一～双打  теннис 

ойыны екі дабылдан және екі жұп 

дабылдан  кейін өткізіледі. ⑾  (Pán)

【зат.】  фамилияға қолданылады. 

【盘剥】pánbō【ет.】қанау：重利～
өсім алушылық. 

【盘查】pánchá【ет.】  жауап алу және 

тінту：～过路行人  жолаушылардан 

жауап алу және тінту . 

【盘缠】pán·chαn〈口〉【зат.】   жол 

шығындарына ақша. 

【盘川】pánchuān〈方〉【зат.】  жол 

шығындарына ақша. 

【盘存】páncún【ет.】инвентаризация; 

мүлік түгендеу. 

【盘道】pándào【зат.】  бұралаң жол; 

ирек жол. 

【盘点】pándiǎn【ет.】  есеп. 

【盘店】pándiàn【ет.】  дүкенді сату. 

【盘费】pán·fei〈口〉【 зат.】   жол 

шығындарына ақша. 

【 盘 根 错 节 】 pánɡēncuòjié. Қатты  

қиыншылық. 

【盘根究底】pánɡēnjiūdǐ сұрап алу. 

【盘根问底】 pánɡēnwèndǐ қазбалап 

сұрау. 

【盘亘】 pánɡèn〈书〉【 ет.】 (山 ) 

созылу：山岭～тау тізбектері созылып 

жатыр. 

【盘古】Pánɡǔ【зат.】  Паньгу (қытай 

мифтеріндегі ғаламды жаратушы). 

【盘桓】 pánhuán【 ет.】① кешігу ; 

қалу：～终日 күн бойы қалу｜在杭

州～了几天，游览了各处【 зат】胜
Ханчжоуда бірнеше күнге қалып, 

қаланың назар аударарлық орындарын 

араладым .②сенделіп жүру：这个想法

一直～脑际. 

【 盘 活 】 pánhuó 【 ет. 】 бұрынғы 

қалпына келтіру; жаңарту; ：～资金 

жаңарған қор｜～了两家工厂 екі зауыт 

қалпына келтірілді. 

【盘货】pán∥huò【 ет.】   тауарлар 

есебі：今日～，暂停营业 бүгінгі тауар 

есебі негізінде  сауда тоқырауға 

ұшырады. 

【盘诘】pánjié【ет.】  қазбалап сұрау; 

жауап алу; тергеу. 

【盘结】pánjié【ет.】  орау; шаршату; 

шұлғи бастау：森林里古木参天，粗

藤～  ормандағы ескі ағаштар қатты 

қамысқа оралып қалды. 

【盘究】pánjiū【ет.】   өтініп сұрау; 

сұрап алу. 

【盘踞】 (盘据 )pánjù【ет.】   заңсыз 

кіріп алу; заңсыз орналасып алу;：一股

海匪～小岛 теңіз қарақшысы аралды 

заңсыз басып алды. 

【盘库】 pán ∥ kù 【 ет. 】   қойма 

тексерісі. 

【 盘 马 弯 弓 】 pánmǎwānɡōnɡ 

жауынгерлік әзірлікке дайын болу; 

қару-жарағын жарқылдатып қорқыту; 

қылыш жалақтату. 

【盘面】pánmiàn【зат.】  диск. 

【 盘 尼 西 林 】 pánníxīlín 【 зат. 】   

пенициллин. 

【盘曲】 (蟠曲 )pánqū〈书〉【сын.】  

ирек; иректі; ： 古 树 枝 干 ～   секі 

ағаштар ирек ирек өрілген｜山路～而

上  тау тізбектері жоғарылған сайын 

иректі. 

【盘绕】pánrào【ет.】  орап алу; орау; 

шырмау：长长的藤葛～在树身上 қзын 

өрмелеп өсетін өсімдіктер  ағаш 

сабағын орап алды. 

【盘儿菜】 pánrcài【 зат.】   порция 

бойынша азық-түлік. 

【盘山】pánshān【ет.】  тауды бойлай; 

тауды жағалай：～道 тауды жағалай 

орналасқан жол ｜ ～ 水 渠 тауды 

жағалай орналасқан  су ағысы. 

【 盘 算 】 pán·suαn 【 ет. 】   ойдан 

шығару; ойлап табу. ：有关这笔钱的来

源，老汉～了好几天/бұл ақшаның келу 

қайнары туралы шал неше күннен бері 

көп өтірік  ойластырды. 

【盘梯】pántī【зат.】  бұранда тәрізді 

басқыш. 

【盘腿】pán∥tuǐ【ет.】  өзіңе қарай 

аяқты бүктеу. 

【盘陀】(盘陁)pántuó〈书〉【сын】①

адырлы; адыр-бұдыр. ② ирек ：～路
бұралаң жол; ирек жол. 

【盘问】pánwèn【ет.】  қазбалап сұрау 

【盘膝】pánxī【ет.】 ：～而坐 аяқты 

бүктеп отыру. 

【盘香】pánxiānɡ【зат.】   бұрамалы 

шылым шамы. 

【盘旋】 pánxuán【 ет.】①  айналу; 

қалықтау; үйірілу ： 飞 机 在 天 空 ～ 

самолет аспанда айналды｜山路曲折，

游人～而上  саяхатшылар таудың ирек 

жолымен көтерілді. ② ашу; қаңғыру; 

серуендеу：他在花房里～了半天才离

开  ол бақшада жарты күн бойы 

серуендеп кетті. 

【盘羊】pányánɡ【зат.】  арқар. 

【盘账】pán∥zhànɡ【ет.】  есептілікті 

тексеру. 

【盘整】 pánzhěnɡ 【 ет. 】① бірігу; 

нығайту; нығаю; шоғырлау：大盘行情

处于～格局之中 барлық нарықта түзету 

байқалады.②түзету; түзулеу：音像制

品市场的～已刻不容缓  аудио және 

видео өнеркәсібі нарығындағы жағдай  

кідіріссіз бірыңғайлауды талап етеді. 

【盘子】 pán·zi 【 зат 】① табақ. ② 

нарықтағы коньектура. 

磐 pán〈书〉 ：～石 жартас; құз; шың. 

【磐石】(盘石)pánshí【зат.】  жартас; 

құз; шың：安如～берік қамал сияқты. 

磻 Pán 磻溪河 (PánxīHé)，  Шаньси 

провинциясындағы «Панси» өзені. 

蹒（蹣）pán［蹒跚］(盘跚)(pánshān)

【 сын. 】   солтақтау; сылту; 

тәлтіректеу：步履～  жаяу солтақтап 

жүру. 

【蟠桃】pántáo【зат】① тәтті бадам.

②шабдалы. 

鞶 ( 縏 )pán 〈 书 〉 ① бөкебай; 

мойынорағыш; шарф.②белдік  қапшық. 

 

pàn 

判 pàn ① айыру ：～别 ажыратылу; 

айыра тану; айырту｜～断 бағалау; 

зерттеу ｜ ～ 明 анықтау. ② айқын; 

ашықтан-ашық：新旧社会～然不同
жаңа мен ескі қоғам айқын ұқсамайды.

③【ет.】   бағалау：裁～юрисдикция 

(сот жүргізу құқығы)｜评～билік айту; 

төрелік айту ｜ ～ 卷 子  жазбаша 

жұмысыты тексеру.④【 ет.】    үкім 

шығару：审～ соттау｜～案  сот ісі 

бойынша шешім шығару｜公～ ашық 

сот процессі. 

【判别】pànbié【 ет.】   ажыратылу; 

айыра тану; айырту：～是非 шындық 

пен өтірікті ажырату｜提高～能力 

ажырата лау қабілетін дамыту. 

【判处】pànchǔ【ет.】   сот шешімін 

шығару：～有期徒刑一年  бір жылға 

бас бостандығынан айыру шешім 

шығарылды. 

【判词】pàncí【зат】①  сот шешімі.②
кесім; төре; үкім. 

【判定】 pàndìnɡ【 ет.】   анықтау, 

белгілеу：～去向 орынды белгілеу｜从

一句话里很难～他的看法 оның айтқан   

сөзінен  оның көз қарасын анықтау 

қиын. 

【判读 】 pàndú 【 ет. 】   белгілеу; 

дәйектеу：卫星照片～ спутник суретін 

белгілеу. 

【判断】pànduàn①【 зат.】   пайым; 

пікір; түсіндіру.②【ет.】  пікір алысу; 

талдау：你～得很正确 сенің пікірің 

дұрыс｜正确的～  / дұрыс пайым.③

〈书〉【ет.】  шешім қабылдау. 

【判罚】pànfá【ет.】  жаза тағайындау; 

жазалау：尊重裁判的～  төрешінің 

берген жазасына құрмет етіңдер｜运

【 ет. 】 员 在 禁 区 犯 规 ， ～ 点 球
спортсмендер жабық аймақта тәртіп 
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бұзып, пенальтимен жазаланды . 

【判官】pànɡuān【зат】①қазы; төреші.

② «Пангуан» О дүниедегі төреші. 

【判决】pànjué【ет.】①жаза белгілеу; 

үкім ету：～书  жаза .②  төрешінің 

шешімі：比赛中队员要服从裁判的～ 

сайыс ойыншылары төрешінің 

шешіміне бағынуы тиіс . 

【判决书】pànjuéshū【зат.】  жаза. 

【 判 例 】 pànlì 【 зат 】 сотта үлгі 

боларлық жағдай. 

【判明】pànmínɡ【ет.】  анықтау：～

是非 шындық пен өтірікті анықтау. 

【判若天渊】 pànruòtiānyuān  айқын 

ерекшелену. 

【判若云泥】pànruòyúnní бір бірінен 

қатты ерекшелену. 

【 判 刑 】 pàn ∥ xínɡ 【 ет. 】  

соттаушылық; үкім шығарушылық. 

【判罪】pàn∥zuì【ет.】  жаза белгілеу; 

үкім ету. 

拚 pàn ：～弃 шығарып тастау｜～命
өмір қауіпіне тәуекел ету. 

泮 pàn ① 〈 书 〉 еру; ерітілу. ②

мемлекеттік мектеп; училище.③ (Pàn)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

盼 pàn①【 ет.】   үміттену：切～

шыдамы таусыла күту.② қарау：左顾

右～ масайраған; масаттанған.③ (Pàn)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【盼头】pàn·tou【зат.】  дәме; емесін; 

жұбаныш. 【盼望】 pànwànɡ 【 ет. 】  

сену; үміттену：他～早日与亲人团聚 

ол туған туысқандарымен тезірек қайта 

қосылуына үміттенеді. 

叛 pàn ： ～ 贼 опасыз; опасыздық 

жасаушы;｜～匪 бүлдіргіш; бүлікші｜

反～  көтеріліс｜众～亲离  халқы мен 

туған туысқандары теріс бұрылды｜离

经 ～ 道 көпшілік мақұлдаған 

принциптерге өзгерту. 

【叛变】pànbiàn【ет.】  өзгерту：～投

敌 қарсылас жағына өту. 

【叛国】 pàn∥ ɡuó【 ет.】   Отанға 

опасыздық істеу：～罪  Туған жерге 

опасыздық жасау қылмысы｜～分子
Отанға опасыздық жасаушы. 

【叛离】pànlí【ет.】  өзгерту：～祖国
Отанға опасыздық істеу. 

【叛乱】pànluàn【ет.】   бүлік жасау ; 

бүліншілік; көтеріліс：发动～ / бүлік 

шығару｜～分子/ бүлікші. 

【叛卖】pànmài【ет.】  дұшпанға сату; 

опасыздық істеу：～民族利益 ұлттық 

мүддені дұшпанға сату. 

【 叛 逆 】 pànnì ① 【 ет. 】 бүлік 

шығару：～行为 бүлік әрекеті｜～封建

礼教 феодализм әрекеттеріне қарсылық 

білдіру. ② 【 зат. 】   бүлікші; бүлік 

салушы ：旧制度的～  ескі жүйені 

бүлікшісі. 

【 叛 徒 】 pàntú 【 зат. 】   опасыз; 

опасыздық жасаушы. 

畔 pàn  шекара, шек ：湖 ～  өзен 

жағасы｜路～ жол жиегі｜桥～ көпір 

жиегі. 

襻 pàn①(～儿)【зат.】  айылбас; тоға; 

шалу; ілмек：纽～儿 түйменің тесігі; 

ілгек.②(～儿)【зат.】  ：车～ арбаның 

бауы｜鞋～儿  аяқ қиімнің бауы.③

【 ет. 】   бұрап байлау; бұрап 

ұстастыру：～上几针  жіппен байлап 

тігу. 

 

pānɡ 

乓 pānɡ【ел.】  гүрсіл; даңғыр; дүбір; 

дүңкіл ： ～ 的 一 声 枪 响 дәрімен 

атылатын қарудың даңғыры. 

雱 ( 霶 )pānɡ 〈 书 〉 жеткілікті; 

жойқын; мол. 

滂 pānɡ〈书〉①шелектеп құйып тұр .

②жоса-жоса. 

【滂湃】 pānɡpài【 сын.】   ағынды; 

екпінді. 

【滂沱】 pānɡtuó【 сын.】   жаңбыр 

шелектеп құйып тұр：大雨～жаңбыр 

шелектеп құйып тұр ◇涕泗～ көз жасы  

бұршақтап құйды. 

膀 (胮 )pānɡ【 ет.】    ісу：～肿 ісу; 

ісіну｜他的心脏病不轻，脸都～了
/оның жүрек ақауына  жеңіл қарауға 

болмайды, беті түгел ісіп кетіпті. 

 

pánɡ 

彷(徬)pánɡ［彷徨］(旁皇)(pánɡhuánɡ)

【ет.】   батылсыздықта болу：～歧途
қиындыққа ұшырау; тұйыққа 

тірелу｜～失措 дәрменсіз болу. 

庞-1（龐、①②厖）pánɡ① үлкен：～

然大物 алып зат.②бейберекет; былық; 

ретсіз：～杂 әдепсіз; жиюсыз; ретсіз.③

(Pánɡ) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

庞-2（龐）pánɡ(～儿) әлпет, бет, жүз：

脸～кейіп; кескін; пішін｜面～ бет. 

【庞大】pánɡdà【сын.】   абажадай; 

арбиған;; өте үлкен ：体积～  ұлкен 

көлемді｜机构～ абажадай механизм｜

开支～  үлкен шығындар. 

【庞杂】 pánɡzá【 сын.】   әдепсіз; 

жиюсыз; ретсіз ： 机 构 ～  ретсіз 

шығындар｜内容～ ретсіз мағына. 

Pánɡ 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

旁 pánɡ①【зат.】  алдында; жанында; 

қасында：路～  жолдың маңында｜～

观  сырттан бақылау ｜ ～ 若 无 人

қасыңдағы адамдарды ескермеу. ②

【ес.】  басқа; бөтен; өзге：～人 бөтен 

адам｜他有～的事先走了  оның басқа 

да жұмыстары бар, сондықтан ерте 

кетті. ③ ( ～ 儿 ) 【 зат. 】    қытай 

иероглифтарының графемасы：这个字

是 什 么 ～ 儿  осы иероглифтың 

графемасы қандай?④  кең：～征博引  

материалды кеңінен пайдалану және 

оған цитат келтіру.⑤ (Pánɡ)【 зат.】 

фамилияға қолданылады. 

〈古〉又同“傍”bànɡ. 

【 旁 白 】 pánɡbái 【 зат. 】   

тыңдаушыларға айтылған ілікпе сөз. 

【 旁 边 】 pánɡbiān( ～ 儿 ) 【 зат. 】   

маңында, жаңында：马路～停着许多汽

车 жолдың қасында өте көп машина тұр. 

【旁出】pánɡchū【ет.】  тармақтану; 

тармақ шығу：歧路～жолдың тармағы. 

【旁观】pánɡɡuān【 ет.】    сырттан 

қарау：冷眼～  сабырлы тыңдаушы 

болу｜袖手～ сырттан бақылау. 

【旁观者清】pánɡɡuānzhěqīnɡ сырттан 

көрнектірек көрінді. 

【旁皇】pánɡhuánɡ〈书〉见 1023 页

［彷徨］. 

【旁及】pánɡjí【ет.】   орын алу：～

他人 басқаның  орнын алу. 

【旁落】 pánɡluò【 ет.】   жоғалту; 

жойып алу; жою ：大权～  билікті 

жоғалту. 

【旁门】pánɡmén(～儿)【зат.】  шеткі 

есік. 

【旁门左道】pánɡménzuǒdào бос сөз; 

күпірлік; сандырақ 见 1825 页〖左道旁

门〗. 

【 旁 敲 侧 击 】 pánɡqiāocèjī мегзеу; 

оспақтау; тұспалдау. 

【旁人】pánɡrén【ес.】   басқа, бөтен: 

这件事由我负责，跟～不相干  бұл іс 

менің жауапкершілігімде, басқа адамға 

істеткізбеймін. 

【 旁 若 无 人 】 pánɡruòwúrén басқа 

адамдарды ескермеу. 

【 旁 听 】 pánɡtīnɡ 【 ет. 】 ① басы-

қасында болу; қатынасу. ②   ерікті 

тыңдарман болу：他在北京大学～过课 

ол Пекин университетінде 

сабабақтарда ерікті тыңдарман болды. 

【旁系亲属】pánɡxìqīnshǔ   бүйір жақ 

бойынша туысқандық. 

【旁征博引】pánɡzhēnɡbóyǐn дәлелдеу; 

дәлел келтіру. 

【旁证】 pánɡzhènɡ【 зат.】  жанама 

дәлел. 

【旁支】pánɡzhī【 зат.】   бүйір жақ 

бойынша туысқандық. 

蒡 pánɡ ［蒡葧］ (pánɡbó) 【 зат. 】  

ермен; жусан. 

膀 pánɡ［膀胱］ (pánɡɡuānɡ)【 зат.】  

қуық 

磅 pánɡ［磅礴］ (pánɡbó)①【сын.】  

айбарлы; айбынды：气势  ұлылық.②

【ет.】   таралу：～宇内 әлемге таралу. 

螃 pánɡ[螃蟹](pánɡxiè)【зат.】   теңіз 
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шаяны. 

鳑(鰟)pánɡ［鳑鲏］(pánɡpí)【зат.】  ем 

кекіре; кекіре. 

 

pǎnɡ 

嗙 pǎnɡ〈方〉【ет.】  мақтану：开～

мақтану ｜ 胡 吹 乱 ～ мақтангерлік; 

мақтаншақтық. 

耪 pǎnɡ【 ет.】   қайта қазу：～地
жаңадан қазу. 

髈 pǎnɡ〈方〉【зат.】  иық. 

 

pànɡ 

胖（肨）pànɡ【сын.】   толық, семіз：

肥～ семіз; ｜这孩子真～  бұл бала 

шынында да толық. 

【 胖 大 海 】 pànɡdàhǎi 【 зат 】 ①

құлқайыр тұқымдастар өсімдіктері.② 

стеркулия өсімдігінің тұқымдары. 

【胖墩墩】pànɡdūndūn(～的)【сын.】  

аласа; бақа; жатаған; кеспелтек. 

【胖墩儿】 pànɡdūnr【 зат.】   аласа 

бойлы толық бала. 

【胖乎乎】pànɡhūhū(～的 )【 сын.】  

томпайған; томпиған;. 

【 胖 头 鱼 】 pànɡtóuyú 【 зат. 】  

дөңмаңдай балығы. 

【胖子】pànɡ·zi【зат.】  толық адам. 

 

 

pāo 

抛（抛 ） pāo ①【 ет. 】    тастау, 

лақтыру：～球 доп лақтыру｜～物线

траектория, параболла ｜ ～ 砖 引 玉
сырттан жетік талқылауға араласу 

мақсатында өз ойыңды білдіру. ②

【ет.】  тастап кету; тастату：～妻别子 

әйелді тастау|跑到第三圈，他已经把别

人远远地～在后面了  үшінші жүгіру 

айналымында ол басқа спортсмендерді 

алыста артта қалдырды.③暴露：～头

露 面 . ④ 【 ет. 】   алып тастау, 

қалдыру：～出股票 акцияны қалдыру. 

【抛光】pāoɡuānɡ【ет.】  жылтырату; 

жылтыратып өңдеу. 

【抛荒】pāo∥huānɡ【ет.】①тастау; 

ұмытып кету.② қойып кету; қол үзу; 

тастау. 

【抛锚】 pāo ∥ máo 【 ет. 】① зәкір 

тастау.②  бәсеңдеу; кідіру; тоқталу. 

【 抛 盘 】 pāopán ① 【 ет. 】  

алыпсатарлық істеу.②【 зат.】   диск 

лақтыру. 

【抛弃】pāoqì【ет.】  тастау：～家园 

туған жерді тастап кету｜～旧观念  

ескі көз қарастардан айырылу. 

【抛却】 pāoquè【 ет.】   бас тарту; 

қабыл алмау ：～不切实际的幻想
шынайы емес фантазиядан бас тарту. 

【抛射】pāoshè【ет.】  лақтыру. 

【抛售】 pāoshòu【 ет.】    саудаға 

шығару. 

【抛头露面】pāotóulùmiàn ашық түрде 

сөз сөйлеу 

【 抛 物 面 】 pāowùmiàn 【 зат. 】 

параболоид. 

【抛物面镜】 pāowùmiànjìnɡ【 зат.】   

параболалық айна. 

【 抛 物 线 】 pāowùxiàn 【 зат. 】  

парабола. 

【抛掷】pāozhì【ет.】  тастау；～雪球 

қар лақтыру. 

【抛砖引玉】pāozhuānyǐnyù бастаманы 

өз қолына алу. 

泡-1 pāo①(～儿) ：眼～жоғарғы қабақ.

②〈方〉【 сын.】   борпылдақ; бос; 

жұмсақ ： ～ 枣  бос финик ｜ ～ 线 

жұмсақ жіп. 

泡-2 pāo〈方〉көпіршік; қуық：莲花～ 

лотос гүлінің көпіршігі. 

泡-3pāo【мөл.】  топ; шоғыр. 

【泡货】pāohuò〈方〉【зат.】   көлемі 

жеңіл тауарлар. 

【泡桐】pāotónɡ【зат.】   павловния. 

【泡子】pāo·zi〈方〉【зат.】  көпіршу; 

көпіршік. 

 

páo 

刨 páo【 ет.】①  қазу：～土  жерді 

қазу｜～坑 шұңқыр қазу.②〈口〉

лақтыру; түсіру; алып тастау：十五

天～去五天，只剩下十天了  он бес 

күннен бес күнді алып тастап, тек он 

күн ғана қалады. 

【刨除】páochú【ет.】   алып тастау; 

кеміту; шегеру. 

【刨根儿】páo∥ɡēnr【ет.】  қазбалап 

сұрау：～问底儿 біліп алу; сұрастырып 

білу . 

咆 páo〈书〉 ：～哮 ақыру; гүрілдеу; 

ырылдау. 

狍（麅）páo【зат.】  елік. 

【狍子】páo·zi【 зат】 елік (кішкене, 

бұғы тұқымдас жабайы ешкі). 

庖 páo〈书〉①  асхана：～厨 асүй; 

асхана.②  аспазшы ：【зат】～  әйгілі 

аспазшы. 

【庖代】páodài〈书〉【ет.】  біреудің 

орнын ауыстыру. 

炮 páo①【ет.】  қуыру; қуырып пісіру.

②〈书〉қуыру. 

【炮格】páoɡé【ет.】   өртеп жіберу 

жазасы. 

【炮炼】páoliàn【 ет.】   қытай дәрі 

дәрмектерінен жылыту арқылы  ылғал 

мен қоспаларды жою. 

【炮烙】páoluò  өртеп жіберу жазасы. 

【炮制】páozhì【ет.】①  қытай дәрі 

дәрмектерін жасау.②әзірлеу; дайындау. 

袍 páo(～儿)【зат.】  халат：皮～тон; 

ішік｜长～ұзын етек халат. 

【袍笏登场】páohùdēnɡchǎnɡ сахнада 

сөз сөйлеу. 

【袍泽】páozé〈书〉【зат.】  жақтас; 

серіктес ： ～ 之 谊 майдандас 

жолдас｜～故旧  ескі жолдастар. 

【袍子】páo·zi【зат.】  халат. 

 

 

pǎo 

跑 pǎo【ет.】①  жүгіру：赛～ жүгіру 

сайысы｜～了一圈儿  бір айналым 

жүгіру｜火车在飞～  поезд зымырау 

келеді.②  қашу：别让兔子～了 қоянға 

қашуға жол берме. ③ 〈 方 〉 жүру, 

өту：～路  жолмен жүру.④айналысу; 

әбігерлену; әрекет жасау ： ～ 材 料

айналысу: 买 卖  сауа мәселелері 

бойынша . ⑤ жойылу; кему ： ～ 电 

электр энергиясының кеміп қалуы～气

газдың кеміп қалуы. ⑥ буға айналу; 

булану：瓶子没盖严，汽油都～了
құты жаман жабылған еді, бензин тез 

буланып кетті. 

【跑表】pǎobiǎo【зат.】  секундомер. 

【跑步】pǎobù【ет.】  жүгіру. 

【跑车】 -1pǎo∥ chē〈口〉【 ет.】    

жарыс жолы. 

【跑车】 -2 pǎochē【 зат】①жарыс 

велосипеді .② жарыс автомобилі. 

【 跑 单 帮 】 pǎodānbānɡ бөлшектеп 

сатумен айналысу. 

【跑刀】pǎodāo【зат.】  жарыс конькиі. 

【跑道】pǎodào【зат】①ұшу алаңы.②
жарыс жолы. 

【跑电】 pǎo∥ diàn【 ет.】   токтың 

кеміп қалуы. 

【 跑 调 儿 】 pǎo ∥ diàor 【 ет. 】  

мәймөңкелену. 

【跑肚】pǎo∥dù〈口〉【ет.】  іш өту. 

【跑反】 pǎo∥ fǎn【 ет.】    әскери 

бақытсыздықтан қашу. 

【跑光】pǎo∥ɡuānɡ【ет.】   жүгіріп 

алу; жүгіріп кіру. 

【跑旱船】 pǎohànchuán кеме жүзуін 

ұқсату. 

【跑江湖】pǎojiānɡhú  тіршілік үшін 

ақша табу. 

【跑龙套】pǎolónɡtào①қосалқы әртіс; 

статист.②алымы тар адам (абыройсыз, 

әсерсіз. 

【跑马】pǎo∥mǎ【ет.】①атпен шабу.

②бәйге; жарыс; шабыс. 

【 跑 马 卖 解 】 pǎomǎmàixiè ат 

бәйгелеріне қатысып ақша табу. 

【 跑 码 头 】 pǎomǎ·tou саудамен 

айналысу. 

【跑买卖】 pǎomǎi·mɑi  бизнеспен 

айналысу. 

【跑跑颠颠】 pǎopǎodiāndiān(～的 )

【сын.】  әлек; әрекет; әуре; машақат：

她一天到晚～，热心为群众服务 ол күн 

сайын кешке дейін әуре, көпшілік  үшін 

жұмыс атқаруда. 

【 跑 生 意 】 pǎoshēnɡ·yi саудамен 

айналысу. 
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【 跑 堂 儿 的 】 pǎotánɡr·de 【 зат. 】  

даяшы. 

【跑题】pǎo∥ tí【ет.】   тақырыптан 

ауып кету：这段话～了，应该删去 бұл 

сөз тақырыптан ауытып кеттіп, алып 

тастау қажет. 

【跑腿儿】 pǎo∥ tuǐr〈口〉【 ет.】  

қолбала болу. 

【跑外】pǎowài【ет.】   сауда агенті 

болып жұмыс істеу：他是供销科的，

经常～ ол жабдықтау-өткізу бөлімінен, 

жиі сауда агенті болып жұмыс істейді. 

【跑鞋】 pǎoxié 【 зат. 】   жүгіруге 

арналған аяқ киім. 

【跑圆场】pǎoyuánchǎnɡ  сахнада жүру. 

 

 

pào 

奅 pào①〈书〉 үлкен.②〈方〉 қатты 

сөйлеу：大～佬 дауысы қатты адам. 

泡 pào①(～儿)【зат.】  көбік; көпіршік; 

қуық：水～ су көпірі｜肥皂～儿 сабын 

көпіршігі.②(～儿)【зат.】  қолдырау; 

күлбіреу：手上起了～ қолға күлбіреу 

шықты.③【ет.】    сулау：两手在水

里～得发白 екі қолды суға сулап ағарту.

④ 【 ет. 】   уақытты құрту; уақыт 

өткізу：在茶馆～了俩钟头 шәйханада 

екі сағат уақыт өткіздік. 

【泡吧】pàobā【ет.】   бар мен клубта 

уақыт өткізу. 

【泡病号】pàobìnɡhào(～儿)  ауруды 

сылтау қылып  бос жүру. 

【 泡 菜 】 pàocài 【 зат. 】   пикули 

(тұздықтауға туралғандай ұсақ 

туралған көкөніс). 

【泡饭】pàofàn【зат.】   күрішті сумен 

араластырып пісіру. 

【泡蘑菇】pàomó·ɡu сөзбұйдаға салу; 

тым ақырын істеу. 

【泡沫】pàomò【зат】①көбік; көпірік.

② көпіршік; қуық( экономикалық 

терминдерде қолданылады)：～经济 

сабын көбігі экономикасы ( құнды 

қағаздар бағасының жоғарлауы)｜房地

产～жылжымайтын мүлік көбігі. 

【泡沫经济】pàomòjīnɡjì сабын көбігі 

экономикасы ( құнды қағаздар 

бағасының жоғарлауы). 

【泡沫塑料】pàomòsùliào пенопласт. 

【 泡 泡 纱 】 pào·pαoshā 【 зат. 】  

мақтадан тоқылған мата. 

【 泡 泡 糖 】 pào·pαotánɡ 【 зат. 】  

шайнайтын сағыз. 

【泡汤】 pàot ∥ ānɡ 〈口〉【 ет. 】  

сәтсіздікке ұшырау. 

【泡影】 pàoyǐnɡ 【 зат. 】   мираж, 

түтін：梦幻～ армандар үзілді. 

【泡子】pào·zi〈口〉【зат.】   электр 

шамы. 

炮 (砲、 )pào【зат】①зеңбірек.②

нұршашу; отшашу; фейерверк：鞭～

петарда｜花～фейерверк.③ «зеңбірек» 

қытай шахматындағы бір фигура. 

另见 45页 bāo；1025页 páo. 

【炮兵】pàobīnɡ【зат.】   артиллерия. 

【炮车】pàochē【зат.】  катапультасы 

бар машина. 

【炮铳】 pào·chonɡ 〈方〉【 зат. 】   

ракета. 

【 炮 弹 】 pàodàn 【 зат. 】  

артиллериялық оқ. 

【炮灰】pàohuī【зат.】  оқ жемі; оққа 

жем. 

【 炮 火 】 pàohuǒ 【 зат. 】  

артиллериялық от ： ～ 【 жал. 】 天
канонада (зеңбіректің сыбап атуы). 

【炮击】pàojī【ет.】  артиллериялықоқ 

жаудыру. 

【炮舰】pàojiàn【зат.】  канонерка. 

【 炮 舰 外 交 】 pàojiànwàijiāo күш 

шантажы. 

【炮楼】pàolóu【зат.】  мұнара. 

【 炮 手 】 pàoshǒu 【 зат. 】  

зеңбірекшілер тобы. 

【炮塔】pàotǎ【зат.】  броня мұнара. 

【炮台】pàotái【зат.】   артиллериялық 

қорған. 

【炮膛】 pàotánɡ【 зат.】   мылтық 

каналы. 

【炮艇】pàotǐnɡ【зат.】   канонерка. 

【炮筒子】 pàotǒnɡ·zi【 зат.】   бір 

жақты адам; тура адам. 

【炮眼】pàoyǎn【 зат】① амбразура; 

ұңғы.②шпур (тау жыныстарын қопару 

үшін қопарғыш затпен толтырылған 

бұрғылап тесілген дөңгелек тесік). 

【炮衣】pàoyī【зат】қарудың қабы. 

【炮仗】pào·zhαnɡ【зат.】   ракета. 

疱(皰)pào【зат.】  көпіршік; қуық. 

 

pēi 

呸 pēi【од.】  түу：～!你怎么干那种损

人利己的事 туу! Сен қалай өзімшіл 

адам сияқты істейсің! 

胚(肧)pēi.  ұрық. 

【胚层】pēicénɡ【зат.】  ұрық қабаты. 

【胚胎】 pēitāi 【 зат 】①  ұрық. ②
бастама; бастауыш. 

【胚芽】 pēiyá【 зат】①    ұрық.②

бастамасы; басы：矛盾的～ қарама-

қайшы бастама. 

【胚珠】pēizhū【зат.】  дән ұрығы. 

衃 pēi〈书〉 қоюланған қан. 

pēi又 pèi жара; мерез; ойық жара. 

【 】pēilěi【 зат.】    «есекжем» 

ауруы . 

醅 pēi〈书〉 шығынға тап болу. 

 

 

 

 

péi 

 

陪 péi①【 ет.】Серік болу, қасында 

болу, бірге болу, жолдас болу, бірге 

отыру, ертіп жүру, еру, ілесу, ерту：

失 ～ Бірге бола алмау, , кету, 

жөнелу ｜ ～ 客 人 Қонақпен бірге 

болу｜～她逛商店 Онымен бірге базар 

аралау.②从旁协【шыл.】Жанамалай 

көмектесу ： ～ 审 Кеңесшілік істеу, 

кеңесшілік ету（тергеу туралы）. 

【陪伴】 péibàn 【 ет. 】 Серік болу, 

жолдас болу, бірге болу, қасында болу, 

еріп жүру, ілесіп жүру, ілесу, ерту：她

住院期间，丈夫一直在身边～ Ол 

ауруханада жатқан кезде, күйеуі 

қасында серік болды.. 

【陪绑】péibǎnɡ【ет.】①бұғау тағып 

жүруге көмектесу. ② қайғылы халде 

бірге болу. 

【 陪 衬 】 péichèn ① 【 ет. 】   

Көрнектілендіру, айшықтандыру,дарал

②【зат.】  Қосалқы,көмкші,көріктегіш. 

【陪床】péi∥chuánɡ【ет.】  Науқасқа 

қарау, науқас күту, науқас бағу. 

【陪吊】péidiào【ет.】  Қазаға қарасу, 

қаза күтісу, қаза күтісуші.  

【陪都】péidū【зат.】 Қосалқы астана, 

екінші астана, кіші астана. 

【陪读】péidú【ет.】Сыртта білім алап 

жатқан кезде,жолдасының қасында 

бірге болуы. 

【陪房】 péi·fαnɡ【 зат.】шаңыраққа 

мініп келген қыз, күң (ұзатылған 

қыздың шаңырағына бірге барған күң) . 

【陪护】péihù【ет.】  Қарау, күту, бағу, 

қарасу：母亲住院了，她每天要去～
/Анам ауруханаға жатты, ол күнде 

барып қарасады. 

【陪祭】 péijì 【 ет. 】  Аза салтын 

басқарысу, жерлеу салтын басқарысу. 

【 陪 嫁 】 péijià 【 зат 】 Жасау, қыз 

жасауы, жасау-жақпыт, жасау-мүлік. 

【陪酒】péi∥jiǔ【ет.】  Бірге арақ ішу, 

шарап серік болу, арақ ішкізу, шарап 

ішкізу . 

【陪客】péi·kè【зат.】   Қонақ серік, 

қонақ жолдас, қонаққа серік болу, 

қонақ қасында болу, қонақпен бірге 

болу, қонақ қасында отыру.  

【陪练】péiliàn①【ет.】   Жаттығуда 

бірге болу, қасында тұрып жаттықтыру, 

машықта бірге жүру, жанында жүріп 

машықтандыру, бірге жүріп 

жаттықтыру, бірге жүріп 

жаттықтырушы, жанында жүріп 

баптаушы.：～队员 Командамен бірге 

жаттығушы.②【зат.】 ：他是女子柔道

队 的 ～  Ол қыздар дзюдо 

командасының бірге жатығушысы. 

【陪审】 péishěn【 ет.】  Кеңесшілік 

істеу, кеңесшілік ету. 
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【 陪 审 员 】 péishěnyuán 【 зат. 】  

Кеңесші тергеуші, кеңесші. 

【陪侍】péishì【ет.】  Күту, қарау, бағу, 

қызмет ету, жанында болу, қасында 

тұру, атқосшы болу 陪伴服侍：老人病

重期间一直有儿女～, Қария ауыр халде 

жатқанда,ұл-қызы үнемі қасында 

болып қарады. 

【陪送】péi·sonɡ〈口〉【ет.】  ①енші 

беру, жасау беру, жасау арттыру, беру 

(төркінінің ұзатылған қызға беретін 

жасау еншісі) ② жасау, жасау-жақпыт, 

енші ③  әкеліп салу, апарып салу, 

апарып тастау, бірге кету④【 зат.】

жасау, қыз жасауы：她结婚时什么～也

不要, Ол ұзатылғанда ешқандай жасау 

алмады. 

【陪同】péitónɡ【 ет.】   Бірге болу, 

серік болу, қасында болу, атқосшы болу, 

ертіп бару, ертіп жүру, ерту, еру ：～前

往参观 Серік болып тамашалау. 

【陪音】péiyīn【зат.】 Қосалқы дыбыс, 

қосымша дауыс, жанама әуен. 

【陪葬】péizànɡ【ет.】①Қоса көму, 

қоса жерлеу, бір молаға жерлеу ②
Жәнінә жерлеу, жанына көму, жанына 

қою. 

培 péi ① 【 ет. 】   ① қомдау, түю, 

шабықтау, домбықтау, қымтау, қоршау

②баулу, тәрбиелеу, мәпелеу, әлпештеу, 

жетілдіру, өсіру为了保护植物或墙、堤

等，在根基坝加高～厚.②培养(人)：～

训 . ③ (Péi) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады.② ：～训  оқыту; үйрету.

③ (Péi) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады. 

【培训】 péixùn 【 ет. 】  Тәрбиелеу, 

оқыту, жаттықтыру, үйрету, жетілдіру, 

баулу, даярлау, әзірлеу, дайындау：～班 

Жетілдіру курсы｜～业务骨干 Кәсіби 

тұлға жетілдіру. 

【培养】péiyǎnɡ【ет.】  ①өсіру, өрбіту, 

өркендету, молайту, көбейту：～细菌 

Бактерия өсіру.②   Бәулу, тәрбиелеу, 

жетілдру, оқыту：～人才  Қабылетті 

адам жетілдіру｜～接班人  Ізбасар 

тәрбиелеу. 

【培育】péiyù【ет.】  Мәпелеу, баулу, 

баптау, әлпештеу, күту, өсіру, өрбіту, 

өндіру① ：～树苗 Көшет өсіру｜选择

优良品种进行～ Асыл сортты талдап 

өсіру. ② ～ 一 代 新 人  /Жаңа ғасыр 

адамын тәрбиелу. 

【培植】péizhí【ет.】  Өсіру， баптау, 

күту, егу, жетілдіру, тәрбиелеу, күту, 

баптау, баулу.① ：许多野生草药已开始

用 人 工 ～  Көптеген жабайы шөп 

дәрілер қолда өсірлетін болды.②сіңіру; 

жетілдіру：～新生力量  жаңа күш-

қуат｜～亲信 Сенімділікті жетілдіру. 

赔 (賠 )péi【ет.】①Төлеу, төлеп беру, 

төлем беру, төлем төлеу, ② Зиян 

тарту,зиян шегу③Кешірім сұрау, ғапу 

өтіну, ғапу сұрау①赔偿：～款 Төлем 

төлеу｜这块玻璃是我碰破的，由我

来～ Бұл әйнекті мен сындырып алдым, 

мен төлеп берейін.②向受损害或受伤害

的 人 道 歉 或 认 错 ： ～ 礼 Кешірім 

сұрау｜～罪 Айыбын мойындау｜～不

是 .③做买卖损失本钱(跟“赚”相对)：～

本 Зиян шегу｜～钱 Ақша төлеу｜年终

结账，算算是～是赚 ,Жылдық есеп 

қортындысы, есептеп көрейік пайда 

таптықпа?зия шектікпк?. 

【赔本】péi∥běn【ет.】  Зиян тарту, 

зиян шегу, зиянға бату, шығын тарту, 

қаржысынан айрылу, қорынан айрылу, 

тақырға отырып қалу、本钱资金亏

损：～生意 Саудадан зия шегу｜. 

【赔不是】péibù·shi.  Ғапу сұрау, ғапу 

өтіну, кешірім сұрау, аяғына жығылу, 

кінәсін мойындау 

【赔偿】péichánɡ【ет.】  Төлеп беру, 

төлем төлеу, шығынын төлеу, төлеу, 

төлем ： 照 价 ～  Өз бағасымен 

төлеу｜～损失 Зиянды төлеу. 

【赔付】 péifù【 ет.】  Төлем төлеу, 

төлемге жығылу, айып төлеу, төлеп 

беру, төлем беру, төлеу, өтеу ：保险公

司 ～ 金 额 二 十 万 元  Сақтандыру 

серіктігі екі жүз мың төлем төлейді. 

【赔话】péi∥huà【ет.】  Ғапу сұрау, 

ғапу өтіну, кешірім сұрау ：你得罪了人

家，总得赔个话才是 , Елді ренжітіп 

қойғансоң,кешірім сұрағаның жөн 

болар. 

【赔款】 péikuǎn①Шығынын төлеу, 

төлем беру, төлем төлеу, төлеу, төлем 

ақшасы, төлем, алым.②【зат.】  салық; 

контрибуция; соғыс шығыны.③【ет.】  

соғыс шығыны төлеу. 

【 赔 了 夫 人 又 折 兵 】
péi·lefū·rényòuzhébīnɡТоқал ешкі мұйыз 

сұраймын деп жүріп құлағынан 

айырлыпты. 

【赔礼】péi∥ lǐ【ет.】   Ғапу сұрау, 

ғапу өтіну, кешірім сұрау, айыбын 

мойындау：我错怪了人，应该向人～
Мен оны жазықсыз жазаладым,мен 

одан кешірім сұрауым керек. 

【赔钱】péi∥qián【ет.】 ①зиян тарту, 

шығынғабату, зиян шегу: ～的买卖 

Шығынды сауда. ② ақша төлеу, төлеп 

беру, төлем төлеу, төлем беру, төлеу：

碰坏了人家的东西要～ , Елдің затын 

бүлдіргенсоң төлеу керек. 

【赔情】péi∥qínɡ〈方〉【ет.】  Ғапу 

сұрау, кешірім сұрау, аяғына жығылу, 

ғапу өтіну, айыбын мойындау赔罪：你

既然错怪了他，那就赶快给他赔个情

吧 !, Сен оны қате айыптдың,одан 

тезірік кешірім сұра. 

【赔小心】 péixiǎo·xīn: Көңілін табу, 

кішілік ету, сыпайылық көрсету, жаға 

білу. 

【 赔 笑 】 péi ∥ xiào 【 ет. 】  Күлу, 

күлімсіреу, жымю, күліп тұру, 

күлімсіреп тұру, жымиып тұру. 

【赔账】péi∥zhànɡ【ет.】①Зиянды 

толтыру, кемін төлеу②Зиян тарту, зиян 

шегу, борышты болу. 

【赔罪】 péi ∥ zuì 【 ет. 】  Аяғына 

жығылу, айыбын мойындау, ғапу сұрау, 

кешірім сұрау. 

锫（錇） péi【 зат.】  хим.элемент – 

Беркели. Таңбасы- Bk 

(латын.:berkelium). 

裴 Péi【зат】Фамилияға қолданылады.. 

 

 

pèi 

 

沛 pèi①〈书〉盛大；旺盛：～然｜

充～Мол, тасыған, қаулаған, жеткілікті, 

толық, күшті｜丰～Мол, көп, қалың 

(жауын-шашын туралы).②(Pèi)【зат】
Фамилияға қолданылады.. 

（浿） pèi 虎 (Hǔpèi)， Хань 

династиясы кезінде болған Пэйшуй 

уезді, 

佩（② ）pèi①【ет.】①асыну, тағу, 

қыстыру②салпыншақ, кісе：玉～ Қас 

тасы.③сұйініш, ардақтау, қастерлеу 佩

带：～刀 Пышақ тағу｜腰～手枪

Беліне тапанша асып алыпты：钦～

Құрметтеу|这种精神可敬可～Осындай 

рухты силау керек. 

【佩带】pèidài①【ет.】   Асу, асыну, 

тағу, тағыну, қадау ② Бау, таспа, 

таспаша, сыздық ：～武器 Қару асыну.

②同“佩戴”. 

【佩戴】 pèidài 【 ет. 】 Тағу, қадау, 

тағыну(  把徽章、符号等)挂在胸前、

臂上、肩上等部位：～校徽 Мектеп 

гербісін тағу｜～胸章 Өрденін тағу. 

【佩服】pèi·fú【ет.】  Дән риза болу, 

риза болу, жаны кіру, тәнті болу, айызы 

қану, ардақтау, қастерлеу, сүйіну, 

сүйсіну ：这姑娘真能干，我不禁暗暗

地～她 Бұл қыз өте іскер,мен оған 

сүйсінемін. 

配 pèi①【ет.】  ①жұбай болысу, бас 

қусу, қол ұстасу, жұптасу, қосылу (ерлі-

зайыпты болу) ②жұбай, қосақ, жамағат

③ ұрықтандыру, шағылыстыру ④

араластыру,теңгеру,дайындау, жасау ⑤
толықтау, толықтыру, құрау, орнату, 

салу, соғу⑥ көрік беру, көріктендіру, 

өңдендіру ⑦ жарасу, сәйкесу, үйлесу, 

келісу 

【配备】 pèibèi①【 ет.】 Бөліп беру, 

үлестіріп беру, беру, жабдықтау, 

қаруландыру, жіберу,  қарулану ：～骨

干力量,Іскер адамдар жіеру｜～三辆吉
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普 车 Үш машина бөліп берілді. ②

【 ет.】  ：按地【 сын】～火力 Жер 

жағдайына қарай әскер күшін бөлу.③

【зат.】  ：现【ес.】化的～Заманови 

жабдықтар. 

【配比】pèibǐ【 зат.】   Салыстырма, 

үлес, қатынас, құрам . 

【配餐】pèicān【ет.】  ①тағам әзірлеу, 

тамақ дайындау, тамақ жасау, ас 

дайындау ②  араласпа тағам, 

араластырма азық, құрама тағам.① ：

根据病人的不同需要～.②【зат.】  ：

方便～ Тағам әзірлеуге қолайлы｜营

养～Нәрлі тағамдар әзірлеу. 

【配搭】pèidā【ет.】Үйлесу, сәйкесу, 

қабысу, сай келу, араластыру, кірістіру

①  ：这出戏，配角儿～得不错 ,Бұл 

қойылымда қосымша актер жақсы 

үйлестіріліпті.②搭配. 

【配搭儿】 pèi·dαr【 зат】 Қосалқы, 

жанама, көмекші, қосымша, 

ажарлауыш, айқындауыш ：我唱不了

主角，给你当个～还行,Мен бас актер 

бола алмайым,саған қосымша актер 

болсамда болады. 

【配电盘】pèidiànpán【зат.】  Электр 

үлестіргіш қалқан, үлестіргіш қалқан. 

【配殿】 pèidiàn【 зат.】   Қосалқы 

сарай, қосалқы орда, бүйір сарай, 

қосалқы ғибадатхана. 

【配对】 pèi ∥ duì （～儿 )【 ет. 】
Жұптастыру, жұптау, қосылу, қосақтау, 

бірігу, парластыру, қосарлау ②

шағылысу, ылығысу①配合成双：这两

【зат】选手～参加双打比赛.②〈口〉

(【ет.】物)交尾. 

【配额】 pèi’é【 зат】Үлес, сыбаға, 

несібе, есе 分配的【сан.】额：进口物

资实行～管理. 

【配发】 pèifā 【 ет. 】①  Үлестіру, 

тарату, бөлу ：～现场照片 Нақ майдан 

суретін үлестіру. ② тарату, беру, 

сыйлау：为工作方便，每组～一台电脑
Жұмысқа қолайлылық жасау үшін,әр 

топқа бірден компьютер таратты. 

【配方】-1pèi∥ fāng【ет.】Шаршыға 

келтіру, шаршылау 

【配方】 -2pèifāng①【 ет.】   дәрігер 

рецепті бойынша дәрі дайындау . ②

【зат.】  дәрі дәрмек рецепті. 

【配房】pèifáng【 зат】Бүйір бөлме, 

жан  үй. 

【配股】pèigǔ【ет.】Сыбағалап жарна 

сату, мүшелеп жарна сату, өлшеммен 

жарна сату, міндеттеп жарна сату. 

【配合】pèihé【ет.】Сәйкесу, үйлесу, 

келісу, қиысу, қосылу, жанасу, жарасу, 

сай келу, сайма-сай.. 他两人的双打～得

很好  олар екеуі бір біріне жақсы сай 

келеді. 

【 配 合 】 pèi·he 【 сын 】

Жарасу,ұнасу ：绿油油的枝叶衬托着红

艳艳的花朵，那么～，那么美丽 жап-

жасыл жапырыққа,қып-қызыл гүлдер 

сондай жарасып тұр. 

【配给】pèijǐ【ет.】 Өлшеммен қамдау, 

сыбағалы қамдау, шектемелі қамдау, 

қамдау, беру. 

【配件】pèijiàn【 зат】Бөлшек.② (～

儿 ,Қосымша бөлшек)Ауыстыру үшін 

сақталған артық бөлшек. 

【配角】pèijué Қосымша рөль 他是这

部 电 影 中 的 ~ 儿 ， Ол бұл кинода 

қосымша рөльде ойнайды 

【配军】pèijūn【зат】Әскерге жіберу 

жазасы берілген қылмыскер 

【配料】pèi∥liào【ет.】生 Материал 

дайындау, материал әзірлеу, нәрсе 

дайындау, зат әзірлеу, араластырма 

материал, араластырма зат, материал, 

құрам, зат . 

【配楼】 pèilóu【 зат.】  Жанастыра 

салынған үй, қосалқы ғимарат, 

жанаспалы ғимара （ Негізгі 

ғимараттың екі жағына салынған 

гимарат）. 

【 配 偶 】 pèi’ǒu 【 зат 】 Жұбайлар, 

қосақтар, ерлі-зайыптылар, жұбай, 

жамағат, зайып, сыңар, қосақ, жар. 

【配平】pèipíng【ет.】 Теңеу, теңестіру, 

теңгеру. 

【 配 器 】 pèiqì 【 ет. 】  Аспаппен 

сүйемелдеуАспаппен орындауға 

ыңғайлау,  

【配色】pèisè【ет.】Бояу араластыру, 

бояужасау, бояу дайындау. 

【配饰】pèishì【зат】Әшекей бұйым：

围巾、手袋是时装的重要～ шарпы,қол 

сумка әсемдіктегі маңызды әшекейлр. 

【配售】 pèishòu【 ет.】   Сыбағалап 

сату, өлшеп сату, мөлшермен қамдау, 

сыбағалы қамдау, қамдау, Кейбір 

заттар,әсіресе тұрмыстық заттар 

сұранысты қанағаттандыра алмаған 

кезде, санымен бағасын арнайы 

мөлшер арқылы тұтынушыға сату. 

【配送】 pèisòng 【 ет. 】   Жеткізу, 

үлестіру ： 建 立 农 副 产 品 ～ 中 心
Ауылшаруашылық өнімдерді жеткізіп 

беру орталығын құру｜包装水果，～到

各 大 超 市  /Жеміс-жидектерді 

қораптап,әр бір үлкен сауда 

орындарына жеткізіп беру. 

【配套】 pèi∥ tào【 ет.】Сәйкестіру, 

кемелдендіру, тұлғаландыру. 

【配套成龙】 pèitàochénglóng Бөлек 

заттарды біріктіріп  толықтыру 

【配伍】pèiwǔ【ет.】把  Екі немеме 

кеіден көп дәрілерді арластырып 

ішу：～禁忌 Арластырып ішу шектеуі. 

【配戏】pèi∥xì【 ет.】  Бас актерге 

селбесіп ойнау. 

【配药】pèi∥yào【 ет.】Дәрі жасау, 

дәрі дайындау, . 

【配音】pèi∥yīn【ет.】  Дыбыс беру, 

дыбыстандыру, үндендіру (кино 

туралы). 

【 配 乐 】 pèi ∥ yuè 【 ет. 】 诗  

Музыкамен сүйемелдеу, әуенмен 

сүйемелдеу, әуенмен айшықтау：～诗

歌朗诵  Мақала оқығанда музыкамен 

сүйемелдеу. 

【配制】 pèizhi 【 ет. 】 араластырып 

жасау, әзірлеу, дайындау, Екі не оданда 

көп қоспвны белгілі мөлшер арқылы 

арластырып жасау ： ～ 药 剂  Дәрі 

жасау｜～鸡尾酒 Коктейль жасау. 

【配置】 pèizhì【 ет.】 Орналастыру, 

жайғастыру, қою, тағайындау, 

жіберу ： ～ 兵 力  Әскер күшін 

орналастыру. 

【 配 种 】 pèi ∥ zhǒng 【 ет. 】  

Ұрықтандыру, шағылыстыру, қашыру 

【配子】pèizǐ【зат】Жыныс клеткасі . 

旆(旆)pèi①вымпел (кеме мачтасындағы 

жіңішке ұзын жалау).②〈书〉жалау; ту. 

辔（轡）pèi【зат】驾 Ауыздық ,жүген 

【辔头】pèitóu【зат】辔. 

霈 pèi〈书〉①Нөсер,мол жауын 

 

pēn 

喷 （ 噴 ） pēn 【 ет. 】
(Шашыу,бүрку)қысымнан 

шашырау：～泉 Фонтан｜火山～火 

Жанартау от шашты. 

【喷薄】pēnbó【сын】Көтерілу, шығу, 

бұрқылдау, атқақтау, шашырау. 

【喷发】pēnfā【ет.】Шашу,бүрку，. 

【 喷 饭 】 pēnfàn 【 ет. 】
Шашалу,тамағын бүрку. 

【喷粪】 pēn∥ fèn【 ет.】   Боқ жеу, 

нәжіс шайнау, жын бүрку, оттау, көку, 

шату, шатпақтау （ боқтық соз 

айтқандарға меңзеледі）：满嘴～Аузы 

толған боқтық. 

【喷灌】pēnguàn【ет.】  Жауындатып 

суару, жаңбырлатып суару, бүркіп суару, 

сеуіп суару. 

【喷壶】pēnhú【зат.】  Су сепкіш, су 

бүріккіш. 

【喷火器】pēnhuǒqì【зат】От бүрккіш 

апатар. 

【 喷 溅 】 pēnjiàn 【 ет. 】 (Қан)қысы 

қысымнан айналаға шашырау：鲜血～
Қан шашырау. 

【喷口】pēnkǒu【ет.】Ауыз, шүмек. 

【 喷 漆 】 pēnqī 【 ет. 】 Қысым 

арқылысырды бүркіп шығару. 

【喷气发【 ет. 】机】 pēnqìfādòngjī 

Реактивтык қозғалтқыш, реактивтык 

мотор. 

【喷气式飞机】pēnqìshìfēijī Реактивтік 

ұшақ,. 

【喷泉】pēnquán【зат】Фонтан. 

【喷洒】pēnsǎ【ет.】Бүрку：～农药
/егістік дәрілерін  бүрку. 

【喷撒】pēnsǎ【ет.】Шашу (көбінде 
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ұнтақ затқа пайдаланылады). 

【喷射】pēnshè【ет.】Бүрку, 

【 喷 水 池 】 pēnshuǐchí 【 зат 】
фонтандар.  

【喷嚏】pēntì【зат】Түшкіру. 

【喷头】pēntóu【зат】Бүріккіш. 

【喷涂】pēntú【ет.】Бүрку, себу (Сыр). 

【喷吐】pēntǔ【ет.】Бүрку, шашырау, 

лапылдау, шашылу, атқақтау, будақтау, 

шапшу(жарық、от、газ)：炉口～着鲜

红的火苗 Пештен қып-қызыл шоқтар 

шашырауда. 

【喷雾器】pēnwùqì【зат】Бу бүріккіш,

【喷涌】 pēnyǒng【 ет.】 (сұйықтық) 

Шапшу, шапшуырлау, атылу, атқалақтау, 

атқақтау, бұрқылдау, тасу, керне：｜黑

褐色的原油从钻井台上～出来 Қара 

мұнай құдықтан атылып шықты◇激

情～/Сезімі атқып тұр. 

【 喷 云 吐 雾 】 pēnyúntǔwù ， темекі 

шеккен кездегі түтінді бұлтқа теңеп 

суреттеу. 

【喷子】 pēn·zi【 зат】Сұйықтық зат 

шашатын апарат. 

【喷嘴】pēnzuǐ(～儿)【зат】Бүріккіш 

шүмек, бүріккіш, шүмек. 

 

pén 

盆 pén① (～儿 )【 зат】Тегене, шара, 

тегеш,  елеген, түбек, құмыра, сауыт：

花～儿 Тәштек ｜脸～ Бет жуатын 

тегене. 

【盆地】péndì【 зат】Ойпат, ойдым, 

шұңқыр. 

【盆花】pénhuā(～儿)【зат】Түбекті 

гүл, түбекшелі гүл. 

【盆景】pénjǐng(～儿)【зат】Түбектік 

көрініс, сауыттық табиғат. 

【 盆 满 钵 满 】 pénmǎnbōmǎnТапқан 

ақшаның көптігін суреттеуде 

қолданады. 

【盆腔】pénqiāng【зат】жамбас қуысы. 

【盆汤】péntānɡ【зат】Құрғақ монша. 

【盆塘】péntánɡ【зат.】 Жер аты. 

【盆浴】pényù【ет.】Тегенемен жуыну. 

【盆栽】 pénzāi①【 ет.】① түбекте 

өсіру, түбекке егу：～葡萄  түбекке 

өсірілген жүзім. 

【盆子】pén·zi〈口〉【зат】Тегене. 

湓 pén 〈 书 〉 Судың жоғарыға 

атқақтауы. 

 

 

pèn 

喷（噴） pèn(～儿 )〈方〉【 зат】①

жеміс 、 көк өніс 、 теңіз өнімдерінің 

топтап шағытын мезгілі：西瓜正在～

儿 上 . ② 【 мөл. 】 бысып-жетілген 

мезгіл：绿豆结二～角了  көк бұршақ 

екі рет жеміс берді. 

【喷香】 pènxiānɡ【 сын】 Суреттеу 

сөз,исі аңқу,：～扑鼻 исі мұрынды 

жарады ｜～的小米饭 исі аңқыған 

күріш. 

 

pēnɡ 

 【抨击】 pēnɡjī【 ет.】Шенеу, сөгу, 

мінеу, кінәләу, жазғыру, айыптау, 

соққылау, соқтығ. 

【抨弹】pēnɡtán〈书〉【ет.】①抨击.②

弹劾. 

怦 pēnɡ 【 ел. 】 Теңеу сөз, жүректің 

дүрсілдеп қағуы：吓得心里～～直跳 

Шошығаннан жүрегі дүрсілдеп кетті. 

砰 pēnɡ 【 ел. 】 Соғылудан немесе 

заттың жерге түскенінен шыққан 

дыбыс：～的一声，木板倒了/Тарс етіп 

тақтай жерге құлады. 

烹 pēnɡ ① демдеу, қайнату, шығару 

(тамақ、шай)：②қуыру. 

【烹茶】pēnɡ∥chá【ет.】Шай демдеу, 

шай қайнату, шай дайындау, шай 

әзірлеу：～待客 Шай қайнатып қонақ 

күту. 

【 烹 饪 】 pēnɡrèn 【 ет. 】 Аспаздық, 

аспазшылық, тамақ істеу, ас дайындау, 

қазан ұстау：～法 Ас дайындау әдісі｜

擅长～Аспаздыққа шебермін. 

【烹调】 pēnɡtiáo【 ет.】Тамақ істеу, 

аспысыру, тамақ жасау, тағам пысыру, 

аспаздық ету, аспазшылық істеу：～能

手 Тамақ жасау шебері. 

嘭 pēnɡ【 ел.】Есік қаққан дыбыс、

заттың соғылуынан шыққан дыбыс：一

阵～～～的敲门声 Тарс-Тарс еткен есік 

қаққан дыбыс. 

澎 pēnɡ〈方〉【ет.】Шашырыу：～了

一身水 Өне-бойыма су шашырап кетті. 

 

pénɡ 

pénɡ［ ］ (pénɡpénɡ)〈书〉

【сын】【сын】容植物茂盛. 

朋 pénɡ①Дос, тамыр, жолдас：宾～满

座 қонақ пен достардың толып отыруы.

② (Pénɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.. 

【 朋 比 为 奸 】 pénɡbǐwéijiān 

Сыбайлысып жаман істер жасау. 

【 朋 党 】 pénɡdǎnɡ 〈 书 〉【 зат 】
Сыбайластар, жемтіктестер, 

партияластар, топ, ： ～ 之 争
Сыбайластар ара күрес . 

【朋友】pénɡ·you【зат】①дос, тамыр, 

анда, жолдас ② сүйгені, ғашығы：姑娘

多大了，有～了没有? Бұл бойжеткен 

жасы нешеде,махаббат таптыма? 

堋 pénɡ Тоспа. 

pénɡ Жер аты 

pénɡ〈书〉Толу,. 

彭 Pénɡ 【 зат 】 Фамилияға 

қолданылады.. 

棚 pénɡ【 зат】①Күн нұрын немесе 

жел тосатын шатыр: 在园子里搭一个～

Аулаға бір шатыр тікті｜工～Жұмыс 

жатыры｜碾～. 

【 棚 车 】 pénɡchē Жаппалы вагон, 

жаппалы машина. 

【棚户】pénɡhù【 зат】Күркедегілер, 

лашықтылар, лашықтағылар. 

【棚子】 pénɡ·zi【 зат】Қора, лапас, 

албар：草～ Шөп қора. 

【蓬勃】 pénɡbó【 сын 】 Қарыштау, 

шалқу, шарықтау, қаулау, дәурендену, 

гүлдену, көркею :көркею көрінісі. 

【蓬蒿】 pénɡhāo【 зат】①шашақты 

ермен②қаңбақ, ебелек, шөп-шалаң. 

【蓬户瓮牖】pénɡhùwènɡyǒu Құрымұй, 

жаман балаған, қара қос, лашық, 

балаған, күрке, қос. 

【 蓬 莱 】 pénɡlái 【 зат 】 Әулиелер 

тұрағы, пері тауы (аңыздарда 

айтылатын, бохай теңізінде әулиелер 

тұратын тау), ну, қопа, тоғай, жыныс. 

【蓬乱】pénɡluàn【 сын】Дударлану, 

ұйпалану, дудырау, үрпю, қобырау, 

ұйпа-тұйпасы шығу ：头发～ Шашы 

ұйпаланып тұр. 

【蓬门荜户】pénɡménbìhù  Шөппен、
ағашбұтақтарымен жасалған есік, кедей 

адамдардың тұрағын суреттейтін сөз . 

【蓬茸】pénɡrónɡ〈书〉【сын】Бітік, 

ну, қою, қалың, ұйысқан：绿草～ Бітік 

өскен кок шөп｜蓬蓬茸茸的杂草 Қою 

өскен шөптер. 

【 蓬 松 】 pénɡsōnɡ 【 сын 】 Ұйпа-

тұйпасы шығу, дудырау, ұйпалану, 

қобырау, үрпю, ұйысу. 

【蓬头垢面】pénɡtóuɡòumiàn  Шаштың 

ұйпалануын суреттейді, беті кір адамды 

айтады. 

硼 pénɡ【зат】Бор (B). 

鹏 （ 鵬 ） pénɡ Ерте заманғы 

хикаялардағы кездесетін ең үлкен құс. 

【 鹏 程 万 里 】 pénɡchénɡwànlǐ 

Болашағының нұрлы екенін суреттейді. 

澎 pénɡ  Шашырау, 

шашылу(PénɡhúLièdǎo) ， 中 国 群 岛

【зат】，在台湾海峡中 Еліміздің топ 

аралдырың аты, Тай уан аралында. 

【澎湃】pénɡpài【сын】Көкке шапшу, 

тулау, буырқану, шапшуырлау, жөңкілу, 

өркештеу：激情～的诗篇. 

篷 pénɡ【зат】①кұнқағар, қалқа, далда, 

төбе, жаппа, қалтқы, қалқайма ②

желкен：Күнқағар тұрғызу. 

【 篷 车 】 pénɡchē 【 зат 】 Жаппалы 

вагон, жаппалы машина, жаппалы арба, 

бітеу күйме. 

【 篷 子 】 pénɡ·zi 【 зат 】 Жаппа, 

кұнқағар, қалқа, қалтқы, қалқима, 

күрке, балаған. 

膨 pénɡІсіну,үлкейу：～胀 Ісіну. 

【膨大】 pénɡdà【 ет.】Ұлғаю, кеңу, 
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кеңею, үлкею. 

【膨脝】 pénɡhēnɡ【 сын】①〈书〉

（Әдеби сөз）іштің ісінуін айтады：～

大腹 Іштің ісінуі.. 

【膨化】 pénɡhuà【 ет.】 Бөрту,ісіну, 

үлкею,(Бұршақ өнімдер) 

ыстықта,қысымнан ісінуі：～食品 . 

【 膨 胀 】 pénɡzhànɡ 【 ет. 】 Ұлғаю, 

үлкею, кеңу, кеңею,заттардың ыстықтан 

не басқа әсерлерден,заттың үлкеюі. 

鬅 péng〈书〉【 сын】容头发松散
Шаштың қопсып тұруын 

суреттейді：～松 Қопсу. 

【 鬅 鬙 】 pénɡsēnɡ 〈 书 〉【 сын 】
Шаштың қопсу тұруын суреттейді 

【鬅松】pénɡsōnɡ【сын】【сын】容头

发蓬松. 

蟛 pénɡ[蟛蜞](pénɡqí)【зат】Крафтың 

бір түрі,денесі кішкене,су жағасыдағы 

балшықтарда өмір сүреді. 

 

pěnɡ 

捧 pěnɡ【 ет.】①ұстау, алу, аймалау, 

уыстау, ：双手～住孩子的脸 Қос 

қолымен баланың бетін үстады ②

【 ет. 】 қошаметтеу, көтермелеу, 

қолпаштау：你别再～我了  Сен мені 

қолпаштай берме. 

【捧杯】pěnɡ∥bēi【ет.】Аға жүлдегер 

болу, бас бәйге алу, сыйлық алу, жүлде 

алу, бәйге алу. 

【捧场】pěnɡ∥ chǎnɡ【 ет.】Мақтау, 

қошәметтеу, көтермелеу, қолпаштау, 

лепірту, жер-көкке сиғызбау. 

【捧腹】pěnɡfù【ет.】Ішек-сілесі қату, 

ішек-сілесі қата күлу, көзінен жас 

аққанша күлу, күлкі келтіру, 

күлдіру：～大笑 Ішек сілесі қатып 

күлу. 

【 棒 哏 】 bànɡɡén ① (- ∥ -) 【 ет. 】
Көсымша әктердің негізгі актерге 

қосылып көрермендерді күлдіруі. 

【捧角】 pěnɡ ∥ jué( ～儿 ) 【 ет. 】
Артисты алқау, артисты мақтау, 

артисты марапаттау, мақтау, алқау, 

марапаттау. 

【捧杀】 pěnɡshā 【 ет. 】过 Артық 

мақтаулардан,адамның асқақтауы,өзін 

жоғары санап,соңында сәтсіздікке 

ұшырауы：不要～有才华的青年演员 

Талантты жас артистерді асыра 

мақтауға болмайды. 

 

 

pènɡ 

椪 pènɡ［椪柑］ (pènɡɡān)【 зат】①  

апельсиннің бір түрі. ②  апельсин 

ағашының тұқымы. 

碰（掽、踫）pènɡ【ет.】①соғылу；
Қозғалыстағы заттардың басқа 

заттармен соғлысуы ： ～ 杯  Ромка 

соғыстыру｜不小心腿在门上～了一下 

Байқамай аяғымды есікке соғып алдым.

②Кездесіп қалу；жүздесіп қалу：～面

Бет көрісу｜在路上～到一位熟人
Жолда бір таныс адамға кезігіп қалдм.

③Сынау,байқау：～～机会 Орай сынап 

көру｜我去～一下看，说不定他在家
Бен сынап көрейін,мүмкүн ол үйінде 

шығар. 

【 碰 杯 】 pènɡ ∥ bēi 【 ет. 】 Ромка 

соғыстыру. 

【碰壁】pènɡ∥bì【 ет.】Тосқауылға 

ұшырау,қйындыққа жолығу，事情行不

通：到处～Жұмыс сәтті жүріп жатқан 

жоқ,ылғйда кедергілер шығып жатыр. 

【 碰 钉 子 】 pènɡdīnɡ·ziСәтсіздікке 

ұшырау,кедергіге жолығу. 

【碰见】pènɡ∥·jiàn【ет.】事 Алдын 

ала жоспарламаған кездесу,аяқастынан 

кезігу：昨天我在街上～他 Кеше мен 

көшеде онымен кезігіп қалдым. 

【碰面】pènɡ∥miàn【ет.】Кездесу；

жүздесу：我同他约定今天在这里～
Мен онымен бүгін осында кездесуге 

келістім. 

【 碰 碰 车 】 pènɡ·penɡchē 【 зат 】
бампері (автокөлік буфері серіппелі 

темір) бар электр машинасы 

(атракцион). 

【碰巧】pènɡqiǎo【үс.】Кездейсоқ；

Абайсызда,сәті түсіп：我正想找你，～

你来了 Мен сені іздейін деп едім,сәті 

түсіп өзіңде келіпсің. 

【碰头】 pènɡ ∥ tóu( ～儿 ) 【 ет. 】

Кездесу；қасқа уақыттық кездесу：东

西请他带去吧，他们天天都～ /Затты 

содан беріп жібер,олар күнде кезігіп 

тұрады 

【碰头会】 pènɡtóuhuì【 зат】Жедел 

жиналыс, шұғыл кеңес, шолақ жиналыс, 

келте кеңес, лездеме. 

【碰一鼻子灰】pènɡyībí·zihuī  Мұрны 

тасқа тію,сәтсіздікке ұшырау. 

【 碰 撞 】 pènɡzhuànɡ 【 ет. 】 ①

Заттардың өзара соғылуы：搬运瓷器要

避免～Фарфор ыдыстарды тасығанда 

өзара соғылуынан абайлаңдар.  

 

 

pī 

丕 pī〈书〉 Зор, ұлы, үлкен, кесек, 

ұлықсан, орасан, алып：～业  Үлкен 

кәсіп ｜～变 Үлкен өзгеріс. 

批 -1pī 〈 书 〉 ① бұрыштау, бекіту, 

бағалау, қарау, тексеру②сін тезіне алу, 

сындау, сөгу, мінеу, ұрсу. 

批 -2pī 【 ет. 】 ① бұрыштау, бекіту, 

бағалау, қарау, тексеру：～改 өзгерту｜

审～тексеру 

批 -3pī① төп, шоғыр, толайым, дүйім, 

үйір：～发 толайм сауда｜～购 топтық 

алу.. 

【批驳】pībó【ет.】Терістеу,қосылмау

批 评 或 否 决 (басқалардың пікірін, 

талабын)：～错误论调 Қате сарынды 

терістеу. 

【 批 捕 】 pībǔ 【 ет. 】 Тұтқындауды 

бекіту, тұтқындауды ұйғару, 

тұтқындауға қосылу, тұтқындауды 

құптау：检察院已经～此案的犯罪嫌疑

人 Тексеруші орган бұл делоның 

күдіктісін ұстауды бекітті. 

【 批 次 】 pīcì 【 мөл. 】   партия; 

топтама：共抽查各类产品三十五～ 

жалпы тауарлардың отыз бестен астам 

топтамасы бар. 

【批点】 pīdiǎn【 ет.】① баға жазу, 

белгі қою, бағалау ② айыптау, кінәләу, 

мінеу, сөгу. 

【 批 发 】 pīfā 【 ет. 】 Топтап сату, 

тобымен сату, толайым сату, көтерме 

сауда ： ～ 部  толайым сату 

орталығы｜～价格 толайым баға. 

【批复】pīfù【ет.】Бұрыштама жауап, 

бекітпежәуәп, жауап, бұрыштама, 

бекітпе, бекім, бұрыштама жауап 

қайыру. 

【批改】 pīɡǎi【 ет.】Қарау, тексеру, 

бағалау, түзеу, тексеріп-түзету：～作文 

Мақала тексеру. 

【批购】pīɡòu【ет.】Тобымен сатып 

алу, толайым сатып алу, тобымен 

алу：～水果 Жеміс-жидектерді топтап 

сатып алу. 

【批件】pījiàn【 зат】Бекітпе құжат, 

бекім құжат, бекітпе, бекім. 

【 批 量 】 pīliànɡ 【 үс. 】 Молынан, 

төбімен, көптеп, топ, шоғыр, үйір, 

мөлшер, шама. 

【批零】 pīlínɡ【 ет.】Толайым және 

бөлшек сату, тобымен және бөлшек 

сату, көтермелеп және бөлшектеп 

сату：～差价  көтерме сатудың баға 

парқы. 

【批判】pīpàn【ет.】Сын, сын тезіне 

алу, сын көзімен қарау, сынға алу, сынау, 

сөгу, мінеу, сыншыл, сыншылдық：～

有种族歧视的人 Ұлттық бөлшектейтін 

адамдарды сындау. 

【批评】pīpínɡ【ет.】Сындау,сөгу,пікір 

айтуоның қонаққа деген тәртіпсіз 

әрекетін сындады. 

【批示】pīshì①【ет.】  нұсқау беру：

计划已经呈报上去，领导还没有～ 

жоспар нұсқауда көрсетілген болатын, 

жетекші нұсқау бермеген.②【 зат.】  

басшылық. 

【 批 售 】 pīshòu 【 ет. 】 Топтап 

сату,толайм сату. 

【 批 文 】 pīwén 【 зат 】 Жоғары 

жақтан,үкімет тарапынан бекітілген 

құжат. 

【 批 销 】 pīxiāo 【 ет. 】 Топтап 

сату,толайм сату：～报刊 топтап газет 

сату. 

【 批 语 】 pīyǔ 【 зат 】 Мақалаға 、
тапсырмаға берілген пікір сөз,бпға. 
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【 批 阅 】 pīyuè 【 ет. 】

Оқу,көру,бекіту,тексеру ： ～ 文 件 

құжатты оқып тексеру. 

【批注】pīzhù①【ет.】 Бағалау және 

түсіндірме жазу. 

【批转】 pīzhuǎn 【 ет. 】 Жоғарыдан 

жіберген құжатты тарату. 

【 批 准 】 pī ∥ zhǔn 【 ет. 】

Бекіту,қолқою,қабылдау,рүхсат ету：～

他休假一个月 Оның бір ай демалуына 

рүхсат берді . 

【批租】pīzū【ет.】Жалдауға рүхсат 

ету(жерге)7 

伾 pī［伾伾］ (pīpī)〈书〉【 сын】
Күшті ,қайратты. 

纰（紕） pī【 ет.】Тарқатылу, төгілу, 

жазылу, жайылу, құлау：线～了  жіп 

тарқатылып кетті. 

【 纰 漏 】 pīlòu 【 зат 】 Абайсыздан 

қателік жасау. 

【纰缪】pīmiù〈书〉【зат】Қателік. 

坯（坏）pī【зат】①қыш、фарфор. 

【坯布】pībù【зат】Тоқылып болған 

бырық боялмаған мата. 

【 坯 料 】 pīliào 【 зат 】 Құйма 

(өңделмеген құйма болат, т. Б.), 

дайындама, шала бұйым. 

【坯胎】pītāi【зат】Құйма, қалыптама, 

сұлба, нұсқа ： 搪 瓷 的 金 属 ～ 

фарфордың алтын құймасы. 

【坯子】 pī·zi【 зат】Шикі керпіш, 

керпіш. 

披 pī①【ет.】①бүркену, кю, жамылу, 

желбегейлену, орану, желбегей жамылу

② парақтау, ақтару, ашу ③ жарылу, 

шатынау, шытынау, айрылу. 

【披发左衽】pīfàzuǒrènАзұлттар киім-

кешегі, ұсақ ұлттар киім-кешегі, аз 

ұлттар киінісі. 

【披拂】 pīfú〈书〉【 ет.】 Тербелу, 

теңселу, ырғалу, тербетілу, шайқалу, 

желбіреу, желпілдеу：枝叶～ жапырақ 

тербеліп тұр. 

【 披 肝 沥 胆 】 pīɡānlìdǎnЕрекше 

адалдықты білдіретін сөз. 

【披挂】pīɡuà【ет.】сауыт-дулыға кю, 

сауыт-сайман асыну, сауыт кю ② 

сауыт-дулыға, сауыт-сайман：猎人们～

整齐 ，准备上路 аңшылардың сауыт-

саймандарын киіп,жолға дайндалуда 

【披红】pīhónɡ【ет.】Қызыл торғын 

жабу, қызыл торқаға орау, қызыл торқа 

жабу, торқа жабу, тон жабу：～戴花 

қызыл торғынмен гүл тағып. 

【披坚执锐】pījiānzhíruì  Сауыт киіп 

найза алып,сардардың өзі нің соғысқа 

қатысуы. 

【披肩】pījiān【зат】Жеңсіз мешпет, 

жамылғы, кемзәл. 

【 披 肩 发 】 pījiānfà 【 зат 】 Шаш 

үлгісінің бір түрі,ұзын шашты 

иығының екі жағына түсіріп жүру. 

【披荆斩棘】pījīnɡzhǎnjí Алдындағы 

кедергілерден тайсалмай өту. 

【披卷】pījuàn〈书〉【ет.】Кітап бетін 

ашу, кітап парақтау, кітап ақтару, 

кітапқа үңілу, кітап оқу：挑灯～ шам 

жағым кітап көру. 

【披览】pīlǎn〈书〉【ет.】Ашып көру, 

ақтарып көру, парақтап көру, парақтау, 

ақтару, шолу, аудару, аударыстыру：～

群书 топтап кітап көру. 

【 披 露 】 pīlù 【 ет. 】 ① жариялау, 

жарияету：全文～  барлық мазмұнын 

жариялау ｜ ～ 会 谈 内 容  жиын 

мазмұнын жариялау. ②  әшкерелеу, 

әшкерелену, ашылу, біліну, байқалу, 

білдіру, аңғарту, айту：～心迹 жүрегін 

білдіру｜～真情 шын сезімін білдіру. 

【披靡】pīmǐ【 ет.】①бытқу, бықсу, 

ыбырсу, шашылу, жапырылу, құлау 

(шөп-шалаң) ② быж-тыж болу, тоз-тоз 

болу, тас-талқаны шығу, ту-талақайы 

шығу, тоз-тозалаңы шығу. 

【披散】pī·sαn【ет.】Тарқатылу, төгілу, 

жазылу, жайылу, құлау. 

【披沙拣金】pīshājiǎnjīnКөбінің ішінен 

жауһарын талдау. 

【披头散发】pītóusànfà  Шаштың алба 

жұлба болуын суреттейді. 

【披屋】 pīwū【 зат.】  Негізгі үйдің 

жанына немесе артына жалғасып 

салынған кішкене үй， зат сақтайтын 

үй. 

【披星戴月】pīxīnɡdàiyuè Ерте шығып  

кеш келуді суреттейді. 

【披阅】 pīyuè〈书〉【 ет.】Көру；

оқу：～文章 мақала көру. 

【 披 针 形 】 pīzhēnxínɡ 【 зат 】
Қандауырпышынды, қандауыр тәрізді, 

қандауырша. 

【狉狉】pīpī〈书〉【сын】Аңдардың 

қозғалуы ： 鹿 豕 ～ Бұқылар қозғала 

бастады. 

【狉獉】pīzhēn〈书〉【сын】Ағашты 

шөбі көр жерде，аңдар жүреді. 

砒 pī①【зат】砷(Арсен) ның бұрынғы 

атауы.② әрсен：红～  қызыл әрсен｜

白～ақ әрсен. 

【 砒 霜 】 pīshuānɡ 【 зат 】 Әрсен 

әнгидриті, әрсен тұтығы, әрсенөлит. 

劈 pī①【ет.】①жару, бұтау：～木柴 

отын жару｜～成两半  екіге жару.②

【ет.】(ағаш сияқты)②керілу, жарылу, 

айрылу：板子～了 тақтай жарылды.③
күйрету, қирату, жайрату, ойрандау, 

жамсату, соғу④ айыру, ажырату, жұлу, 

үзу, бөлу                   

【劈波斩浪】pībōzhǎnlànɡ  қайықтың 

асаутолқындарды жарып өтуімен 

ешқандай қйындақтан 

қоықпа,қиындықты жеңуді меңзейді . 

【劈刺】pīcì【ет.】Найзаласу ұрысы, 

қылыштасу ұрысы, қылыштасу, 

найзаласу. 

【劈刀】-1pīdāo【зат】бұйда пышақ, 

шапқы, шот. 

【劈刀】-2pīdāo【зат】қылышкерлык, 

қылышпаздық. 

【劈里啪啦】pī·lipālā  Бытыр-бытыр, 

тасыр-тұсыр, тарс-тұрс, сатыр-сұтыр, т. 

Б Еліктеуіш сөз. 

【劈脸】pīliǎn【үс.】Бетпе-бет, қарсы 

алдынан, бет алдынан, дәл бетіне, 

бетіне：～就是一个大嘴巴  қырсы 

алдында бір үлкен ауыз. 

【劈面】pīmiàn【үс.】Бетпе-бет,. 

【劈啪】pīpā  Бытыр-бытыр. 

【劈杀】pīshā【ет.】Қылыштап өлтіру, 

кескілеп өлтіру, шауып өлтіру, 

қылышпен қыру. 

【劈山】pīshān【 ет.】Тау талқандау, 

тау бұзу, тау жару, тау құлату：～引水 

тауды  жарып су әкелу｜～筑路 тауды 

жарып жол салу. 

【劈手】pīshǒu【үс.】Сып еткізу, лып 

еткізу ：～一巴掌  лып еткізіп бір 

шапалақ ұрды ｜ ～ 夺 过 球 拍  лып 

еткізып доп қалақшаны алып алды. 

【劈头】pītóu【үс.】①алдынан шыға 

келу, тақ алдынан шыға келу, алдынан 

жолыға кету, шыға келу：走到门口～碰

见 老 王 从 里 边 出 来  есік алдына 

барғанда Лау уаң алдымнан шыға келді.

② ең алғаш, а дегенде, е дегенде, ең 

әуелі：他进来～就问试验成功了没有 

ол кіре салып сынақ қалай болы деп 

сұрады. 

【劈头盖顶】pītóuɡàidǐnɡ劈头盖脸. 

【劈头盖脸】pītóuɡàiliǎn Ашулы келе 

жату, ашумен қарау. 

【 劈 胸 】 pīxiōnɡ 【 үс. 】 Алқым, 

кеңірдек, жаға ： ～ 一 把 抓 住 

кеңірдегінен ұстай алды. 

【噼里啪啦】pī·lipālā【ел.】 【сын】
Бытыр-бытыр, тасыр-тұсыр, тарс-тұрс, 

сатыр-сұтыр, т. Б Еліктеуіш сөз：窗外

传来～的声音  терезе сыртынан тарс-

тұрс еткен дасыс естілді . 

【噼啪】pīpā【ел.】Жарылған,атылған 

дауыс、：～的枪声  атылған тапанша 

даусы естілді . 

【霹雷】pīléi〈口〉【зат】霹雳. 

【霹雳】 pīlì 【 зат 】 Жай, нажағай, 

найзағай, жасын, жасыл. 

【霹雳舞】pīlìwǔ【зат】Нажағай би, 

атқалақби. 

 

 

pí 

 

皮 pí①【зат】①тері, ет ：牛～ сиыр 

терісі｜碰掉了一块～ терісін сүріп алу.

② 【 зат 】 құрым ： ～ 箱  құрым 

чемодан｜～鞋 құрым аяқ киім｜～袄 

тері тон.(～儿 қабық)【зат】③қабық, 
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қабыршақ, қауыз：新书包上～儿 жаңа 

кітапты қаптау.④(～儿)бет：地～жер 

беті｜水～儿 су беті.○,11（Pī）【зат】
фамилияға қолданылады.. 

【皮板儿】píbǎnr【зат】Тері, жарғақ. 

【皮包】píbāo【зат】Теріден жасалған 

сумка. 

【 皮 包 骨 】 píbāoɡǔТым арық, өте 

жүдең, қудай арық, қу сүйек, құр қаңқа. 

【皮包商】 píbāoshānɡ 【 зат 】 Сука  

өндіретін компания. 

【皮草】pícǎo〈方〉【зат】Тері-терсек, 

тері, былғары：优质～ жоғары сортты 

былғары . 

【皮层】 pícénɡ【 зат】 тері, қабық, 

қыртыс ： 植 物 茎 的 ～   өсімдік 

сабағының сыртқы қабығы. 

【皮尺】píchǐ【зат】Метр, метрлегіш, 

өлшеуіш, шиыршықтамалы өлшеуіш. 

【皮带 】 pídài 【 зат 】 Тері белбау, 

белдік. 

【 皮 蛋 】 pídàn 【 зат 】 Сүрленбе 

жұмыртқа. 

【皮肤】pífū【зат】Тері қабаты,адам 

мен жануарлардың сыртқы тері 

жамылғысы . 

【皮傅】pífù〈书〉【ет.】Білімдісіну, 

білгішсіну. 

【皮革】píɡé【зат.】   Көн, былғары, 

құрым, сиыр  қой терілерінен жасалған 

псқан тері ， аяқ киім 、 чемодан т.б 

заттарды жасауға болады. 

【皮猴儿】 píhóur【 зат】Күләпәрәлі 

ішік, күләпәрәлі пәлте, тымақты ішік. 

【皮划艇】píhuátǐnɡ【зат】Тері қайық 

пен қайықтың жалпы атауы. 

【皮黄】 píhuánɡ 【 зат 】 Қытайдың 

дәстүрлі театр өнері. 

【皮簧】píhuánɡ “皮黄” мағыналас. 

【 皮 货 】 píhuò 【 зат 】 毛 Тері 

бұйымдар, тері заттар ： ～ 商 Тері 

саудагері｜出售～ тері сату. 

【皮夹子】 píjiā·zi【 зат.】  теріден 

жасалған ақша қапшық. 

【皮匠】 pí·jiαnɡ【 зат】① көнші②
етікші. 

【皮筋儿】píjīnr【зат】Рәзіңке таспа, 

рәзіңке буғыш, рәзіңке жіп （ Ойын 

құралы）：跳～ рәзіңке ойнау. 

【皮具】píjù【зат】Теріден жасалған 

бұйымдар ， құрым сумка 、 құрым 

белдік сияқтылар. 

【皮开肉绽】 píkāiròuzhànАрам таяқ 

жеу,оңдыртпай ұру,ұрып терісін жырту. 

【皮库】píkù【зат】医院中保存皮肤组

织供移植用的设备. 

【皮里阳秋】 pílǐYánɡqiū  Көңілге 

бүккен,айталмайтын сөз. 

【皮毛】 pímáo【 зат】① тері-терсек, 

сеңсең, тері ②  үстірт, шала-шарпы, 

шалағай, шет-жаға, шалаңғырт, 

сырттай. 

【皮棉】pímián【зат】Таза мақта. 

【皮囊】 pínánɡ【 зат】Саба, тұлып, 

мес, қалта, торсық, сүйретпе, тері 

тұлып, тері дорба . 

【皮球】píqiú【зат】Ойын құралы，

серпінділігі баріші бос доп， көбінде 

пласымастан жасалады. 

【皮肉】píròu【зат】Ерпен тері，：我

不 过 伤 了 点 儿 ～ Мен тек терімді 

жаралап алдым.  

【皮实 】 pí·shi 【 сын 】① шымыр, 

тығыз, сау, салемет：这孩子真～，从

来没闹过病 Бұл баса өте шымыр, осы 

күнге дейін аурып көрген жоқ. ②
шыдамды, мықты, берік, төзімді. 

【 皮 试 】 píshì 【 зат 】 Терілік 

сынама,Тері арасына укол жіберіп 

сынау, （ Аллергиялық реакцияны 

байқау）. 

【皮糖】pítánɡ【 зат】Сағыз кампит, 

созылғыш кампит. 

【皮艇】 pítǐnɡ【 зат】① тері қайық, 

қайық ②жарыс қайығы, қайық. 

【 皮 桶 子 】 pítǒnɡ·zi 【 зат 】
Дайындамалы тері, киімдік тері. 

【皮下组织】píxiàzǔzhī Тері астылық 

құрылымдар.  

【皮硝】píxiāo【зат】Ій (тері ійі), ашу. 

【 皮 笑 肉 不 笑 】 píxiàoròubùxiào  

Шынайы емес күлкі. 

【皮影戏】píyǐnɡxì【зат.】  Қытайдағы 

әйгілі «көлеңке театры». 

【皮张】 pízhānɡ 【 зат 】 Тері, тері-

терсек. 

【皮疹】pízhěn【 зат】Тері бөртпесі, 

бөрткен. 

【 皮 之 不 存 ， 毛 将 焉 附 】
pízhībùcún’máojiānɡyānfù  тері болмаса 

шаш немен ұстасады? Тері болмаса 

жүн немен ұштасады?. 

【 皮 脂 】 pízhī 【 зат 】 指 Теріден 

шығатын май, тері майы, май. 

【皮脂腺】pízhīxiàn【зат】Тері бездері. 

【皮质】pízhì【зат】①Тері қыртысы.

②ми қыртысы. 

【皮重】pízhònɡ【зат】Қорап салмағы, 

орам салмағы, ыдыс салмағы. 

【皮子】pí·zi【зат】Тері-терсек, тері, 

сірі, былғары, құйқа, тыс, қап, қабық, 

қабыршақ, қауыз. 

芘 pí ［芘 ］ (pífú) 【 зат 】 Көне 

кітаптағы Құлқайыр. 

陂 pí 黄陂(Huánɡpí)，Ху быйдағы жер 

аты，. 

枇 pí［枇杷］ (pípá)【 зат】①лютня 

(бұрынғы замандағы ішекті музыка 

аспабы).② жапон шумшуласы. 

【毗连】pílián【ет.】Ұштасу, тұтасу, 

ұласу, жалғасу, қанаттасу, іргелесу, 

көршілесу, шекараласу：江苏省北部跟

山东省～ /Цзяңсу өлкесінің солтүстігі 

Шандуңмен шектеседі. 

【毗邻】pílín【ет.】(地方)毗【жал.】. 

【蚍蜉】 pífú〈书〉【 зат.】  Үлкен 

құмырсқа. 

【蚍蜉撼大树】 pífúhàndàshù Әліне 

қарамау. 

铍 （ 鈹 ） pí 【 зат 】 Берилли ，
Be(beryllium). 

疲 pí①Қалжырау；шаршау：精～力尽 

арып-шаршау. 

【 疲 惫 】 píbèi 【 сын 】 Шаршау, 

қалжырау, діңкелеу, болдыру, титықтау, 

сілесі қату, діңкесі құру, көк жұлын 

болу：～不堪 әбден болдыру. 

【 疲 敝 】 píbì 【 сын 】 人 Тұралау, 

титықтау, діңкелеу. 

【疲顿】 pídùn〈书〉【 сын】Діңкесі 

құру, әбден титықтау, дымы құру, 

қалжырау, шаршау, болдыру：～不堪 

әбден болдыру. 

【疲乏】pífá【сын】Болдыру, бұрлығу, 

қалжырау, шаршау, әлсіреу. 

【 疲 倦 】 píjuàn 【 сын 】 Болдыру, 

шаршау, қалжырау. 

【 疲 困 】 píkùn 【 сын 】 Шаршау, 

болдыру, қалжырау, әлсіреу, қалжырату, 

титықтату, болдырту . 

【疲劳】 píláo【 сын】① қалжырау, 

шаршау, болдыру② қайту, қажу：肌

肉～бұлшықет шаршау,忙了一整天，感

觉 很 ～ . Бір күн бойы жұмыс 

істеп,шаршап кеттім.  

【 疲 软 】 píruǎn 【 сын 】 Әлі құру, 

әлсіреу, қуатсыздану, дәрменсіздену, 

нашарлау, солғындау, арзандау, 

төмендеу：价格～баға арзандады. 

【 疲 弱 】 píruò 【 сын 】 Әлсыз, 

дәрменсіз, қуатсыз, қауқарсыз, күшсіз, 

әлсіреу, қуатсыздану, дәрменсіздену：

他拖着～的双腿继续前进 Ол шаршаған 

айғын сүйретіп алға қарай жүре берді. 

【疲沓】(疲塌)pí·tα【сын】Босаңсу：

工作～ қыметте босаңсу. 

【啤酒】píjiǔ【зат】Сыра 

【 啤 酒 肚 】 píjiǔdù 【 зат 】 Семіз 

адамдардың ішін айтады(сыра көп 

ішкеннен іш ісінеді). 

【啤酒花】píjiǔhuā【зат】Құлмақ дәні, 

құлмақ （ сыра  жасауға  

қолданылады）. 

琵 pí［琵琶］ (pí·pá)【 зат】 Пипа, 

барбыт (шартпе музика аспабы). 

pí. Бұрынғы заманда сопақша 

келген арақ ыдысы. 

脾 pí【зат】Көкбауыр, 

【脾气】pí·qi【зат】Сыр, мінез, мінез-

құлық：发～Ашулану｜这个人有～
мына адамның мінезі бар. 

【脾胃】 píwèi【 зат】Көңіл, қолай, 

тәбет, әуес, ыңғай ：两人～相投｜ 

Екеунің көңілдері жарасқан, 这事不合

他的～ Бұл іс оны әуестендірмейді. 
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【脾性】 píxìnɡ〈方〉【 зат】Қасиет, 

мінез, мінез-құлық：摸清了秧苗的～ 

Яң мяудың мінезін байқап білген. 

【脾脏】pízànɡ【зат】脾. 

裨 pí 〈 书 〉 ① көмек, жәрдем, 

жақсылық пайда, сеп, септік②көмекші, 

жәрдемші, қолғанат, орынбасар：～将
Орынбасар сардар. 

【 裨 将 】 píjiànɡ 【 зат 】 Бұрынғы 

заманда орынбасар сардарды айтады. 

蜱 pí【зат】тас кене, жер кене, кене②
қандала. 

罴（羆）pí【зат】Қоңыр аю. 

pí  Бұрынғы заманда сыйырдың 

Жалбыршақ қарынын айтады. 

【 】 píchī 〈 方 〉【 зат 】

Құстардың жемсауы：鸡～  Тауықтың 

жемсауы. 

貔 pí  Бұрынғы кітаптарда айтылатын  

жыртқыш. 

【貔虎】píhǔ【зат】Ержүрек қосынды 

суреттейді . 

【 貔 貅 】 píxiū 【 зат 】 ① Бұрынғы 

кітаптарда айтылатын  жыртқыш. ②
ржүрек қосынды суреттейді. 

鼙 pi［鼙鼓］ (píɡǔ)【 зат】Бұрынғы 

заманда әсукрлер арасында істететін 

кішентай дұмбақ. 

 

pǐ 

匹 /1pǐ① тең, пар, қарайлас, шамалас, 

деңгейлес：～配 Тең келед｜难与为～. 

匹②есептік анықтама：两～骡子  Екі 

есек｜三～马/ Үш ат. 

【匹敌】 pǐdí 【 ет. 】 Тең, тепе-тең, 

теңбе-тең, барабар, шамалас, деңгейлес, 

қарайлас, бір-бірінен қалыспайды, 

шамалас келеді ： 两 方 势 力 ～ Екі 

жақтың күші бір-бірінен қалыспайды. 

【匹夫】 pǐfū 【 зат 】① қарапайым 

халық, жай халық, ер азамат, ер жігіт, 

халық, ел, азамат ② надан,. 

【 匹 夫 之 勇 】 pǐfūzhīyǒnɡ Ми 

істетпейтін, теккүшіне сенген адам. 

【匹马单枪】pǐmǎdānqiānɡ 见 265 页

〖单枪匹马〗. 

【匹配】pǐpèi【ет.】Үйлену, некелену, 

тұрмыстану, қосылу, жұптасу ②  бірі 

біріне сай, біріне бірі тең, тең, 

жарасымды, жарастықты, сайма-сай, 

сәйкесті, сәйкесімді, үйлес, үйлесімді. 

【匹头】pǐ·tou〈方〉【зат】①пішілген 

киім, дайындамалы материал ② 

кездеме, бұл, шүперек. 

庀 pǐ〈书〉①Меңгеру, игеру,.②басқару. 

圮 pǐ〈书〉Бүлдіру；Құлату 

仳 pǐ［仳离］(pǐlí)〈书〉【ет.】夫 Ерлі-

зайыптылардың бөлінуі ， негізінен 

күйеуінің әйелін тастап кетуін айтады. 

否 pǐ  жаман；зұлым. 

【否极泰来】pǐjítàilái жамандық шегіне 

жеткен кезде жақсылықтың келуі. 

吡 pǐ〈书〉Жамандау；айыптау. 

痞 pǐ【 зат.】   бұзұқ：～子 Бұзұқ 

адам｜. 

【痞块】 pǐkuài【 зат】 Беріш, шор, 

томпақ (іштегі). 

【 痞 子 】 pǐ·zi 【 зат 】 Сұмырай, 

жексүрін, сұмпайы, сотанақы, содыр, 

сотқар, бұзық, бұзақы, қаңғыбас, кезбе. 

劈 pǐ【 ет.】①жару, бүтәу② күйрету, 

қирату, жайрату, ойрандау, жамсату, 

соғу③сына ④  айыру, ажырату, жұлу, 

үзу, бөлу⑤керілу, жарылу, айрылу. 

【 劈 叉 】 Екі аяғын керіп отыру, 

талтайып отыру. 

【劈柴】pǐ·chái【зат】Жаңқа, жоңқа, 

тамыздық, жарылған отын. 

【劈账】pǐ∥zhànɡ【ет.】Үлесіп алу, 

бөлісіп алу, үлесу, бөлісу, ақы үлестіру, 

үлестірмелі ақы. 

擗 pǐ【ет.】Үзу, жұлу. 

【擗踊】pǐyǒnɡ〈书〉【ет.】Кеудесін 

төпештеу, кеудесін түйгіштеу, өзін 

сабалау. 

癖 pǐ癖好；Әуес, құмар, үйір, құштар, 

құмарлық, құштарлық, құмарту, 

әуестену, қызығу, аңсары ауу：嗜酒

成～，于健康不利 араққа әуестену 

денсаулыққа зянды. 

【癖好】 pǐhào【 зат】 pӘуес, құмар, 

үйір, құштар, құмарлық, құштарлық, 

құмарту, әуестену, қызығу, аңсары 

ауу：他对于书画有很深的～  Ол 

кітаптарға өте қызығады. 

【 癖 习 】 pǐxí 【 зат 】 Құмарлық, 

құштарлық, әуестік, әдет, салт, дағды. 

【癖性】 pǐxìnɡ【 зат】Құмар, әуес, 

зауық, салт, дағды, әдет. 

 

 

pì 

屁 pì【зат】Жел (іштен шығатын жел). 

【屁股】pì·ɡu【зат】①бөксе, арт, дүм, 

жамбас ② сауыр, құйрық, жая, 

құймышақ, құйысқандық, ③ тұқыл, 

түбіртек, түбіршік：胡蜂的～上有刺 

Араның артында ине бар.③заттардың 

арт жағы：汽车～冒烟了 Машинаның 

артынан түтін шықты. 

【屁股蛋儿】pì·ɡudànr〈方〉【 зат】
Құйрық, жамбас, бөксе, арт, дүм. 

【屁股蹲儿】pì·ɡudūnr〈方〉【зат】身
Шоңқайып отырып қалу, шоңқайып 

қалу, отырып қалу. 

【屁滚尿流】pìɡǔnniàoliú  Зәре-құты 

қалмай шошу ： 吓 得 ～ шошығанда 

зәре-құты қалған жоқ. 

【屁话】pìhuà【зат】指 Сылдыр сөз, 

сандырақ, бос геп. 

埤 pì［埤堄］ (pìnì)〈书〉【 зат.】  

жақтау; қалқан. 

淠 Pì淠河，Су атауы，Анхуидағы. 

睥 pì ［睥睨］ (pìnì) 〈书〉【 ет. 】

Қиылып қарау，жеккөру,менсінбеу. 

辟-1pì①【ет.】ашу：各家自～园地，

培育树苗 Әркім өз ауласын ашып,жаңа 

ағаш тұқымын баптасын｜这一带将～

为新的旅游区 Бұл жер жаңа саяха орны 

болып ашылады.. 

辟 -2pì〈书〉 Заң：大～  (Бұрынғы 

замандағы өлім жазасы). 

【辟谣】 pì∥ yáo【 ет.】Өсек-аяңға 

тойтарыс беру, өсекке тойтарыс беру, 

өсекке тойтарыс. 

媲 pìдеңгейлес, қарайлас ： ～ 美 

Сұлулық таласу. 

【媲美】pìměi【ет.】Сұлулық таласу, 

бәсекегетүсу, көрік салыстыру, 

тайталасу, бәсекелесу, салғыласу, 

шендесу, теңесу, тең, қарайлас, 

шамалас, бірдей, деңгейлес：该产品可

与 世 界 【 зат 】 牌 货 ～ Бұл тауар 

халықаралық атақты маркалармен 

қарайлас. 

僻 pì ① Қиыр, қиян, бұрыс, шалғай, 

қиыс, шет, шеткері, ауаша, түкпір ：

荒～ Иен дала. 

【僻静】pìjìnɡ【сын】Аулақ, оңаша, 

ауаша, қалтарыс, шеткері, ың-жыңсыз. 

【僻陋】pìlòu【сын】(район)иен ұзақ 

дала ； (тұрар жай)Ұзақ жері жаман 

екенін суреттейді. 

【僻壤】 pìrǎnɡ【 зат】 Қиыр, қиян, 

қиыр жер, бұрыс жер, шет жер：穷乡～ 

Кедей шет жердегі ауыл. 

【僻野】pìyě【зат】Иен дала, жапан 

түз, елсіз өңір, иен алқап, елсіз өлке. 

【僻远】pìyuǎn【 сын】Қиыр, алыс, 

шалғай, шеткері, қашық, аулақ, 

ауаша：～的边寨 алыс шет райондар. 

譬 pì   мысал келтіру, тәмсілдеу：～喻 

мысалы｜～如 мәселен. 

【譬方】 pìfānɡ ①【 ет. 】 Айталық, 

мысалы, мәселен. 

【譬如】pìrú【ет.】Мәселен, мысалы, 

айталық. 

【譬喻】pìyù【ет.】Мәселен, мысалы, 

айталық. 

 

 

piān 

片 piān   ①тегіс әрі жұқа нәрселерге 

айтылады②аумақ, өңір, өлке, жер, алап, 

бөлек, тұс ③ жоңқалау, жапырақтау, 

жапырақтап турәу④есептік анықтама. 

【片儿】piānr【зат】“片” мен ұқсас 

(piàn) ， “相片儿 сурет、画片儿、唱

片儿 үн таспа、影片儿 кино” сяқты 

сөздерге қолданылады. 

【片子】piàn·zi【зат】①лентә, филм, 

кинө, сурет ②табақша, табақ ③бөлшек, 

жаңқа ： 换 ～  киноны ауыстыру ｜

送 ～ ｜ 这 部 ～ 获 奖 了 бұл кино 



558 

 

силанды.. 

扁 piān［扁舟］ (piānzhōu)【 зат】①
кішкене қайық, жекеқайық, арнаулы 

қайық, меншікті қайық, қол қайық, 

қайық, қайықша ② шұбырма қайық, 

тізбекті қайық, қайық, қайықша. 

偏 -1piān①【 сын】① көлбеу, қисаю, 

жантаю, қиыстау, еңкею, қиғаштау, 

қырындау：太阳～西了  Күн батысқа 

қарай қырындады.②【сын】②ауытқу, 

ауу, басу ： ～ 重 ауырлау ｜ ～ 爱

сүйіспеншілігі басым. ③ 【 ет. 】

тым ,біршама ： 体 温 ～ 高  қызуы 

біршама жоғары｜工资～低 жал ақысы 

тым төмен.⑤(Piān)【зат.】 фамилияға 

қолданылады.. 

偏-2piān【үс.】қосымша ретінде：不让

我去我～去  сен мені барғызбаған 

сайын барам｜庄稼正需要雨水的时

候，可天～不下雨  егістікке   жауын 

суы керек болған сайын,жауын 

жаумайды. 

【偏爱】piān’ài【ет.】ерекше жақсы 

көру, айрықша жақсы көру, басынан құс 

ұшырмау, қатты жақсы көру, ерекше 

ұнату, айрықша үйірілу, қатты ұнату, 

жанына балау, жанындай көру：在颜色

中，他～红色  реңдердің ішінде ол 

қызыл түсті жақсы көреді. 

【 偏 安】 piān’ān 【 ет. 】 Қалғанына 

шүкірлі кету, қалғанына қанағат ету, 

қалғанына мәз болу. 

【偏差】piānchā【зат】①ауытқу, адасу, 

ауажайылу ② ағаттық, жаңсақтық, 

қателык, олқылық, терістік, бұрыстық, 

кемістік, парық, айрмашылық ③ ауу, 

дербес, айырм, ④бұрылыс：及时纠正

工 作 中 的 ～  жұмыс барысындағы 

ағаттықтарды дер кезінде дүзету керек. 

【偏饭 】 piānfàn 【 зат 】 180 бетке 

қараңыз〖吃偏饭〗. 

【偏方】piānfānɡ(～儿)【зат】Халық 

емі, сирек шипа, сирек ем. 

【偏房】piānfánɡ【зат】①тоқал, кіші 

әйел, кіші қатын ② жанама үй, қосалқы 

бөлме. 

【偏废】piānfèi【ет.】重 Біріне бола 

бірін елеусіз қалдыру, біріне ауып бірін 

тастау：工作与学习，二者不可～ 

жұмыс пен оқу,екеуін бірін алып бірін 

тастауға болмайды. 

【偏锋】piānfēnɡ【зат】①көлбеу жазу, 

қиғаш жазу ②  астарлай айту, 

жұмбақтап сөйлеу, оспақтай айту, 

аңғарту, емексіту, оспақтау. 

【偏好】piānhǎo〈方〉【үс.】бақытқа 

жарай, құдай оңдағанда, сәті келгенде, 

бір тәуірі：我正去他家找他，～在街上

碰见了 мен оның үйіне барып іздегелі 

тұр едім,сәті түскенде өзін көшеден 

кезіктірдім . 

【 偏 好 】 piānhào 【 ет. 】 ② ұнату, 

жақтыру, құштарлану, үйірілу, құмарту, 

әуестену, қызығу, әуес, құмар, 

құштар：艺术中他～于画画  өнердің 

ішінде ол суретке жақын｜防止凭个人

的 ～ 处 理 问 题  мәселені жекелік 

қызығушылыққа салып шешуге 

болмайдыс. 

【偏护】piānhù【ет.】Жан тарту, іш 

тарту, ығына алу, ара түсу, қорғаштау, 

арашалау：一味～孩子，不利于他们健

康 成 长  баланы өте қорғаштауға 

болмайды,оның салауатты өсуіне 

тәсерін тигізеді . 

【偏激】piānjī【 сын】Асыра сілтеу, 

асырып жіберу, ұшқарылық ету, 

асырып алу ： 言 辞 ～  сөзін асыра 

сілтеді. 

【 偏 见 】 piānjiàn 【 зат 】 ①
сыңаржақтылы көзқарас, сыңаржақты 

таным, сыңарезулік, ұшқары көзқарас, 

сыңаржақтылық, әділетсіздік ② зіл, кек, 

кір, дық, өкпе ：消除～ сыңаржақтылы 

көзқарасты жою керек. 

【偏科】piānkē【ет.】Ішінәрә сабаққа 

ғана ден қою, бірер сабақты ғана түйін 

ету：纠正学生～倾向  оқушылардың 

бір сабақты ғана негіз етіп оқуын 

дүзету . 

【偏口鱼】piānkǒuyú【зат】Камбала 

балығы, камбала. 

【偏枯】piānkū①【зат】①жарым дене 

салдану, жарым дене топ болу, 

жартылай салдану ②  біркелкі 

дамымаушылық, біркелкісіздік, бір 

беткейлілік, біртараптылық. 

【 偏 劳 】 piānláo 〈 口 〉【 ет. 】
Көмектесіп жіберу, қолғабыс етісу, 

қарасып жіберу, болысып жіберу, 

әуреге салу, әлекке түсіру, сарсаңға 

салу：请你～吧，我实在脱不开身 

маған көектесіп жіберіңізші,мен 

шынында босай алмай тұрым｜谢谢

你，多～了 рахмет саған,әуреледім.  

【偏离】piānlí【ет.】Ауу, таю, ауытқу, 

бұрылу, шығу, адасу, ауыс кету, бұрыс 

кету, бағдардан адасу, адасып кету, 

лағып кету：炮弹～了射击目标 рвкета 

атқылыу нысанасынан ауытқып кетті｜

飞机～了航线 ұшақ жолынан ауытқып 

кетті. 

【偏利共栖】piānlìɡònɡqī【ет.】偏利共

生. 

【偏利共生】 piānlìɡònɡshēnɡ【 ет.】
Паразитизм. 

【偏盲】piānmánɡ【ет.】Бір көзі соқыр, 

бір жақ көзі соқыр, сыңар көз, жалғыз 

көз, жартылай көру, шала көру. 

【偏旁】piānpánɡ（～儿 )【зат】жан 

бөлік, жақтау бөлік (иероглиф). 

【偏僻】 piānpì【 сын】Қиыр, қиян, 

бұрыс, шалғай, қиыс, шет, шеткері, 

ауаша, түкпір：～的山区  аулы шет 

район . 

【偏偏】piānpiān【үс.】①әдейі, әтейге, 

қасақана ②  қырсыққанда, қас 

қылғандай, күтпегенде, дәл, нақ, тап: 

别 人 都 到 了 ～ 就 他 迟 到 了 ，
басқалардың бәрі келіп 

болды,қырсыққанда сол жайқалып 

келді. 

【偏颇】piānpō〈书〉【сын】Бүйрегі 

бұрылу, іштәрту, жан тарту, әділетсіз, 

теріс, бұрыс . 

【 偏 巧 】 piānqiǎo 【 үс. 】 ① Дәл, 

бақытқа жарай, сәті келгенде, құдай 

оңдағанда：我们正在找他，～他来了 

біз оны  іздеп жүр едік, сәті келгенде 

өзіде келді. 

【偏厦】piānshà(～儿)【зат】Жанама 

үй, қосалқы бөлме. 

【 偏 衫 】 piānshān 【 зат 】 Қисық 

жамылғы (сопылар жейдесі). 

【偏师】piānshī〈书〉【зат】Қосалқы 

әскер, бүйір қосын, жанама жасақ. 

【偏食】 -1piānshí 【 зат 】 Күн мен 

айдың шала тұтылуы. 

【偏食】-2piānshí【ет.】 тамақ талғау. 

【偏私】piānsī【ет.】  Көңілге қарау, 

көңіл жықпау, көңіл қимау, жан тарту, 

іш тарту, бүйрегі бұрылу, пәйдәкөстік, 

пәйдәкүнемдік, өзімшілдік. 

【偏瘫】piāntān【ет.】Парез. 

【偏袒】piāntǎn【ет.】 Жан тарту, ара 

түсу, іш тарту, болысу, жақтау, арашалау, 

ақтау. 

【偏疼】piānténɡ〈口〉【ет.】Жанын 

үзу, жаны үстінде болу, ерекше жақсы 

көру, қатты жақсы көру, өлердей жақсы 

көру. 

【 偏 题 】 piāntí 【 зат 】 Қайдағы-

жайдағы сұрау, жоқтан өзге сұрау, қиын 

сұрау：出～ Қайдағы сұрақ шығару. 

【偏听偏信】piāntīnɡpiānxìn. Бір жаққа 

ғана назар аудару,бір жақтың сөзін ғана 

есту：这件事谁是谁非，双方意见都得

听，不能～  бұл істе кім дұрыс, кім 

бұрыс екенін білу ұшін еке жақтың 

сөзінде есту керек,біреуін ғана 

тыңдауға болмайды. 

【偏误】piānwù【 зат】 қателік, ағат, 

парық, ұқсамастық：纠正～ қателікті  

дүзету. 

【偏析】 piānxī【 ет.】 Біркелкісіздік, 

бірқалыпсыздық, қалыпсыздық. 

【 偏 向 】 piānxiànɡ ① 【 зат 】 ①
ауытқушылық, ауажайылушылық, 

ағаттық, жан тарту, бүйрегі бұрылу, 

жақтау, болысу：发现～，要及时纠正 

ағаттықты байқаған заман дүзету керек.

②【 ет. 】②  ыңғыл, сыңай, пиғыл, 

нысай 今年春游我～于去香山  биыл 

көктемде мен шяң шанға бару пиғылым 

бар. 

【偏心】piānxīn【сын】Алалау, ауытқу, 

болеқарау, бүйрегі бұрылу, алақойды 

бөле қырқу ： 对 待 学 生 不 能 ～ 
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оқушыларға бүйрегің бұрылмау керек. 

【偏心眼儿】 piānxīnyǎnr ①【 зат】

бүйрегі бұрылу. ② 【 сын 】 бүйрегі 

бұрылу：我爷爷特别～，让哥哥去，

就 是 不 让 我 去 атам қатты бөле 

қарайды,ағамды барғызып мені 

барғызбайды. 

【偏移】 piānyí【 ет.】  алыстау,теріс 

кету,ауытқу：重心～орталықтан ауытқу. 

【 偏 远 】 piānyuǎn 【 сын 】 Қиыр, 

шалғай, ұзақ, қиян, алыс：～地区 алыс 

район. 

【 偏 振 】 piānzhèn 【 ет. 】 Беттеу, 

бағытталу, Полияризатсия. 

【偏执】 piānzhí【 сын】 Тоңмойын, 

бірмойын, сыңарезу, теріс азу, қырыс, 

қыңыр, қыршаңқы：～狂 тоңмойын｜

性格～ мінезі бір мойын. 

【偏重】piānzhònɡ【ет.】Баса ден қою, 

бәсәмән беру,... Ғана мән беру,... Ғана 

көңіл аудару,... Ғана маңызды санау, 

құлау, үйірілу, қадырлеу, қастерлеу：学

习只～记忆而忽略理解是不行的 

Жаттауға ғана мән беріп,түсінуді 

қалдыруға болмайды. 

【偏转】 piānzhuǎn【 ет.】 Бұрылыс, 

бұрылу, ауытқу, ауу, қисаю. 

犏 piān［犏牛］(piānniú)【зат】Кайнек, 

будан сиыр (сиыр бұқасы мен ұрғашы 

сарлықты шағылыстырудан туылған 

алғашқы аралас қанды сиыр). 

篇 piān ① ① бөлім, бөлек, мақала, 

шғарма：～章  бөліми｜《荀子 ·劝

学～》.②жапырақ, бет, парақ：：一～

论文 бір парақ мақала｜三～儿纸 үш 

парақ қағаз｜这本书缺了一～儿  бұл 

кітаптің бір бөлімі кем екен. 

【篇幅】piān·fu【зат】①бет②көлем, 

айналасаны, бет：这篇评论的～只有一

千来字  бұл мақаланың көлемі мың 

неше әріп екен. 

【篇目】 piānmù 【 зат 】①Мазмұн, 

тақырып, құжат, шығарма, туынды, 

оқулық, кітап, материал 

【 篇 页 】 piānyè 【 зат 】 Шығарма, 

мақала, бөлім, бөлек, жер, мәтін：这个

问题在全书的不少～中都有论述  бұл 

сұрақ кітаптың бірнеше бөлімінде 

кездеседі. 

【篇章】 piānzhānɡ【 зат】①мақала, 

шығарма, туынды, әдебиет, мәтін ②

тәбіс, парақ, бет, белес, кезең：～结构 

мақала құрылымы ｜历史～  тарихи 

кезең. 

【篇子】 piān·zi〈口〉【 зат】Парақ, 

табақ, жапырақ, бет. 

翩 piān〈书〉тез, қас-қағымды，：～然 

қас-қағым сәтте . 

【翩翩】 piānpiān 【 сын 】① қалқу, 

шарықтау, қалықтау：～起舞 қалқып 

билеу｜～飞鸟 торғай қалықтап жүр.②

〈②ойнақы, қунақы, қағылез, ширақы, 

пысқ, ұшқыр, шапшаң, епті, ылпың, 

өжет, жарқын, жайсаң：～少年  өжет 

жастар. 

【翩然】piānrán〈书〉【сын】Лып ету, 

елпілдеу, лыпылдау：～飞舞 елпілдеп 

билеу. 

【翩跹】piānxiān〈书〉【сын】Ойнақы, 

жеңіл. 

 

pián 

【便便】 piánpián【 сын】Күмпиген, 

қампиған, шермиген, жуан, мес：大

腹～ қарны қампиған. 

【便宜】pián·yi①пайда, ②арзан олжа, 

табыс, тиімділік, кеңшілік, кешірім, 

жақсылық, шапағат ： 占 ～  пайдаға 

кенелу. 

骈 （ 駢 ） pián ① Қатар, біріңғай, 

салалас, қос, қосанжар ：～肩  иық 

тіресу. ② (Pián) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.. 

【骈俪】piánlì【зат】Қосарлау әдысы 

(салалас сөйлем түрінде жазу әдысы. 

【骈拇枝指】piánmǔzhīzhǐ артық; бұра-

саяқ; қажеті жоқ. 

【骈体】piántǐ【зат.】  қос стильмен 

жазылған шығармалар  (区别于“散体”). 

【骈阗】piántián〈书〉【ет.】Топталу, 

жиналу, жиылу, үймелеу, топырлау, топ, 

қалың. 

【骈文】 piánwén【 зат】① қосарлап 

жазу, қосарлап жазу үлгісі ② қосарлау 

үлгісімен жазылған мақала. 

【骈枝】piánzhī〈书〉【 зат】Артық, 

қажетсіз, басы артық：～机构 қазетсіз 

мекеме. 

【 胼 胝 】  piánzhī 【 зат 】 Күс, 

мүйізгек(jiǎn·zi).也作 . 

【胼胝体】 piánzhītǐ【 зат】Мүйізгек 

шор, без. 

缏（緶）pián〈方〉【ет.】 инемен тігіу. 

蹁 pián 〈 书 〉 Жүргенде аяғының 

қисықтығын айтады. 

【蹁跹】piánxiān〈书〉【сын】Қалқу, 

қалықтау, асыр салу, ойнақтау, 

жорғақтау. 

 

 

piǎn 

 

 

谝（諞） piǎn〈方〉【 ет.】Мақтану, 

бөсу：～能 өзін көрсету. 

piǎn 长河  (Chánɡhépiǎn)，Сы 

чуандағы жер аты. 

 

 

piàn 

 

片 piàn ①(～儿)【зат】①тегіс әрі жұқа 

нәрселерге айтылады ： 玻 璃 ～ 儿 

әйнек ｜ 纸 ～ 儿 қағаз. ② филым 、

сериялғада қаратылады：～酬  филым 

қаржысы .③(～儿)【зат】аумақ, өңір, 

өлке, жер, алап, бөлек, тұс：分～传达 

аумаққа бөлініп үгіттеу. ④ 【 ет. 】
жоңқалау, жапырақтау, жапырақтап 

турәу：～肉片儿 ет жапырақшасы.⑤④

есептік анықтама：两～儿药  екі тал 

дәрі｜几～面包 бірнеше жапырақ нан. 

【片酬】 piànchóu【 зат 】付 Филм 

ақысы, телетеәтр ақысы, кинө ақысы, 

артис ақысы, ақы, еңбекақы. 

【片段】piànduàn【зат】Үзінді, бөлек, 

кезең, белес(көбінесе мақала 、
әңгіме,театр). 

【 片 断 】 piànduàn Ішінәрә, кейбір, 

толықсыз, бытыранды, бытыраңқы, 

шашыраңқы, болымсыз, болмашы, 

азынаулақ, ұсақ-түйек, жүрдім-

бардым：～经验 шінәра тәжірибе . 

【片甲不存】piànjiǎbùcún ойсыратып 

тастайтын соққы беру. 

【片刻】piànkè【зат】Бір сәт, бір ауық, 

біраз, сәл, кішкене, әудем, әнтек, 

ілкім ：～不离 бір сәт алыстамау｜稍

等～ кішкене тосу. 

【片面】piànmiàn ①【зат】Біржақты, 

сыңаржақты, үстірт, сіңәрезулік：～之

词  сыңаржақты сөз.②【 сын.】  бір 

жақты: ～地看问题 сұраққа бір жақты 

қарау｜这种观点太～  бұл концепция 

өте бір жақты. 

【 片 面 性 】 piànmiànxìnɡ 【 зат 】
Біржақтылық, сыңаржақтылық, 

сіңәрезулік, бірбеткейлік, үстіртті. 

【片儿会】piān rhuì【зат】Аумақтар 

бойынша ашылған мәжіліс, өңірлер 

бойынша ашылған жиын, аумақтық 

мәжіліс, өңірлік мәжіліс. 

【片儿警】 piànrjǐnɡ 〈口〉【 зат 】
Белгілі бір аймақтың амандығына 

жауапты сақшы. 

【片儿汤】piànrtānɡ【зат】Кеспе көже, 

жұлма көже. 

【片时】piànshí【зат】片刻. 

【片头】piàntóu【зат】Кинө айдары, 

кинө-филм айдары. 

【片瓦无存】 piànwǎwúcún  Бір тал 

кірпіш қалмай қйрау. 

【 片 尾 】 piànwěi 【 зат 】 Аяқтама, 

киноның соңы,филымның соңы. 

【片言】piànyán【зат】Бірер ауыз сөз, 

бір-екі ауыз сөз, бірер әуізлебіз：～可

决 бір ауыз сөзбен шешу. 

【片言只字】piànyánzhīzì〖片纸只字〗 

қараңыз. 

【片源】 piànyuán【 зат】Филымның 

келу қайнары,материалы ： ～ 丰 富 

филым материалы жеткілікті. 

【 片 约 】 piànyuē 【 зат 】 Филымге 

түсетін актерлермен жасалатын 

шарт,тоқтам. 
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【 片 纸 只 字 】 piànzhǐzhīzìбірнеше 

сөзден құралған материал. 

【 片 子 】 piàn·zi 【 зат 】 есептік 

анықтама. 

骗（騙） piàn【 ет.】①Алдау, алдап 

кету, алдап түсіру, алдап алу, алдап-

арбау, алдап-сулау：～人 адам алдау｜

受～ алдану. 

【骗汇】piànhuì【 ет.】   валюталық 

алаяқтық жасау. 

【骗局】 piànjú【 зат】Әлдәмкөстік, 

алдамшылық, жалғаншылық, алаяқтық, 

залымдық, тұзақ, қақпан, ор：设下～ 

залымдық жасау. 

【骗马】piànmǎ【ет.】①атқа қарғып 

міну, атқа секіріп міну, атқа ырғып міну 

② ат ойыны. 

【骗取】 piànqǔ【 ет.】Алдап қолға 

түсіру, алдап қолға келтіру, алдап қолға 

қондыру, алдап алып алу, алдап алу, 

алдамшылықпен жету, алдамшылықпен 

бөлену, бөленіп алу, жетіп алу, бұрып 

алу, қаратып алу：～钱财  ақшасын 

алдап алу｜～爱情 махабатын алдау. 

【骗术】piànshù【зат】Алдамшылық 

өнер. 

【 骗 税 】 piàn ∥ shuì 【 ет. 】 Бажы 

алдамшылығы, бажыдан алдау. 

【骗腿儿】piàntuǐr〈口〉【ет.】Қарғып 

міну, секіріп міну：他一～跳上自行车

就走了 ол велесипетке қарғып міндіде 

жүріп кетті. 

【 骗 子 】 piàn·zi 【 зат 】 Әлдәмкөс, 

алдамшы, өтірікші, алаяқ, залым, әзезіл, 

сайқал：政治～ Саяси алдамшылық. 

 

 

piāo 

剽 piāo① тонау：～掠 алып қашу｜～

窃 ұрлап алу 

【剽悍】piāohàn【сын】Өткір, өжет, 

батыл, ширақы, қағылез, жылпос. 

【剽窃】 piāoqiè【 ет.】Көшіріп алу, 

ұрлап алу, қотарып алу, көшіру, 

ұрлау：～行为 ұрлау ірекеті. 

【 剽 取 】 piāoqǔ 【 ет. 】 剽窃  мен 

мағыналас. 

【剽袭】piāoxí【ет.】剽窃；抄袭  мен 

мағыналас. 

漂 piāo【ет.】①қалқу, қалықтау, жүзу

② ағарту, ақшылдандыру ② шаю, 

шайқау③селге кету, текке кету, бекер 

кету, жоққа шығу, іске аспау, жүзеге 

аспау, орындалмау, бітпеу. 

【漂泊】 (飘泊 )piāobó【 ет.】①Кезу, 

сенделу, сандалу, тентіреу, қаңғу, 

қаңғыру：～异乡 жат елде жүру. 

【漂荡】piāodànɡ【ет.】①Толқынмен 

бірге теңселу：小船在水中～  қайық 

суда теңселді. 

【漂动】 piāodònɡ【 ет.】 Толқынмен 

бірге қозғалу. 

【漂浮】 piāofú ①【 ет. 】① қалқу, 

қалықтау, жүзу：水上～着几只小船 

судың үстінде бір қайық қалқып жүр，

②  отыра алмау, байыз таппау, ұшып-

қону, мағат таппау. 

【漂流】①жүзу, қалқу, ағу, қалқи ағу：

有个瓶子在水上漂流  бір құмыра судың 

үстінде қалқып жүр②сергелдеңге түсу, 

тентіреу, қаңғыру, сандалу, кезу：～四

海 әр жерде қаңғыру 

【漂儿】 piāor〈方〉【 зат】Қармақ 

қалтқысы, қалтқы. 

【漂洋过海】piāoyánɡɡuòhǎiАуылынан 

алыстау. 

【漂移】piāoyí【ет.】Қалқу, жүзу, ағу, 

ауу, ауытқу, кезу, қыдыру, аралау, 

қаңғыру. 

【漂游】 piāoyóu【 ет.】①① қаңғу, 

қаңғыру, аралау, тентіреу, кезу, сенделу, 

сандалу ②жүзу, қалқу, қалықтау：顺

水～ судың ағысымен қалқу. 

缥 （ 縹 ） piāo ［ 缥 缈 ］ (piāomiǎo)

【сын】①көгілдыр, көкшыл, көгілжым, 

ақ көк②көгілдыр жібек бұйым.   

飘（飄、飃）piāo①【ет.】①желбіреу, 

желпілдеу, желкілдеу, толқу, ұшқындау, 

қалықтау, қапалақтау, себелеу, 

себезгылеу② аңқу, бұрқырау, мүңку：

国旗～～ту желбіріп тұр｜外面～着雪

花 далада қырау себелеуде. 

【飘尘】piāochén【зат】Қалқыма шаң-

тозаң, ұшпа шаң-тозаң, қалқыма шаң, 

ұшпа топырақ, қалқыма шаңыт, шаң, 

шаңыт, тозаң. 

【飘带】piāodài(～儿)【зат】Шашақ, 

желбір, желбіршек, желбіреуік, желек. 

【飘荡】 piāodànɡ 【 ет. 】 Желбіреу, 

желпілдеу：红旗在空中～  қызыл ту 

көкте желбіреді｜校园里～着欢乐的歌

声  мектеп ауласында қуаныш әні 

қалқып жүр. 

【飘动】piāodònɡ【 ет.】①желбіреу, 

желпілдеу, желкілдеу ②  тербелу, 

теңселу, ырғалу, шайқалу, бұлғалақтау, 

ырғалақтау, қалқу, жүзу：白云在天空

中～ аппақ бұлттар көкте қалқйды. 

【飘拂】piāofú【ет.】Қалқу：白云～ 

ақ бұлттар көкте қалқуда. 

【 飘 浮 】 piāofú ① 【 ет. 】 Қалқу, 

қалықтау, кілку, жүзу, бетіне шығу. 

【飘红】piāohónɡ【ет.】Қызыл белгі 

көріну, құнды қағаздар бағасы өсу, баға 

өсу, баға көтерілу, баға қымбаттау, 

қымбаттау 

【飘忽】piāohū【ет.】Қалқу, қалықтау, 

жүзу：烟雾～ыс түтүндер қалқып жүр .

② шайқалу, теңселу, ырғалу, тербелу：

情绪～不定 сезімі тербеліп тұр. 

【飘零】 piāolínɡ【 ет.】Түсу, төгілу, 

құйылу, саулау：秋叶～ күзгі жапырақ 

жерге түсті. 

【飘落】 piāoluò【 ет.】 Қалқи түсу, 

қалықтайтұсу, қапалақтау, құйылу, 

төгілу, шарықтау, қалқу：黄叶～ сары 

жапырақ қалықтады . 

【飘飘然】 piāopiāorán【 сын】Жер 

баса алмау, жер-көкке симау, шалқу, 

лепіру,：喝了几杯酒，脚下不觉有些～ 

бір неше ромка арақ ішкенсоң,аяғын 

басалмай қалды.②【сын】масайрау：

听了几句奉承话，他不由得～起来 

бірнеше ауыз мақтау естігесін масайрап 

кетті. 

【飘然】piāorán【сын】Жүзу, қалқу, 

қалықтау：浮云～而过 бұлттар қалқып 

өтті. 

【飘洒】 piāosǎ 【 ет. 】① желбіреу, 

желпілдеу, желкілдеу, қапалақтау, 

ұшқындау, сіркіреу：细雨～  жаңбыр 

себезгіледі|天空～着雪花 аспаннан қар 

ұшқыны төгілді. 

【 飘 洒 】 piāo·sǎ 【 сын 】 ② еркін, 

табиғи, әдемі, ойнақы, көркем, сұлу：

他写的字很～ оның жазуы өте көркем. 

【 飘 散 】 piāosàn 【 ет. 】 ① таралу, 

бытырау, жайылу, сейілу, шашылу, 

тазару ② біліну, шығу, байқалу, аңқу . 

【飘逝】piāoshì【 ет.】Қалқу, сырғу, 

көшу, өту, озу：白云～  ақ бұлттар 

қалықтады. 

【飘舞】piāowǔ【ет.】Теңселу, тербелу, 

ырғалу, шайқалу, қалықтау, бұлғалақтау, 

бұратылу . 

【 飘 扬 】 piāoyánɡ 【 ет. 】 Толқу, 

желбіреу, желпілдеу, желпіну, 

желкілдеу：彩旗迎风～  түрлі-түсті 

тулар желбіреді. 

【飘摇】(飘飖)piāoyáo【ет.】Шайқалу, 

теңселу, тербелу, желкілдеу, бұратылу, 

шұбатылу, қалықтау (түтін) 

【飘曳】piāoyè【ет.】Ырғалу, тербелу, 

теңселу, шайқалу, ырғатылу：  树枝在

风中～ бұтақтар желден ырғалды. 

【飘移】piāoyí【ет.】Қалқу, қалықтау, 

сырғу ： 降 落 伞 向 着 目 标 方 向 ～ 

парашот нысанасына қарай қалқуда. 

【 飘 逸 】 piāoyì ① 〈 书 〉【 сын 】

Тынысты, еркін, табиғи：字体凝重而～ 

жазуы орнықты әрі еркін. 

【飘溢】piāoyì【ет.】Аңқу, лықсу, тасу, 

толықсу, біліну, байқалу：公园里～着

花的阵阵清香  саябақтан гүлдің исі 

аңқиды. 

【飘悠】piāo·you【ет.】Жүзу, қалқу, 

қалықтау, аралау, кезу, қыдыру, ләйлу, 

сенделу：小船在水里慢慢地～着 

қайық суда ақырын ғана жүзып жүр. 

【飘游】 piāoyóu 【 ет. 】① тербелу, 

теңселу ：云在山间～  бұлттар тау 

арасында тербелді  ②кезу, сенделу. 

螵 piāo ［螵蛸］ (piāoxiāo) 【 зат. 】 

Тәуеттің жұмыртқасы ， кептіргенсоң 

дәрі ретінде пайдаланады. 
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piáo 

朴 piáo 【 зат 】 Фамилияға 

қолданылады.. 

嫖 piáo【ет.】Ойнас, зина, ойнау, ойнас, 

зина, ойнау, ойнас қылу, зина қылу：～

妓 жезөкшеге бару｜～娼 зинақорлық 

істеу. 

【嫖客】 piáokè【 зат】Жезөкшемен 

ойнаушы, жезөкше құшушы, ойнарман, 

келгіншік. 

【嫖宿】 piáosù【 ет.】 Долықханада 

түнеу, жезокшеханаға бару, жезөкшенің 

үйінде қону, жезөкшенің қойынына 

бару, жезокшеханада қонып қалу. 

瓢 piáo(～儿 )【 зат】Ожау, шөміш, 

бақыр. 

【瓢虫】piáochónɡ【зат.】 нәсеком. 

【瓢泼】piáopō【ет.】Шелектеп құю, 

сарқырап құю, сатырлап құю：～大雨 

шелектеп құйған жаңбыр. 

 

piǎo 

漂 piǎo【ет.】①қалқу, қалықтау, жүзу

② ағарту, ақшылдандыру ② шаю, 

шайқау③селге кету, текке кету, бекер 

кету, жоққа шығу, іске аспау, жүзеге 

аспау, орындалмау, бітпеу：～过的布特

别白 ағартылған бұл өте ақ. 

【漂白】piǎobái【ет.】Түссіздендіру. 

【漂白粉】piǎobáifěn【зат】Ағартқыш 

ұнтақ, ағартқыш әк, ағартқыш ызбош. 

【漂染】 piǎorǎn【 ет.】Ағарту және 

бояу, ақшылдандыру және бояу, ағарту-

бояу. 

【漂洗】 piǎoxǐ【 ет.】Шаю, шайқау, 

жуу, жуып-шаю, шылап қою：～衣裳 

кимді сумен шайқау. 

缥 （ 縹 ） piǎo 〈 书 〉 ① көгілдыр, 

көкшыл, көгілжым, ақ көк②көгілдыр 

жібек бұйым. 

瞟 piǎo 【 ет. 】 Көз қырын салу, 

көзқыйығымен қарау, көз құйрығымен 

қара：他一面说话，一面用眼～老李 ол 

бір жағанан сөйлеп,бір жағынан Лау 

Лиға көз салып қояды. 

 

 

piào 

票 piào①【зат】①белет, куәлік, ншан, 

белгы②дауыс：车～ автобус белеті｜

戏～ театр белеті｜投～ белет тастау.③

ақша：大～ үлкен ақша｜零～儿 ұсақ 

ақша. 儿 . ④ (Piào) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.. 

【 票 额 】 piào’é 【 зат. 】  Ақша 

саны,сома саны. 

【票贩子】piàofàn·zi【зат】倒 Белет 

жалдабы, белет алыпсатары. 

【票房】 1piàofánɡ 【 зат 】① белет 

бөлмесі, белетхана, белет, жаттығу үйі, 

жаттығу бөлмесі, жаттықхана② 票房价

值 ға қараңыз. 

【票房价值】piàofánɡjiàzhíБелет құны, 

белет нарқы, белет бағасы, баға, нарық, 

құн, өтім, таралым, қабыБелет 

түбіршігі, талон түбіртегі, шек 

түбіршігі, түбіртек, түбіршік. 

【 票 号 】 piàohào 【 зат 】 Ақша 

аудармаханасы. 

【票汇】piàohuì【ет.】Шек арқылы алу, 

шекпен алу, шек арқылы жіберу, шек 

арқылы аудару, шекпен аудару. 

【票据】 piàojù【 зат】 Белет-куәлік, 

белет, шек, құжат, куәлік. 

【票款】piàokuǎn【зат】①Белет сату 

немесе сатып алу сомасы ：～收入 

белет сауда кірісі. 

【票面】piàomiàn【зат】Құн, баға. 

【 票 品 】 piàopǐn 【 зат 】
Марка,белеттердің лардың жалпылама 

атауы. 

【票箱】 piàoxiānɡ【 зат】用 Дауыс 

сандығы, дауыс қорабы, дауыс қобдиы, 

сайлау сандығ. 

【票选】piàoxuǎn【ет.】Дауыс беріп 

сайлау, дауыспен сайлау, дауысқа сал. 

 

【票友】 piàoyǒu 【 зат 】 Жұмыстан 

сыртқы әртистер. 

【票证】piàozhèng【зат】Белет-куәлік, 

белет-белгі, белет, куәлік. 

【 票 庄 】 piàozhuānɡ 【 зат 】 票 号 

мағыналас. 

【票子】piào·zi【зат】Ақша. 

piào〈书〉①Епті, елпең.②轻薄 

жеңіл. 

嘌 piào〈书〉Тез, шапшаң. 

【嘌呤】piàolìnɡ【зат】Органикалық 

зат.［ағыл: purine］ 

漂 piào〈方〉【ет.】селге кету, текке 

кету, бекер кету, жоққа шығу, іске аспау, 

жүзеге аспау, орындалмау, бітпеу：那事

没有什么指望，～了  ол  істен үміт 

жоқ,селге кетті. 

【漂亮】piào·liαnɡ【сын】①көрікті, 

көркем, келбетті, сымбатты, өңді, ретті, 

шырайлы, сұлу, ажарлы：她长得～ /ол 

өте сұлу｜衣服～  кимі әдемі｜节日

里，孩子们打扮得漂漂亮亮的 мерекеде 

балалардың бәрі әдемі киніп алады.② 

тамаша, әдемі, ойдағыдай, келісті, 

жеңісті, сәтті, табысты：事情办得～ 

жұмысты тамаша істедің｜打了一个～

仗 соғыс жеңісті болды . 

【漂亮话】piào·liαnɡhuà【зат】Әдемі 

сөз, сылдыр сөз, сұлу сөз, шырын сөз：

说～没有用，做出来才算  әдемі сөз 

айтқаныңның қажеті жоқ, нақты ісің 

керек. 

骠(驃)piào〈书〉Күшті, тегеурінді. 

【骠骑】 piào qí【 зат】①шабысты, 

жүйрік, ұшқыр ②  батыр, ержүрек, 

қыран, сайып қыран：～将军 ержүрек 

сардар. 

 

piē 

氕 piē【зат】Проти (1H. 

撇 -1piē【ет.】①тастап қою, ысырып 

қую, қайырып қою, қағыс қалдыру, 

елеусіз қалдыру, тастау, қою, кешу, 

безу：～开  қайрып ашу｜把老一套

都 ～ 了  байрғы әдеттеріңді қайрып 

қойыңдар. 

撇 -2piē 【 ет. 】② қалқып алу, қалқу 

(лақтыру, жіберу)：～油 майын қалқып 

алу｜～沫儿 көбігін қалқу. 

【撇开】piē∥·kāi【ет.】Қайырып қою, 

ірке тұру, ысырып қою, жұмысы болмау, 

қоя тұру, соқпау, жоламау, тастау, 

санаспау, қарамау, ： 撇 得 开

қайырылады ｜ 撇 不 开

қайырылмайды｜先～次要问题不谈，

只谈主要的两点  қосымша мәселені 

қайрып өойып,негізгісіне көшейік. 

【撇弃】piēqì【ет.】Тастау, безу, қою, 

қарамау, кешу, тастап кету, қайырып 

қою, сырып қою：～不顾  қарамау. 

瞥 piē【ет.】Қарау, жалт қарау, шолып 

өту, көз тастау, көз жіберу, назар салу：

弟弟要插嘴，哥哥～了他一眼 бауыры 

ұрқалы тұр еді,ағсы жалт қарады. 

【瞥见】 piējiàn 【 ет. 】 Көріп қалу, 

байқап қалу, көзі шалып қалу：在街

上，无意间～了多年不见的老朋友 

көшеде байқаусызда көп жыл 

кезікпеген досымды көріп қалдым. 

【瞥视】piēshì【ет.】Жалт қарау, көз 

тастау, шолып өту, сыдыра шолу, назар 

салу, көз жіберу：他和蔼地～了一下每

个听讲学生  ол әр бір оқушыға көз 

салып шықты. 

 

piě 

苤 piě[苤蓝 ](piě·lαn)【зат】①Қаудан 

капустаның бір түрі, жапырағы үзын 

домалақ, гүлі ақсары. 

撇 piě①【ет.】①тастап қою, ысырып 

қую, қайырып қою, қағыс қалдыру, 

елеусіз қалдыру, тастау, қою, кешу, безу

② қалқып алу, қалқу (лақтыру, 

жіберу)：～砖头 кірпш лақтару｜～手

榴弹 гранат лақтыру.②【ет.】倾斜：他

是八字脚，走起路来向外～.③【ет.】

қисық,қисайиу：她嘴一～，什么也没

说 ， 走 开 了  ол аузын қисайттыда 

ештеме айтпай жүріп кетті. 

【撇嘴】piě∥zuǐ【ет.】Ернін шығару, 

аузын бұртиту, аузын шүршиту, 

кемсеңдеу, жыламсырау, ұнатпау, 

жаратпау, жақтырмау：～摇头  аузын 

бұртитып басын шайқау｜小孩儿～要

哭  баланың аузы бұртидыда жылай 

бастады. 

（ ）piě〈方〉Тамақ пісіретін 
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қазан. 

 

piè 

piè［ 屑］(pièxiè)〈书〉【сын】 

желбіреу, желпілдеу. 

 

pīn 

 

拼 -1（拚） pīn【 ет.】合① біріктіру, 

құрау, құрасытр, тұтасытру, қосу, ұлау, 

жалғау ：把两块木板～起来   екі 

тақтайды біріктіру. 

拼 -2（拚） pīn【 ет.】② жанталасу, 

сайсу, алысу, айқасу, шайқасу, белдесу, 

өлсу, бәй тігу, бел буу：｜跟敌人～到

底 жаумен соңына дейін шайқасу. 

【拼版】pīn∥bǎn【ет.】按 Бет жасау, 

беттеу, жасалған бет, жасаулы бет. 

【 拼 比 】 pīnbǐ 【 ет. 】 Бәсеке ；

белдесу,сынау：～实力  мықтылықты 

сынау. 

【拼搏】 pīnbó【 ет.】Аянбай алысу, 

ерлікпен сайысу, жанқиярлықпен 

шайқасу, алысу, сайысу, шайқасу, 

арпалысу, өлермендену, тайсалмау, 

мойымау：日夜奋战，与洪水～  күні-

түні топвс сумен шайқасты. 

【 拼 刺 】 pīncì 【 ет. 】 Найзаласуға 

жаттығу, нәйзәгерлікке жаттығу, 

найзаға жатылу, найзаласу, қылыштасу. 

【拼凑】pīncòu【ет.】Құрау, құрастыру, 

жю, жинау, лекерлеу, басын құрау, 

басын қосу, одан-бұдан құрастыру, еп-

теп-септеп құрастыру, там-тұмдап 

жиып-теру：东借一点儿，西借一点

儿，～了几千元 ана жақ,мына жақтан 

сұрап,бірнеше мың юан құрадым. 

【拼合】pīnhé【 ет.】Біріктіру, қосу, 

жалғау, қюластыру, құрау, құрастыру：

把秋千重新～起来 алты бақанды қайта 

құрастыру. 

【拼接】 pīnjiē【 ет.】 Қосу, жалғау, 

қюластыру, қосарлау, біріктіру, 

тұтастыру, септестіру, лекерлеу：把几

块木板～在一起 бірнеше тақтайды қосу. 

【拼力】pīnlì【үс.】Бар күшін салу, 

бар қайратын жұмсау, жанын салу, 

жанталасу, арыпталасу, өлермендену, 

аянбау：登山队员～登顶  алпенистер 

бар күшін салып таудың басына 

шықты . 

【拼命】pīn∥mìnɡ【ет.】Барын салу, 

жанын салу, басын бәй тігу, өлген-

тірілгеніне қарамау, өлермендену, 

жанталасу, арыпталасу, өлісу, құлшыну, 

аянбау, жанқиярлық, ерлік, 

өлермендік ： 跟 歹 徒 ～  бұзақымен 

аянбай шайқасты . 

【拼盘】pīnpán(～儿)【зат】用 Құрама 

суық қуырмаш, араласпа салқын 

қуырмаш. 

【拼抢】 pīnqiǎnɡ【 ет.】Арыпталасу, 

таласу, ұмтылу, арпалысу, жанталасу, 

таласып-тармасу：我队队员在积极

的～，遏制住了对方进攻的势头 біздің 

команда жанталасып, қарсыластың 

бетін қайтарды. 

【拼杀】pīnshā【 ет.】  Өлермендене 

сайысу, арпалыса алысу, сайысу, алысу, 

арпалысу, жанталасу, өлермендену：双

方～得异常激烈  Екі жақ өлермендей 

болып талысып жатыр. 

【 拼 死 】 pīnsǐ 【 үс. 】 拼 命 -мен  

мағаналас. 

【拼死拼活】pīnsǐpīnhuóБасын бәйтігу, 

өлген-тірілгеніне қарамау, жанын салу, 

барын салу, жанынан：他整天～地干 

ол күні бойы жанталасып істеп жатыр. 

【拼图】 pīntú① (-∥ -)【 ет.】Құрақ 

сурет,құрақ сурет ойны：给孩子买了一

幅 ～  балаларға құрама сурет алып 

бердім. 

【拼写】 pīnxiě【 ет.】 Қосып жазу, 

құрап жазу, біріктіріп жазу, жазу. 

【拼音】pīnyīn【ет.】把 Дыбыс құрау, 

дыбыс құрап оқу, буын құрау, дыбыс 

таңба. 

【拼音文字】pīnyīnwénzì. Алфавиттік 

жазу,   дыбыстық жазу. 

【拼音字母】pīnyīnzìmǔ. Алфавиттік 

жазу, дыбыс таңбалы әліппе. 

【拼争】 pīnzhēnɡ【 ет.】 Арпалысу, 

сайысу, алысу, жанталасу, арыпталасу, 

ұмтылу, құлшыну, алыс, арпалыс, 

сайыс ： 奋 力 ～ ｜  жанталасып 

таласу ｜ ～ 到 底  соңына дейін 

жанталасу. 

【拼装】pīnzhuānɡ【 ет.】Құрастыру, 

құрау, біріктіру, қюластыр：这辆车是用

废旧零件～起来的 бұл екі машйнаны 

ескі заттардан құрап шыққан. 

【 拼 缀 】 pīnzhuì 【 ет. 】 Жалғау, 

тұтастыру, ұластыру, біріктіру, қосу, 

құрау, құрастыру：图案由许多大小不

等的三角【сын】～而成 сурет үлкен-

кішілігі үқсамайтын үшбұрыштардан 

құралып жасалған. 

姘 pīnОйнас қылу, тамыз болу, зина 

қылу ：～夫 зинақор еркек ｜～妇 

зинақор әйел. 

【姘居】 pīnjū【 ет.】 Бейнеке тұру, 

некесізтүру, ашына-жай болу. 

【姘头】pīn·tou【зат】Тамыр, ойнас, 

ашына. 

 

pín 

（蠙）pín〈书〉Маржан құрт. 

贫 -1 （ 貧 ） pín ① кедей, жарлы, 

кембағал, жоқ-жітік, жарлы-жақпай, 

кедейшілік, жоқшылық：～农  кедей 

диқан ｜ ～ 民  кедей халық ｜ ～ 苦 

кедейшілік.②аз, тапшы, кемшыл：～血 

қан аздық. ③ сопылардың құрмет 

атауы：～僧｜～道 .④ (Pín)【 зат】
фамилияға қолданылады.. 

贫 -2（貧）pín〈方〉【сын】③қырт, 

сөзуәр, мылжың, заржақ, сапылдақ：这

个人嘴真～мына адам недеген заржақ 

【贫乏】pínfá【сын】①кедей, жарлы, 

кембағал, жоқшылық, кырыптарлық, 

кедейшілік, тарыншылық, 

қайыршылық：家境～ семиясы кедей.

②  тапшы, кемшіл, кеміс, таяз, олқы, 

шақты, тараң, жетерсіз ： 内 容 ～ 

мазмұны аз｜知识～ білімі таяз｜生活

经验～ тұрмыс тәжірибесі аз. 

【贫寒】pínhán【сын】Кедей, жарлы, 

кембағал, нашар, қолы қысқа：家境～ 

семиясы кедей｜～人家 кедей адам. 

【 贫 化 铀 】 pínhuàyóu 【 зат 】
Кедейленбелі уран, жұтаңдамалы уран, 

қалынды уран. 

【贫瘠】 pínjí 【 сын. 】  Құнарсыз, 

құйқасыз, ұлтансыз, шұрайсыз, жұтаң, 

қуаң. 

【 贫 贱 】 pínjiàn 【 сын 】 Кедейлік, 

жоқшылық, жарлылық, қолы қысқалық . 

【贫窭】 pínjù〈书〉【 сын 】贫穷 

сағыналас. 

【贫苦】pínkǔ【сын】Кедей, жарлы, 

нашар, кембағал, жоқ-жітік, жарлы-

жақпай, жоқшылық, тарыншылық：～

出身 кедей семиядан шыққан｜家境～ 

семиясы кедей. 

【贫矿】pínkuànɡ【 зат】Кедей руда, 

түсімсіз кен, құнарсыз кен, нашар кен. 

【贫困】 pínkùn【 сын】Жоқшылық, 

кедейшілік, кедейлік, қайыршылық, 

кырыптарлық, каріптік, тарыншылық, 

касерлік, кедей, жарлы, кембағал：～潦

倒  кедейшілік｜～的山区改变了面貌 

кедей ауыл бет әлпебі өзгеріпті. 

【贫困线】pínkùnxiàn【 зат.】  Кедей 

орта,кедей район. 

【贫民】pínmín【зат】Жарлы халық, 

кедейжүрт, кембағал ел, кедей қауым, 

кедей ел, кедей, жарлы, кедейлер, 

жарлылар, ауқатсыздар, кедей-

кепшіктер, жарлы-жақпайлар. 

【贫民窟】pínmínkū【 зат】қаладағы 

кедейлер тұратын район. 

【贫农】pínnónɡ【зат】Кедей егінші, 

кедей диқан, кедей. 

【贫气】1pín·qi【сын】①қатты, сараң, 

қарау, сыған ②  қырт, мыжыма, көк 

мылжың, жалықтыру, мезі қылу, ығыр 

қылу. 

【贫气】2pín·qi【сын】①қатты, сараң, 

қарау, сыған ②  қырт, мыжыма, көк 

мылжың, жалықтыру, мезі қылу, ығыр 

қылу：一句话说了又说，真～.Бір сөзді 

қайта-қайта айта берді, недеген 

мыжыма! 

【贫穷】 pínqiónɡ【 сын】 Кедейлік, 

жоқшылық, кембағалдық, жарлылық, 

кырыптарлық, кедей, кембағал, 

жарлы：消除～ жоқшылықты жою｜～
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的山村变得富裕起来 кедей қыстақтар 

ауқаттана бастады. 

【贫弱】pínruò【сын】Кедей, әлсыз, 

әлжуез, қауқарсыз, дәрменсіз, жүдеу, 

жұтаң, нашар (көбінесе мемлекетті, 

ұлтты айтады)：旧中国国力～ ерте 

кездегі қытайда мемлекет қуаты әлсіз 

болатын. 

【贫水】pínshuǐ【ет.】су байлығының 

жетіспеуі：～地区 суға тапшы район. 

【贫血】pínxuè【ет.】Қан аздығы, қан 

тапшылығы, яғни адам организміндегі 

қанда эритроциттер мен гемоглобиннің 

қалыпты мөлшерден төмен болуы. 

【贫油】pínyóu【ет.】мұнай қорының 

жеткіліксіздігі. 

【 贫 铀 】 pínyóu 【 зат 】 贫 уран 

жеткіліксіздігі. 

【贫铀弹】pínyóudàn【 зат】Ураннан 

жасалған жарылғыш зат. 

【贫嘴】 pínzuǐ【 сын】① сыпылдақ, 

қырт, сөзуәр, мылжың：耍～ албаты 

сөйлеу, сапылдай беру, сарнай беру, 

сөйлей беру｜② әзіл, қалжың. 

【贫嘴薄舌】pínzuǐbóshé. Көк мылжың, 

қырт, былжырақ, шатпақ.    

频（頻）pín①Әлсін-әлсін, ауық-ауық, 

дүркін-дүркін, дамыл-дамыл, жиі-жиі, 

үсті-үстіне, арт-артына, жиі, ұдайы, 

тығыз：～传 Іркес-тіркес жету, үсті-

үстіне таралу｜～～点头 арт-артынан 

бас изеу. ② жиілік (бірлік уақыт 

аралығында белгілі істің туылу рет 

саны)：高～  жоғары жиілік｜调～

жиілік реттеу｜～段 Жиілік бөліктері, 

жиілік бөлігі, толқын. 

【频传】 pínchuán【 ет.】 Іркес-тіркес 

жету, үсті-үстіне таралу(көбінесе 

жақсы хабарды айтады) ： 捷 报 ～
шаттық хабар үсті-үстіне таралу, 

жақсылық жерде қалмайды｜喜讯～ 

қуанышты хабар толассыз таралып 

жату. 

【 频 次 】 píncì 【 зат 】 Іркес-тіркес, 

ауық-ауық, дүркін-дүркін, әлсын-әлсын, 

үсті-үстіне, жиі-жиі, қайта-қайта, жиі, 

тығыз, үртіс . 

【频带】píndài【зат】Жиілік белдеуі, 

Жиілік жолағы, жиілік алабы, кезең. 

【频道】píndào【зат】канал, арна. 

【频度】píndù【зат】Жиілік, жиілілік, 

тығыздық. 

【 频 段 】 pínduàn 【 зат 】 Жиілік 

бөліктері, жиілік бөлігі, толқын. 

【频发】pínfā【ет.】Жиі туылу, көп 

туылу, үнемі туылу, көп болу, ұдайы 

туылу (көбінесе жаман хабарды 

айтады) ：这个急转弯路段～交通事故 

бұл бұрылыс алабында қатынас 

шырғалаңы жиі туылады. 

【频繁】 pínfán【 сын】Жиі, тығыз, 

жиі-жиі, әлсын-әлсын, үсті-үстіне, арт-

артынан ：交往～ қарым-қатынастың 

жиілігі｜～接触 жиі араласу. 

【频率】 pínlǜ【 зат】① заттың бір 

секунд ішіндегі тербеліс саны, бірлігі 

Гертс. ② рет, жиілік (бірлік уақыт 

аралығында белгілі істің туылу рет 

саны). 

【频密】pínmì【сын】(реттік сан) Жиі, 

тығыз, қою, көп, толассыз ：由于赛事

过 于 ～ ， 队 员 的 体 力 普 遍 下 降 

жарыстың тым жиілігінен, 

қатысушылардың күш-қуаты жаппай 

төмендеді. 

【频频】pínpín【үс.】Жиі-жиі, қайта-

қайта ： ～ 举 杯  қайта-қайта тост 

көтеру｜～得手 жиі-жиі жеңіске жету. 

【频谱】pínpǔ【зат】Жиілік спектрі. 

【频仍】pínrénɡ〈书〉【 сын】 іркес-

тіркес, қайта-қайта, үнемі, ұдайы, жиі, 

толастамау, басылмау, тоқтамау, тынбау 

(жиі жамандықты айтады) ：灾害～ 

апаттың толастамауы. 

【频数】pínshuò〈书〉【сын】Дүркін-

дүркін, қайта-қайта, әлсын-әлсын：病

人腹泻～/ науқастың  жиі-жиі іш өтуі . 

嫔（嬪）pín〈书〉патшаның тоқалы；
патша сарайындағы, ордадағы әйел 

мәнсәпті：妃～нөкер. 

( 蘋 )pín 【 зат 】 Қырыққұлақ 

тектесті өсімдіктер. 

(嚬)pín〈书〉Қабақ түю. 

颦（顰）pín〈书〉Қабақ түю, қабақ 

түксю, қабақ шыту, шытыну ：～眉 

қабақ шыту｜一～一笑 бірде күліп, 

бірде шытыну. 

【颦蹙】 píncù〈书〉【 ет.】Қабағы 

қарыс жабылу, қабағы түйілу, маңдайы 

тыржю, қабақ түю, шытыну： 双眉～ 

қос қабағы қарс түйілу. 

 

pǐn 

品 pǐn①бұйым, зат, өнім, дүние, нәрсе, 

мұлык：商～ тауар｜产～  өнім｜战

利～олжа, соғыс олжасы.②қатар, рет, 

дәреже, сапа：上～жоғары дәрежелі｜

下～  төмен дәрежелі｜精～  сапалы 

бұйым｜极～асыл бұйым, асыл зат.③
феодалдық қоғамдағы мансап дәрежесі, 

тоғыз дәрежеге бөледі.④түр, сорт：～

种  нәсіл, тұқым, сорт｜～类  топ.⑤

мінез, құлық, мөрәл, қасиет ： 人 ～ 

адамдық қасиет｜～德 қасиет, мөрал.⑥

【ет.】татып көру, дәмін тату：～茶 

шайдің дәмін тату. ⑦ 【 ет. 】 тарту, 

ойнау(музкалық аспаптарды) ： ～ 箫 

сыбызғы тарту. ⑧ (Pǐn) 【 зат 】
фамилияға қолданылады.. 

【 品 尝 】 pǐnchánɡ 【 ет. 】

мұқияттылықпен саралау；дәмін көру, 

дәмін тату：～鲜桃 шаптолдың дәмін 

тату｜～【 зат】酒  әйгілі шараптың 

дәмін тату. 

【品德】 pǐndé【 зат】Мінез, мінез-

құлық, мөрәл, қасиет, кісілік, 

адамгершілік：～高尚 тамаша қасиет. 

【品第】pǐndì〈书〉①【ет.】Саралау, 

сараптау, бағалау, , мәртебе, бедел, 

салауат, аброй.②【 зат】 дәреже, рет, 

қатар. 

【品读】pǐndú【ет.】Үңіле оқу, бойлай 

оқу, саралай оқу, үңілу, бойлау：有些老

书多年后再来～，仍能读出新意 кейбір 

ескі кітәптарға көп жылдан кейін қайта 

үңілсекте,  жаңаша мазмұн оқығандай 

боламыз. 

【品格】pǐnɡé【зат】①мінез, мөрәл, 

құлық, кісілік, қасиет：～高尚 тамаша 

қасиет.② сапа және стил, сапа-қасиет, 

деңгей：他近期和早期的绘画～迥异 

оның қазіргі және бұрынғы кездегі 

сызбаларының деңгейі мүлде басқаша. 

【品红】 pǐnhónɡ【 сын】① қызғыш, 

қызғылт, қызғылтым ② фуксин (қызыл 

бояудың бір түрі). 

【品级】 pǐnjí【 зат】① ерте кездегі 

мансап дәрежесі; лауазым, қатар, рет, 

мәртебе ② сапа, деңгей. 

【品节】 pǐnjié【 зат】Мінез, құлық, 

қасиет, ар, намыс：～卓异 елден ерек 

мінез. 

【品蓝】pǐnlán【сын】Қызғылтым көк, 

қызыл көк. 

【品类】pǐnlèi【зат】Түр, топ：～繁多 

көп түрлі, алуан түрлі. 

【 品 绿 】 pǐnlǜ 【 сын 】 Жасылтым, 

көгілдыр. 

【 品 貌 】 pǐnmào 【 зат 】 ① келбет, 

кескін, сымбат, өң, түр, түс, шырай 相

貌：～俊俏 түрі келбетті, сымбатты.② 

мінез-келбет, мінез-сымбат, мінез-

көрік ： ～ 兼 优  мінезіде, келбетіде 

жақсы . 

【品名】 pǐnmínɡ【 зат】Бұйым аты, 

тауар аты, заттың есімі. 

【品目】pǐnmù【зат】Бұйым аттары, 

бүйім тізімі, тізім, тізімдеме . 

【 品 牌 】 pǐnpái 【 зат. 】  Өнімнің 

маркасы, сапалы бұйым, айтулы тауар, 

әйгілі туынды. 

【 品 评 】 pǐnpínɡ 【 ет. 】 баға беру, 

бағалау, сынау ： ～ 诗 文 өлеңді 

бағалау｜～产品质量 өнімнің сапасына 

баға беру . 

【品色】pǐnsè【зат】①түр-түс：～齐

全  түр-түсі толық. ② солғын түстер, 

қызғылтым, қызғылт көк, көгілдір 

реңдерді айтады . 

【品赏】 pǐnshǎnɡ【 ет.】 ләззәттәну, 

қызықтау, тамашала ： ～ 历 代 名 画 

/тарихи танымалы суреттерді 

тамашалау. 

【品题】 pǐntí〈书〉【 ет.】Саралау, 

бағалау, сараптау (адамды, 
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шығарманы ). 

【品头论足】 pǐntóulùnzú сөз ету, ат 

қойып айдар тағу. 

【品玩】pǐnwán【ет.】баға беру және 

тамашалау：～奇石 асыл тасты бағалау 

және тамашалау. 

【品位】pǐnwèi【зат】①〈书〉мансап 

дәрежесі, деңгейі. ○,2 адам немесе 

заттың сапасы, мәртебесі, салауаты, 

абыройы, беделі：高～的蚕丝 жоғары 

сапалы жібек｜节目的艺术～较高 

бағдарламаның көркемдік дәрежесі 

жоғарылау｜他的谈吐很有～ оның сөз-

сөйлемі өте салауатты. 

【品味】pǐnwèi①【 ет.】дәмін көру, 

дәмін тату, татып көру,：经专家～，认

为酒质优良 мамандар татып көргеннен 

кейін, арақтың сапасы жоғары деп 

бағалады. ② 【 ет. 】 толғану, бойлау, 

ойлану：他经过细细～，才明白了那句

话的含义 ол бұл сөздің мәнін терең 

толғанғаннан кейін ғана түсінді. ③

【зат.】 дәм, иіс, сапа：由于吸收了异

味，茶叶～大受影响 шай жапырақтары 

өзгеше йіс сіңіргендіктен, сапасына 

үлкен әсер болды.④【 зат.】  Өзіндік 

ерекшелік, өзіндік стил мен 

қызығушылық . 

【 品 系 】 pǐnxì 【 зат 】 Аталастар, 

жүйелестер, төркіндестер, тектестер. 

【 品 相 】 pǐnxiànɡ 【 зат 】 Бүтіндік, 

толықтық, ақаусыздық, кемелділік. 

【品行】pǐnxínɡ【 зат】Жүріс-тұрыс, 

мінез-құлық, мінез ：～端正  ретті 

жүріс-тұрыс. 

【品性】pǐnxìnɡ【 зат】Мінез-құлық, 

мөрәл, қасиет, мінез ：～敦厚 адал 

мінез. 

【品议】 pǐnyì【 ет.】Баға беру, сын 

айту, бағалау, сынау. 

【 品 月 】 pǐnyuè 【 сын 】 Көкшыл, 

көгілдыр. 

【品藻】pǐnzǎo〈书〉【ет.】Баға беру, 

бағалау, саралау, сараптау, сынау. 

【品质】pǐnzhì【зат】①Мінез, мөрәл, 

құлық, қасиет, табиғат, жаратылыс, 

кісілік：道德～ адамгершілік қасиет.②
заттың сапасы. 

【 品 种】 pǐnzhǒnɡ 【 зат 】① нәсіл, 

тұқым .②түр, топ：增加花色～  түр 

түсін көбейту｜～齐全 түрі толық . 

榀 pǐn【мөл.】一个屋架叫一榀 Үй 

арқалығының санын белгілейтін сан 

есім. 

 

pìn 

牝 pìn аналық, ұрғашы：～牛 ұрғашы 

сиыр｜～鸡 Шіби, мекиен. 

聘 pìn①【ет.】①шақыру, алдыру：～

任 қызметке шақыру, жұмысқа 

тағайындау｜～用  шақыру, қабылдау, 

алу｜～他当顾问  оны кеңесшілікке 

шақыру. ② 〈 书 〉 Сапарлай бару, 

амандасабару, сапарда болу, сапарлау：

报～кезекті сапарға аттану.③Құда түсу, 

құдаласу ：～礼  қалың мал, тарту-

таралғы.④〈口〉【 ет.】 ұзату, байға 

беру, күйеуге беру：～姑娘 қыз ұзату. 

【聘金】 pìnjīn 【 зат 】① Ақшалай 

берілген қалың мал. ② жұмысқа 

шақырылған адамға берілетін ақша. 

【聘礼】pìnlǐ【зат】①тарту, сыйлық, 

тарту-таралғы, сәлемдеме.②қалың мал; 

құда түсіп келгенде, жігіт жақтың қыз 

жаққа беретін сауғасы. 

【 聘 请 】 pìnqǐnɡ 【 ет. 】 Шақыру, 

алдыру, қабылдау：～教师  мұғалім 

қабылдау. 

【 聘 任 】 pìnrèn 【 ет. 】 Қызметке 

шақыру, мансапқа шақыру, қызметке 

қабылдау, жұмысқа тағайындау：～制

жұмысқа шақыру тәртібі｜工厂～他为

总工程师 фабрика оны бас инженер 

ретінде қабылдады. 

【 聘 书 】 pìnshū 【 зат 】 Қызметке 

шақыру қағазы, жұмысқа қабылдау 

құжаты. 

【聘问】pìnwèn【ет.】 Ерте кезде дос 

мемлекетке өз мемлекеті атынан 

сапарда болуын айтады . 

【 聘 用 】 pìnyònɡ 【 ет. 】 Қызметке 

шақыру, жұмысқа қабылдау,：～贤能

іскер кісіні жұмысқа шақыру｜～技术

人员 техникті жұмысқа шақыру. 

【 聘 约 】 pìnyuē 【 зат 】 жұмысқа 

қабылдау туралы келсім-шарт：解除～ 

келсім-шартты тоқтату. 

 

pīnɡ 

乒 pīnɡ①【ел.】тарыс, тарс-тұрс, гүрс,  

т. б еліктеуіш сөз：～的一声枪响 тарс 

еткен мылтық дауысы. ② үстел доп, 

үстел теннис, тықылдақ доп：～乓球赛 

үстел доп жарысы. 

【乒乓】pīnɡpānɡ①【ел.】Тырс-тырс, 

тық-тық, тарс-тұрс, тақ-тұқ, сатыр-

сұтыр, т. б еліктеуіш сөз：雹子打在屋

顶上～乱响  бұршақ үйдің төбесіне 

тырс-тырс түсіп жатты.②【зат】үстел 

доп, үстел теннис：打～  үстел доп 

ойнау. 

【乒乓球】pīnɡpānɡqiú【зат】①үстел 

доп, үстел теннис. ② үстел теннисте 

қолданылатын доп. 

俜 pīnɡ. Мүсәпір, ғарып, панасыз, 

жалғыз, жалғызылык. 

娉 pīnɡ ［ 娉 婷 ］ (pīnɡtínɡ) 〈 书 〉

【 сын】Ару, сұлу, керім, әдемі：体

态～әдемі тұлға｜举止～әдемі қылық. 

 

pínɡ 

 

平 pínɡ①【сын】майда, тегіс, жазық, 

жайдақ, жалпақ, түзу：～坦 тегіс｜马

路很～  жол теп-тегіс екен.②【 ет.】

тегістеу, майдалау ： үш гектар жер 

тегістелді｜把沟～了种庄稼  жыраны 

тегістеп егін салу.③【сын】тең болу, 

тең түсу, теңелу, деңгейлес, тепе-тең, 

теңбе-тең ： ～ 辈  замандас, 

құрбылас ｜ ～ 列  қатар қою, 

қатарластыру ｜～局  тең шығу, тең 

түсу｜～起～坐 тең отырып тең тұру｜

这场球赛双方打～了 бұл майдан доп 

жарысында екі жақ тең шықты. ④

【ет.】тең дәрежеге жету, тең деңгейге 

келу：～槽 бетімен бет болу.⑤орташа, 

орта есеппен, тепе-тең ； әділ, 

әділетті ： ～ 分  тепе-тең бөлісу ｜

қалыстық сөз.⑥тыштық , бейбітшілік, 

тынышталу.⑦ басу, тыныштандыру；

орнықтыру：～叛 бүлікті төқтату｜～

乱  дүрбелеңді басу.⑧【 ет.】Ашуды 

басу：你先把气～下去再说  ашуыңды 

басып алып сөйле. ⑨ жайшылық, , 

күнделікті ； әншейін, әдеттегі 

қарапайым：～时 жайшылықта｜～淡 

жұпыны, қарапайым.⑩ (Pínɡ)【 зат】
фамилияға қолданылады.. 

【 平 安 】 pínɡ’ān 【 сын 】 Тыныш, 

жайлы, тыныштық, аманшылық, аман, 

аман-есен, дін аман, сау-сәлемет, ап-

аман, тып-тыныш：～无事 тыныштық; 

ел аман, жұрт тыныш｜一路～  жол 

болсын. 

【平白】 pínɡbái①【 үс.】 бостан –

босқа, бекерден-бекер, тектен –те;, 

жөнсіз, себепсіз ： ～ 无 故

жазықсыз ｜ ～ 地 挨 了 他 一 顿 骂

бекерден-бекер одан ұрыс естідім. ② 

【сын】 (шығармалардың) қарапайым, 

жеңіл болуы：诗句～如话 өлең сөздері 

қара сөздей қарапайым. 

【平板】pínɡbǎn【сын】Бірсыдырғы, 

біркелкі, жай, әншейін, қалыпты, 

жұпыны, қарапайым, жөнсәл 样式～ 

үлгісі қарапайым② тақта, тақташа. 

【平板车】pínɡbǎnchē【зат】Қанатсыз 

арба, жайдақ арба, қанатсыз машина, 

қорапсыз машина 

【 平 板 仪 】 pínɡbǎnyí 【 зат 】 жер 

өлшеуіш,. 

【 平 版 】 pínɡbǎn 【 зат 】 Тегіс бет 

(баспа туралы). 

【 平 辈 】 pínɡbèi 【 зат 】 Тұрғылас, 

замандас, тұстас, теңдес, құрбылас, 

құралыптас. 

【 平 步 青 云 】 pínɡbùqīnɡyúnаяқ-

астынан биіктеу, жоғары мәртебеге 

жету. 

【 平 仓 】 pínɡcānɡ 【 ет. 】   бетон 

(цемент пен құм және уақ тас 

қосындыларынан жасалған құрылыс 

материалы) төсеу. 

【平槽】pínɡ∥cáo【ет.】Арна толу, 

бетімен бет болу, ернеуіне келу, 
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кемерімен теңелу, толу. 

【平产】pínɡchǎn【 ет.】①өнімі тең 

болу, түсімі қарайлас шығу② толғағы 

жеңіл болу, жеңіл босану, сәтті босану, 

қалыпты босану, қалыпты толғақ, жеңіл 

толғақ. 

【平常】 pínɡchánɡ ①【 сын 】 жәй, 

әдеттегі, кәдімгі：话虽～，意义却很深

刻 сөз әдеттегідей болғанымен, 

мағынасы терең.②【зат】жәйшылықта, 

әдетте, әншейінде：他虽然身体不好，

但 ～ 很 少 请 假 денсулығы нашар 

болғанымен, жәйшылықта  ол көп 

сұранбайды. 

【平车】 pínɡchē 【 зат 】① Жайдақ 

машина, жайдақ арба. 

【平畴】pínɡchóu〈书〉【зат】Жазық 

егіндік, тегіс тақта, жазық егінжәй, 

жазық егістік：～沃野 жазық құнарлы 

дала. 

【 平 川 】 pínɡchuān 【 зат 】 Жазық, 

тегіс：～广野 кең байтақ дала. 

【平旦】pínɡdàn〈书〉【зат】Таң ата, 

таң сызыла, таң сөгіле, таң бозы, таң 

сәрі, таң жарығы, таң сәулесі. 

【平淡】pínɡdàn【сын】(Жай, әншейін, 

жұпыны, қарапайым, жөнсәл, 

тартымсыз, сүреңсіз, бірсарынды, дәм-

татусыз：～无奇 тартымсыз, аншейін, 

әдеттегідей｜～无味｜语调～ дауысы 

жай. 

【平等】pínɡděnɡ【сын】Тең, теңдік, 

тепе-тең, ұқсас, теңбе-тең, бірдей, 

теңелу, тең болу, терезесі тең болу：～

互利 Теңдік, өзәрә тиімділік｜男女～ 

ер-әйел тепе-тең. 

【 平 籴 】 pínɡdí 【 ет. 】 Астықты 

тұрақты бағамен сатып алу, астықты 

тұрақты нарықпен сатып алу, астықты 

тұрақты бағамен алу. 

【平地】 pínɡdì① (-∥ -)【 ет.】 жер 

тегістеу, жертүзеу.②【зат】тегіс жер, 

жазық жер, жатық жер, түзу жер, 

жазық：找一块～修操场  тегіс жер 

тауып, денетәрбие алаңын салу.  

【平地风波】pínɡdìfēnɡbō тосын оқиға, 

тұтқиыл өзгеріс. 

【平地楼台】pínɡdìlóutái Құр алақан 

күйде құрылған шаруашылық, кәсіп.. 

【平地一声雷】 pínɡdìyīshēnɡléi  ①
Мәртебесі аяқ-астынан өсу, басына бақ 

қону; ②тосын хабар, суық хабар. 

【平定】pínɡdìnɡ①【сын】жай табу, 

жайығу, тыншу, жайлану, орнығу, 

басылу：局势～жағдай орнықты｜他

的情绪逐渐～下来  оның көңіл-күйі 

бірте-бірте орныға бастады.②【 ет.】

тыныштандыру, тынышталу, басу：：～

暴乱 бүлікті басу. 

【平动】 pínɡdònɡ【 ет.】① үдемелі 

қозғалыс ②  алға жылжу, алға сырғу, 

жылжу, сырғу. 

【平凡】pínɡfán【сын】Жай, әншейін, 

жайын, кадуелгі, қатардағы, әдеттегі, 

қарапайым, елеусіз, қоңырқай：～的人 

Қарапайым адам . 

【平反】 pínɡfǎn【 ет.】Оңау, ақтау, 

түзеу, ақталу, қалпына келтіру, ақтап 

шығару：～昭雪 ақтап шығу｜～冤案
нақақ делоны ақтап шығу. 

【平方】pínɡfānɡ①【зат】①шаршы, 

мысалы, α2(α·α)，32(3×3) ②【мөл.】
шаршы метр. 

【平方米】pínɡfānɡmǐ【мөл.】Шаршы 

метр，белгісі m2. 

【平房】pínɡfánɡ【зат】Қабатсыз үй, 

жәйүй,жатаған үй, жер үй. 

【平分】pínɡfēn【ет.】Тең бөлу, қақ 

бөлу, тең игіліктену, тең үлестіру, тең 

бөлісу. 

【平分秋色】 pínɡfēnqiūsèтең бөлісу, 

тең игіліктену. 

【平服】 pínɡfú ①【 сын 】 Орнығу, 

жайлану, тыншығу, жай табу, тыным 

табу：心情难以～көнілі тыныш таппау.

② 【 ет. 】 илану, көну, мойындау, 

жығылу, мойынсал болу：拿出真本

事，才能叫人心里～шын өнеріңді 

алып шыққанда ғана, жұртты мойынсал 

ете аласың. 

【平复】pínɡ·fù【ет.】①басылу, қайту, 

жайығу, тыныштану, сабасына түсу：

风 浪 渐 渐 ～  Дауыл бірте-бірте 

басылды｜等他情绪～后再说  көңілі 

тыныштанғаннан кейін барып онымен 

сөйлес. ②  жазылу, тәуірлену, айығу, 

сауығу：病体日渐～ауруы күн сайын 

тауірленді. 

【 平 光 】 pínɡɡuānɡ 【 сын 】 Тегіс 

сәулелі, жай сәулелі, жай. 

【平和】pínɡhé①【сын】①Сыпайы, 

жайдары, мүләйім, биязы, ибалы：语

气 ～ сөзі сыпайы ｜ 态 度 ～ пейілі 

жайдары. ②【 сын 】 Жеңіл, жұмсақ, 

жағымды.③【 сын】 тыныштық：气

氛～тыныш орта.④〈方〉【ет.】тоқтау, 

басылу, тиылу：这场争端终于～下来
бұл тартыс ақыры басылды ғой. 

【平衡】 pínɡhénɡ 【 сын 】 Теңгеру, 

теңестіру, долайластыру, теңелу, тепе-

тең болу, тең шығу, тең, тегіс, те-пе-тең, 

теңбе-тең, біркелкі, бірқалыпты, теңдік, 

теңбе-тең-дік, бірқалыптылық, 

біркелкілік. 

【平衡感觉】 pínɡhénɡɡǎnjué Тепе-

теңдік түйсік. 

【 平 衡 木 】 pínɡhénɡmù 【 зат 】
Теңгермеағаш ойыны, теңгерме ағаш, 

бөрене. 

【平滑】pínɡhuá【сын】Майда, тегіс, 

жылтыр, жатық, жылмағай, 

жылпылдақ：冰面～如镜  мұз беті 

айнадай тегіс. 

【 平 滑 肌 】 pínɡhuájī 【 зат 】 Тегіс 

салалы бұлшық ет. 

【平话】pínɡhuà【 зат】Қиса, ертегі, 

аңыз. 

【平缓】 pínɡhuǎn【 сын】①Жазық, 

жатық, түзу, тегіс：黄河中下游地势～ 

Хуан хының орта төменгі ағарындағы 

жер түзілісі тегіс. ②  бәсең, жұмсақ, 

шабан, баяу：水流～ Су ағысы баяу.③
сыпайы, жайдары, биязы, ибалы, 

мүләйім：语调～Сөзі сыпайы. 

【 平 价 】 pínɡjià ① 【 ет. 】 ① баға 

тұрақтандыру, нарық тұрақтандыру, 

баға тиянақтандыру ②  тұрақты баға, 

тұрақты нарық, қалыпты баға, жай 

нарық. 

【平交】 pínɡjiāo【 ет.】① тепе-тең 

қарым-қатынас, теңдік барыс-келіс, тең 

байланыс ②  жай таныстық, әдеттегі 

таныстық, әншейін достық, әншейін 

білістік. 

【 平 角 】 pínɡjiǎo 【 зат 】 Жазық 

бұрыш.180o болады. 

【平金】pínɡjīn【 зат】Оқа басу, зер 

басу, оқалау, зерлеу. 

【平靖】pínɡjìnɡ①【ет.】жаныштау, 

тыныштандыру, басу ：～内乱  ішкі 

бүлікті басу.②【сын】тыныш, бейбіт, 

тыныштық：时局～ Бейбіт заман. 

【平静】pínɡjìnɡ【сын】①жым-жырт, 

жым-жылас, тып-тыныш, ың-жың-сыз, 

тыныш, мүлгіген, тынық ② 

орнықтылық, алаңсыздық, жым-

жырттық, жым-жыластық, тыныштық 

③ басылу, орнығу, жайығу, тынышталу, 

жай табу. 

【平局】 pínɡjú【 зат】Тең түсу, тең 

болу, ит жығыс түсу, тең шығу, тең 

ойын, тең, итжығыс：双方战成～ екі 

жақтық көтеріліс тең болды. . 

【平均】pínɡjūn①【ет.】орта есеппен, 

орта есепті, өртәшә ：  10 шарбақ 

алмұрт 250 кг, орта есеппен бір шарбақ 

алмұрт 25 кг.②【сын】тең, тепе-тең, 

бірдей, теңгеру, теңестіру：～发展 тең 

даму｜【 сан.】【мөл.】不太～ саны 

бірдей емес. 

【平均海平面】 pínɡjūnhǎipínɡmiàn 

Орташа теңіз деңгейі. 

【 平 均 期 望 寿 命 】
pínɡjūnqīwànɡshòumìnɡ. Орташа өмір 

сүру ұзақтығы. 

【 平 均 主 义 】 pínɡjūnzhǔyìТепе-тең 

болсын деушілік, бәрі тең болсын 

деушілік, теңгермешілік, 

теңгермешілдік. 

【平空】pínɡkōnɡ Негізсіз, қисынсыз, 

жөнсіз, бостан-босқа, қарадан-қарап, 

тектен-текке. 

【平列】pínɡliè【ет.】Қатар қою, тең 

қою, қатарластыру, жарыстыру：不能

把客观原因与主观原因～起来分析 

Объективті себеп пен субъективті 

себепті қатар қойып талдауға болмайды. 
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【 平 流 层 】 pínɡliúcénɡ 【 зат 】
Стратосфера, жайбырақат қабат (теңіз 

бетінен 9-11 килөметр жоғарыдағы 

атмосфера). 

【平炉】pínɡlú【 зат】Мәртен меші, 

мәртен. 

【平米】pínɡmǐ【мөл.】Шаршы метр. 

【平面】 pínɡmiàn【 зат】Жазықтық, 

бет, жақ, тегістік. 

【平面几何】pínɡmiànjǐhé  Жазықтық 

Геометриясы. 

【 平 面 交 叉 】 pínɡmiànjiāochā 

Жазықтықтағы айқасу, жазықтықтағы 

қиылысу. 

【 平 面 角 】 pínɡmiànjiǎo 【 зат. 】  

математика ғылымындағы «жазық 

бқрыш». 

【平面镜】pínɡmiànjìnɡ【зат】Жазық 

әйнек. 

【 平 面 图 】 pínɡmiàntú 【 зат 】
Жазықтық сызба, жазықтық көрініс. 

【平民】 pínɡmín【 зат】 қарапайым 

халық, қара халық, халық, қара, 

қараша：～百姓 қарапайым халық. 

【平明】pínɡmínɡ〈书〉【зат】Таң сәрі, 

таң бозы, таң жарығы, таң ата, таң 

сызыла, таң сөгіле. 

【平年】pínɡnián【зат】①жай жыл; 

365күн бар ② әдеттегі жыл, қалыпты 

жыл. 

【 平 盘 】 pínɡpán 【 зат. 】   тегіс 

пластина; тегіс тілім; жазық тілімше 

(қатты заттардың жалпақ тілігу). 

【 平 叛 】 pínɡpàn 【 ет. 】 Бүлікті 

жаныштау, бүлікті басу, дүрбелеңді тю. 

【平平】pínɡpínɡ【сын】Әдеттегідей, 

жай, қоңырқай, қалыпты, орташа, көңіл 

қалмас, көйлек тозбас ： 成 绩 ～ 

нәтижесі әдеттегідей. 

【平铺直叙】 pínɡpūzhíxù Жадағай 

баяндау, жай баяндау, тікесінен айту. 

【平起平坐】pínɡqǐpínɡzuò  Дәрежесі 

тең болу. 

【平权】pínɡquán【 ет.】Билікте тең 

болу, ұқықта тең болу, билігін теңестіру, 

тең билікті, тең ұқықты, ұқығы тең, 

ұқығы бірдей, билігі бірдей：男女～ 

ер-әйел тең билікті. 

【平日】pínɡrì【зат】Жай кез, әдеттегі 

шақ, жайшылық, әншейінде, 

жайшылықта. 

【平绒】pínɡrónɡ【 зат】Бал барқыт, 

қатипа. 

【平射炮】 pínɡshèpào 【 зат 】 Жер 

бауырлай атылатын зеңбірек, түзу 

атылатын зеңбірек. 

【平身】 pínɡshēn 【 ет. 】 Тік тұру, 

орнынан тұру, басын көтеру, түрегелу, 

түзулену. 

【平生】 pínɡshēnɡ 【 зат 】 Өмірлік, 

мәңгілік, өмірінде, тірлігінде, өмір 

бойы, омырбақи, ғұмыр бойы, бүкіл 

өмірі ：他～第一次看到大海  Ол 

өмірінде бірінші рет теңізді көрді. 

【平声】pínɡshēnɡ【зат】Көне қытай 

тіліндегі бірінші дыбыс. 

【平时】pínɡshí【зат】①жайшылықта, 

әншейінде, әдетте, жай кезде, жай кез, 

әдеттегі шақ, тыныштық заман, тыныш 

кез②өртәшә уақыт. 

【平实】pínɡshí【сын】Жазық, тегіс, 

түзу, жатық, мидай, тақтайдай：文笔～ 

жазуы жатық. 

【平视】pínɡshì【ет.】Түзу қарау, тіке 

қарау, қадала қарау, қарсы қарау：立正

时两眼要～ тік тұрғанда екі тіке қарау 

керек. 

【平手】 pínɡshǒu(～儿 )【 зат】 Тең 

шығу, тең түсу, тең болу, тең келу, 

бірдей болу, ит жығыс түсу, тепе-тең, 

теңбе-тең, тең, ит жығыс：甲乙两队打

了个～儿 Екі жақ жарыста тең шықты. 

【平水期】 pínɡshuǐqī【 зат】Судың 

қалыпты сабадағы кезі, судың қалыпты 

кезі. 

【平顺】 pínɡshùn【 сын】平 Сәтті, 

ыңғайлы, жайлы, қалыпты, қолайлы, 

орнықты, байыпты, тұрақты, тиянақты, 

тыныш：发展～  сәтті даму｜呼吸～ 

тұрақты тыныс｜生活～如常 тұрмысы 

әдеттегідей қалыпты. 

【平素】pínɡsù【 зат】Жайшылықта, 

әдетте, әншейінде, ежелден, тегіннен, 

бұрыннан, тумыстан：他这个人～不好

说 话  бұл адам ежелден дұрыс 

сөйлемейді｜张师傅～对自己要求很严 

Жаң ұстаз бұрыннан өзіне қатаң талап 

қояды. 

【平台】pínɡtái【зат】①Шуақ текше, 

жәймәтекше.② текше, тұғыр .③ өріс, 

сала, орта.：这里是一个很好的学习～
бұл жер үйренуге оте қолайлы орта 

екен. 

【平摊】pínɡtān【ет.】ортақ бөлу,тең 

бөлу：全楼卫生费由各家～  бүкіл 

қабаттың тазалық ақысы әр үйге ортақ 

бөлінеді. 

【平坦】 pínɡtǎn【 сын】 Түзу, тегіс, 

жатық, тақтайдай, мидай：宽阔～的马

路  кең әрі тегіс жол. 

【平添】pínɡtiān【ет.】Көбею, молаю, 

қосылу, арту, күшею：新建的街心公园

给周围居民～了许多乐趣  жаңадан 

салынған саябақ адамдардың 

қуанышын молайтты. 

【平粜】 pínɡtiào【 ет.】旧 Астықты 

тұрақты бағамен сатып беру, астықты 

тұрақты нарықпен сатып беру. 

【平头】pínɡtóu【зат.】 Ерлердің шаш 

үлгісі，кірпі шаш . 

【 平 头 百 姓 】 pínɡtóubǎixìnɡ 

Қарапайым халық：～也要关心国家大

事 қарапайым халықта мемілекет ісіне 

уайымдайды 

【平头数】 pínɡtóushù〈方〉【 зат】

Дөңгелек сан, бүтін сан. 

【平头正脸】pínɡtóuzhènɡliǎn Түрідің 

әделілігін суреттейді 

【平妥】 pínɡtuǒ【 сын】 Үйлесімді, 

орынды, келісімді, лайықты, сиымды, 

жанасымды, қисынды：文章措辞～ 

Мақаланың сөйлемдері үйлесімді. 

【 平 纹 】 pínɡwén 【 зат 】 Тегіс 

шақпақты, тегіс жолды：～布   тегіс 

жолды бұл. 

【平稳】pínɡwěn【сын】①Тұрақты, 

байыпты, сабырлы：物价～ зат бағасы 

тұрақты｜病情～ сырқат жайы тұрақты.

②оп-орнықты, тып-тыныш, жап-жайлы, 

орнықты, қалыпты, тұрақты, тыныш, 

тынышты, жайлы, майда：把桌子放～

了 үстелді орнықты қой. 

【 平 西 】 pínɡxī 【 ет. 】 Еңкею, 

жамбастау, құлдилау, қиыстау, бату：太

阳已经～了，还是这么热  күн батып 

кетседе, күнның ыстығы бәз-

баяғысынша. 

【平昔】pínɡxī【зат】Бұрын, өткенде, 

жайшылықта, әншейінде ： 一 如 ～ 

бұрынғыдай. 

【 平 息 】 pínɡxī 【 ет. 】 ① толастау, 

саябырлау, басылу, тоқтау：一场风波～

了 дауыл тоқтады. ② тыншталу, 

тынштандыру, басу, тоқтату, 

орнықтыру ： ～ 骚 乱 көтерілісті 

тоқтату|～叛乱 бүлікті тыныштандыру. 

【平销】pínɡxiāo【ет.】Өтімі қалыпты, 

базары қоңырқай, өтімі орташа：高档

西服热销，中档西服～жоғары сапалы 

костюмдар өтімді болып тұр, ал орташа 

сападағы костюмдардың өтімі орташа.. 

【 平 心 而 论 】
pínɡxīnérlùnбайсалдықпен талқы 

жүргізу. 

【平心静气】pínɡxīnjìnɡqìбайыптылық, 

орнықтылық, жайдарлылық. 

【平信】pínɡxìn【зат】Жай хат. 

【 平 行 】 pínɡxínɡ ① 【 сын 】 Тең, 

дәрежелес, деңгейлес, үзеңгілес, тең 

дәрежелі, тепе-тең ： ～ 机 关  тең 

дәрежелі мекемелер.②【ет.】параллел.

③【сын】бір уақытта жүргізу, ортақ 

іске асыру：～发展 ортақ даму. 

【 平 行 四 边 形 】 pínɡxínɡsìbiānxínɡ. 

Параллелограм. 

【 平 行 线 】 pínɡxínɡxiàn 【 зат 】
Жарыспалы сызық, параллел сызық. 

【 平 行 作 业 】 pínɡxínɡzuòyè. 

Қатаржұргызылетын жұмыс, 

жарыспалы жұмыс, қатар жүргізу, тең 

істеу, жарыстыра жүргізу. 

【平野】 pínɡyě【 зат】 Кең жазық, 

жалпақ жазық, кең дала, жалпақ дала, 

жазық дала, жазық, кең. 

【 平 一 】 pínɡyī 〈 书 〉【 ет. 】
Тыныштандыру және тұтастыру, 

тыныштандыру және біріктіру, 
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тыныштандыру әрі бір тұлғаландыру. 

【平移】pínɡyí【ет.】Жылжу. 

【平议】pínɡyì【 ет.】① әділін айту, 

әдыл кесету, әділдік ету, 

құдайшылығын айту ② талқы жүргізу, 

талқылау, кеңесу, ақылдасу, 

мәслихәттәсу, бағалау, саралау. 

【平抑】 pínɡyì【 ет.】Тұрақтандыру, 

тиянақтандыру, орнықтыру, тыншыту, 

тыныштандыру, басу, тежеу, 

тоқтату ： ～ 物 价 ｜  зат бағасын 

тұрақтандыру . 

【 平 易 】 pínɡyì 【 сын 】 ① биязы, 

сыпайы, жайдары, шығысымды, 

жұғысымды, жанасымды, кірімді, 

үйірсек：～近人 жайдары жан .②
(жатық, түсінікті, ұғымды, оңай, 

жеңіл：语言简洁～ сөздері жеңіл. 

【平易近人】 pínɡyìjìnrén ① жұртқа 

жанасымды, кісіге кірімді, елге 

жұғысымды, жұртпен шығысымды, 

елмен оңай үйірлесіп кететін, жұртқа 

тез жанаса білетін, жуысқыш, 

шығысымды, жанасқыш, үйірсек ② 

түсінікті, ұғымды, жатық, оңай, жеңіл, 

көкейге қонымды. 

【 平 庸 】 pínɡyōnɡ 【 сын 】 Жай, 

әншейін, қарапайым, әдеттегідей, 

кадімгідей, сәбір, жөнсәл, нашар, 

қоңырқай, бірсарынды, бірсыдырғы：

才能～  қабілеті әдеттегідей｜相貌～ 

түрі  әдеттегідей. 

【平鱼】pínɡyú【зат】鲳鱼. 

【平原】pínɡyuán【зат】Жазық дала, 

жазық жер, жазық өңір, жазық, ой. 

【 平 月 】 pínɡyuè 【 зат 】 Жай ай, 

жайынай (күн календәрі бойынша жай 

жылдың 2-айы). 

【 平 允 】 pínɡyǔn 【 сын 】 Әдыл, 

үйлесімді, орынды, қисынды, 

қонымды：分配得很～ бөлісі әділ｜话

说得很～ сөзі өте үйлесімді. 

【平仄】pínɡzè【зат】Өлең оқу мәнері. 

【平展】pínɡzhǎn【сын】Жарасымды, 

ұнасымды, дәл, шақ：他穿一身～司体

的新军装 ол жарасымды жаңа әскерй 

форма киіп алыпты. 

【平展展】pínɡzhǎnzhǎn(～的)【сын】
Жап-жазық, кеп-кең, жап-жатық, мидай 

жазық, түп-түзу, кең, даңғыл：～的大

马路 жап-жазық жол. 

【平账】 pínɡ∥ zhànɡ【 ет.】Есептің 

тұрақтылығы. 

【平整】pínɡzhěnɡ①【ет.】①жатық, 

тегіс, теп-тегіс, түп-түзу, 

тақтайдай ：～土地 .②【сын】түзеу, 

тегістеу, жылмағайлау, реттеу：马路又

宽又～ Жол әрі кең әрі жазық. 

【平正】píng·zheng【сын】Теп-тегіс, 

іп-ретті, түп-түзу, тегіс, ретті, түзу, тап 

тұйнақтай：这张纸很～ бұл қағаз теп 

тегіс екен. 

【平直】 pínɡzhí【 сын】① түзу әрі 

тегіс, түзу әрі жатық, оқтай түзу, түзу：

汽车进入平原，驶上～的大路 машина 

жазыққа шығып,түп-түзу жолға шықты.

②тура, дұрыс, әдыл：他那～的话语感

【ет.】了在场的每个人 оның әділ сөзі 

сол майдандағы барлық адамды 

тебірентті. 

【平装】pínɡzhuānɡ【сын】Жай тысты, 

жаймұқабалы：～本 жай тысты кітап. 

【平足】pínɡzú【зат】Жайпақ табан, 

жалпақ табан, түйе табан, тегіс табан, 

тобан аяқ. 

冯（馮） pínɡ①Ерлігі барда ептілігі 

жоқ, қайраты барда қайласы жоқ; 

алаңғасарлық, даңғойлық, әлкеуделік. 

评（評）pínɡ①【ет.】①баға, мақтау, 

мадақ, алқау：书～ кітапқа баға｜获得

好～ жақсы бағаға ие болу｜～一部电

影  киноға баға беру.②【ет.】бағалау, 

саралау：～分儿 баға беру｜～选｜～

一～谁写得好 кімнің жақсы жазғанын 

бағалайық.③ (Pínɡ)【 зат】фамилияға 

қолданылады.. 

【评比】pínɡbǐ【ет.】Бағалау, саралау, 

сараптау ： 卫 生 ～ тазалықты 

бағалау｜～生产成绩 өндіріс нәтижесін 

бағалау. 

【评标】pínɡbiāo【ет.】  мәлімдемені 

бағалау; сұранымды бағалау . 

【评点】pínɡdiǎn【ет.】①баға жазу, 

белгі қою, баға беру, бағалау, сараптау 

②  артық-кемісін көрсету, жақсылық-

жамандығын айту, артық-кемін саралау. 

【评定】 pínɡdìnɡ【 ет.】Мінездеме, 

сипаттама, мінездеме беру, сипаттама 

беру, бағалау, белгілеу, бекіту, 

тұрақтандыру, тиянақтандыру, 

ұйғару ： ～ 职 称 қызмет атағын 

белгілеу ｜ 考 试 成 绩 已 经 ～ 完 毕
эмтихан нәтижесі тұрақтанып болды. 

【评断】 pínɡduàn【 ет.】Кесім айту, 

билік айту, төрелік айту, тұжырым 

жасау, саралау, ұйғару, кесету, айыру, 

ажырату ： ～ 是 非  жақсы-жаманын 

ажырату. 

【评分】pínɡfēn(～儿)①(-∥-)【ет.】
Нөмір қою, ұпай жазу, нөмір беру, ұпай 

беру, нөмір, ұпай：他以最高的～，获

得本届大赛的第一【зат】ол ең жоғары 

ұпаймен, бұл жолғы жарыстың 

жеңімпазы болды. 

【评改】pínɡɡǎi【ет.】Тексеріп-түзету, 

қарау, бағалау, түзеу, тексеру：～作文 

мақаланы тексеру. 

【评功】 pínɡ∥ ɡōnɡ【 ет.】Сіңірген 

еңбекті бағалау, көрсеткен қызметты 

бағалау, қосқан үлесті бағалау, еңбегін 

бағалау, үлесін саралау, бағалау, 

марапаттау, алқау, алғыстау：～授奖 

сінірген еңбегін бағалау. 

【 评 估 】 pínɡɡū 【 ет. 】 межелеу, 

мөлшерлеу, тұспалдау, шамалау, есептеу, 

бағалау, саралау, сараптау ： 资 产 ～

қаражатты есептеу｜定期对学校的办学

水平进行～  мерзімді түрде мектептің 

білім беру сапасына сараптама жүргізу. 

【评话】pínɡhuà①Қиса, ертегі, аңыз.②

【зат】Ән-күйдің бір түрі. 

【评级】pínɡ∥jí【ет.】Дәреже бағалау, 

дәрежеге айыру, дәрежеге бөлу, бағалау, 

саралау, жіктеу, мәртебе; Баға, рейтинг. 

【 评 价 】 pínɡjià ① 【 ет. 】 Сын, 

бағалау, ： ～ 文 学 作 品 әдеби 

шығарманы бағалау. ② 【 зат 】 баға, 

бағаберу：观众给予这部电影很高的～
көрермендердің бұл киноға берген 

бағасы өте жоғары. 

【评奖】 pínɡ∥ jiǎnɡ【 ет.】Сыйлық 

бағалау, сыйлық беру, бәйге беру, 

сыйлау, марапаттау：年终～  жылдық 

силаулар. 

【 评 介 】 pínɡjiè 【 ет. 】 Бағалай 

таныстыру,бағалау және таныстыру, 

баға және шолу：新书～жаңа кітапты 

бағалай таныстыру. 

【评剧】pínɡjù【зат】Пиңжұй театрі 

(ертекезде хыбидан таралған театр). 

【评理】pínɡ∥ lǐ【ет.】Төрелік айту, 

билік айту, кесім айту, айыру, саралау, 

кесету：谁对谁错，大家给评一评理 

кімнің дұрыс, кімнің қате екеніне, 

көпшілік төрелік айтыңыздаршы. 

【评论】pínɡlùn①【ет.】Шолу, сын.②

【зат】批评或议论的文章 сын айтқан 

немесе талқы жүргізілген шығарма. 

【 评 判 】 pínɡpàn 【 ет. 】 Саралау, 

бағалау, төрелік беру, билік айту, 

баға：～员 Төреші, сарапшы. 

【评聘】pínɡpìn【 ет.】Атақ бағалау 

және жұмысқа шақыру. 

【评审】 pínɡshěn①【 ет.】 тексеру-

саралау, бағалау, сараптау ： ～ 员

сарапшы｜～验收  тексеруден өткізіп 

алу｜～文艺作品 көркем шығарманы 

бағалау.②【зат】сарапшы, төреші：这

次大奖赛共有九【зат】～  бұл жолғы 

жарыста жиыны тоғыз төреші бар екен . 

【 评 书 】 pínɡshū 【 зат 】 Аспапты 

әңгіме, аспапты хикая. 

【评述】 pínɡshù【 ет.】Шолу, шолу 

жасау, шолып өту：新闻～  хабарға 

шолу жасау. 

【评说】pínɡshuō【ет.】Төрелік айту, 

баға беру, әділдік айту, бағалау. 

【评弹】 pínɡtán【 зат】①Шертпелі 

қиса, шертпелі ертегі. 

【评头论足】 pínɡtóulùnzú Сөз ету, 

сынап-мінеу, ат қойып айдар тағу. 

【评头品足】 pínɡtóupǐnzú Сөз ету, 

сынап-мінеу, ат қойып айдар тағу. 

【 评 委 】 pínɡwěi 【 зат 】 Сараптау 

алқасының мүшесі, төреші, сарапшы, 

қазы. 

【评析】 pínɡxī 【 ет. 】 Шолу және 
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талдау жасау ： ～ 剧 中 主 要 角 色
кинодағы басты рольдерге шолу және 

талдау жасау. 

【评戏】pínɡxì【зат】Пиңжұй театрі 

(ертекезде хыбидан таралған театр). 

【 评 选 】 pínɡxuǎn 【 ет. 】 Сайлау, 

саралау, сараптау：～先进工作者 үздік 

қызметкер сайлау. 

【评议】pínɡyì【ет.】Кеңесіп бағалау, 

ақылдасып бағалау, кеңесу, ақылдасу, 

сұхбаттасу,  мәслихәт ： 民 主 ～ 

демократиялық кеңес ｜ ～ 等 级 

дәрежені бағалау. 

【评语】pínɡyǔ【зат】Мінездеме, баға, 

сын, бағалама, баға сөз, сарап пікір：操

行～ мінез-құлыққа бағалама. 

【评阅】 pínɡyuè 【 ет. 】 Оқу және 

бағалау, оқужане саралау, оқу әрі 

сараптау, оқып тексеру, (емтихан 

қағазы, мақала туралы) ： ～ 作 文 

мақаланы оқып бағалау. 

【评骘】pínɡzhì〈书〉【ет.】Бағалау, 

бекіту, ұйғару,тұрақтандыру, 

тиянақтандыру. 

【评注】 pínɡzhù 【 ет. 】 баға және 

түсінік. 

【评传】pínɡzhuàn【зат】Бағаламалы 

өмірбәйән. 

坪 pínɡ①Жазық, жазықай, тепсең, тегіс 

алаңқы：草～Көгал.②〈方〉【мөл.】
жер немесе үй көлемінің бірлігі. 

【坪坝】 pínɡbà〈方〉【 зат】Алаң, 

алаңқы, текше. 

【苹果】pínɡɡuǒ【зат】Алма. 

【苹果绿】pínɡɡuǒlǜ【сын】көгілдір, 

көкшіл. 

凭 -1（憑、凴） pínɡ① сүйену, арқа 

сүйеу, арқалану. ② 【 ет. 】 комектес 

септгінің…мен, …пе, …бе 

жалғаулары：这事儿能不能办成，就

全～你了 бұл істің біту-бітпеуі сенімен 

байланысты. ③ дәдел, негіз ： ～ 据

құжат｜文～диплом｜不足为～дәлел 

бола алмау. ④ 【 сөз алд. 】 арқылы, 

арқасында, көмегімен：劳【 ет.】人

民～着智慧和双手创造世界 еңбекші 

халық дүниені қос қолы және ақыл 

парасаты арқасында жаратты.⑤ (Pínɡ)

【зат】фамилияға қолданылады.. 

凭 -2（憑、凴） pínɡ【жал.】Мейлі, 

қалай, қалай болсада：～你跑多快，我

也赶得上 мейлі қанша тез жүгірсеңде 

қуып жетемін. 

【凭单】pínɡdān【зат】Қолхат, құжат. 

【凭吊】 pínɡdiào【 ет.】 аза білдіру, 

құран оқу (әулиелер орнына, 

қабырға)：～烈士墓 құрбандар басына 

барып аза білдіру. 

【 凭 借 】 pínɡjiè 【 ет. 】 Арқылы, 

сүйеніп, көмегімен, арқасында：他们的

成功主要是～集体的智慧 олардың 

жеңіске жетуі командасының 

парасаттылығының арқасы. 

【凭据】 pínɡjù【 зат】Құжат, негіз, 

дәлел, ыспат, айғақ. 

【凭空】(平空)pínɡkōnɡ【үс.】Негізсіз, 

қисынсыз, жөнсіз, өтірік, бос, құр：～

捏造 қисынсыз құрастыру｜～想象 бос 

қиял. 

【 凭 栏 】 pínɡlán 【 ет. 】 Шарбаққа 

сүйену, жақтауға сүйену. 

【凭恃】pínɡshì【ет.】Паналау, сүйену, 

арқалану, арқа сүйеу, сүйеніш ету, 

қормал көру, арқа тұту. 

【 凭 眺 】 pínɡtiào 【 ет. 】 Биіктен 

шалғайға көзтастау, биіктен алысқа көз 

жіберу. 

【凭险】pínɡxiǎn【 ет.】Қиын жерді 

пана тұту, қиын жерді бекініс ету. 

【凭信】pínɡxìn①【 ет.】 сену, нану, 

илану：不足～сенімсіз.②【зат】дәлел, 

айғақ. 

【凭依】 pínɡyī【 ет.】 негіз, дәлел, 

сүйену：无所～ешқандай негіз болмау. 

【凭仗】 pínɡzhànɡ 【 ет. 】 сүйеніш, 

арқаланыш, сүйеніш ету; арқылы, 

көмегімен：～着顽强不屈的精神克服

了重重困难 олар қажырлы қайраты 

арқасында көптеген қиыншылықтарды 

жеңді. 

【凭照】pínɡzhào【 зат】 куәлік：领

取～куәлік алу. 

【凭证】pínɡzhènɡ【зат】дәлел, айғақ. 

枰 pínɡШахмат тақтасы, дойбы тақтасы. 

pínɡ［ ］(pínɡménɡ)①【зат.】 

Көне замандағы шатыр сияқты 

бүркегіш заттарын айтады. ②〈书 〉

【ет.】жабу, жасыру, бүркеу. 

pínɡ［ 澼］(pínɡpì)〈书〉【ет.】
Шаю, шайқау, жуу. 

屏 pínɡ ① Шымылдық, перде, далда, 

қалтқы, керме, қалқа.②(～儿)【зат】
Қосақты тікше сурет, қосақты тікше 

нақыл.③тастау, безу, кешу, қою. 

【屏蔽】 pínɡbì ①【 ет. 】 Далдалау, 

бөгеу, тасалау, бүркеу, перделеу, 

қалқалау, қалтқылау, тосу. 

【屏藩】 pínɡfān 〈书〉①【 зат 】
айнала, төңірек, маңай, атырап, жер, 

жер-су сақтау.②【ет.】қорғау, күзету, 

қорғаштау, қору, аялау. 

【屏风】pínɡfēnɡ【 зат】Шымылдық, 

қалтқы, керме, қалқа, далда. 

【屏门】 pínɡmén 【 зат 】 Қалқаша, 

қалқа есік. 

【屏幕】pínɡmù【зат】Экран.. 

【屏条】pínɡtiáo(～儿)【зат】Қосақты 

тікше сурет, қосақты тікше нақыл 

(қабырғаға тігінен ілінетін суреттер 

немесе нақыл сөздер). 

【屏障】pínɡzhànɡ①【зат】тосқауыл, 

қорған, қалқан. ② 〈 书 〉【 ет. 】

тосқауылдау：～中原 орта жазықта 

тосқауылдау. 

瓶（缾） pínɡ(～儿 )【 зат】Құмыра, 

сауыт：～胆  термостың шынысы｜

花～儿 гүл сауыты｜～里的水喝光了 

құмырадағы су ішіліп болынды. 

【瓶胆】 pínɡdǎn 【 зат 】 термостың 

шынысы. 

【瓶颈】 pínɡjǐnɡ 【 зат 】① құмыра 

мойыны, құмыра алқымы. ②  түйін, 

тетік, кезең, асу, белес, өткел, қыспақ, 

бөгет. 

【瓶啤】pínɡpí【зат】Әйнек құмыраға 

құйылған пива. 

【 瓶 子 】 pínɡ·zi 【 зат 】 Құмыра, 

бутылка, шөлмек. 

萍（蓱） pínɡ① Балық оты.② (Pínɡ)

【зат】фамилияға қолданылады.. 

【 萍 水 相 逢 】 pínɡshuǐxiānɡfénɡ 

Ежелден бірін-бірі танымайтын 

адамдардың кездейсоқ кездесуі. 

【萍踪】pínɡzōnɡ〈书〉【 зат】Кезіп 

жүру, қоныс таппау, басы ауған жаққа 

қаңғ. 

pínɡ“屏”(pínɡ) мен ұқсас. 

鲆（鮃）pínɡ【зат】балықтың бір түрі. 

 

pō 

朴 pō[朴刀](pōdāo)【зат】Ерте кездегі 

соғыс құралы. 

钋 （ 釙 ） pō 【 зат 】 Полоний 

Po(polonium). 

陂 pō[陂陀](pōtuó)〈书〉【сын】тегіс 

емес, көлбеу, қисық. 

坡 pō①【зат】дөң, өр, қайқаң, төбе, 

жота, қырат, бел：山～｜高～｜爬～.

②【сын】көлбеу, қиғаш, қия, қаптал, 

беткей, еңіс, құлама：～度 көлбеулігі. 

【坡道】pōdào【зат】Еңіс жол. 

【坡地】 pōdì 【 зат 】 құлама атыз, 

беткей, қаптал, қия, баурай. 

【坡度】pōdù【зат】Көлбеу, көлбеулік, 

еңіс, құлама. 

【坡垒】 pōlěi【 зат】Мәңгі жасыл 

ағаш. 

【坡鹿】pōlù【зат.】 Бұғының бір түрі. 

泊 pō ① көл (көбінесе көл атында 

қолданылады) ②жанасу, тірелу, тоқтау, 

тұру, кідіру, бөгелу. 

泺（濼）pō“泊”(pō) мен ұқсас. 

泼-1（潑）pō【ет.】①шашу, себуі：扫

地时，～一点水，免得尘土飞扬  жер 

сыпырғанда, азырақ су сепсек, 

шаңдамайды. 

泼-2（潑）pō【сын】①көк езу, шайпау, 

ұрысқақ, шарқая, долы, дойыр, 

қотиін：撒～Бажылдау, шарқылдау.②

〈 方 〉 тебінді, арынды, серпінді, 

жігерлі ： 他 做 事 很 ～ ол жұмысты 

жігерлі істейді. 

【泼妇】 pōfù【 зат】Шайпау әйел, 

шарқая қатын, ұрысқақ әйел. 
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【泼剌】pōlà【ел.】Шолпылдау, шолп 

ету (балықтың судағы шолпылы). 

【泼辣】pō·lɑ【сын】①Қотиын, дүлей, 

көк айыл, бетпақ.②Өжет, батыл：大

胆～өжет әрі жұректі. 

【泼冷水】pōlěnɡshuǐ  Бетін қайыру, 

көңілін суыту, суық су себу, суындыру, 

басу, жасыту, мұқалту. 

【泼墨】pōmò①【зат】Сеппе сурет, 

сеппелеп сызу (жұңгоша суреттің бір 

түрі). 

【泼皮】 pōpí【 зат】Содыр, сотқар, 

бұзық. 

【泼洒】 pōsǎ【 ет.】① себу, шашу, 

шашылу, төгілу, шашырау, құйылу②
ожет, өткір, батыл, адуын, тынысты, 

кең, жайсаң. 

【泼水节】PōshuǐJié【зат】Су шашысу 

мерекесі. 

【 泼 天 】 pōtiān 【 сын 】 Ең үлкен, 

төтенше мол, ең зор, аса үлкен：～大祸
аса үлкен апат. 

（鏺）pō〈方〉①【ет.】орақпен 

шөп ору.②【зат】шалғының бір түрі. 

颇 1（頗）pō〈书〉теріс, бұрыс：偏～
Бүйрегі бұрылу. 

颇 2（頗）pō〈书〉【үс.】Өте, аса, 

айрықша, төтенше, тым：～佳 төтенше 

жақсы ｜ ～ 感 兴 趣 айрықша 

қызығушылық. 

酦（醱）pō〈书〉Арақ ашыту, шарап 

ашыту. 

 

pó 

婆 pó①кемпір, ажей 年老的妇女：老

太～ кемпір.② қайны ене, ене：公～ 

ата-ене｜～媳 енесі мен келіні. 

【婆家】 pó·jiɑ【 зат】 Енесінің үйі, 

барған жері, ата-ене (күйеуінің үйі), 

құтты қоныс. 

【婆罗门教】 Póluóménjiào 【 зат 】
Брахман діні, брахманшылдық, 

брахманизм.［梵 brāhmana］ 

【婆母】pómǔ〈方〉【зат】Қайны ене, 

ене. 

【婆娘】 póniánɡ 〈方〉【 зат 】①

келіншек, жас келіншек, жас қатын.② 

қатын, әйел, қатын-қалаш. 

【婆婆】pó·po【зат】①ене, қайны ене.

②〈方〉 әже, әжей, нағашы апа.③
бастық, басшы, ие, қожайын. 

【婆婆家】 pó·po·jiā【 зат】Енесінің 

үйі, барған жері, ата-ене (күйеуінің үйі). 

【婆婆妈妈】pó·pomāmā(～的)【сын】
Жетесіз, жігерсіз, ез, ынжық, сылбыр, 

шабан, қырт. 

【 婆 婆 嘴 】 pó·pozuǐ ① кемпірауыз, 

кемпір иек：一张～кемпірауыз.② көк 

мылжың, көгала қырт, қырт, мылжың. 

【婆娑】pósuō〈书〉【сын】①Шырқ 

айналу, шіркөбелек айналу, ұршықша 

үйірілу, дөңгелену ： ～ 起 舞 шырқ 

айналып билеу. ② көз жас тамған 

көрініс：泪眼～көз жас төгілу. 

【婆媳】póxí【зат】Енесі мен келіні, 

қайны енесі мен келіні, енелі-

келінді：～关系 ене-келін қатынасы. 

【婆姨】póyí〈方〉【зат】①келіншек, 

жас келіншек, жас қатын.② қатын. 

鄱 pó①鄱阳 (Póyánɡ)， көлдің аты, 

қытайдыңжиан шиында.②(Pó)【зат】
фамилияға қолданылады.. 

繁 Pó【зат】фамилияға қолданылады.. 

皤 pó〈书〉①аппақ, аппақ қудай.②мес, 

қампиған, жуан, кебежедей. 

 

pǒ 

叵 pǒ 〈 书 〉【 үс. 】 ① жарамайды, 

келіспейді. 

【叵测】pǒcè【 ет.】опшылай алмау, 

межелей алмау, мөлшерлей алмау, не 

стерін түсінбеу：居心～｜心怀～іштей 

межелей алмау. 

【叵奈】pǒnài.叵耐”-мен мағналас. 

【叵耐】pǒnài【ет.】①сабыр сақтай 

алмау, шыдай алмау. ② амалсыз, 

шарасыз. 

钷 （ 鉕 ） pǒ 【 зат 】 промефюм 

(химиялық элемент, таңбасы- Pm) 

(латын.:promethium). 

【笸篮】pǒlán【 зат】Шабақ немесе 

бамбүктен тоқылып жасалған шарбақ. 

【笸箩】pǒ·luó【зат】Шабақ немесе 

бамбүктенжасалған аспап. 

 

pò 

【朴硝】pòxiāo【 зат】Азот қышқыл 

тұзы. 

迫 （ ） pò ① Мәжбүрлеу, зорлау, 

еріксіздендіру, ықтиярсыздандыру ：

压～зорлау｜～害 қысым жасау｜被～

出走 мәжбүрсіз кетіп қалу.② қыстау, 

қысау, қысу：急～шұғыл, көкейтесті 

кезек күттірмейтін ｜ ～ 不 及 待

тағатсыздану. ③ жақындау, маңайлау, 

таяу：～近 Төну. 

【 迫 不 得 已 】 pòbùdéyǐ. амалсыз, 

еріксіз,. 

【迫不及待】pòbùjídài. тағатсыздану, 

тағаты таусылу. 

【迫害】pòhài【ет.】Қуғындау, қудалау, 

қысым жасау, қыспаққа алу, қуғын-

сүргін ету：遭受～ қуғындауға ұшырау. 

【迫降】pòjiànɡ【ет.】①Тізе бүгуге 

зорлау, тізе бүгуге мәжбүрлеу, тізе 

бүгуге қысау, зорлықпен тізе бүктіру, 

күшпен тізе бүктіру, күшпен 

бағындыру ②еріксіз қону, амалсызқону, 

шарасыз қону, тәуекелмен қону. 

【 迫 近 】 pòjìn 【 ет. 】 Төну, таяу, 

жақындау：～胜利 жеңіске жақындау. 

【迫临】pòlín【ет.】Төну, таяу：～考

期 эмтихан таяды. 

【迫切】 pòqiè 【 сын 】 Көкейтесті, 

шұғыл, күттірмейтін. 

【 迫 使 】 pòshǐ 【 ет. 】 Мәжбүрлеу, 

зорлау, қысау：～对方让步｜时间～我

们不得不改变计划 уақыт бізге жоспар 

өзгертуге мәжбүр қылды. 

【迫降】 pòxiánɡ【 ет.】Қарсыласты 

бас иуге мәжбүрлеу. 

【迫在眉睫】 pòzàiméijié Төніп тұру, 

қыл үстінде тұру. 

珀 pò［琥珀］Янтар. 

破 pò①【 ет.】 жыртық, ескі, көне, 

жыртылу, тозу, тесілу：纸戳～了 қағаз 

жыртылды｜袜子～了一个洞 Шұлық 

тесіліп қалды. ② 【 ет. 】 ойрандау, 

күйрету, жырту, сындыру, жару：～开

西 瓜  қарбызды жару . ③ 【 ет. 】

майдалау, ұсақтау：一元的票子～成两

张五角的  жүз теңгені елу теңгеге 

ұсақтау.④【ет.】бұзу：～例 Салт бұзу, 

қағида бұзу, ереже бұзу.⑤【ет.】жеңу, 

ойрандау：大～敌军 жауларды жеңу.⑥

【ет.】花费：～钞｜～费｜～工夫.⑦

【 ет. 】 Ашып тастау, пәшету, 

әшкерелеу ： 说 ～  айтып қою. ⑧

【сын】жыртылған, сынған, бүлінген, 

ескірген：～衣服 жыртық киім｜房子

很～了 ескірген үй.⑨【сын】Жаман, 

қызықсыз, менсінбеген, ұнатпаған 

нәрсені айтады：谁看那～戏  ондай 

қызықсыз театрді кім көреді ! 

【破案】pò∥àn【ет.】Қылмыс ашу, 

қылмыс әшкерелеу ：限期 ～  шекті 

уақытта қылмысты ашу. 

【破败】 pòbài【 сын 】 Әбден тозу, 

тозығы жету, қатты тозу, тозып кету, 

тозып біту, тозу, бұзылу, бүліну：～的

家庭 тозған семъя. 

【破冰船】pòbīnchuán【зат】一 Мұз 

жарғыш кеме. 

【破财】pò∥cái【ет.】Қырсық шалу, 

пәле шалу, пәле жабысу, дәулеті 

шайқалу, бағы қайту, шығын тарту, 

шығындалу：～免灾  шығын шфқса 

апаттан сақтайды. 

【破产】 pò∥ chǎn【 ет.】① барлық 

байлығынан айрылу, күйреу：一场大火

使村上的许多农家破了产 бұл жолғы 

өрт ауылдағы көп шаруаларды 

байлығынан айырды . ② орындалмау, 

іске аспау, сәтсізболу ：计划～ жоспар 

іске аспады. 

【破钞】pòchāo【 ет.】 ақша жұмсау, 

қаржы шығару, шығындалу. 

【破除】 pòchú【 ет.】Аластау, жою, 

арылу：～迷信 соқыр сенімді жою. 

【破的】pòdì【ет.】Сөзді тауып айту, 

дәп басып айту, нысанаға дәл тигізу, 

тауып айту, дәп басу, үстінен түсу：一

语～  ьір сөзбен дәп басу. 

【破读】pòdú【зат】Түрлендіріп оқу. 
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【 破 读 字 】 pòdúzì 【 зат 】 жаңсақ 

оқылған әріп. 

【破费】pòfèi【ет.】Шығындалу, ақша 

жұмсау, ақша шығару, ақша кетіру, 

жұмсау, бөлу：不要多～，吃顿便饭就

行了  көп шығындалма, тамақ ішсек 

ғана болды. 

【 破 釜 沉 舟 】 pòfǔchénzhōuнар 

тәуекелге басу, тәуекел ету. 

【破格】pòɡé【ет.】①тосыннан, кенет, 

ерекше, айрықша; дәреже аттау, өлшем 

бұзу, қағидаға қарамау ： ～ 提 升 

тосыннан көтерілу 

（  жұмыстан  ）｜～录用  қағидаға 

қарамастан қабылдау. 

【 破 罐 破 摔 】 pòɡuànpòshuāiСол 

сүрінгеннен мол сүріну, сол сүрінген 

бетінен оңалмау, не болса сол болсын 

деу. 

【 破 坏 】 pòhuài 【 ет. 】 ① қирату, 

талқандау, ойрандау, шағу ：～桥梁 

көпірді қирату. ② бұзу, бүлдіру, дақ 

келтіру, ：～【 зат】誉  атағына дақ 

келтіру.③бұзу, бүліншілік салу：～协

定 келсімді бұзу｜～规矩 тәртіпті бұзу. 

【破获】pòhuò【ет.】①қылмысты ашу 

және қылмыскерді қолға түсіру. ②
әшкерелеу. 

【破解】 pòjiě【 ет.】①Сырын ашу, 

құпиясын ашу, түсінік беру, ттүсіндіру, 

шешу：～难题 қиын сүрақты шешу.②

Ұшықтау, аластау, арылту ： ～ 之 术 

ұшықтау әдісі. 

【破戒】pò∥jiè【ет.】①шариғат бұзу, 

парызбұзу, шариғат аттау, күнәлі болу.

②  қайта ішу, қайта тарту (темекі, 

арақты тастап кетіп қайта бастау), 

қайта бастау. 

【 破 镜 重 圆 】 pòjìnɡchónɡyuánқайта 

қауышу, қайта табысу （бөлініп кетіп 

табысқан ерлі-зайыптылар）. 

【破旧】 pòjiù【 сын】 Тозығы жету, 

әбден тозу, тозып біту：～衣服 тозығы 

жеткен киім. 

【 破 旧 立 新 】 pòjiùlìxīn Ескісін 

жоғалтып, жаңасын құру. 

【破句】pòjù【ет.】Үзіп оқу, кідіріп 

оқу. 

【破口大骂】 pòkǒudàmàжатып кеп 

боқтау, аузынан ақ ит кіріп көк ит шығу, 

жеті атасын жездей қақтау. 

【 破 烂 】 pòlàn ① 【 сын 】 Бүліну, 

бұзылу, шағылу, қирау：～不堪 әбден 

тозу.② (～儿 )〈口〉【 зат】 тозығы 

жеткен нәрсе. 

【破浪】pòlànɡ【ет.】(船只) толқын 

жару, кедергі талқандау：在急流中～前

进  қатты ағыста тоқын жарып алға 

тарту. 

【破例】pò∥lì【ет.】Салт бұзу, қағида 

бұзу, ереже бұзу, тәртіп бұзу. 

【破裂】pòliè【ет.】①жарылу, үзілу, 

айрылу, жарықшақтану, сызаттану, 

сызат тұсу, бұзу, атқылау, жару. ②

бұзылу, бұлыну, бұзылсу ： 谈 判 ～ 

келсім бұзылды . 

【破裂摩擦音】pòlièmócāyīn Үзілмелі 

ызың дыбыс. 

【破裂音】 pòlièyīn【 зат】Үзілмелі 

дыбыс. 

【破陋】 pòlòu【 сын】 Тозу, ескіру, 

көнеру, ескі, көне, тозған, тозық, 

жыртық：房屋～ тозған үй. 

【 破 落 】 pòluò ① 【 ет. 】 күйзелу, 

құлдырау, күйреу, азу, тозу, жұтау.②

【 сын】кедейлену, бағы таю, дәулеті 

қайту. 

【破落户】 pòluòhù 【 зат 】 Дәулеті 

шайқалған үй, бағы тайған үй, тозған 

шаңырақ, тозған кісі, жұтаған жан. 

【破谜儿】 pò∥mèir〈方〉【 ет.】

Жұмбақ ， жұмбақ айту. 

【破门】pòmén【ет.】①есік бұзу, есік 

шағу, қақпа қирату：～而入  есікті 

бұзып кіру. ② қақпадан доп кіргізу, 

қақпадан доп енгізу, доп кіргізу, доп 

енгізу, ұпай алу：～得分 доп кіргізіп 

ұпай алу. 

【破灭】 pòmiè 【 ет. 】 Орындалмау, 

үзілу, жүзеге аспау, селге кету, іске 

аспау. 

【破墨】pòmò【зат】Бояу сәйкестіру 

тәсілі, бояу сәйкестірушілік. 

【破伤风】pòshānɡfēnɡ【зат】Сіреспе. 

【 破 碎 】 pòsuì 【 ет. 】 ① ұсатылу, 

уақталу, ұнтақталу, ұсату, ұнтақтау, уату, 

ұсақ, ұнтақ, уақ ②  жыртылу, сүзілу, 

түтілу 

【 破 损 】 pòsǔn 【 ет. 】 Зақымдалу, 

бұзылу, бүліну, жыртылу. 

【破题】 pòtí【 зат】 Тақырып ашар 

(бәгу әдебиеті). 

【破题儿第一遭】pòtí·erdìyīzāoбірінші 

рет істелген нәрсені айтады. 

【破涕】 pòtì【 ет.】Жылауын қою, 

жылауын тоқтату, көз жасын тю：～为

笑  жылап тұрып күліп жіберу. 

【破天荒】pòtiānhuānɡ【ет.】  Алғаш 

рет, тұңғыш рет. 

【破土】pò∥tǔ【ет.】құрылыс бастау, 

жұмыс бастау. 

【 破 网 】 pòwǎnɡ 【 ет. 】 Қақпадан 

кіргізу, қақпадан енгізу, ұпай алу. 

【破五】pòwǔ (～儿 )【 зат】Көктем 

мерекесінің 5-күні, көктем мерекесінен 

соң. 

【破相】pò∥xiànɡ【 ет.】Бет-әлпеті 

бұзылу, түрі бұзылу, кескіні бұзылу, 

сымбаты бұзылу. 

【破晓】pòxiǎo【ет.】Таң сөгілу, таң 

ату, таң сіберлеу, таң рауандау, таң 

құлан иектену, таң саз беру：天色～таң 

ата бастау. 

【破鞋】 pòxié 【 зат 】 Бұзық әйел, 

зинақор әйел, салдақы қатын, жезөкше, 

салдақы. 

【破颜】 pòyán【 ет.】Күліп жіберу, 

жымың ету, күлмің қағу, жымың қағу. 

【破译】 pòyì【 ет.】识 ударып алу, 

шешіп алу, біліп алу, аудару. 

【破绽】 pòzhàn 【 зат 】 шикі жер, 

шикілік, кінәрәт,  кемістік, кемшілік, 

мүкіс. 

【破折号】pòzhéhào【зат】Сызықша, 

сызық белгісі (——). 

粕 pò 〈书〉 тұнба, қалдық, қоқым, 

үгінді|豆～ бқршақ тұнбасы. 

魄 pò. Аруақ, рух. 

【魄力】pòlì【зат】Өжет, батыл. 

 

pōu 

剖 pōu ① 【 ет. 】 Жару, есу, тілу, 

боршалау,сою, ашу, бұзу ： 解 ～ 

боршалау｜～腹 Ішін жару.②ажырату, 

саралау：～析 талдау жасау. 

【剖白】 pōubái【 ет.】 Сыр ақтару, 

ағынан жарылу, жайып салу. 

【剖腹】pōufù【ет.】Ішін жару：～自

尽 ішін жарып өлу. 

【剖腹藏珠】pōufùcánɡzhū 剖开肚子来

藏珍珠，比喻为物伤身，轻重倒置. 

【剖腹产】 pōufùchǎn 【 ет. 】 Кесер 

тілігімен туу. 

【剖宫产】pōuɡōnɡchǎn【ет.】  Кесер 

тілігімен туғызу. 

【 剖 解 】 pōujiě 【 ет. 】 талдау, 

саралау：～细密 жіңішкелікпен талдау 

жүргізу. 

【剖面】pōumiàn【зат】Қима, кесінді, 

кесік, тілік 

【剖视】pōushì【ет.】Кесінді көрінісі. 

【剖视图】pōushìtú【 зат】Қима бет 

сызбасы, қима бет көрінісі. 

【剖析】 pōuxī【 ет.】 талдау жасау, 

талдау. 

póu 

抔 póu 〈 书 〉 ① қолмен ұстау. ②

【 мөл. 】 мөлшерлік сөз, өлшем 

бірлік：一～土 бір уыс топырақ. 

掊 póu〈书〉①үліктей сору, сыпырып 

алу, сығып алу.②Ашу, қазу, алу, іске 

қосу. 

裒 póu〈书〉①жиналу, шоғырлану.②
Алып шығу, шығарып алу. 

【裒辑】 póují〈书〉【 ет.】 Топтау, 

құрастыру, жинау, жинақтау. 

 

pǒu 

掊 pǒu〈书〉①ұру, соғу, қағу.②жару, 

айыру. 

 

pū 

仆 pū  Екпетінін түсу,жер құшу：前～

后继  алды жер құшқанымен артынан 

жалғасады. 

扑 （ 撲 ） pū ① 【 ет. 】
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Атылу ,ұмтылу,бассалу,жабысу,：孩子

高兴得一下～到我怀里来   Балам 

қуанғанынан мені бассалды.③【ет.】

ұру,соғу,ұстау ； қағусабалау ： ～ 蝇 

шыбын ұру｜海鸥～着翅膀，直冲海空
шағала қанатын қағып,көкке көтерілді.

④ 〈 方 〉 【 ет. 】

еңбектеу,еңкеюүңілу：～在桌上看地图 

үстелге үңіліп қарита көру. ⑤ (Pū)

【зат】фамилияға қолданылады.. 

【扑鼻】pūbí【ет.】(气味)直扑鼻孔，

【сын】容气味浓烈：香气～｜玫瑰发

出～的芳香. 

【扑哧】pūchī【ел.】Мырс,пыс,пырс 

т.б еліктеуіш сөздер：～一笑 мырс етіп 

күлу｜～一声 пырс етіп，доптың желі 

шығып кетті. 

【 扑 打 】 pūdǎ 【 ет. 】

Ұру,соғу,сабалау ： ～ 蝗 虫  шегіртке 

сабалау. 

【 扑 打 】 pū·dα 【 ет. 】 Қағу,қағып-

сілку：～身上的雪花 үстіндегі қарды 

қағу. 

【 扑 跌 】 pūdiē ① 【 зат 】

Күресу,алысу,балуанға түсу.②【 ет.】
Екпетінен түсу,жалманынан 

түсу,омақасу：他脚下一绊，～在地上 

оның аяғы шалындыда екпетінен түсті. 

【扑粉】pūfěn【зат】Опа,далақ. 

【扑救】 pūjiù【 ет.】Өрт өшіру,өрт 

сөндіру. 

【扑克】pūkè【зат】Покер.[oker] 

【扑空】pū∥kōnɡ【ет.】 Орын сипап 

қалу,жер сипап қалу,құр қалу. 

【扑棱】 pūlēnɡ【 ел.】 Быр ету,пыр 

ету,дүр ету：～一声 ，飞起一只小鸟 

пыр етіп бір торғай ұша жөнелді. 

【扑棱】pū·lenɡ【ет.】抖【ет.】或张

开 Ашу,дірілдету：翅膀一～，飞走了 

қанатын дірілдетіп,ұшып кетті｜蘑菇～

开 像 一 把 小 伞  саңырыу құлақ 

ашылса,кішкене шатырға ұқсайды. 

【扑满】pūmǎn【зат】Теңге сақтайтын 

ыдыс,. 

【扑面】pūmiàn【 ет.】Аймалак：清

风～ салқын самал бетті аймалады. 

【 扑 灭 】 pū ∥ miè 【 ет. 】 ①

Құрту,жою：～蚊蝇  маса-шыбынды 

жою.②өшу,сөну,сөндіру：～大火  өрт 

сөндіру. 

【 扑 闪 】 pū·shαn 【 ет. 】 жарқырау, 

жайнау, ойнақтау：他～着一双大眼睛/ 

оның екі көзі жайнап тұр.. 

【扑扇】 pū·shαn〈方〉【 ет.】扑棱

(pū·lenɡ) Қағу,сабалау ： ～ 翅 膀 

қанатын қағу. 

【扑朔迷离】 pūshuòmílí  Жіп таға 

алмау, байыбына бара алмау,шытырман. 

【 扑 簌 】 pūsù 【 сын 】 Сора-

сора,сорғалау,тарам-тарам(көз 

жасы)：～～掉下眼泪 сора-сора болып 

жылыу. 

【扑腾】pūtēnɡ【 ел.】  Топ ету,күрс 

ету,дүрс ету：小王～一声，从墙上跳下

来 Сяу уаң дүр етіп,жерге құлап түсті. 

【扑通】pūtōnɡ【ел.】Дүңк ету,дүрс 

ету,шолпету,күмп ету：～一声，跳进水

里 күмп етіп суға секіріп түсті. 

铺（鋪） pū①Жазу,төсеу,салу；～床 

төсек салу｜～轨 релис төсеу｜～平道

路 жол тегістеу . 

【铺陈】 1pūchén【 ет.】①〈方〉

Тізу；орналастыру,қою,жазу：～餐具 

ыдыс аяқтардытізу. ②Егжей тегжейлі 

байымдау,саралай түсіндіру：～经过 

Болған істі егжей-тегжейлі байяндау. 

【铺陈】2pūchén〈方〉【зат】Көрпе-

жастық,төсек-орын. 

【 铺 衬 】 pū·chen 【 зат 】
Қиық,қиқым,жамау. 

【铺床】pū∥chuánɡ【ет.】Төсек салу. 

【 铺 垫 】 pūdiàn ① 【 ет. 】

Төсеніш,төсек：床上～了厚厚的褥子 

төсекке қалың көрпе төселді. 

【铺盖】pūɡαi【ет.】Төсеу,жазу：把草

木灰～在苗床上 шоп-шалаңды төсегіне 

төседі. 

【 铺 盖 】 pū·ɡαi 【 зат 】 Көрпе-

жастық,төсек-орын. 

【铺轨】pū∥ɡuǐ【ет.】Релс төсеу. 

【 铺 路 】 pū ∥ lù 【 ет. 】 ① Жол 

жатқызу,жол төсеу：～石 тас төсеу｜修

桥～ көпір жөндеп,жол жатқызу. 

【铺排】 pūpái①【 ет.】жайғастыру, 

орналастыру, ыңғайластыру, 

жөндестіру：大小事都～得停停当当 

Үлкен-кіші істің бәрін жайғастырып 

қойыпты.②【сын】铺张：～太过. 

【铺砌】 pūqì【 ет.】Төсеу, жатқызу, 

қалау：广场用方砖～  саябаққа төрт 

бұрышты кірпіш қалайсал . 

【铺设】pūshè【ет.】Төсеу, жатқызу, 

орнату, салу, әшекейлеу, жайғастыру, 

орналастыру. 

【铺天盖地】pūtiānɡàidì【сын】容声

势大，来势猛，到处都是. 

【铺叙】pūxù【ет.】铺陈 ға қараңыз 

【铺展】pūzhǎn【ет.】Жайылу, созылу, 

көсілу, шұбатылу：蔚蓝的天空～着一

片片的白云 көкпең-көк аспанда аппаө 

бұлттар созылып жатыр. 

【铺张】pūzhānɡ【сын】①Аспа-төк, 

көл-көсір, бей-берекет, төгіп-шашу：反

对 ～ 浪 费  бей-бірекет шашуға 

болмайды.② есірелеу,асыру：描写过

于 ～ ， 让 人 看 了 生 疑  өте асыра 

суреттепті,адамға күман ткғызады. 

【铺张扬厉】pūzhānɡyánɡlì Барынша 

үгіттеу. 

噗 pū 【 ел. 】 Пү, пүһ, тырс, т. 

Беліктеуіш сөз：～，一口气吹灭了灯 

Пү деп шамды үрлеп өшіріп тастады. 

【噗嗤】pūchī “扑哧” мағыналас. 

【噗碌碌】pūlūlū “噗噜噜” мағыналас. 

【噗噜噜】 pūlūlū【 ел.】Тырс-тырс, 

сырт-сырт, т.б Еліктеуіш сөз：一阵心

酸 ， 眼 泪 ～ 地 往 下 掉  жүрегім 

сыздап,жасым тырс-тырс етіп ағып 

кетті. 

【噗通】pūtōnɡ “扑通” мағыналас. 

潽 pū 〈 口 〉【 ет. 】 Сұйықтықтың 

арнасынан асып төгілуі,төгілу,асыу：

快关火，牛奶～出来了 отты өшір сүр 

шетінен төгіліп кетті. 

 

pú 

仆（僕）pú①жығылу, сүріну, етпетінен 

түсу, омақаса жығылу, жер құшу, шейт 

болу, құрбан болу②құл, малай, жалшы

③ ғарыбыңыз, қолыңыз, қарашаңыз, 

пақырыңыз. 

【仆从】 púcónɡ 【 зат 】 Қызметшы, 

малай, нөкер, даяшы, атқосшы, итәрші, 

қол шоқпар, тәуелді, бағынышты, 

жалынышты ： ～ 国 家  мемілекетке 

қызымет ету. 

【仆妇】púfù【зат】малай, күң. 

【 仆 固 】 Púɡù 【 зат 】 (Фамилмяға 

қолданылады). 

【仆仆】púpú【 сын】Арып-шаршау, 

шаршап-шалдығу, жол азабын шегу, 

жол соқты болу, шаршау, болдыру, 

бұрлығу, қажу. 

【仆人】púrén【 зат】指 Қызметшы, 

малай, жалшы. 

【仆役】púyì【зат】Малай. 

【 匍 匐 】 púfú 【 ет. 】 ① Еңбектеу, 

өрмелеу, жорғалау, жер бауырлап жү-

ру：～前进  Еңбектеп ілгерлеу｜孩子

们～在炕上画画儿 балалар жерде 

еңбектеп сурет сызып жүр. 

【匍匐茎】púfújīnɡ【зат】不 Сұлама 

сабақ, төселмелі сабақ, жер 

бауырламалы сабақ. 

莆 pú①莆田(Pútián)，Фу Жяндағы жер 

аты. 

【莆仙戏】púxiānxì【зат】Қытай Фу 

Жиян өлкесінің дәстүрлі театрі. 

【菩萨】pú·sà【зат】①бұрхан, әулие, 

құдай, тәңір, жасаған, жаратқан ②
есіркеушы, шапағатшы, жарлықаушы, 

қамқоршы, қормал, жанашыр. 

【菩提】pútí【зат】Түйсік, ой, сана, ой 

өрісі, ой-сана, сана-сезім.［bodhi］ 

【菩提树】pútíshù【зат】Әулие ағаш, 

шарапатты фикус ағашы, бодхи ағашы. 

脯 púТөс, төстік, төс ет. 

【 脯 子 】 pú·zi 【 зат 】

Үйрек,тауықтардың төс еті ： 鸡 ～ 

тауықтың төсі. 

【葡萄】pú·táo【зат】Жүзым. 

【葡萄干】 pú·táoɡān(～儿 )【 зат】
Мейіз. 

【葡萄灰】pú·táohuī【сын】Көкшыл 
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сұр түсті, көк сұр түсті, көкшыл сұр, 

көк сұр. 

【葡萄酒】 pú·táojiǔ【 зат】Жүзым 

арағы, жүзым шарабы, шарап. 

【葡萄胎】pú·táotāi【 зат】Көпіршік 

бала (іштегі), көпіршік жылбысқа. 

【葡萄糖】 pú·táotánɡ【 зат】Жүзым 

қанты, глюкөзә. 

【 葡 萄 紫 】 pú·táozǐ 【 сын 】 深
Қарақошқыл, күлгін, күлгіндеу. 

蒲-1pú①Қоға, қамыс, жеке . 

蒲 -2 Pú①Пу Жоу өлкесі.②【 зат】
фамилияға қолданылады.. 

【蒲棒】púbànɡ(～儿)【зат】Уілдірік 

(май қоғанның басы), жаңғақша. 

【蒲包】púbāo(～儿)【зат】①Қоға қап, 

қоға қапшық, қоға дорба. 

【蒲草】púcǎo【зат】香①қоға сабағы, 

қамыс, жөке, қоға ②  жапон меруерт 

гүлі, меруертгүл. 

【蒲墩】 púdūn(～儿 )【 зат】 Қоға 

жапырағынан жасалатын,ауылда 

істетілетін орындық. 

【蒲公英】púɡōnɡyīnɡ【зат】Тозғанақ, 

бақбақ. 

【蒲节】 PúJié 【 зат 】 Қияқ күріш 

мерекесі. 

【蒲剧】pújù【зат】Шан Ши өлкесінің 

дәстүрлі театрның бір түрі. 

【 蒲 葵 】 púkuí 【 зат. 】   «қытай 

ливистонасы» (Livistona chinensis Mart.,  

пальманың бір түрі). 

【蒲柳】púliǔ【зат】Сары тал, әлжуаз, 

дәрменсіз, нәзік. 

【蒲绒】púrónɡ【зат】Қоға уілдірігі. 

【蒲扇】 púshàn(～儿 )【 зат】 Қоға 

желпуіш, жөке желпуіш. 

【蒲式耳】 púshì’ěr【 мөл. 】 Бушел 

(сиымдылық өлшем бірлігі) ［ Ағл : 

bushel］ 

【蒲团】 pútuán【 зат】Қоға бөстек, 

жөкебөстек. 

璞 pú①Қас тасы, асыл тас, жарқырауық 

тас. ② (Pú) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.. 

【 璞 玉 浑 金 】 púyùhúnjīnАсылзат, 

асылзада, қас сұлу, табиғи сұлу, 

кіршіксіз, пәк, таза. 

镤（鏷）pú【зат】Металдық элемент 

Pa(protactinium). 

濮 Pú ① Ежелгі су аты ， қазіргі 

хынандағы жер аты. ② 【 зат 】
фамилияға қолданылады.. 

【濮阳】Púyánɡ【зат】①Хы Нандағы 

жер аты.②фамилияға қолданылады.. 

 

pǔ 

 

【朴厚】pǔhòu【сын.】 қарапайым. 

【朴陋】pǔlòu【сын.】 ақкөңіл, ашық. 

【朴实】 pǔshí【 сын】①  шынайы, 

қарапайым. ②  әділетті, ақжарқын. ③ 

салмақты, адал, реалды. 

【朴素】pǔsù【сын】①  қарапайым, 

көзге басылмайтын.②  ысырапсыз.③
бөсілмеу, орынды. 

【朴学】pǔxué【зат.】 ең қарапайым, 

негізгі білім. 

【朴直】 pǔzhí【 сын.】  әділетті әрі 

бетке айтқыш. 

【 朴 质 】 pǔzhì 【 сын. 】  ашық, 

ақжарқын. 

圃 pǔ 菜～  бақша｜苗～  тәлімбақ｜

花～ гүлзар. 

浦 pǔ① өзен, көлдің жағасы, жағалау.②

(Pǔ)【зат】фамилияға қолданылады.. 

普 pǔ①кең тараған, әмбебап；жалпы, 

жан жақты. ② (Pǔ)【 зат】фамилияға 

қолданылады.. 

【普遍】pǔbiàn【сын.】 әмбебап：～

现象 кең тараған құбылыс. 

【普查】pǔchá【ет.】  жалпы зерттеу, 

іздеу：人口～ халық санағы｜地质～ 

геологиялық іздеу. 

【普度】pǔdù【ет.】 қоғамдық құтқару. 

【普洱茶】pǔ’ěrchá【зат.】 қытайлық 

шайдың түрі. 

【普法】pǔfǎ【ет.】 заң білімін тарату. 

【普惠制】pǔhuìzhì【зат.】  жалпыға 

бірдей преференция жүйесі. 

【普及】pǔjí【ет.】① қамту：健身操

已 ～ 全 国  дене шынықтыру 

жаттығулары бүкіл мемлекетті қамтиды.

② таралу ： ～ 卫 生 常 识 гигиена 

таратудың негізгі білім, 在～的基础上

提高. 

【普及本】 pǔjíběn【 зат.】  жалпыға 

тиісті, өзекті баспа. 

【普教】pǔjiào【зат】жалпыға ортақ 

білім：～系统  жалпыға ортақ білім 

жүйесі. 

【普快】pǔkuài【зат.】 адам таситын 

жүрдек пойыз, экспресс. 

【普米族】 Pǔmǐzú 【 зат.】  Қытай 

халық республикасындағы қытай емес 

ұлттар. 

【普天同庆】pǔtiāntónɡqìnɡ жалпыға 

бірдей қуаныш, жабылып тойлау. 

【普通】 pǔtōnɡ 【 сын. 】  жалпыға 

бірдей, кәдімгі：～人  азамат, ～劳

【 ет.】者  қызметкер, 这种款式很～ 

сәннің мына үлгісі жалпыға бірдей 

болып табылады. 

【普通话】pǔtōnɡhuà【зат.】 путунхуа, 

қытайлық жалпыұлттық әдеби тіл. 

【 普 通 教 育 】 pǔtōnɡjiàoyù жалпы, 

негізгі білім. 

【普通邮票】 pǔtōnɡyóupiào бәріне 

ортақ пошта маркасы. 

【普选】pǔxuǎn【ет.】 жалпыға бірдей 

етіп сайлау. 

【普照】pǔzhào【ет.】  жарық түсіру, 

айқын ету：阳光～大地 Күннің нұры 

бүкіл Жер бетіне жарық шашады. 

溥 pǔ①〈书〉өте үлкен,ауқымды .②

〈书〉қамту, таралу.③(Pǔ)【зат】адам 

тегі. 

谱（譜）pǔ①ауқым, шектер, өнегелі 

сан; шегінде; шамалы ： 年 ～ 

хронология. ② 画 ～ сурет дәптер, 

кескіндеме жайлы кітап 棋～шахмат 

ойынын үйрететін оқулық.③【 зат】

歌 ～ ноталар, 乐 ～ нота дәптері. ④

【ет.】 把这首诗～成歌曲 мына өлең 

жолдарына әуен жазу сіттілікпен 

аяқталады.⑤(～儿)【зат.】 他做事有～

儿  оның қызметішамалап жобаланған, 

心里没个 жан дүниесінде ешбір жүйе 

жоқ.⑥(～儿)【зат.】 摆～ масаттану, 

әлдеқандай болу. 

【谱表】 pǔbiǎo【 зат.】  ноталарды 

қоятын құрылғы. 

【谱牒】pǔdié〈书〉【зат.】  шежіре 

кітап. 

【谱号】pǔhào【зат.】 музыкалық кілт. 

【谱系】pǔxì【зат】① генеологиялық 

тізбек, әулет шежіресі.②  белгілі бір 

өзгерістерге ұшырап, жүйеге келі деген 

мағынада. 

【谱写】 pǔxiě 【 ет. 】  әуен жазу, 

композиторлықпен айналысу：～下可

歌可泣的壮丽诗篇 керемет, ұлы өлең 

жлдарына әуен жазу. 

【谱子】pǔ·zi【зат.】 нота. 

氆 pǔ［氆氇］(pǔ·lu)【зат.】 тибеттік 

(үнді) мауыт. 

镨 （ 鐠 ） pǔ 【 зат. 】  празеодим 

(хим.элемент, таңбасы- Pr) (латын.: 

praseodymium) 

蹼 pǔ 【 зат. 】  суда жүзу үшін 

көмектесетін жарғақтар. 

【蹼泳】 pǔyǒnɡ【 зат.】  спорт түрі, 

жүзіп жарысу. 

 

pù 

 

铺 1（鋪、舖）pù(～儿) мөлшер сөз：

肉～ет сататын дүңгіршек, 杂货～儿 

бакалея, ұсақ түйек сататын жер. 

铺 2（鋪、舖）pù【зат】床～кіреует. 

【 铺 板 】 pùbǎn 【 зат. 】  жатуға 

қолданылатын тақтайшалар. 

【 铺 保 】 pùbǎo 【 зат. 】  сауда 

кәсіпорынның кепілдемесі. 

【铺底】pùdǐ【 зат】①  сауда мүлкі 

және дүкен.② дүкенді жалға алғандағы 

немесе бергендегі кепілдік. 

【铺户】pùhù【зат.】 сауда дүңгіршегі, 

дүкен. 

【 铺 面 】 pùmiàn 【 зат. 】  сауда 

орталығының қасбеті：沿街～装修一

新. 

【 铺 面 房 】 pùmiànfánɡ 【 зат. 】 

дүкеннің бөлмесі. 

【铺位】pùwèi【зат.】 жататын орын 

(мысалы, пойыздағы кіреует). 

【铺子】pù·zi【зат.】 дүкен. 
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堡 pù  қалашық, төбешік. 

暴 pù〈书〉 қатыгез, мазасыз, кенет. 

瀑 pù сел, құйын, қатты жаңбыр. 

【瀑布】pùbù【зат.】 сарқырама. 

曝 pù〈书〉 кептіру (Күнге кептіру). 

【曝露】pùlù〈书〉.【ет.】 таза ауада 

болу, ашық аспан астында болу：～于

原野之中  егін алқабының ортасында 

ашық аспан астында тұру. 

【 曝 晒 】 pùshài 【 ет. 】 құрғату, 

кептіру：经过夏季烈日～  /жаз келіп, 

күннің нұры жерді құрғатып жіберді 

 

Q 

 

qī 

 

七 qī①【сан.】 жеті, жетеу.～年 жеті 

жыл, ～个人一起 жетеуі, ～～四十九

жеті жердегі жеті қырық тоғыз. ②

【 зат 】  жетісін беру (адам қайтыс 

болғаннан кейін)  3 (Qī) 【 зат 】
фамилияға қолданылады.  

【七…八…】qī…bā жеті...сегіз. 

【七步之才】qībùzhīcái ақындық өнері 

бар дарынды адам〖煮豆燃萁〗. 

【七彩】qīcǎi【зат】 негізгі жеті түс 

(қызыл, тоқсары, сары, жасыл, көгілдір, 

көк, күлгін). 

【七古】 qīɡǔ【 зат】  әр сөйлемнің 

жазылуының жеті түрлі үлгісі〖古体

诗〗. 

【七绝】 qījué【 зат】  жеті сөзден 

тұратын өлең шумағы〖绝句〗. 

【七老八十】qīlǎobāshí 70-80 жастағы 

қария. 

【七律】 qīlǜ 【 зат 】  жеті сөзден 

құралған, сегіз тармақтан тұратын өлең 

шумағы〖律诗〗. 

【七七】 qīqī 【 зат 】  жетісі (адам 

қайтыс болғаннан кейін өткен бір апта). 

【七巧板】 qīqiǎobǎn 【 зат 】  жеті 

бөліктен тұратын құрастырғыш 

(басқатырғыш) ойыншық. 

【七窍】qīqiào【зат】 адам бойындағы 

жеті тесік (көздер, ауыз, құлақтар, 

танау тесіктері). 

【七窍生烟】qīqiàoshēnɡyān ашулану, 

зығырданы қайнау. 

【七情】qīqínɡ【 зат】  адамың жеті 

түрлі көңіл күйі, сезімдері (қуаныш, 

ашу, өкініш, қорқыныш,махаббат, жек 

көру, құмарлану). 

【七情六欲】qīqínɡliùy жеті түрлі сезім 

мен алты құмарлық〖六欲〗. 

【 七 十 二 行 】 qīshí’èrhánɡ 

кәсіпкерліктің түрлері (қолөнершілік, 

сауда, жер өңдеу). 

【七夕】qīxī【зат】 Қытайдағы әулие 

Валентин күні, жетінші шілдеде Ай 

күнтізбесі бойынша «сүт жолымен» бір 

бірінен айырылған «сиыршы» мен 

«Тігінші» шоқ жұлдздарының 

кездесетін күні. 

【七弦琴】qīxiánqín【зат】 жеті ішекті 

цитра (музыкалық аспап). 

【七项全能】qīxiànɡquánnénɡ;  

【七言诗】qīyánshī【зат】 жеті сөзді 

тақпақ. 

沏 qī 【 ет. 】 (суға байланысты 

қолданылады)：～茶 шай шығару. 

妻 qī 妻子 (qī·zi) жұбай：夫～ ерлі 

зайыптылар, 未婚～қалыңдық, ～离子

散 ажырасу, отбасы құлдырауы, ～儿老

小 бүкіл отбасы. 

【妻弟】qīdì【зат】 балдыз. 

【妻儿老小】qīérlǎoxiǎo жасы да,кәрісі 

де; бүкіл отбасы. 

【妻舅】qījiù【зат】 қайын аға. 

【 妻 离 子 散 】 qīlízǐsàn отбасының 

құлдырауы. 

【妻室】qīshì〈书〉【 зат】  зайыбы, 

әйелі, жары, жұбайы. 

【妻小】qīxiǎo【зат】 қатын бала/шаға. 

【妻子】qīzǐ〈书〉 жанұя. 

【妻子】qī·zi【зат】 отбасы. 

柒 qī①【 сан.】  жеті.② (Qī)【 зат】 

фамилияға қолданылады. 

栖 qī ： ～ 息  мекен ету, 两 ～
қосмекенділер. 

【栖居】qījū【ет.】 мекен ету, тұру. 

【栖身】qīshēn【ет.】 баспана ету：无

处～ паналйтын жер болмау, ～之所. 

【 栖 息 】 qīxī 【 ет. 】  мекен ету 

(жануарларға тиісті). 

【栖止】qīzhǐ〈书〉【ет.】 үзіліс жасау, 

тоқтап демалу. 

桤 qī【зат】 ци (ағаштың атауы)：～林 

ци ағашы. 

【桤木】qīmù【 зат】  (өсімдік түрі) 

ольха, қайыңтектес  ағаш. 

郪 Qī әулет атауы. 

凄 qī① салқын, суық：风雨～～суық 

жел араласқан жауын.②～凉 қайғыру, 

қапалану～清  көңілсіз, салқын жүзді.

③ ～ 然  қайғылы, ～ 切  суық әрі 

қайғылы. 

【凄惨】qīcǎn【сын】 қайғыру, ～地叫

喊 қайғы мен шарасыздықтан айқайлау. 

【凄恻】 qīcè〈书〉【 сын】  налу, 

қапалану ： 缠 绵 ～ жабысып қалған 

қайғы. 

【凄楚】qīchǔ〈书〉【сын】 көңілсіз 

болу：～的目光 мұңды жанар. 

【凄怆】qīchuànɡ〈书〉【сын】 мұңаю. 

【凄风苦雨】qīfēnɡkǔyǔ қатты жел мен 

жауын шашындар, ауыр кезеңдер. 

【凄风冷雨】qīfēnɡlěnɡyǔ凄风苦雨. 

【凄苦】qīkǔ【сын】 мұңды：表情～

мұңаю, ～的岁月 қайғылы уақыт. 

【 凄 冷 】 qīlěnɡ 【 сын 】 ① аязды, 

суық：～的夜晚 аязды кеш.②内心十

分～ жүрегінде жылуы жоқ. 

【 凄 厉 】 qīlì 【 сын 】  зарлы, 

ащы(дыбысқа байланысты)：～的喊叫

声  ащы дауыспен шақыру, 风声～ 

желдің қатты соғып ұлуы. 

【凄凉】 qīliánɡ【 сын】①  бөстекі, 

жұтаң：残垣断壁，一片～.② қайғыру, 

зарлау：身世～қайғылы ғұмыр, ～的岁

月 зарлы кезеңдер. 

【凄迷】qīmí〈书〉【сын】① шытулы. 

жабыраңқы ： 月 色 ～  Айдың суық 

сәулесі. ②  қапалану ： 神 情 ～ 

жабырқаулы көңіл күй,. 

【 凄 切 】 qīqiè 【 сын 】  суық әрі 

қайғылы：寒蝉～ үсіген күзгі цикада. 

【凄清】qīqīnɡ【сын】① салқын：～

的月光  Айдың суық жарығы, 秋景～ 

күздің мұңды пейзажы. ②  қайғылы, 

мұңды：琴声～ мұңды сарын. 

【 凄 然 】 qīrán 〈 书 〉【 сын 】 

қамықтырғыш, назалы ： ～ 泪 下 

мұңайып жылау. 

【凄婉】qīwǎn【сын】① нәзік, мұңды 

(әуенге байланысты айтылған).② ～的

笛声 сызылта ысқыру. 

【 凄 惘 】 qīwǎnɡ 【 сын 】  мұңаю, 

сағыну ： 内 心 ～  шын жүрекпен 

сағыну, ～之情 мұңаю. 

萋 qī[ 萋 萋 ](qīqī) 〈 书 〉【 сын 】 

жайқалған, қаулаған ： 芳 草 ～ 

жайқалып өскен хош иісті шөп. 

桼 qī〈书〉同 ағаштың түрі. 

戚 -1qī ①  туысқандар, ағайын 

бауырлар ： ～ 谊 туыстық қарым 

қатынас, ～友 достық қарым қатынас.

②(Qī)【зат】 фамилияға қолданылады. 

戚-2 qī мұңаю, қапалану：哀～ қайғыру, 

休～相关 қайғыда да,қуанышта та бірге 

болу. 

戚-3 qī көне дәуірдегі қару түрі, балта. 

期 qī① белгіленген уақыт：定～ күнді 

белгілеу, 限～  мерзімді шектеу, 到～

белгіленген уақыттың келуі. ② уақыт 

аралығы, мерзім：学～  оқу мерзімі,

假 ～  демалыс, 潜 伏 ～  жасырын 

кез/мерзім. ③ мөлшер сөз (уақытқа 

байланысты).④келісілген уақыт：不～

而遇  күтпеген жерден кездесу.⑤～待 

үміт, сенім, |～望 үміттену, арқа сүйеу. 

【 期 待 】 qīdài 【 ет. 】  үміттену, 

күту；～着你早日学成归来. 

【期房】 qīfánɡ【 зат】  белгілі бір 

уақытқа жалға берілген пәтер. 

【 期 货 】 qīhuò 【 зат 】  арнайы 

сұранысқа иеленген тауар. 

【期价】qījià【зат】 келісілген баға. 

【期间】qījiān【зат】 уақыт аралығы, 

мерзім,кезең：农忙 уақыт науқаны, 春

节～Жаңа жыл кезі (қытайлық күнтізбе 

санағы бойынша), 抗 战 ～  жапон 

агрессияшыл саясатына қарсы соғыс 
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кезеңі. 

【 期 刊 】 qīkān 【 зат 】  мерзімдік 

басылым. 

【期考】 qīkǎo 【 зат 】  семестрлік 

емтихан. 

【 期 满 】 qīmǎn 【 ет. 】  мерзімнің 

таусылуы ： 任 职 ～  қызмет істеу 

мерзімінің аяқталуы, 服 刑 ～ бас 

бостандығынан айырылу кезеңінің 

бітуі. 

【期末】qīmò【зат】 қорытынды кезең, 

семестр соңы ：～ 总复习  семестр 

соңында бүкіл өткенді қайталау. 

【期盼】qīpàn【ет.】 күту：～你们早

日归来 сендерді ерте келеді деп күттім. 

【 期 票 】 qīpiào 【 зат 】  вексель, 

қарыздық қолхат. 

【 期 期 艾 艾 】 qīqīài’ài кекештену 

(мысалы, көңіл күйге немесе 

эмоцияларға байланысты). 

【期求】 qīqiú【 ет.】  ұмтылу, қол 

жеткізу：无所～ мақсат ететін ешнәрсе 

жоқ. 

【期市】 qīshì【 зат】①  қарқынды 

сауда мен мәмілелер жүргізетін базар.

②тауардың нарықтағы бағасы. 

【 期 望 】 qīwànɡ 【 ет. 】  үміттену, 

аңсау：～这条铁路早日建成通车 

мынау темір жол тезірек іске қосылса 

деп үміттенемін, 决不辜负大家的～
көпшіліктің үмітін әрқашан да ақтай 

біл. 

【期望值】qīwànɡzhí【зат】 үміт. 

【期限】qīxiàn【зат】 шектеулі мерзім, 

соңғы кезең ： ～ 很 短  уақыт өте 

тығыз, ～三个月  мерзім үш аймен 

шектеулі, 限你五天～ сенің бес күндік 

мерзімің бар, ～快到了 уақыт таяп 

қалды. 

【期许】qīxǔ〈书〉【ет.】 үміттену：

有负师长～ командирге барлығы үміт 

артады. 

【期颐】qīyí〈书〉【зат】 жүз жылдық 

кезең, ғасыр кешкен қария. 

【期于】qīyú〈书〉 мақсатқа ұмтылу, 

сеніммен алға жылжу ： ～ 至 善 

жақсылыққа ұмтылу. 

【 期 中 】 qīzhōnɡ 【 зат 】  аралық, 

уақытша：～考试 аралық емтихан. 

【期终】qīzhōnɡ【 зат】  соңы, аяғы, 

бітуі. 

欺 qī ① алдау, арбау ： 自 ～ ～ 人 

өзгелерді де, өзін де алдау, 童叟无～ 

мұнда үлкенді де кішіне де алдамайды.

②ренжіту, кемсіту, келеке ету：仗势～

人 өзінің мәртебесін пайдаланып 

өзгелерді кемсіту, ～人太甚  шамадан 

тыс адамдарды ренжіту. 

【欺负】qī·fu【ет.】 мазақтау, кемсіту, 

арбау：～人 адамды келеке ету, 受尽～ 

мазаққа қалу. 

【欺行霸市】qīhánɡbàshì қызметкерді 

өзінің қызмет аясы зеріктіру. 

【欺哄】qīhǒnɡ【ет.】 өтірік айту：这

话只能～三岁小孩儿  мына сөздермен 

үш жасар баланы ғана алдауға болады. 

【 欺 凌 】 qīlínɡ 【 ет. 】  кемсіту, 

ренжіту：～百姓  қарапайым халықты 

ренжіту. 

【欺瞒】qīmán【ет.】  айланы асыру, 

алдау. 

【欺蒙】qīménɡ【ет.】 өтірік айту：不

许 用 虚 假 广 告 ～ 客 户  сатып 

алушыларды еліктіру үшін жалған 

жарнама шығаруға тыйым салу . 

【欺骗】qīpiàn【ет.】 алдап кету：～

社会舆论 көпшіліктің пікірін адастыру, 

алдау. 

【欺辱】qīrǔ【ет.】 тіл тигізу, масқара 

ету：受尽～ әбден ұятқа қалу. 

【欺软怕硬】 qīruǎnpàyìnɡ әлсіздерге 

күш көрсетіп, күштілерден қорқақтау. 

【欺上瞒下】qīshànɡmánxià басқармаға 

өтірік айтып, қол астындағыларды 

алдап\арбау. 

【欺生】 qīshēnɡ 【 ет. 】①  біреуді 

кемсіту, мазақ ету.② асау：这马～，我

使唤不了  мынау ат асау екен, мен 

тоқтата алмай жатырмын. 

【 欺 世 盗 【 зат 】】 qīshìdàomínɡ 

көпшілікті адастыру арқылы жалған 

даңққа ие болу. 

【欺侮】qīwǔ【ет.】 кемсіту, қорлау：

备受～  әбден қорлану, ～弱者  әлсіз 

адамды кемсіту. 

【欺压】qīyā【ет.】 жәбірлеу：～百姓 

халықты жәбірлеу, 受 尽 ～  әбден 

мазасын алу. 

【欺诈】 qīzhà【 ет.】  алаяқтықпен 

айналысу. 

攲 qī〈书〉еңкею：～斜 шатқал, ～侧 

қисаю, сүйену. 

欹 qī同 иілген, бір жаққа қисайған. 

蛣 qī[蛣蜣](qīqiānɡ)【зат】 қара қоңыз. 

缉 qī【ет.】 тігу, тоқу, жинақтау：～边

儿  бүктеу, қаптау, ～鞋口  аяқ киім 

әшекейін тігу. 

嘁 qī ①  құбыжық (ертеде адамдар 

жын\шайтандардан сақтану үшін, 

беттеріне қорқынышты құбыжықтың 

маскасын киіп, оларды қуатын). ②

〈书〉 ұсқынсыз, бет әлпеті жаман, 

қорқынышты. 

【 嘁 哩 喀 喳 】 qī·likāchā 【 сын 】 

қарапайым әрі іскер. 

【嘁哩喀嚓】qī·likāchā同“嘁哩喀喳”. 

【 嘁 嘁 喳 喳 】 qīqīchāchā 【 ел. 】 

шыңғырып, шіңкілдеп. 

漆 qī①【зат】 лак (сұйық бояғыш зат).

②【ет.】 лакпен сырлау：把大门～成

红色的  қақпаны қызыл түске бояу 

сәттілікке алып келеді.② (Qī)【 зат】 

адам тегі. 

【漆包线】 qībāoxiàn【 зат】  электр 

тоқтарын лактап, оқшаулау. 

【 漆 布 】 qībù 【 зат 】  линолеум, 

клеенка. 

【漆雕】 qīdiāo 【 зат 】①  ағаштан 

кесіліп жасалған заттар. ② (Qīdiāo) 

адамның тегі. 

【漆工】 qīɡōnɡ【 зат】①  ағаштан 

жасалған, сырланған бұйымдар.② ұста. 

【漆黑】 qīhēi【 сын】  қап қара,тас 

қараңғы：～的头发 қап қара шаш, ～的

夜  қараңғы түн, 洞内一片～  үңгірдің 

іші тас қараңғы. 

【漆黑一团】qīhēiyītuán① қара түнек.

②көргенсіз, тәрбиесіз. 

【漆匠】 qī·jiɑnɡ 【 зат 】  суретші, 

сырлаушы адам. 

【漆皮】qīpí(～儿)【зат】  өңделген, 

сырланған тері. 

【 漆 器 】 qīqì 【 зат 】  лакталған 

бұйымдар.Сырланған ыдыс. 

【漆树】qīshù【зат】 сумах, ағаштың 

бір түрі.Субтропикалық белдеуде 

өсетін, жапырақтары үшкір әрі мәңгі 

жасыл өсімдік. 

蹊 qī[蹊跷](qīqiāo)【сын】 анайы, бір 

түрлі, өзгеше：这件事来得有点～ 

мынау іс шамалы бір түрлі жолмен 

шешілді . 

qí 

亓 qí【зат】фамилияға қолданылады. 

【亓官】 Qíɡuān 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

齐-1qí①【сын】 ықтиятты, дұрыс：队

伍排得很～  әскерлер дұрыс саппен 

түзелген.②【ет.】  біркелкі биіктікке, 

деңгейге қол жеткізу：水涨得～了岸 

судың деңгейі бірқалыпты көтерілуде.

③【 сын】  бірдей, бірсарынды：～

【 зат】  атақ дәрежесі бірдей, бірдей 

танымал, 人心～ салмақты көңіл күй.④

【 үс. 】  бір мезгілде ： 百 花 ～ 放 

өнердегі әр саланың тәуелсіз дамуып 

жетілуі, 并驾～驱  бір қатарда, бір 

дәрежеде тең болу, |男女老幼～【ет.】

手  кәрісі мен жасы, әйел мен ері 

барлығы жұмыла жұмыс істеу. ⑤

【сын】 толық, түгел：东西预备～了 

шығыс мен батыс түгел дайындалды, 

人还没有来～ әлі ешкім келмеді, 钱都

凑～了  бүкіл ақша жиналды.⑥【сөз 

алд. 】  ～着根儿剪断  тамырымен 

жұлып тастау, ～着边儿画一道线 

барлығы жоспар бойынша болу. ⑦ 

ерітінді, қоспа：锰镍铜～ никель мен 

қола ерітіндісі. 

齐 -2 Qí ①  қазіргі Шаньдунь 

провинциясының жерін мекендеген Ци 

династиясы. ② 【 зат 】  династия.a) 

оңтүстік Ци.b)солтүстік Ци.③【зат】 

адамның тегі 

【齐备】qíbèi【сын】 түгел бар болу, 

толығымен дайын болу ： 货 色 ～ 
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тауардың болуы, 行装～，马上出发 

әскери жарақтар толығымен дайын 

болғаннан кейін, атпен жөнелтілді. 

【齐步走】qíbùzǒu адымдап жүру. 

【 齐 唱 】 qíchànɡ 【 ет. 】  бір топ 

адамның әндетуі, шырқау, өлең айту. 

【齐齿呼】qíchǐhū【зат】 ырғақ. 

【 齐 楚 】 qíchǔ 【 сын 】  ұқыпты, 

жинақы：衣冠～  сықайып, тиянақты 

киінген. 

【齐东野语】Qídōnɡyěyǔ шығыс Ци 

бұқара халқының әңгімелері (өсек, 

жалған сөз). 

【齐墩果】 qídūnɡuǒ【 зат】  зәйтүн 

ағашы. 

【齐集】qíjí【ет.】 жинақталу：各国

朋 友 ～ 北 京  барлық достық 

қатынастағы мемлекеттер Пекинде бас 

қосты. 

【齐眉穗儿】qíméisuìr【 зат】  кекіл 

шаш. 

【齐【 зат 】 qímínɡ 【 ет. 】  бірдей 

даңққа ие болу：唐【ес.】诗人中，李

白与杜甫～ Тан дәуірінде Ли Бай мен 

Ду Фу ақындары бірдей атақты болды. 

【齐全】qíquán【сын】  толық болу, 

түгел ：商品～ тауардың түгел болуы, 

门类～ бөлімшелердің толық болуы, 功

能～ толығымен шебер болу. 

【齐声】qíshēnɡ【үс.】 бір дауыспен, 

хормен：～歌唱 хормен ән айту, ～高

呼口号 ұран, үндеулерді бір дауыстап 

айқайлау. 

【齐刷刷】qíshuāshuā(～的 )【сын】 

өте ұқыпты：地里的麦子长得～的 жол 

бойында бидай тізіліп өсіп тұр, 接受检

阅的队伍～地前进  барлаушы әскер 

түзу саппан алға қарай басты. 

【齐头并进】qítóubìnɡjìn бірдей жүру, 

бір саппен, бір қатармен. 

【齐心】 qíxīn【 сын】  тату, бірлігі 

бар：～协力 жұмыла жұмыс істеу, 只要

大家～了 барлық адам тату болды. 

【齐心协力】qíxīnxiélì жұмыла жұмыс 

істеу：大家～抗击洪涝灾害  табиғат 

апаты, топан сумен барлық адам 

жиналып жұмыла күресті. 

【齐整】qízhěnɡ【 сын.】  тиянақты, 

ұқыпты：公路两旁的杨树长得很～ 

трассаны бойлай екі жақтан теректер 

тізіліп өсіп тұр.. 

【齐奏】 qīzòu【 ет.】  әнді хормен 

шырқау. 

祁 Qí① Аньхой провинциясының үлкен 

қақпасы. ② ～ 剧  Циян операсы. ③

【зат】фамилияға қолданылады. 

圻 qí①шекара.② (Qí)【 зат】 аданың 

тегі. 

芪 qí астрагал, шөптессін өсімдік. 

岐 qí①岐山(QíShān) таудың атауы.② 

дұрыс емес, қате. ③ (Qí) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【岐黄】qíhuánɡ【зат】 емші, емдеу. 

其 -1qí①【 ес.】  адамға байланысты 

айтылатын есім сөз：各得～所  әркім 

өзінің орнын тапты, 自圆～说  өзінің 

айтқанын талдау, ақталу.②【ес.】 өздік 

есімдік：促～早日实现 осының тезірек 

іске асуына атсалысу, |不能任～自流 

барлығын бетімен жіберуге болмайды.

③【ес.】  сілтеу есімдігі：查无～事 

мына жұмысты тексер, 不 厌 ～ 烦 

шыдамды. табандылық. ④ 【 ес. 】 

болжау есімдігі：忘～所以 қуаныштан 

басы айналу.⑤ (Qí)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

其 -2qí 〈书〉【 үс.】① риторикалық 

сұрау：岂～然乎 ? Расында да солай 

ма?|～奈我何? Маған қарсы не істей 

алады? ② бұйрақ райы ：子～勉之 

балалар тырысып еңбек етсін! 

其-3qí жұрнақ. 

【 其 次 】 qícì 【 ес. 】 ① екіншіден, 

сонымен қатар, келесі：他第一个发

言，～就轮到了我 бұл бірінші ой, енді 

екеншісін қарастырайық. ② ұсақ, 

қосалқы, қосымша：内容是主要的，

【 сын】式还在～  мазмұны негізгі 

болып келеді, ал оның формасы 

қосымша деп танылады. 

【其间】qíjiān【зат】①соның ішінде, 

бұл аралықта：～定有缘故  осының 

ішінде міндетті де негізгісі өткенмен 

байланысты.②бір мерзім, цикл, уақыт 

аралығы：离开学校已经好几年了，

这～，他在科学研究上取得了显著成绩 

мектеп бітіретін уақыт та келіп жетті, 

оның мектептегі жетістіктері айқын 

болды. 

【 其 貌 不 扬 】 qímàobùyánɡ көзге 

ілінбейтін, ұсқынсыз. 

【 其 实 】 qíshí 【 үс. 】 шынында, 

расында, негізінде：这个问题从表面上

看似乎很难，～并不难  бұл мәселе 

сырт көзге шиеленімкен болып көрінеді, 

ал расында да бұл ондай қиын емес. 

【其他】qítā【ес.】 өзге, басқасы：今

天的文娱晚会，除了京剧、曲艺以外，

还 有 ～ 精 彩 节 目 бүгінгі 

шығармашылық кеште Пекин 

операсынан басқа да тамаша көріністер 

бар. 

【其它】qítā 同  өзге, басқа (ғаламзат 

есімдерге байланысты). 

【其余】qíyú【ес.】қалғаны, басқасы, 

артығы：除了有两人请假，～的人都到

了  екі адамды санамағанда, 

қалғандарының еңбек демалысын 

сұрайтын кезі келді. 

【其中】qízhōnɡ【зат】 сонымен қатар, 

соның ішінде：不知～奥妙  осының 

ішіндегі құпияныбілмеймін, 气象站一

共 五 个 人 ， ～ 三 个 是 新 来 的 

метереологиялық станциядағы бес 

адамның ішіндегі үшеуі, жаңадан 

келгендер. 

奇 qí ①  сирек кездесетін, ерекше, 

оғаш ： ～ 事  ғажап, керемет, ～ 闻 

тамаша, ～志 үлкен үміт, ～勋 ерекше 

жағдай～耻大辱, масқара ұят, 商品～缺 

тауар жоқтығы, 山势～险 . ② кенет, 

күтпегеннен：～兵  бұлтарыс бөлім, 

тосыннан шабуыл жасайтын әскери 

бөлімше, ～袭 кенеттен шабуыл жасау, 

出～制胜 айла\қулықпен жеңіске жету.

③ таңырқау, таңдану ： 惊 ～

таңқаларлық, 不足为～  таңырқайтын 

ештеңе жоқ.④ (Qí)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【奇案】qí’àn【зат】 ерекше, оғаш сот 

ісі, құжат. 

【奇拔】qíbá【сын】  таң қаларлық, 

керемет：山峰～ керемет тау шыңы. 

【 奇 兵 】 qíbīnɡ 【 зат 】 тосыннан 

шабуыл жасайтын әскери бөімше ：

出～取胜 тосыннан шабуылға шыққан 

әскер жеңіске жетті. 

【 奇 才 】 qícái 【 зат 】 ① ерекше 

дарын：这一战显出他的指挥～  осы 

бірінші шайқас оның әскерді басқару 

талантын көрсетеді.② ерекше дарынды 

адам. 

【奇耻大辱】qíchǐdàrǔ масқара, ұят. 

【 奇 峰 】 qífēnɡ 【 зат 】  таудың 

шыңы：～突起 асқақтаған тау шыңы. 

【奇功】qíɡōnɡ【зат】 асқан ерлік：屡

建～ бірнеше рет жасалған ерлік. 

【奇怪】 qíɡuài①【 сын】  ерекше, 

өзгеше, тамаша: 海 里 有 不 少 ～ 的

【ет.】植物 су әлемі де ерекше флора 

мен фаунаға ие.②【 ет.】  таңырқау: 

我～为什么这时候他还不来 мен оның 

осы уақытқа дейін оралмағанына таң 

қалдым. 

【 奇 观 】 qíɡuān 【 зат 】  ғажайып 

көрініс, таң қаларлық жайт：《今古～》 

қазіргі және өткенгі ғажаптар, |钱塘江

的潮汐是一大～  Цяньтань өзенінің 

ағысы таң қаларлық. 

【奇光异彩】qíɡuānɡyìcǎi ерекше сәуле, 

ғажайып жарық. 

【 奇 花 异 草 】 qíhuāyìcǎo сирек, 

экзотикалық өсімдіктер：植物园的温室

里 有 很 多 ～  ботаникалық бақта 

көптеген сирек кездесетін өсімдіктер 

бар. 

【 奇 幻 】 qíhuàn 【 сын 】 ① 

фантастикалық ： ～ 的 遐 想  қиял 

ғажайып армандар. ② таң қаларлық, 

ғажайып：景色～  ғажайып табиғат 

көрінісі. 

【奇货可居】qíhuòkějū тесік моншақ 

жерде қалмас. 

【奇迹】qíjì【зат】 ғажайып：创造～ 
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сиқыр жасау, 她的病居然～般地好起来

了 ол ауруына қарамастан баршаны таң 

қалдырып аяғына тұрып кетті. 

【奇景】qíjǐnɡ【зат】 ғажап көрініс. 

【 奇 绝 】 qíjuè 【 сын 】  тамаша, 

ерекше：怪石嶙峋，山势～  керемет 

тау жартасы . 

【奇崛】 qíjué 〈 书〉【 сын 】： өз 

алдында ерекше 文笔～ ерекше әдеби 

шеберлік. 

【奇丽】qílì【сын】 дара, көркем：山

河～өзен мен таулар ерекше көркем, |景

色～табиғат көрінісі тамаша. 

【奇美】qíměi【сын】 сұлу：风光～ 

көркем табиғат көрінісі, ～ 的 景 致 

тамаша пейзаж. 

【奇妙】 qímiào【 сын】  ғажап, қу, 

ерекше ：构思～ айлалы ой, ～世界
ғажайып әлем. 

【奇葩】qípā【зат】 ерекше әдемі 

【 奇 巧 】 qíqiǎo 【 сын 】  керемет, 

шебер：～的玉雕  нефриттен шебер 

бұйымдар ойып жасау, |园内假山造

型～ бақшаның ішінде шебер  жасалған 

әшекей тас үйінділері . 

【 奇 趣 】 qíqù 【 зат 】  ерекше 

қызығушылық ： ～ 横 生  ерекше 

қызығушылықтың пайда болуы. 

【 奇 缺 】 qíquē 【 ет. 】  өте 

жетіспейтін ： 水 源 ～ су көзінің 

жетіспеуі, ～ 的 商 品  тауар 

жетіспеушілігі. 

【奇谈】qítán【 зат】  ертегі, әңгіме, 

қалжың ：海外～ ойдан шығарылған 

әңгіме, ～怪论 жаман, қорқынышты 

айтулар. 

【奇谈怪论】 qítánɡuàilùn сандырақ 

әңгімелер. 

【奇特】qítè【сын】 ерекше, өзгеше：

装束～ерекше заттар, 在沙漠地区常常

可 以 看 到 一 些 ～ 的 景 象  шөлді 

аймақтарда жиі жиі ерекше 

көріністерді тамашалауға болады. 

【奇伟】qíwěi【сын】зәулім, жойқын, 

таң қаларлық：山势～ асқар тау. 

【奇文】qíwén【зат】 тамаша жұмыс, 

анайы қол жазба ：～共欣赏 бірге 

тамашалу, 晦涩难解的～ түсініксіз бір 

түрлі қол жазбалар. 

【奇文共赏】 qíwénɡònɡshǎnɡ әдеби 

туындыға таңырқау. 

【 奇 闻 】 qíwén 【 зат 】  тамаша 

жайт：～趣事 тамаша қызықты сәт, 天

下～ әлемдегі тамаша кездер. 

【奇袭】qíxí【ет.】 кенеттен шабуыл 

жасау, күтпеген жерден шабуылға шығу. 

【奇想】qíxiǎnɡ【зат】 наз, оғаш ой：

突发～ кенеттен ғажайып нәрсені ойлау. 

【奇效】qíxiào【зат】 сәттілікті алдын 

ала сезіну：这种药对治疗风湿病有～ 

мына дәрі ревматизмі емдеп 

шығатынын сеземін. 

【奇【 сын】怪状】 qíxínɡɡuàizhuànɡ 

ғажайып көрініс, тамаша, оғаш：在石

灰 岩 洞 里 ， 到 处 是 ～ 的 钟 乳 石 

үңгірлерде барлық жақтан сталактит 

кристаллдарын көруге болады. 

【奇勋】 qíxūn〈书〉【 зат】  еңбегі 

сіңген ：屡建～. 

【奇异】qíyì【сын】①таң қаларлық, 

ерекше, оғаш：海底是一个～的世界 

мұхит түбінде де ғажайып әлем бар.② 

таң қалу, аң\таң болу：路上的人都用～

的眼光看着这些来自远方的客人 мына 

сырттан келген қонақтарға көшедегі 

барлық адамдар таңырқай қарады. 

【奇遇】qíyù【зат】  күтпеген жерде 

кездесу, түйісу：他俩多年失去联系，

想不到在会上见面，真是～! Онымен 

ұзақ жылдар бойы араласпағаннан 

кейін, кездесу расында да күтпеген 

жерден болды. 

【奇装异服】qízhuānɡyìfú ерекше киім 

үлгісі, көзге басылатын киім. 

歧 qí ①  үлкен көшенің бірнеше 

тармаққа бөлінуі：～途 шеткі бір аяқ 

жол. ② келіспеушілік ： ～ 义  екі 

ойлы, ～视 бір жақты қарау, кемсіту. 

【歧出】qíchū【ет.】 бөліну, келіспеу. 

【歧化】qíhuà【 ет.】  пропорциалды 

емес, тең болмау. 

【 歧 见 】 qíjiàn 【 зат 】  әр түрлі 

көзқараста болу, келіспеу:消除～ жою, 

күшінен кетіру, зиянсыздару. 

【 歧 路 】 qílù 【 зат 】  жолдардың 

тараптануы. 

【 歧 路 亡 羊 】 qílùwánɡyánɡ 

«жолдардың тоғысуында қойдан 

айырылып қалу», яғни қиын кезеңде 

дұрыс шешім қабылдау оңай емес деген 

сөз. 

【歧视】qíshì【ет.】  бір жақты ғана 

қарастыру：种族～ нәсілдерді кемсіту. 

【歧途】qítú【зат】 дұрыс емес жол: 

受人蒙骗，误入～ адамдарды айламен 

дұрыс емес жолға түсіру. 

【歧义】qíyì【зат】 екі ойлылық. 

【 歧 异 】 qíyì 【 сын 】 

айырмашылықтар, келіспеушіліктер ：

观点～ көзқарастардың түйіспеуі. 

祈 qí①жалыну, тәу ету：～福  бақыт 

тілеу. ②  жалынып сұрау ： ～ 求 

жалыну, ～望  үміттену, тілеу.③ (Qí)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【祈祷】qídǎo【ет.】 тілеу, тәу ету. 

【祈盼】qípàn【ет.】 тілеу, жалынып 

сұрау：～他早日康复  оның тезірек 

жазылып кетуін тілеу, 发展经济，过上

幸福生活是山里人的～ экономиканың 

дамуы мен өмір сүру жағдайының 

жақсаруы, тау іші тұрғындарының 

арман\тілегі болып табылады. 

【 祈 求 】 qíqiú 【 ет. 】 

жалыну\жалбарыну, ：～来年有个好收

成  келесі жылы жақсы егін болуын 

тілеу, 脸上流露出～的神情  оның 

жүзінде кенеттен жалыныш көрінді. 

【祈使句】qíshǐjù【зат】 бұйрық рай, 

лепті сөйлем：“你过来.”сен кел!“把书

递给我.”маған кітапты бер!  

祇 qí〈书〉Жер құдайы 

荠 qí  арам шөп секілді шырмалып 

өсетін дәрілік өсімдік.  Трибоспинин 

дәрісін дайындайтын, таулы аймақта 

өсетін шөп. 

俟 qí күту. 

疧 qí〈书〉 ауыру, қайғыру, қорлық 

көру. 

耆 qí〈书〉 алпыс жастағы қария：～

老 қария, ～年 кәрілік шақ. 

【耆老】qílǎo〈书〉【зат】 қария, қарт 

адам. 

【耆宿】qísù〈书〉【зат】 дана қария, 

көпті көрген кісі. 

颀 qí〈书〉 ұзын бойлы：～长 бойшаң. 

【颀长】 qíchánɡ 【 сын 】  бойшаң, 

келіскен (денеге байланысты): 身材～
дене бітімі келіскен. 

【颀伟】 qíwěi〈书〉【 сын】  (дене 

бітіміне байланысты) ірі, үлкен. 

脐 qí①  кіндік (анатомиялық)：～带

кіндік жолы.② шаянның сауыты：尖～ 

еркек шаян, 团 ～ ұрғашы шаянның 

ішіндегі дөңгелек сауыт. 

【脐带】qídài【зат】 адамның кіндігі 

(анатомия). 

旂 qí① ежелгі дәуірдегі жалау, ту. 

埼 qí〈书〉 бұраңдаған жағалау. 

萁 qí〈方〉 құрғақ бұршақтар：豆～ 

бұршақ сабағы. 

畦 qí атыздың бір бөлшегі, арық：～田 

егістік алқабы, 菜～көкөніс бақшасы, 

种了一～韭菜 бір арықты бойлай пияз 

(жусай) тұқымдары себілді. 

【畦灌】qíɡuàn【ет.】 қатар қатармен 

суару. 

【畦田】qítián【зат】 егістік алқабы. 

跂 qí 〈 书 〉 ①  аяқта артық 

бақайлардың болуы. ②  бунақденелі, 

құрт секілді жорғалау. 

崎 qí 〈书〉  бүдір шатқал ：～径 

ирелеңдеген жол. 

【 崎 岖 】 qíqū 【 сын 】  асқақтау, 

биіктеу：山路～тауға шарықтаған жол, 

|～坎坷的一生  өмір бойы қасқайып 

жалғыз болу. 

淇 Qí Хэнань провинциясындағы өзен 

атауы. 

骐 qí〈书〉 асау жылқы：～骥(骏马) 

жүйрік ат. 

骑 qí① жегіп отыру, айдау：～马 аттың 

үстінде шабу, ～自行车  велосипед 

айдау. ② ат үстінде шабу ： 坐 ～ 

жегілетін жылқы, шабысқа арналған ат.

③салт атты：轻～  жүксіз жылқымен 
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саяхаттау, 铁～  ауыр кавалерия, 车～
әскери аттылар. 

【 骑 兵 】 qíbīnɡ 【 зат 】  әскери 

кавалерия. 

【骑缝】qífènɡ【зат】 қағазды кесетін 

жер, бүктелген орын.  

【骑虎难下】qíhǔnánxià «жолбарыстың 

үстіне мінсең, түсу қиын болады» 

жарты жолда тоқтау қауіпті деген 

мағынада. 

【骑警】qíjǐnɡ【зат】 атты әскер. 

【骑楼】qílóu〈方〉【зат】  жоғарғы 

қабаттары көшеге қарай шыққан 

ғимарат. 

【骑马找马】qímǎzhǎomǎ «бір аттың 

үстінде отырып, басқасына көз салу» 

бір қызметте отырып, басаларын да 

іздестіру деген мағынада. 

【骑枪】qíqiānɡ【зат】  қарудың бір 

бөлігі, ствол 

【骑墙】 qíqiánɡ 【 ет. 】  «дуалдың 

үстінде отыру»  екі жаққа да қызмет 

істеу деген мағынада：～派|～观望. 

【骑士】qíshì【зат】   екі жүзді, екі 

жақты адам. 

【骑手】qíshǒu【зат】  аттың үстінде 

шебер шабатын адам. 

【骑术】 qíshù【 зат】  атпен шабу 

өнері：～表演 атпен шабуды көрсету, 

精 于 ～  ат үстінде шабуды жетік 

меңгеру. 

琪 qí〈书〉асыл тастың бір түрі. 

【зат】фамилияға қолданылады. 

琦 qí〈书〉①  жауһар тас.②  баға 

жетпес, асыл ： ～ 行  таң ғажайып 

қылық, өзге мінез құлық. 

棋 qí ①【зат】 Шахмат, дойбы ойыны. 

② дойбы немесе шахмат ойнайтын 

фигуралар.  

【棋布】 qíbù【 ет.】  барлық жерде, 

шашыраңқы түрде орналасу：星罗～ 

аспандағы жұлдыздар секілді, дойбы 

фигуралары секілді шашыраңқы 

орналасу. 

【 棋 局 】 qíjú 【 зат 】 ①  шахмат 

тақтайшасы.②〈书〉  шахмат ойыны, 

партия. 

【棋路】qílù【 зат】  шахмат ойыны 

әдістері ： ～ 高 明  шахмат ойыны 

әдістерін жақсы меңгерген адам. 

【棋迷】qímí【зат】  шахмат ойыны 

әуесқойы, барып тұрған шахматшы. 

【棋盘】qípán【зат】 шахмат ойнауға 

арналған тақтайша. 

【棋谱】 qípǔ 【 зат 】  шахмат пен 

дойбы ойнауды өз бетінше үйрену. 

【 棋 赛 】 qísài 【 зат 】  шахмат 

ойынынан жарыс ：～夺冠  шахмат 

чемпионы атағына ие болу. 

【 棋 坛 】 qítán 【 зат 】  шахмат 

аясында ： ～ 宿 将  шахмат ойыны 

ардагері. 

【棋艺】 qíyì【 зат】  шахмат ойнау 

шеберлігі：钻研～  шахматты шебер 

ойнауды тырысып үйрену. 

【棋子】 qízǐ(～儿 )【 зат】  дойбы, 

шахмат фигурасы. Соымен қатар 

маңызсыз «кішкентай» адамдарды 

айтады. 

蛴 qí(qícáo) 【 зат 】  қоңыздың 

жұмыртқасы. 

祺 qí〈书〉бақыт, сәттілік. 

锜 qí① қазан .② долото, стамеска. 

綦 qí①〈书〉【үс.】 өте, қатты, тым：

言之～详  аса түсінікті сөз, 希望～切 

қатты үміттену. ② (Qí) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

蜞 qí见 су шаяны. 

旗 qí ①【 зат 】  ту, жалау ：国～ 

мемлекеттік ту, 红～  қызыл ту, 挂～ 

жалауларды ілу. ② ：  (тарих) 

манчжурлардың сегізге бөлінген 

әскерлері, сегіз ту әскері.③ »сегіз ту 

әскері құрамында болу, манчурлармен 

бірге болу» деген император 

жарлығы：～人 манчжурлық адам, ～

袍 ципао, дәстүрлі әйелдер киімі (тұрақ 

жағасы бар, ұзын көйлек). ④ 

манчжурия әскері тұрақтаған мекені, 

қазір топонимикалық жер атауы болып 

қолданылады：正黄～ сары ту тұрағы.

⑤  Ішкі Моңғолияның уезге тең 

әкімшілік бөлінісі. ⑥ (Qí) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【旗杆】qíɡǎn【зат】 ту ілінетін ағаш 

тұрақ. 

【旗鼓相当】qíɡǔxiānɡdānɡ «жалаулар 

мен дауылпаздарда тең болу» яғни, 

бірдей позицияда болу, күштері тең 

болу деген мағынада：这两个足球

队～，一定有一场精彩的比赛 мына екі 

футбол командаларының тулары мен 

дауылпаздары тең екен, ендеше 

қызықты ойынды тамашаламақпыз. 

【 旗 号 】 qíhào жалаулар арқылы 

жаугершіл жақтың келуін айту, белгі 

беру). 

【旗舰】 qíjiàn 【 зат 】①  төбесіне 

немесе алдыңғы жағына ту ілінетін 

кеме (көне Қытайда бұл азат етуші 

кемелер  

болатын).②жетекші, басты  образды 

білдіреді：～店 жетекші дүкен, ～企业 

басты кәсіпорын. 

【旗开得胜】qíkāidéshènɡ «ту жаңадан 

желбірегенде, жеңіске жету» яғни, әуел 

бастан ақ сәтті болу. 

【旗袍】qípáo  ципао, дәстүрлі әйелдер 

киімі (тұрақ жағасы бар, ұзын көйлек). 

【旗人】Qírén【 зат】  манчжурлық 

немесе соларға берілген адам. . 

【 旗 手 】 qíshǒu 【 зат 】  ту алып 

жүретін адам :鲁迅先生是新文化运

【 ет. 】 的 ～  Қытайдың мәдени 

майданында Лу Шин ту алып жүрген 

адам болған. 

【 旗 下 】 qíxià 【 зат 】  тудың 

астындағылар：他的～个个精明强干 

оның туының астындағылардың 

балрығы шебер адамдар. 

【旗语】 qíyǔ【 зат】  ту көмегімен 

белгі беру.  

【旗帜】qízhì【 зат】①  жалау, ту： 

мереке күндері астананың барлық 

жерінде желмен желбіреген түрлі түсті 

жалаулар тұрады. ②  үлгілі, мысал, 

үлгі：培养典型，树立～ жақсы мінез 

қалыптастыру, ту тіккенмен бірдей.③ 

табиғи тартымдылық мен 

көшбасшылықты образды суреттеу. 

【旗帜鲜明】qízhìxiānmínɡ туды биікке 

көтеру, нақты позицияны иелену. 

【旗子】qí·zi【зат】  ту ілінетін ағаш 

тұрақ, жалау. 

蕲 1 qí〈书〉 елікбалдырған (хош иісті, 

тағамға қолданатын гүл тектес өсімдік). 

蕲 2 Qí① Мин және Цин династиялары 

кезіндегі Хубэй провинциясының атауы.

②【зат】фамилияға қолданылады. 

【蕲求】qíqiú〈书〉【 ет.】  жалыну, 

жалбарыну. 

鲯 qí［鲯鳅］(qíqiū)【зат】 балықтың 

түрі, алтын макрель немесе дорадо 

деген атаулары бар. 

鳍 qí【зат】 балықтың арқа омыртқасы, 

арқа желбезегі. 

麒 qí①见 аспан денесі, «жалғыз мүйіз» 

шоқ жұлдызы.②(Qí)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【麒麟】 qílín【 зат】  цилинь, ерте 

замандағы қияли аң: денесі еліктікі, 

бірақ сауытпен қапталған, жалғыз 

мүйізі бар. Көне Қытайда, цилиньді 

көрген адам міндетті түрде бақытты 

болады деген сенім болған. 

鬐 qí〈书〉жылқының жалы. 

 

 

 

qǐ 

 

乞 qǐ① қайыр сұрау:～食 тамақ сұрау②

(Qǐ)【зат】фамилияға қолданылады. 

【乞哀告怜】qǐāiɡàolián көмек өтіну. 

【乞丐】qǐɡài【зат】 кедей адам. 

【乞怜】qǐlián【ет.】 аяныш туғызу：

摇尾～ жағымпаздану. 

【乞灵】qǐlínɡ〈书〉【ет.】  құдайға 

жалбарыну. 

【乞巧】 qǐqiǎo【 ет.】  белгі беруді 

сұрау («Тігінші» мен «Шопан» 

шоқжұлдыздары кездесетін түні 

әйелдер бал ашады). 

【乞求】qǐqiú【ет.】 жалыну, сұрану. 

【乞食】qǐshí〈书〉【ет.】 қайыр сұрау. 

【乞讨】qǐtǎo【ет.】 қайыр сұрау：沿

街～ көшені бойлап қайыр сұрау. 

【乞降】qǐxiánɡ【ет.】 ұтылу, жеңілу,. 
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【乞援】qǐyuán【ет.】 көмек сұрау：

四处～барлық жақтан көмек сұрау. 

芑 qǐ ежелгі жазбаларда кездесетін 

өсімдіктің бір түрі. 

屺 qǐ〈书〉тақыр тау. 

岂 qǐ①〈书〉【 үс.】  риторикалық 

сұрауды білдіреді：～有此理 не деген 

сұмдық?! ②(Qǐ)【зат】адамның есімі. 

【岂但】qǐdàn【жал.】 «тек қана бұл 

емес»：～你不知道，【жал.】我自己也

不清楚呢  тек қана саған емес, тіпті 

маған түсініксіз. 

【岂非】qífēi【үс.】 «басқаша болуы 

мүмкін емес» ： ～ 怪 事 ? Осындай 

сиқырдың болуы мүмкін бе?! 

【岂敢】 qǐɡǎn 【 ет. 】  о дегеніңіз 

не?!～，些许小事，何足挂齿 ? О 

дегеніңіз не, түкке тұрмайтын іс қой. 

【岂可】qǐkě【ет.】 қалайша? Мүмкін 

бе? ：～言而无信  сөзінде тұрмауы 

мүмкін бе? 

【 岂 有 此 理 】 qǐyǒucǐlǐ не деген 

сұмдық?!：做错了事，还要怪别人，真

是～  өз қателігін үшін, басқа біреуді 

кінәлауға болады ма?!! 

【 岂 止 】 qǐzhǐ 【 үс. 】  қалайша 

шектелуге болады?：为难的事还多着

呢，～这一件 ? Бір қиындық үшін 

тоқтап қалуға болмайды. 

企 qǐ аяқтың ұшына тұру немес 

бірденені күту, үміттену: ～望  қатты 

қалау. 

【企鹅】qǐ’é【зат】 пингвин. 

【企改】qǐɡǎi【ет.】 өзгертулер енгізу, 

ауыстыру ～ 工 作  жұмыс орнын 

ауыстыру. 

【企管】qǐɡuǎn【 зат】：кәсіпорынды 

басқару: ～ 部 门  кәсіпорынның бір 

бөлімшесін/тармағын басқару. 

【 企 划 】 qǐhuà 【 ет. 】  жоспарлау, 

жоспар құру ： 广 告 ～  жоспарды  

жариялау. 

【企及】 qǐjí【 ет.】  үміттену, үміт 

арту：难以～ мүмкін емес нәрсеге қол 

созу. 

【企口板】qǐkǒubǎn【зат】 астар. 

【企慕】qǐmù【ет.】 сүйсіну. 

【企盼】qǐpàn【ет.】 асыға күту：～合

家 欢 聚  жаңа жылдық кешкі асқа 

бірімен жиналуды асыға күту. 

【企求】 qǐqiú【 ет.】  ұмтылу, қол 

созу：他一心只想把工作搞好，从不～

什么 . Ол тек қана жұмысын жақсы 

орындаудан басқа ештенеге ұмтылған 

емес. 

【企图】qǐtú①【 ет.】  бағын сынап 

көру.②【зат】  мүмкіндік, пиғыл：政

治～саяси пиғыл. 

【企望】qǐwànɡ【ет.】 шын жүректен 

қалау：翘首～. 

【企稳】 qǐwěn〈方〉【 ет.】：  бір 

деңгейге жоғарылау: 股 指 止 跌 ～ 

акциялар құны төмендеуін тоқтатты, 

тұрақты кезеңді күтуде. 

【 企 业 】 qǐyè 【 зат 】  кәсіакерлік, 

кәсіпорын. 

【企业法人】qǐyèfǎrén кәсіпкерлік істің 

субъектісі. 

【企业化】qǐyèhuà【ет.】① бизнессте 

өзін өзі ақтаушылық. ②  кірісі мен 

шығыны әрдайым теңделіп отыратын 

кәсіпкерлік. 

【 企 业 所 得 税 】 qǐyèsuǒdéshuì 

кәсіпорындар кірісіне салынатын салық 

түрі. 

【企足而待】 qǐzúérdài алыс болмау, 

таяп қалу, уақытысы жету. 

玘 qǐ〈书〉 нефрит. 

杞 Qǐ ①  қазіргі Хэнань 

провинциясының жерінде болған, Чжоу 

династиясы кезіндегі мемлекет. ②

【зат】фамилияға қолданылады. 

【杞柳】 qǐliǔ【 зат】  қыңыр күлгін 

түсті жапырақтары бар өсімдіктің бір 

түрі. 

【杞人忧天】Qǐrényōutiān болмайтын 

нәрсеге алаңдау, себепсіз қорқу. 

启 qǐ① айқара ашу：～门 есікті ашу.② 

өсиеттеу：～蒙  негізгі білім беру.③

басынан бастау ： ～ 用  қолданысқа 

енгізу. ④  мазмұндау ： 敬 ～ 者 

абыроймен хабарлау. ⑤  қысқаша 

түсіндірме хат：谢～алғыс хат.⑥(Qǐ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【启禀】qǐbǐnɡ〈书〉【ет.】 есеп беру, 

айтып жеткіз. 

【启程】qǐchénɡ жолға шығу, аттану. 

【启齿】qǐchǐ【ет.】 әңгімені бастау：

难以～тіл қату өте қиын болу. 

【启迪】qǐdí【ет.】 дамыту：～后人 

ұрпақ жетілдіру. 

【启碇】qǐ dìnɡ【ет.】 якорьді көтеру. 

【启动】qǐdònɡ【ет.】① іске қосу：～

电 流  бастаушы/қосушы тоқ. ② іске 

асыру：扶贫工程已正式～кедейлерге 

көмек беру жұмыстары іске асырылып 

жатыр.③ игеру, меңгеру：～农村市场 

ауыл базарын игеру. 

【启发】qǐfā【ет.】  үйрету, өсиеттеу, 

ағарту：～群众的积极性  көпшілікті 

іске жұмылдыру. 

【启封】qǐ fēnɡ【ет.】① ашу.② хатты 

ашып оқу. 

【启蒙】qǐménɡ【ет.】 ағарту：～老师 

алғашқы ұстаз. 

【启蒙运动】qǐménɡyùndònɡ 

【启明】 qǐmínɡ【 зат】  таң арайы, 

«Шолпан» жұлдызы. 

【启幕】qǐmù【ет.】 басталу：国际音

乐节～халықаралық әуен фестивалінің 

басталуы. 

【启示】 qǐshì ①  нандыру, сендіру, 

көндіру：这本书～我们应该怎样度过

自己的一生  мына кітап біздің қалай 

өмір сүруге тиіс екеніміз туралы. ②

【зат】 көндіріп қабылданған шешім: 

影片给了我们有益的 кинофильм бізді 

пайдалы ойға нандырды. 

【启事】 qǐshì 【 зат 】  жария ету, 

хабарлама ：寻人～  кісі іздестіруді 

жариялау. 

【启衅】qǐxìn〈书〉【ет.】 ұрыс керіс 

шығару：乘隙 мүмкіндікті пайдаланып 

жанжар шығару. 

【启用】 qǐyònɡ【 ет.】  қолданысқа 

енгізу：～印章 мөрді қолдана бастау|. 

【启运】qǐyùn同 жіберу. 

【启奏】 qǐzòu〈书〉【 ет.】  тақта 

отырғанға (император) айтып жеткізу. 

起 1qǐ①【ет.】  түрегеп тұру：～立 

атып тұру.②бастапқы жерден кету：～

飞 ұшу.③【ет.】 биігірек көтерілу：皮

球不～了 доп ұшпайды.④【ет.】 өсіп 

шығу. Пайда болу：夏天小孩儿身上

爱 ～ 痱 子  аптап жазда кішкентай 

балалар денесіде тершік пайда болады.

⑤【ет.】：～货 тауар қабылдап алу, ～

钉子 шегені суырып алу. ⑥【 ет. 】 

басталу, тіршілігін бастау：～风了 жел 

тұра бастады.⑦ іске қосылу, даму：～

兵 әскеи шабуылды бастау.⑧【ет.】～

稿 子  сызбанұсқа жасау. ⑨ 【 ет. 】 

негізін қалау|白手～家  жоқтан бар 

жасау.⑩【ет.】  таңдау, алу：～护照 

паспорт алу.⑪【ет.】 бастау：～止 бас 

аяғы.⑫ іс меңгеру, басынан бастау：从

头学 басынан үйрену!⑬〈方〉 бағытты 

білдіреді：～这儿往北 солтүстікке бет 

бұру.⑭〈方〉【сөз алд.】 өтілген жерді 

білдіреді: 看见一个人～窗户外面走过

去 терезенің алдынан бір адамның өтіп 

бара жатқанын көру.⑮(Qǐ) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

起 2qǐ【 мөл.】①防止了一～事故 

жамандықты бірігіп болдырмау.②外面

进来一～人 сырттан бір топ адам кірді. 

起  ·qǐ 【 ет. 】  бағыт пен іс\қимыл 

етістігі. ①  жоғары көтерілуді 

білдіреді：抬～箱子往外走 сандықты 

көтеріп, сыртқа шығару.② |太贵了，买

不～ өте қымбат, сатып алмаймын.③：

乐队奏～迎宾曲 музыкалық топ бірігіп 

әуен ойнауы. ④  адамға қатысты 

іс\қимылға қолданылады：他多次问～

过你 ол сенен бірнеше рет сұрады. 

【起岸】qǐ’àn【ет.】 жағаға шығу：缩

短 货 物 ～ 时 间  тауарды жағаға 

шығаратын уақыт келді. 

【 起 爆 】 qǐbào 【 ет. 】 

детонациялау ：～药 жарылғыш зат, 

детонатор | 准 时 ～  өз уақытында 

детонациялау. 

【起笔】 qǐbǐ①【 ет.】  иероглифтің 
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бірінші сызығын сызу. ② 【 зат 】 

иероглифтің бірінші сызығы, басталуы.

③【зат】：这篇文章～不落俗套 мынау 

қолжазбаның иероглифтерінің жазылуы 

бұрынғы кездегіге сай емес. 

【起兵】qǐbīnɡ【ет.】 әскери шабуыл 

жасау：～抗敌  қарсыластарға әскери 

төтеп беру. 

【 起 搏 器 】 qǐbóqì 【 зат 】 

электростимулятор. 

【起步】qǐbù【ет.】① аттану, орнынан 

жылжу：车子～了 арбамен кету.② 

метафора (жұмыс басталуын күту деген 

мағынада)：中国女子举重虽然～晚，

但已具有相当高的水平  біздің елде 

әйелдер арасындағы ауыр атлетика кеш 

дамыса да, тиісті дәрежеде жетілді. 

【起步价】qǐbùjià【зат】 таксимен бір 

жерге жету үшін төленетін міндетті ақы. 

【 起 草 】 qǐ cǎo 【 ет. 】  жоба 

дайындау：～文件 | қызмет хатының 

жобасын дайындау. 

【起承转合】qǐchénɡzhuǎnhé жүйелі, 

мазмұнды, қисынды. 

【起程】qǐchénɡ【ет.】  жолға шығу, 

аттану：【жал.】夜～ түні бойы жол 

жүру. 

【 起 初 】 qǐchū 【 зат 】  бастапқы, 

алғашқы：～我不同意，后来才觉得他

说 的 有 道 理  алғашында 

келіспегеніммен, кейін оның айтып 

тұрғанының мағынасы бер екенін 

мойындадым. 

【起床】 qǐ chuánɡ【 ет.】  аурудан 

айығу, жазылу：他每天总是天刚亮

就～ ол күннен күнге жақсарып бірден 

жазылып кетті.. 

【 起 点 】 qǐdiǎn 【 зат 】 ① старт, 

бастапқы нүкте：降低零售～  жеке 

тауардың бастапқы құнын төмендету.② 

кросс, жүгіріп жарысу кезіндегі старт. 

【起吊】qǐdiào【ет.】көтеру. 

【起碇】qǐ dìnɡ【ет.】 жүзіп кету. 

【起飞】qǐfēi【 ет.】①  ұшу, жерден 

көтерілу. ② басынан бастау 

мағынасында қолданылатын мтафора：

经济～ экономикалық секіріс. 

【起伏】qǐfú【ет.】① шарықтау шегі 

мен құлаулар ： 麦 浪 ～ бидай 

толқындарының бірде төмен,бірде 

жоғары тербелуі.② жоғарыдан төменге 

немес керісінше болатын өзгерістер 

мағынасында қолданылатын 

метафора：思绪～ көңіл күйдің біресе 

жоғарылауы, біресе күрт төмендеуі. 

【起复】qǐfù【ет.】① бұрынғы жұмыс 

орнына оралу. ②  мемлекеттік 

қызметтен босатқаннан кейін қайта 

шақыртып алу. 

【起稿】qǐ ɡǎo【ет.】  жобалау, жоба 

дайындау. 

【起更】qǐ ɡēnɡ【ет.】 бірінші түнгі 

ауысым (сағат кешкі жеті мен тоғыздың 

аралығы). 

【 起 旱 】 qǐhàn 【 ет. 】  құрлықпен 

саяхатқа шығу. 

【起航】qǐhánɡ【ет.】 жүзіп кету：天

气 恶 劣 ， 不 能 ～  ауа райының 

қолайсыздығынан жүзіп кете алмау. 

【起哄】qǐ hònɡ【 ет.】①  айқай\шу 

шығару, ұрыс шығару：不得聚众～ 

қалың жұрт ішінде ұрыс шығаруға 

болмайды.② қалжыңдау：人家拿我开

心，你也～ үй іші мені қуантады, сен 

де көңілді отыр. 

【 起 火 】 qǐ huǒ 【 ет. 】 ①  жану, 

өртену：星期天你家～不～? Жексенбі 

күні сендердің үйлерің өртенді ме?.②

ашулану, қызу：你别～，听我慢慢儿对

你 说  сен ашуланба, мен сенің 

айтқаныңды мұқиятты тыңдайын. 

【 起 火 】 qǐ·huo 【 зат 】  от шашу 

(фейрверк). 

【起获】 qǐhuò【 ет.】  байқау, ұстау, 

тұтқындау ： ～ 一 批 黄 色 书 刊 

порнографиялық әдебиеттің 

таралымын ұстау. 

【起急】 qǐjí〈方〉【 ет.】  ашулану, 

жындану, алаңдау：你先别～，好好听

我 说  сен ашуланба, алдымен мені 

жақсылап тыңдап ал!. 

【起家】 qǐ jiā【 ет.】① отбасынан 

шығу：他们靠勤劳～ ол өте еңбекқор 

отбасынан шыққан.② жұмыс бастау：

白手～өзінің еңбегімен аяққа тұру. 

【起价】 qǐjià ①【 ет. 】 қымбаттау, 

құны\бағасы өсу：每平方米八千八百

元～ әр шаршы метрдің бағасы сегіз 

мың сегіз жүз юаньға өсті.②【 зат】 

аукцион бағасымен сатылу：该拍品

的～为两万元  мына заттың бағасын 

жиырма мыңға көтеру керек. 

【起见】qǐjiàn【ет.】 солай деп ойлау, 

тиіс болу：为安全～，必须系上保险带 

қауіпсіздік ережесіне сәйкес, белбеді 

тағу керек. 

【起降】 qījiànɡ【шыл.】  ұшу мен 

жерге отыру ： 确 保 航 班 安 全 ～ 

ұшақтың рейсі қауіпсіз ұшу мен 

қонуды қамтамасыз етеді. 

【起解】qǐjiè【ет.】 жіберу, өткізу. 

【起劲】qǐjìn(～儿 )【сын】  тырысу, 

ынталану：大家干得很～  барлығы 

ерекше ынтамен тырысуда. 

【起敬】qǐjìnɡ【ет.】  құрметтеу, аса 

қадірлеу. 

【 起 居 】 qǐjū 【 зат 】  қарапайым, 

күнделікті күнкөріс：孩子在托儿所饮

食～都有规律  балабақшада балалар 

белгілі бір тәртіпке бағынып күн 

кешеді. 

【起圈】qǐ juàn【ет.】  жерді немесе 

өсімдікті заласыздандыру үшін қорадан 

тезек теру. 

【起开】qǐ·kɑi〈方〉【 ет.】  Жоғал! 

Құрт көзіңді!. 

【 起 课 】 qǐ kè 【 ет. 】  бал ашу, 

болашақты болжап айту. 

【起来】 qǐ ·lái【 ет.】①  төсектен 

тұру,орнынан тұру：你～，让老太太坐

下  сен орнынңнан тұр, қария ханым 

отырсын .②аурудан айығу：刚～就忙

着下地干活儿  жазыла салысымен 

атызда жұмыс істеуге шықты.③ аяққа 

тұру, көтерілу ：飞机～了 ұшақ әуеге 

көтерілді. 

【起来】  ·qǐ ·lái【 ет.】  іс\қимыл 

бағытын білдіретін етістік. ①  алға 

басуды, дамуды білдіретін етістік：中

国人民站～了 ҚХР дамыған, гүлденген.

② бір істің келген жерінен ары қарай 

жалғасуын білдіретін етістік：天气渐

渐 暖 和 ～  ауа райы бірте бірте 

жақсарып келеді. ③  аяқталған, 

нәтижелі істі білдіретін етістік：我们组

是前年组织～的  біздің үйірме өткен 

жылы құрылған болатын.④бір жақтың 

ойын білдіретін көмекші етістік ：

看 ～ ， 他 不 会 来 了  бір жағынан 

қарағанда ол келе алмады. 

【 起 立 】 qǐlì 【 ет. 】  орнынан 

тұру；～，敬礼 |全体～  бүкіл ұжым 

орнынан көтерілді. 

【起灵】qǐ línɡ【ет.】 қайтыс болған 

адамды соңғы жолға шығрып салу. 

【起落】qǐluò【ет.】 ұшу және қайта 

отыру：飞机～ұшақ ұшып қайта қонды. 

【 起 码 】 qǐmǎ 【 сын 】  ең аз, 

минимум：～的条件 ең құрыған шарт 

жағдай. 

【起锚】qǐ máo【ет.】якорьді көтеру. 

【起【зат】儿】qǐ mínɡr【ет.】 атау, ат 

қою. 

【起跑】qǐpǎo【ет.】 бастама, сөреге 

тұру. 

【起跑线】qǐpǎoxiàn【 зат】  (спорт) 

старт, жарыс басталатын пункт. 

【起讫】 qǐqì【 ет.】  басталу және 

аяқталу ： 写 明 ～ 日 期  жарқын 

болашақтың келер күнін жазу. 

【起色】qǐsè【зат】 жандану, жақсару, 

қызығушылық таныту. |经过整顿，生产

大有～  жақсылап қарастырылғаннан 

кейін, туу деңгейі жақсарды. 

【起身】qǐ shēn【ет.】①жолға шығу：

我明天～去上海 мен ертең Шанхайға 

барамын.②ұйқыдан тұру, ояну：他每

天～后就打扫院子 әр күні ол ояна 

салысымен есік алдын сыпыруға 

кіріседі.③ орнынан тұру, түрегелу：～

回礼 түрегеп сәлем беру. 

【起始】qǐshǐ①【ет.】 басталған：～

点 | 唐 山 陶 瓷 ～ 于 明 【 ес. 】 

Таншаньның қыш ыдыстар жасалуы 

Мин дәуірінде басталған. ②【 зат 】
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бастапқы, алғашқы：破案工作～遇到

了很多阻力 қылмысты ашу барысында 

алдымен көптеген кедергілерге 

ұшырайсың. 

【起事】qǐshì【ет.】 көтеріліске шығу. 

【起誓】qǐ shì【ет.】 ант беру：对天～
құдайға ант ету. 

【 起 首 】 qǐshǒu 【 зат 】 бастапқы, 

алғашқы：～我并不会下棋，是他教我

的 басында мен мүлдем шахмат ойнай 

алмайтынмын,кейін ол мені үйретті. 

【起死回生】qǐsǐhuíshēnɡ өмірге қайта 

келу\оралу, тіріліп келу. 

【走诉】qǐsù【ет.】 сотқа жүгіну：～

状 сотқа арыз беру. 

【 起 诉 状 】 qǐsùzhuànɡ 【 зат 】 

өтініш\арыз жазу (сотқа). 

【起跳】qǐtiào【ет.】 итеру, итермелеу. 

【起头】 qǐtóu(～儿 )① (- -)【 ет.】 

бастау：先从我这儿～ мен бұрында 

осы жерден бастағанмын ②【 зат】 

бұрынғы уақыт, бастапқы кезең：～他

答应来的，后来因为有别的事不能来了
алғашында ол келімкен болатын, бірақ 

кейін басқа да қосымша шаруалар 

пайда болғаннан соң ,бас тартты. ③

【зат】 бастапқы жер：你刚才说的话

我没听清楚，你从～儿再说一遍  сіз 

қазір айтқаныңызды мен дұрыстап 

естімедім, бас жағынан қайтадан бір 

рет қайталайсыз ба?!. 

【 起 先 】 qǐxiān 【 зат 】  бұрында, 

басында：这样做，～我有些想不通，

后来才想通了  мұндай ойларға мен 

бұрында жол бермейтінмін, бірақ уақыт 

өте келе бұр үйреншікті іске айналды. 

【 起 小 儿 】 qǐxiǎor 〈 口 〉【 үс. 】 

кішкентай кезден, бала шақтан：他～

身体就很结 实  оның бала кезінен 

денсаулығы мықты болған. 

【起衅】qǐxìn同 төбелес шығару. 

【起行】 qǐxínɡ【 ет.】  жолға шығу, 

аттану：他今天下午三点钟就要～  ол 

бүгін түскі сағат үште жолға шығады. 

【起眼儿】qǐyǎnr【сын】 назар аударту, 

көзге түсу, еліктіру；别看这些东西不

怎么～，日常生活却离不了它们 мына 

бұйымдардың онша еместігіне 

қарамастан, әшейінде көз алу мүмкін 

емес. 

【起夜】qǐyè【ет.】 түнде дәретханаға 

тұру. 

【起疑】 qǐ yí【 ет.】  дүдамалдану, 

сезіктену：他的举【ет.】反常，让人～
оның бір түрлі мінез құлқы адамдарды 

сезіктендіреді. 

【起义】 qǐyì【 ет.】①  көтеріліске 

шығу ： 南 昌 ～ Нанчан қарулы 

көтерілісі. ②  қол астындағылардың 

әділдік үшін бой көтеруі. 

【起意】qǐ yì【ет.】 жоспар дайындау, 

бірдене ойластыру ： 见 财 ～ ақша 

(байлық) көргенде жаман ойларға 

берілу. 

【起因】qǐyīn【зат】 себеп, негіз：事

故的～正在调查  болған оқиғаның 

себебін зерттеу керек. 

【起用】 qǐyònɡ【 ет.】①  қызметке 

қайта алу. ②～新人  жұмысқа жаңа 

қызметшіні қабылдау, 大胆～年轻干部 

жас мамандардың қызметке қайта 

оралуға батылдары жетті. 

【起源】 qǐyuán①【 ет.】 тіршілікті 

бастау ： 秦 腔 ～ 于 陕 西  Циньдік 

ариялар театры өз бастауын Шанхайдан 

алды, |世界上一切知识无不～于劳

【 ет. 】 бүкіл әлемдегі ғылымынң 

барлығы еңбектен басталады.②【зат】

бастапқы себеп ： 生 命 的 ～ өмірдің 

басталуы. 

【起赃】qǐ zānɡ【ет.】 жүк тасымалдау. 

【起早摸黑】qǐzǎomōhēi таң ертеңнен 

кешке дейін (күні бойы). 

【起止】qǐzhǐ【ет.】 талмастан еңбек 

ету：～日期 мерзімге дейін талмастан 

жұмыс істеу. 

【起重船】qǐzhònɡchuán【зат】 баржа 

немесе кеме краны. 

【起重机】qǐzhònɡjī【 зат】  көтерме 

кран, домкрат, жүк тасушы көлік. 

【起子】1qǐ·zi【зат】① штопор, кілт.

②〈方〉 отвертка (бұрауыш).③〈方〉
дрожжи (ашытқы) 

【起子】 2qǐ·zi 【 мөл. 】  топ,отар, 

тобыр：一～客人 бір топ қонақ. 

绮 qǐ① өрнектелген, оюланған：～罗
жібектен тігілген киім, байқуатты киім.

② көркем, керемет：～丽 салтанатты, 

тамаша, көз тұндырарлық. 

【绮丽】qǐlì【сын】 тамаша, керемет 

көркем：～的景色 тамаша көрініс.. 

棨 qǐ ағаштан жасалған айыр құрал. 

綮 qǐ①同“ағаш айыр”.② (Qǐ)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

稽 qǐ[稽首](qǐshǒu)еңкейіп сәлем беру, 

【 ет. 】  ертезаманда ерекше құрмет 

білдіру үшін, тізерлеп, екі қолын қосып 

сәлем беру. 

 

 

 

qì 

气 qì①【зат】 ауа,газ, жел：毒～улы 

газ, |煤～тұншықтырғыш газ.②【зат】 

арнайы ауа: | 打 开 窗 子 透 一 透 ～ 

терезені ашып таза ауа кіргізу.③(～儿)

【зат】дем, иіс ：|上～不接下～ қиын 

демалу, тұншығу.④ ауа райы：天～ ауа 

райы, ～ 象 метеорологиялық 

құбылыстар.⑤ иіс, сезім：香～хош иіс,

泥土～ топырақ иісі.⑥адамның көңіл 

күйі ： 朝 ～ сергек сезім. ⑦  қуат, 

импульс：～吞山河 керемет күш\қуат.

⑧  адамның қылығы, әдеті：孩子～

баланың қылығы.⑨【ет.】 ашулану：

他～得直哆嗦 ол ашудан дірілдеп  кетті.

⑩【ет.】 ашуын келтіру, өршіктендіру: 

你 别 ～ 我 了 сен менің ашуымды 

келтірме!! ⑪ренжіту, қорлау ： 受 ～

қаһарға ұшырау.⑫(Qì)【 зат】 адамның 

есімі. 

【气昂昂】qì’ánɡ’ánɡ(～的)【сын】бар 

ынтамен,шын ықыласпен ： 雄 赳

赳，～ айбатты. 

【气泵】qìbènɡ【зат】 ауа сорғыш. 

【气不忿儿】qìbùfènr〈方〉 жындану, 

сабасынан шығу. 

【气层】 qìcénɡ 【 зат 】  атмосфера 

қабаттары. 

【气冲冲】qìchōnɡchōnɡ(～的)【сын】 

қатты ашулану, ызалану. 

【气冲牛斗】qìchōnɡniúdǒu ызасы， 

ашуы  шарықтау шегіне жету. 

【气冲霄汉】qìchōnɡxiāohàn ер жүрек, 

батыр. 

【气喘】qìchuǎn【ет.】 тұншығу, дем 

алмау (астма ауруы). 

【气窗】qìchuānɡ【 зат】  гүлдердегі 

шыбын\шіркейкіріп кететін кішігірім 

тесіктер. 

【气锤】qìchuí【зат】 пневматикалық 

балға. 

【气粗】qìcū【сын】①дөрекі.②气势

很盛：～胆壮|财大～. 

【 气 垫 】 qìdiàn 【 зат 】 ауамен 

толтырылған жатықша. 

【气垫船】 qìdiànchuán【 зат】  әуе 

жастықшасында орналасқан кеме. 

【气度】qìdù【 зат】  өзін өзі ұстау, 

сыртқы бейне：～不凡 анай сыртқы 

бейне. 

【气短】qìduǎn【сын】①үмітін үзу, 

салы суға кету：爬到半山，感到有

点 ～ тауға өрмелеп шығып бара 

жатып,жарты жолда үмітін үзу.② салы 

суға кету：试验失败并没有使他～ бұл 

сәтсәздік оның салын суға кетірген жоқ. 

【气氛】qìfēn【зат】 ахуал, жағдай：

会场上充满了团结友好的～  мәжіліс 

залы лық толғаннан кейін онда достық 

ахуал орнады. 

【 气 愤 】 qìfèn 【 сын 】  ашулану, 

ызалану：他听了这种不三不四的话非

常～ осы сандырақты естігеннен кейін, 

ол қатты ашуланды. 

【气概】qìɡài【 зат】  адамның ішкі 

дүниесі, рух：英雄～батыл рух,～非凡
ерекше жан дүние. 

【气割】qìɡē【ет.】 дәнекерлеу. 

【气根】qìɡēn【зат】 өте жылдам дем 

алу (тахипноз). 

【气功】qìɡōnɡ【зат】 пневмотерапия 

(дем алу жаттығулары). 

【气鼓鼓】qìɡǔɡǔ(～的) қаһарлы,қатты 

ашулы. 

【气管】 qìɡuǎn【 зат】  трахея (дем 
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жүретін тамақ) 

【气贯长虹】 qìɡuànchánɡhónɡ рухы 

биік, айбынды. 

【 气 锅】 qìɡuō 【 зат 】  ортасында 

құбыршасы бар, тамақ істеуге арналған 

қазан：～鸡 пісірілген тауық. 

【气焊】qìhàn【ет.】 дәнекерлеу. 

【气哼哼】qìhēnɡhēnɡ(～的 )【сын】 

қатты ашулы, наразы болу：他～地顶

了她一句 оның бір ауыз сөзіне қатты 

наразы болды. 

【气候】qìhòu【зат】①  климат, ауа 

райы, маусым.②  ахуал, жағдай：政

治～саяси ахуал.③：几个人瞎闹腾，

成不了～қанша адам әуреленсе де, бұл 

ахуал жақсылықпен біте қоймас. 

【气候带】qìhòudài【зат】климаттық 

белдеу. 

【气呼呼】qìhūhū(～的)【сын】 әзер 

дегенде. 

【 气 话 】 qìhuà 【 зат 】  ашумен 

айтылған сөз：我刚才说的都是～，你

千 万 不 要 【 сөз алд. 】 意  мен 

жаңағының бәрін ашумен айттым, сіз 

жүрекек жақын қабылдамаңыз. 

【气急】qìjí【сын】 уайымдау. 

【气急败坏】qìjíbàihuài қатты ашулану, 

ызадан ушығу. 

【气节】qìjié【зат】 жігер күші, ар ұят, 

намыс：民族～ұлттық абыройды сезіну, 

革命～төңкерістік жігер. 

【气井】qìjǐnɡ【зат】 газ ұңғымасы. 

【气孔】qìkǒnɡ【 зат】① саңылау.② 

трахей, шұра.③ шұңғыма, шұңқыр.④
диірменнің бір түрі. 

【气力】qìlì【зат】күш, қуат：用尽～

күш (энергия) шығындау, | 年 纪 大

了，～不如以前了 жас келмей тұрып, 

күш кетпейді. 

【气量】qìliànɡ【зат】① қабілеттілік, 

бекзаттық：这个人很有～，从不计较

别人说他些什么 ол өте бекзат адам, 

ешқашан өзгелермен сөзге келген емес.

②шыдамды, әдепті：～大的人对这点

儿 小 事 是 不 会 【 сөз алд. 】 意 的 

сабырлы адам мұндай болмайтын 

нәрсні жадында ұстамайды. 

【气流】qìliú【зат】①ауа ағымы.②
өкпеге ауаның барып, шығуы. 

【 气 楼 】 qìlóu 【 зат 】  фонарь 

(шырағдан, шырақ). 

【气脉】 qìmài 【 зат 】①  тіршілік 

артериялары (медицинада) ： ～ 调 和

тіршілік артериялары қалыпты.② қан 

тамырлар жүйесі. 

【气门】qìmén【зат】① шұра (клапан).

②тыныс алу тесіктерінің бірі.③  ине 

шаншып емдеудегі денедегі нүктелер. 

【气门心】qìménxīn шұраның өзегі. 

【 气 门 芯 】 qìménxīn 【 зат 】 ① 

бұрандалы түтік.② бұрандалы түтікпен 

жаслған рәзеңке түтік. 

【 气 囊 】 qìnánɡ 【 зат 】 ① 

(биологиялық) құстардың дем алатын 

қапшығы, ауақап.② қабық. 

【 气 恼 】 qìnǎo 【 сын 】  ашулану, 

наразылану. 

【气馁】qìněi【сын】 салы суға кету：

胜利了不要骄傲，失败了不要～
жеңіске жету менменсініп кетудің 

белгісі емес, сәтсіздікке ұшырау салы 

суға кетудің белгісі емес . 

【气派】qìpài①【зат】 өзін өзі ұстау 

мәнері, ұстаным：大国～ мемлекеттің 

ұстанымы. ② 【 сын 】  маңызды, 

айбарлы, түбегейлі：他穿上这身服装，

多～ ол осы киімді кигенде әлдеқайда 

айбарлы болып қалады! 

【气泡】 qìpào【 зат】  көпіршіктер 

(суда пайда болатын немесе ауа 

көпіршігі). 

【气魄】 qìpò【 зат】①  ынта, күш 

қуат：他办事很有～ол жұмысты бар 

ынтасымен жасайды.② рух, құлаш：天

安门城楼的～十分雄伟  Тянаньмын 

алаңындағы мұнараның рухы құдіретті. 

【气枪】qìqiānɡ【зат】 пневматикалық 

қару. 

【 气 球】 qìqiú 【 зат 】  әуе шары, 

аэростат. 

【气色】 qìsè【 зат 】 пiшiн, келбет, 

әлпет; түр; ажар：近来他的～很好，满

面红光  соңғы кездері оның келбеті 

жарқырап жүр. 

【 气 盛 】 qìshènɡ 【 сын 】 ①  күш 

толысқан шақ ： 他年轻～  ол жас 

кезінде күші толысқан болатын. ②
орасан зор, әсерлі. 

【 气 生 根 】 qìshēnɡɡēn 【 зат 】 

(ботаника) өсімдіктің бір түрі-ауа 

тамыр. 

【 气 势 】 qìshì 【 зат 】  күш, 

дәрмен,ынта,құлаш ： ～ 磅 礴  ұлы, 

сәулетті, 人民大会堂～雄伟  халық 

конгесі залы сәулетті де орасан зор. 

【气势汹汹】 qìshìxiōnɡxiōnɡ(～的 ) 

ашулану, сабадан шығу. 

【 气 数 】 qì·shu 【 зат 】  тағдыр, 

пешене：～将尽 тағдыр тәлкегі. 

【 气 态 】 qìtài 【 зат 】  газ күйі 

(физикалық). 

【气体】qìtǐ【зат】 газ күйіндегі зат, 

дене. 

【气体摩尔体积】qìtǐmó’ěrtǐjī газдық 

дененің молярлы көлемі. 

【 气 田 】 qìtián 【 зат 】  газ 

шығарылатын жер, газ көзі. 

【气筒】 qìtǒnɡ【 зат】  насос (ауа 

үрлегіш). 

【气头上】qìtóu·shɑnɡ【зат】 ашудың 

тұтануы：他正在～，别人的话听不进

去  ол ашуланған кезде басқа ешкімді 

тыңдамайды. 

【气团】qìtuán【зат】 ауа массасы. 

【 气 吞 山 河 】 qìtūnshānhé ұлы, 

қаһарман рухы. 

【气味】qìwèi【зат】① дәм, иіс：～芬

芳  хош иіс, 丁 香 花 的 ～ 很 好 闻 

жұпаргүлдің (сирень) хош иісті өсімдік.

②  сезім, көңіл ：～相投  дәм-тұзы 

келісу. 

【 气 温 】 qìwēn 【 зат 】  ауа 

температурасы ：～下降  төмен ауа 

температурасы. 

【气息】qìxī【зат】① тыныс алу, дем 

алу：～奄奄  соңғы дем шығару.② 

иіс：|时【ес.】～ дәуір тынысы. 

【 气 象 】 qìxiànɡ 【 зат 】 ① 

метеорологиялық жағдай. ②

метеорология.③ахуал, жағдай.④ ынта, 

көңіл күй, күш. 

【 气 象 台 】 qìxiànɡtái 【 зат 】 

метеорологиялық станция. 

【气象万千】qìxiànɡwànqiān көптеген 

бөлшектре, көптүрлілік. 

【 气 象 学 】 qìxiànɡxué 【 зат 】 

метеорология. 

【 气 性 】 qì·xinɡ 【 зат 】 ① мінез, 

ұнам：～温顺 кішіпейіл, момын, тіл 

алғыш.② қызбалық, ашуланшақ：这孩

子～大  мынау баланың мінезі ауыр 

екен. 

【气咻咻】 qìxiūxiū(～的 )【 сын】 

ашулану,тітіркену. 

【气吁吁】 qìxūxū( ～的 ) 【 сын 】 

тұншығу. 

【气虚】 qìxū 【 сын 】  күші жоқ, 

дәрменсіз,әлсіз. 

【气旋】 qìxuán【 зат】  циклон (ауа 

райы). 

【 气 血 】 qìxuè 【 зат 】  өмірлік 

күш(өмір сүруге қажетті күштер)：～

不衰 өмірлік күші зор. 

【气压】 qìyā【 зат】  атмосфералық 

қысым. 

【气眼】qìyǎn【зат】 көмей, тандыр. 

【气焰】qìyàn【зат】 қызбалық：～嚣

张 қуанышты оқиғалар, ғажайып бейне. 

【气宇】 qìyǔ【 зат】  өзін өзі ұстау 

мәнері：～不凡 ерекше мәнер, ～轩昂 

айбынды түр. 

【气韵】 qìyùn 【 зат 】  ширақ ой, 

идея：|画面简洁，～无穷 суреттердің 

идеялары жаңа әрі толассыз. 

【气质】qìzhì【зат】① мінез, табиғи 

қасиеттер.② ашуланшақ, кежір мінез：

革命者的～ төңкеріскердің кежір мінезі. 

【气壮山河】qìzhuànɡshānhé күш-қуат. 

讫 qì①  біту,аяқталу,мәресіне жету：

验～  сыннан өткен.②  тоқтату, бітіру, 

аяқтау：起～ басы мен аяғы. 

迄 qì①жету：～今 бүгінгі күнге дейін.

②【үс.】  әрдайым：～无音信  осы 

уақытқа дейін хабар болмау. 

【迄今】 qìjīn 【 ет. 】  күні бүгінге 
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дейін ： 自 古 ～ бұрынғы заманнан 

қазіргі уақытқа дейін. 

汔 qì〈书〉【үс.】  өзеннің тартылып 

қалуы. 

弃 qì①  тастап кету, шығару, шетте 

қалу ： 抛 ～ бас тарту,| 舍 ～ бетінен 

қайтару. ② (Qì) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 弃 暗 投 明 】 qìàntóumínɡ 

жамандықтан бас тартып, адал жолға 

түсу. 

【弃儿】qì’ér【зат】 ата-анасы тастап 

кеткен бала. 

【弃妇】 qìfù〈书〉【 зат】  күйеуі 

тастап кеткен әйел. 

【弃耕】qìɡēnɡ【 ет.】  еңбектенуден 

бас тарту：环境的恶化，导致～农田增

多 ахуалдың нашарлауы еңбектен бас 

тартуға мәжбүрледі. 

【 弃 甲 曳 兵 】 qìjiǎyèbīnɡ жеңіліске 

ұшырау. 

【弃奖】qìjiǎnɡ【ет.】：қол жеткізген 

даңқтан (атақ, орлен) бас тарту. 

【弃旧图新】qìjiùtúxīn жөнделу, басқа 

адам болу, жаңа өмір бастау：翻然改

悔，～істеген ісіне өкініп, басқа адам 

болуға шешті. 

【弃权】 qì quán 【 ет. 】  тартыну, 

тыйылу. 

【弃世】 qìshì〈书〉【 ет.】  өмірден 

(әлемнен) баст тарту. 

【 弃 养 】 qìyǎnɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

жетімсіреу (ата-анасына айырылу). 

【弃婴】qìyīnɡ①【ет.】 баланы тастап 

кету, баладан бас тарту：～或溺婴都要

追究法律责任 жаңа туылған баланы 

тастап кету заң жүзінде қарасырылады.

②【зат】 тастаныш бала：领养～ бала 

асырап алу. 

【 弃 置 】 qìzhì 【 ет. 】  тастау, бас 

тарту：～不用 бас тартудың қажеті жоқ. 

汽 qì【 зат】①  бу (пар).②  судың 

буы：～船 пароход. 

【汽车】qìchē【зат】 автокөлік. 

【汽船】qìchuán【зат】① пароход.②
катер (моторлы қайық). 

【汽锤】qìchuí【зат】 бу шойбалғасы. 

【汽灯】qìdēnɡ【зат】 газ жанарғы. 

【汽笛】 qìdí【 зат】  бу ысқырығы, 

дабыл. 

【汽缸】qìɡānɡ【зат】 цилиндр. 

【汽化】qìhuà【ет.】 буға айналу. 

【汽化器】qìhuàqì【зат】 карбюратор. 

【汽化热】qìhuàrè【зат】 буға айналу 

үрдісіндегі жылулық. 

【汽酒】qìjiǔ【зат】 . 

【汽轮机】qìlúnjī【зат】 қозғалтқыш-

турбина. 

【汽暖】qìnuǎn【зат】 бу жылуы. 

【汽水】qìshuǐ(～儿)【зат】 гадалған 

су. 

【汽艇】qìtǐnɡ【зат】 моторлы қайық 

(катер). 

【 汽 油 】 qìyóu 【 зат 】  жанармай 

(газолин). 

【汽油机】qìyóujī【зат】 жанармайлы 

мотор. 

妻 qì〈书〉 жұбайы, тұрмысқа беру. 

炁 qì同“气”.如“坎炁”(kǎnqì)，дем, ауа. 

泣 qì① жылау, қайғыру：～不成声 

қатты жылау, көз жасын көлдетіп төгу.

② көз жасы ： ～ 下 如 雨  аспаннан 

жаңбыр жауғандай ылау. 

【 泣 不 成 声 】 qìbùchénɡshēnɡ көз 

жасын көлдетіп төгу. 

【泣诉】qìsù【ет.】  зарлау：呜咽～
еңкілдеп жылау, зарлау. 

亟 qì〈书〉【үс.】 асығыс：～来问讯 

асығып-үсігіп сұрау. 

契 qì ①〈书〉 кесу, ою. ②〈书〉

өрнектеп жазу ： 书 ～  таңбалар, 

жазбалар.③келісімшарт, құжат：房～

үйді жалға алу құжаты. ④ келісу, 

үйлесу：～友 жақын дос. 

【契丹】Qìdān【зат】 қидан тайпасы. 

【契合】qìhé①【ет.】 сәйкес болу：
Цюй Юаньнің рөлін ойнайтын адамның 

киімі, мәнерә барлығы жақсы сәйкес 

келді.②【сын】 жақын достасу：他俩

说话投机，感情～  оның айтқанының 

барлығы үйлесімді болды. 

【契机】qìjī【зат】 шешуші (маңызды) 

кезең：抓住～，扭转局面  шешуші 

сәтті дұрыс пайдалану, көп нәрсені 

өзгертеді. 

【契据】qìjù【зат】 қолхат, вексель. 

【契税】 qìshuì【 зат】  алым-салық, 

баж. 

【契友】qìyǒu【зат】 ең жақын дос. 

【契约】qìyuē【зат】 келісім-шарт. 

砌 qì①【 ет.】  қалау, соғу：堆～ 

іргетасын қалау.② баспалдақтар：雕栏

玉～ әдемі құрылыс мағынасында. 

跂 qì〈书〉алты башпайлы аяқ. 

葺 qì 〈 书 〉  жабу, жөндеу, 

байланыстыру：修～ жөндеу, дұрыстау. 

愒 qì〈书〉демалу, сергу. 

碛 qì ①  құм мен тас,шөлейт. ② тас 

төселген жер. 

碶 qì〈方〉【зат】 шлюз, су қақпасы. 

槭 qì【зат】 үйеңкі ағашы. 

礤 qì 小磜(Xiǎoqì)，磜头(Qìtóu) жерді 

мекен атауы. 

器 qì①  құрал сайман, жабдықтар：

木～ ағаш құрал саймандары. ② ағза 

мүшелері：生殖～жыныс мүшесі.③

өлшем, дәреже：～【мөл.】 .④қадір-

қасиет ： 大 ～ 晚 成  уақыт 

адамдықалыптастырадыі. ⑤ 〈 书 〉
құрметтеу, қадірлеу. 

【 器 材 】 qìcái 【 зат 】  материал, 

арматура, құралдар ： 照 相 ～ фото 

құрал-саймандары. 

【器官】qìɡuān【зат】 ағза мүшелері. 

【器件】qìjiàn【зат】 деталь, бөлшек. 

【器具】 qìjù【 зат】  құрал-сайман, 

жабдықтар. 

【 器 量 】 qìliànɡ 【 зат 】  қадір-

қасиет：～大 үлкен қадір-қасиет. 

【器皿】qìmǐn【зат】 ыдыс-аяқ. 

【器物】qìwù【зат】 құрал-жабдық. 

【器械】qìxiè【 зат】①  аппаратура, 

құрал：体育～спорт құрал-саймандары.

②қару. 

【器械体操】qìxiètǐcāo снарядтардағы 

гимнастика. 

【器宇】 qìyǔ〈书〉【 зат】  табиғи 

мәнер. 

【器乐】qìyuè【зат】 аспапты әуен. 

【器质】 qìzhì【 зат】①  жан дүние 

қасиеттері. ② 〈 书 〉  туа біткен 

дарын：非凡的～ерекше дарынды. 

【 器 重 】 qìzhònɡ 【 ет. 】  бағалау, 

құрметтеу：他的工作能力强，对自己

要求严，领导上很～他 оның еңбекке 

қабілеттілігі ерекше бағаланады. 

憩 qì〈书〉демалу： |同作同～  әрі 

жұмыс істеу, әрі демалу. 

【憩室】qìshì【 зат】  соқыр қуысты 

жатыр, бұлтық. 

【憩息】qìxī〈书〉【ет.】 демалу；～

片刻 аз уақыт демалып алу. 

 

qiā 

掐 qiā①【ет.】 тығып алу：～两下也

可以止痒  екі жақтап тырнақпен қасу 

қышуды қандырады. ② 【 ет. 】 басу, 

мыжу. 

【掐算】qiāsuàn【ет.】 қолмен санау. 

【 掐 头 去 尾 】 qiātóuqùwěi ең 

маңыздыны қалдыру. 

袷 qiā[袷袢](qiāpàn)【зат】 қабат, астар. 

 

qiá 

拤 qiá【ет.】  қысу：～着腰  белдікті 

тартып байлау. 

 

qiǎ 

 

卡 qiǎ①【ет.】 қысу, қысылу：鱼刺～

在嗓子里 балықтың майда сүйектері 

тамақта тұрып қалады.②【ет.】 қолда 

ұстау：会计对不必要的开支～得很紧 

есепші артық шығынды шығармау 

керек, ～住敌人的退路 жаудың ілгері 

қайтатын жолын жауып тастау. ③

【 ет. 】  қысу, басу ： ～ 脖 子

қылқындыру. ④ қысқыш (шашқа 

қолданатын. ⑤ 【 зат 】 пост (күзет 

орны) ： 关 ～ кеден посты. ⑥ (Qiǎ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【 卡 脖 子 】 qiǎbó·zi тамағын 

қылқындыру. 

【卡其】qiǎjù【зат】 хаки. 
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【卡壳】 qiǎ ké【 ет.】①  мылтық 

оқтарының қабының бітеліп қалуы.②

уақытша тоқтау мағынасында.③  сөз 

арасында үзіліс жасау：他说着说着

就～了 ол сөйлеп отырып үзіліс жасады. 

【 卡 子 】 qiǎ·zi 【 зат 】 ①  шаш 

жинайтын қыстырғыш：头发～  шаш 

қысқышы.②пост, күзет орны. 

 

 

qià 

洽 qià ①  бейбітшілік, бір ауыздан, 

үйлесімді：意见不～  көз қарастары 

келіспеу.②  келісу, ой бөлісу： |面～

бетпе-бет келісу.③ жан-жақты болу：

博识～闻 ой-өрісі кең болу. 

【洽购】qiàɡòu【ет.】 сауда келісімін 

жүогізу： |其他设备正在～之中  басқа 

қондырғыларға саудаласу. 

【洽商】 qiàshānɡ【 ет.】  уәделесу, 

мақұлдау, келісу ： ～ 有 关 事 宜
өткізілетін шара жайлы ақылдасу. 

【 洽 谈 】 qiàtán 【 ет. 】  келіссөз 

жүргізу：～生意 мәмілені талқылау. 

恰 qià① тиісті, лайықты：措辞不～

тұжырымдама лайықты емемс. ②

【үс.】дер кезінде, сайма-сай：～到好

处 ойдағыдай. 

【 恰 当 】 qiàdànɡ 【 сын 】 тиісті, 

қолайлы,қажетті：这篇文章里有些字眼

儿用得不～ мына мақаланың ішіндегі 

кейбір бөлімдер бұған тиісті емес. 

【恰到好处】qiàdàohǎochù ойдағыдай. 

【恰好】 qiàhǎo【 үс.】  тура, сәтіне 

орай：你来得～，我正要找你去呢 сен 

келер алдында мен тура кетейін деп 

тұрғанмын. 

【恰怡】 1qiàqià сәтіне орай, тура, 

дәл：～相反 тура қарама-қарсылықтар. 

【恰恰】 2qiàqià【 зат】  құстардың 

даусын білдіретін еліктеу сөз. 

【恰巧】qiàqiǎo【үс.】 дәл, тура：他

正愁没人帮他卸车，～这时候老张来了
тура осы арбаны жегуге көмектесетін 

ешкім жоқ деген шақта, бір қария оның 

алдынан шықты. 

【恰如】qiàrú【ет.】 сияқты, секілді, 

тәрізді ： 晚 霞～ 一 幅 图画  күннің 

батысы тура бейнеленген сурет секілді. 

【恰如其分】 qiàrúqífèn тиісті болу, 

шекті сақтау, орынды ： ～ 的 批 评 

орынды сын айту. 

【恰似】qiàsì【ет.】 сияқты, тәрізді：

这消息～晴天霹雳，令人十分震惊 бұл 

хабар қорқыныш-үрей туғызған сияқты. 

髂 qià［髂骨 ](qiàɡǔ)【 зат】  мықын 

сүйегі. 

 

 

qiān 

千 1qiān①【сан.】 мың：亩产～斤 бір 

му жерден өте көп егін шықты.②өте 

көп：～方百计 қалай да болса, әйтеуір.

③ (Qiān) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

千 2 qiān кило (келі) мөлгерді білдіреді. 

【千层底】qiāncénɡdǐ(～儿)【зат】 көп 

қабатты (желімделген) табан. 

【千疮百孔】qiānchuānɡbāikǒnɡ әбден 

тілімделген, әзер дегенде деген 

мағынада. 

【千锤百炼】qiānchuíbǎiliàn① көп рет 

әрекеттеніп шынығу. ②  метафора, 

ұқыпты, есепшіл, аңдаған деген 

мағынада. 

【 千 儿 八 百 】 qiān·er-bābǎi 〈 口 〉 

мыңға жуық：～人 мың шақты адам. 

【千方百计】 qiānfānɡbǎijì қалай да 

болса, әйтеуір. 

【 千 分 表 】 qiānfēnbiǎo 【 зат 】 

индикатор. 

【 千 分 尺 】 qiānfēnchǐ 【 зат 】 

микрометр. 

【 千 分 点 】 qiānfēndiǎn 【 зат 】 

промилле. 

【千分号】qiānfēnhào【зат】 көп нүкте. 

【千分数】qiānfēnshù【зат】 ұзындық 

өлшемі. 

【千夫】qiānfū〈书〉【зат】 мыңбасы 

(әскери лауазым). 

【 千 古 】 qiānɡǔ ① 【 зат 】 

мыңжылдық：～绝唱 ерекше біртума.

②【ет.】 ұмтылу. 

【千斤】qiānjīn жүк, ауыртпалық：～

重担(zhònɡdàn) ауыр жүктеме. 

【千斤】 qiān·jin【 зат】①  домкрат 

(көтергіш).② өркеш-өркеш тетігі. 

【千斤顶】qiānjīndǐnɡ【зат】 домкрат 

(ауыр затты көтеретін тетік). 

【千金】qiānjīn【 зат】①  көп ақша, 

ақшаның үлкен сомасы ： ～ 难 买 

ешқандай ақшаға сатылмайтын, құнды.

② бағалы, қымбат：～之躯 өте бағалы 

зат.② бөтен адамның қызына айтатын 

қаратпа сөз. 

【 千 钧 一 发 】 qiānjūnyīfà болмай 

қоймайтын қауіп-қатер. 

【千克】qiānkè【мөл.】 килограмм, кг. 

【千里鹅毛】qiānlǐémáo сыйлық арзан 

болса да, көңіл қымбат. 

【 千 里 马 】 qiānlǐmǎ 【 зат 】  асау, 

жүйрік ат. 

【千里眼】qiānlǐyǎn【зат】① көреген 

адам.② көріпкел адам. 

【千里之堤，溃于蚁穴】qiānlǐzhīdī，
kuìyúyǐxué бір тамшы су тама-тама тас 

тесер. 

【 千 里 之 行 ， 始 于 足 下 】

qiānlǐzhīxínɡ， shǐyúzúxià үлкен саяхат 

бірінші қадамнан басталады. 

【千粒重】 qiānlìzhònɡ【 зат】 1000 

бидайдың салмағы, масса. 

【千虑一得】 qiānlǜyīdé «жындының 

сандырағы келеді». 

【千虑一失】qiāalǜyīshī «байдың қызы 

да қателеседі». 

【千米】qiǎnmǐ【мөл.】 километр, км. 

【千篇一律】qiānpiānyīlǜ жүйелі түрде 

қимылдау, біркелкі. 

【千奇百怪】qiānqíbǎiɡuài рақымсыз, 

оғаш, қияли. 

【 千 秋 】 qiānqiū 【 зат 】 ①  мың 

жыл：～万【 ес.】  ғасыр.②  адамға 

айтылатын тілек, ұзақ өмір тілеу. 

【 千 岁 】 qiānsuì 【 зат 】  үлкен 

лауазымды адамға айтылатын құрметті 

білдіретін қаратпа сөз- жоғары 

мәртебелі. 

【千瓦】qiānwǎ【мөл.】 килоавтт, кВт. 

【千万】qiānwàn【үс.】 не болса да, 

міндетті түрде, ереркше көп：～不可大

意 не болса да негізгі оймен келіспеу. 

【千…万…】qiān…wàn…①образ：～

山～水(【сын】容道路遥远而险阻)|～

军～马(【сын】容雄壮的队伍和浩大的

声势)|～秋～岁|.②表示强调：～真～确
|. 

【千载难逢】qiānzǎinánfénɡ өте сирек 

кездесетін жайт. 

【千载一时】qiānzǎiyīshí мың жылда 

бір рет болатын жайт. 

【 千 张 】 qiān·zhɑnɡ 【 зат 】  мың 

жапырақ қағаз, парақтар. 

【千姿百态】qiānzībǎitài көптүрлі. 

仟 qiān【сан.】 мың, мыңбасы. 

阡 qiān〈书〉① оңтүстік мен солтүстік 

арасындағы жол торабы：～陌 атыздар 

арасындағы жол.②  молаға апаратын 

жол. 

【阡陌】 qiānmò〈书〉【 зат】  жол 

торабы ： ～ 交 通  коммуникация 

жолдары. 

扦 qiān①(～儿)темір немесе ағаштан 

жасалған үшкір зат ：蜡～儿  үшкір 

шырағданның астындағы қойма.②扦子.

③〈方〉【ет.】тесу, қадай, тығу：～门 

есік жасау.④〈方〉【 ет.】  жөндеу, 

дұрыстау：～脚 педикюр жасау, ～苹果
алма ағашын отырғызу. 

【扦插】qiānchā【ет.】 қию, кесу. 

【扦子】qiān·zi【зат】①темір немесе 

ағаштан жасалған үшкір зат ：铁～ 

темір қазық.② металл қондырғы. 

【芊眠】qiānmián. Қаулаған. 

【芊绵】qiānmián〈书〉【сын】 қаулап 

өскен. 

【 芊 芊 】 qiānqiān 〈 书 〉【 сын 】 

салтанатты,қаулаған：青草～ қаулаған 

шөп. 

迁 qiān ① 【 ет. 】 көшу, жер 

ауыстыру ： ～ 居 |көшу. ②  өзгеріс, 

дағдарыс ：变～  өзгеріс. ③〈书〉 

жұмыс орнын ауыстыру ： 左 ～ 

қызметінен бір сатыға түсіру. 
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【迁都】 qiān dū 【 ет. 】  астананы 

өзгерту. 

【迁飞】 qiānfēi【 ет.】  ұшу, ұшып 

орын ауыстыру. 

【 迁 建 】 qiānjiàn 【 ет. 】  орын 

ауыстыру ： 移 民 ～ 工 程  халықты 

бекініске ораналастыру. 

【 迁 就 】 qiānjiù 【 ет. 】  үйрену, 

ыңғайлану：坚持原则，不能～ негізгі 

ұстанымдарға ыңғайлану керек. 

【迁居】qiānjū【ет.】көшу：～外地 

шетелге көшу. 

【迁流】qiānliú〈书〉【ет.】 өту, ағып 

өту：岁月～ уақыт өтіп бара жатыр. 

【迁怒】 qiānnù【 ет.】  біреуге ашу 

шығару：～于人. 

【迁徙】qiānxǐ【ет.】  қоныс аудару, 

миграция ：人 口～ халықтың қоныс 

аударуы, 候鸟随气候变化而～ маусым 

ауысқанда құстар қоныс аударады. 

【迁延】qiānyán【ет.】 созу：～时日
уақыт созу. 

【迁移】 qiānyí【 ет.】  ауысу, орын 

ауыстыру, миграциялау ： |工厂由城

内～到郊区 фабрика\зауыттар қаланың 

ішінен оның сыртына да жетті. 

瓩 qiānwǎ【мөл.】 киловатт. 

岍 Qiān Цянь-шань, Шэньси 

провинциясындағы тау. 

佥 1 qiān〈书〉【үс.】 барлығы, бүкіл, 

түгел：～同 бір ауыздан келісу. 

佥 2 qiān бирка, этикетка. 

汧 Qiān  көл. 

钎 qiān сүңгі, бұрғы：钢～  болатты 

бұрғылау. 

【钎子】qiān·zi【зат】 (шомпол) сүңгі, 

бұрғы. 

牵 qiān①【ет.】 тарту, сүйреу：～着一

头牛往地里走 сырдың тартқан жағына 

қарай жүру.②  байланысу, қатысу：～

【жал.】  ықпал ету, бас сауғалау.③

(Qiān)【зат】фамилияға қолданылады. 

【牵缠】qiānchán【ет.】 байлау, орау：

家事～үй шаруасы, 这件事～了许多人 

бұл іске көп адамның қатысы бар. 

【牵肠挂肚】 qiánchánɡɡuàdù қатты 

уайымдау, уайымнан орын таппау. 

【牵扯】 qiānchě【 ет.】  қызықтыру, 

шатыстыру：别把他～进去|这两件事～

不到一块儿 бұл екі іске екеуіміз брігіп 

кірісуіміз керек. 

【牵掣】 qiānchè【 ет.】①因  тарту, 

сүйреу, енгізу ： 互 相 ～  өзара 

келісіммен тартылу.② байлау, кісендеу. 

【牵动】 qiāndònɡ【 ет.】①  ықпал 

ету：～全局 қоғамдық жағдайға ықпал 

ету.② қарастыру：一谈到上海，就～

了他的乡思 Шанхайға жете берісімен 

туған жерін сағынып кетті. 

【牵挂】 qiānɡuà【 ет.】  уайымдау, 

сағыну, ойлау：爸爸妈妈嘱咐他在外边

要好好工作，家里的事不用～ата анасы 

оған үй шаруасы жайлы уайымдамай 

шет елде жұмысын жақсылап жасауын 

бұйырды. 

【牵记】qiānjì【ет.】 уайымдау：老奶

奶～着出门在外的孙子 әже шет жаққа 

кеткен немерелері жайлы уайымдайды. 

【牵就】qiānjiù同 үйрену, ыңғайлану. 

【牵累】 qiānlěi【 ет.】①因 күштеп 

тарту ：家务～үй жұмысарына тарту.②

因  бірденеге қатысты болу：～无辜 

кінәсіз бірденеге тартылу. 

【牵连】 qiānlián 【 ет. 】①  ықпал 

ету, ：清朝的几次文字狱都～了很多人
Цин династиясында көп адам сот 

жауапкершілігіне тартылды. ② бірге 

байланыстыру：这两件事是互相～

的，一定要妥善处理 бұл екі шаруаны 

бәріміз бірге шешуіміз қажет. 

【牵念】qiānniàn【ет.】 сағыну, ойлау, 

уайымдау ： 时 时 ～ 远 方 的 亲 人 

алыстағы адамды жиі ойлау. 

【 牵 牛 花 】 qiānniúhuā 【 зат 】 

шырмауық ипомея (ботаникалық 

өсімдік). 

【 牵 牛 星 】 qiānniúxīnɡ 【 зат 】 

«Шопан» жұлдызы (қытай 

астрологиясында Біркүт шоқжұлдызы 

арасындағы ең жарық жұлдыз). 

【牵强】 qiānqiǎnɡ 【 сын 】  зорлап 

тарту, созу：～附会  теріс түсініктеме 

беру. 

【牵强附会】 qiānqiǎnɡfùhuì қырғи 

қабақ түсіндірме. 

【牵涉】 qiānshè【 ет.】  байланысты 

болу ： 这 案 件 ～ 到 很 多 人  бұл 

шаруамен көп адамның байланысты. 

【牵手】 qiānshǒu【 ет.】① (- -) қол 

ұстасу, қолма\қол.② бірігіп жасалған іс 

туралы образды айту：两大航空公司～

开辟新的航线  екі ірі авиакомпания 

бірігіп жаңа әуе жолдарын салып 

жатыр. 

【牵头】qiān tóu【ет.】  басшылыққа 

алу.【牵线】qiān xiàn【ет.】① басқару, 

жетекшілеу：～人 адамды басқару.② 

ұйымдастыру ：他们俩谈恋爱是我牵的

线 .Олардың махаббаттарын мен 

ұйымдастырған болатынмын. 

【牵线搭桥】 qiānxiàndāqiáo делдал, 

арашы, дәнекер болу. 

【 牵 一 发 而 【 ет. 】 全 身 】
qiānyīfàérdònɡquánshēn «бір құмалақ 

бір қарын майды шірітеді». 

【 牵 引 】 qiānyǐn 【 ет. 】  ілестіру, 

тарту ：机车～车厢前进  моторлы 

трактордың ішіне кіру. 

【牵制】 qiānzhì 【 ет. 】  ұластыру, 

шектеу：我军用两个团的兵力～了敌人

的右翼 менің екі әскери бөлімшелерім 

қарсылас жақтың оң қанатын 

блокадалады. 

铅 qiān【зат】①  қорғасын, плюмбум 

(Pb).② графит (қаламның ортасында). 

【铅版】 qiānbǎn【 зат】  таптаурын 

(стереотип). 

【铅笔】qiānbǐ【зат】 қалам. 

【铅笔画】qiānbǐhuà【зат】 қаламмен 

салынған қалам. 

【铅垂线】 qiānchuíxiàn【 зат】  тік 

сызық. 

【铅灰】qiānhuī【сын】 сұр түс：～的

天空飘着雪花 сұр аспаннан жапалақтап 

қар жауды. 

【 铅 球 】 qiānqiú 【 зат 】 ① жеңіл 

атлетиканың бір түрі- ядро лақтыру. 

【铅丝】qiānsī【 зат】  мырыш сым, 

мырышпен қапталған сым. 

【铅印】qiānyìn【ет.】 типографиялық 

тәсілмен жазу басу. 

【铅字】qiānzì【зат】 типографиялық 

шрифт. 

悭 qiān ① сараң. ②  жетіспеушілік, 

азшылық：缘～一面 (缺少一面之缘 ) 

қарым\қатынастың жетіспеуі. 

【悭吝】 qiānlìn【 сын】  сараңдық, 

қызғаныш：～鬼 сараң адам. 

谦 qiān кішіпейіл, қарапайым：～恭 

бойсұну. 

【谦卑】qiānbēi【 сын】  қарапайым, 

кішіпейіл. 

【谦称】 qiānchēnɡ①【 ет.】  әдепті 

түрде атау：张老常常～自己为小学生 

Чаң мұғалім әдетте өзін оқушыларға 

құрметпен атайды.②【зат】 құрметпен 

тағылған есім, атау. 

【谦辞】1qiāncí【зат】 әңгімелесушіге 

қатысты биязылық таныту. 

【谦辞】2qiāncí【 ет.】  әдепті түрде 

бас тарту：大家诚意推举你，你就别～

了 барлығы бір ауыздан сізді ұсынды, 

сіз бас тарпауыңыз керек еді. 

【谦恭】qiānɡōnɡ【сын】 қарапайым, 

биязы. 

【谦和】 qiānhé【 сын】  кішіпейіл, 

момын：为人～ жуас мінезді. 

【谦谦君子】 qiānqiānjūnzǐ кішіпейіл 

адам. 

【谦让】qiānrànɡ【ет.】  жол бергіш, 

биязы адам：您当发起人最合适，不

必～ сіз ең тиісті адамсыз, бас тартуға 

болмайды. 

【 谦 顺 】 qiānshùn 【 сын 】 

жағымпазд：态度～ жағымпаз мінезді. 

【谦虚】 qiānxū①【 сын】  сыпайы, 

биязы：～谨慎  сыпайылық таныту.②

【ет.】 сыпайы сөйлеу：他～了一番，

终于答应了我的请求  ол сыпайылық 

танытып тұрды, ақырында менің 

ұсынысымды қабылды. 

【谦逊】 qiānxùn 【 сын 】  момын, 

көнгіш. 

签 1 qiān【ет.】①қол қою, таңбалау, 

жазу：请你～个字 иероглиф жазып 
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беріңізші. ②  негізі ойды қысқартып 

жазу：～呈 арыз, жазбаша рапорт. 

签 2 qiān ① ( ～儿 ) 【 зат】  бирка, 

жеребе：抽～儿 жеребе тарту.②(～儿)

【зат】 бирка, затбелгі (құлақша)：在

书 套 上 贴 一 个 浮 ～ 儿  кітап 

мұқабасының жоғары жағына 

жапсырма бекіту. ③ ( ～ 儿 ) 【 зат 】 

таяқша：牙～儿 тіс тазалағыш таяқша.

④【 ет.】  көктеу, жамау：～上贴边 

киім жамау. 

【签单】qiān dān【ет.】 төлеу туралы 

қолхат жазу. 

【签到】qiān dào【ет.】 келіп жеткені 

жайлы қолхат жазу：～簿 келгендердің 

тіркелетін журналы. 

【签订】 qiāndìnɡ【 ет.】  бекіту, қол 

қою：两国～了贸易议定书和支付协定 

сауда саттық пен төлемдер жайлы 

құжаттарды екі мемлекет те бекітті . 

【签发】qiānfā【ет.】 беру, шығару：

|～护照 паспорт беру. 

【签【зат】】qiān mínɡ【ет.】 қол қою. 

【签批】qiānpī【ет.】  келісімшартқа 

қол қою：所需经费由主管经理～ 

шығындар жайлы құжатқа бастық қол 

қойды. 

【签收】 qiānshōu【 ет.】  бір затты 

қолға алу жайлы қол қою：～文件 

қызмет аясындағы хатты алған туралы 

қол қою. 

【签售】 qiānshòu【 ет.】  қолтаңба 

тарату：音像商场举办专场～活动 

сауда орталығында арнайы 

тұлғалардың қолтаңба тарату шарасы 

өткізілді. 

【签署】qiānshǔ【ет.】 қол қою, жазба 

қалдыру ： ～ 联 合 公 报  бірлескен 

мазмұндамаға қол қою. 

【签筒】qiāntǒnɡ【зат】① бал ашатын 

биркалар бар ыдыс (стақан).②  қуыс 

бұрғы. 

【签押】qiānyā【ет.】 қол қою. 

【签约】qiān yuē【ет.】 келісімшартқа 

қол қою, келісу. 

【签证】qiānzhènɡ①【ет.】 нысаналау, 

көздеу.②【 зат】  виза (бір елге кіру 

ресми рұқсаты). 

【 签 注 】 qiānzhù 【 ет. 】 ① 

қорытындыланған хатты қоса тіркеу.② 

өзің жазған қорытындыны ұсыну. 

【签子】qiān·zi〈口〉【зат】қолтаңба. 

【签字】qiān zì【ет.】 өз қолтаңбаңды 

қалдыру. 

愆 qiān〈书〉①  қателіктер：前～ 

өткен қателіктер.② күнә. 

【愆期】qiānqī〈书〉【ет.】  уақыты 

өтіп кету. 

【愆尤】qiānyóu〈书〉【 зат】  күнә, 

қателік. 

鹐 qiān【ет.】 шоқу, шоқып жеу：别让

鸡～了地里的麦穗  тауықты бидай 

шоқып жеуге итермелеудің керегі жоқ. 

骞 qiān① жұлу, тартып шығару.② ақау, 

кемшілік. ③ (Qiān) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

搴 qiān①〈书〉көтеру.② тарту, шығару. 

磏 qiān қырланған қызыл қайрақ тас. 

諐 qiān қателесу, мерзімін өткізіп алу, 

қорлану. 

褰 qiān〈书〉 көтеру , түру. 

 

qián 

荨 qián[荨麻](qiánmá)【зат】① су мүгі.

②  лапылдау, алаулау (от, жалынға 

байланысты). 

钤 qián①  мөр.②  мөр басу.③〈书〉 

қамауда ұстау (образды айту). 

【 钤 记 】 qiánjì 【 зат 】  қосымша, 

көмекші мөр.  

前 qián ① 【 зат 】 алды, алдыңғы 

жақ ：～门  есіктің алды. ②  ілгері 

басу：勇往直～ ештеңеден қорықпай 

алға басу.③【зат】 бағытты білдіретін 

зат есім ： ～ 排  алдыңғы қатар. ④

【 зат 】  бірдененің алдында, бір 

уақытқа дейін：～天  кешенің арғы 

күні, ～几年 бірнеше жыл бұрын.⑤

【зат】 болып кеткен, бұрынғы：～政

务 院  бұрынғы үкімет. ⑥ 【 зат 】 

алдыңғы ： ～ 资 本 主 义  алдыңғы 

билеушінің міндеті. ⑦【 зат 】  келе 

жатқан, болашақ：事情要往～看，不

要 往 后 看 артқа емес, алдыға 

(болашаққа) көз тігу қажет .⑧ майдан, 

алдыңғы шеп. ⑨ (Qián) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【前半晌】qiánbànshǎnɡ(～儿 )〈方〉

【зат】 таңертеңгі уақыт. 

【前半天】qiánbàntiān(～儿 )【 зат】 

түске дейінгі уақыт. 

【前半夜】 qiánbànyè【 зат】  кешкі 

уақыт (түн ортасына дейін). 

【前辈】qiánbèi【зат】 алдыңғы ұрпақ, 

ата баба. 

【前臂】qiánbì【 зат】  тоқпан жілік, 

қары. 

【 前 边 】 qián·biɑn( ～ 儿 ) 【 зат 】 

алдыңғы жақ. 

【前车之鉴】qiánchēzhījiàn «алдыңғы 

арбаның төңкерілгені, кейінгілеріне 

сабақ болсын». 

【前尘】qiánchén〈书〉【зат】  өткен 

шақ, бұрынғы уақыт：回首～өткенді 

еске алу. 

【 前 程 】 qiánchénɡ 【 зат 】 ① 

келешек：～远大 үлен үміт артқан, бір 

жерді тесіп шығатын.②карьера, қызмет 

жолы. 

【前导】qiándǎo①【 ет.】  шығарып 

салу, жол меңзеу.②【зат】  шығарып 

салушы. 

【前敌】qiándí【зат】 майдан：～指挥

部 майдан жетекшісі. 

【前额】qián’é【зат】 маңдай, шеке. 

【前方】qiánfānɡ【 зат】①  алдыңғы 

жақ：他的目光注视着～ол алдыңғы 

жаққа көз қадай қарады. ②  майдан 

қызметі：支援～алдыңғы шепке көмек 

көрсету. 

【前房】qiánfánɡ【зат】 бірінші әйел, 

алғашқы тұрмыс құру, қайтыс болған 

әйел (марқұм). 

【前锋】qiánfēnɡ【 зат】①  алдыңғы 

топ (әскери)：红军的～渡过了大渡河 

Қызылдар әскерінің алдыңғы шебі 

Хуанхэ өзенін кешіп өтті.②  шабуыл, 

шабуылдау. 

【前夫】qiánfū【зат】  бірінші күйеу, 

қайтыс болған күйну (марқұм). 

【前俯后仰】qiánfǔhòuyǎnɡ ішек\сілесі 

қатып күлу. 

【前赴后继】qiánfùhòujì алдыға қарай 

бір қатармен, кідірмей батыл басу. 

【前功尽弃】 qiánɡōnɡjìnqì барлығы 

бекер болды, бүкіл тырысқанымыз 

нәтиже бермеді. 

【前汉】QiánHàn【 зат】  ерте Хан 

динстиясы, батыс Хан династиясы. 

【前后】 qiánhòu【 зат】方位词 .① 

барлығы, түгелдей: 国庆节～мемлекет 

құрылға, күні мейрамының алды арты .

② шамамен, жуық：这项工程从【ет.】

工到完成～仅用了半年时间  бұл 

құрылыс жұмыстарының аяқталуына 

шамамен жарты жыл кетті.③ алды мен 

арты, бас аяғы：村子的～各有一条公

路  ауылдың бас аяғына бір ғана жол 

(трасса) бар. 

【前…后…】qián…hòu…①  кезекпен 

болатын салдарды білдіреді：～因～果 

басынан аяғына дейін.② алдыңғы және 

кейінгі атқарылған істі білдіреді. 

【前后脚儿】qiánhòujiǎor〈口〉【үс.】  

【前脚】 qiánjiǎo( ～儿 ) ①【 зат 】 

алдыға шығарып қойылған аяқ：～一

滑，后脚也站不稳 алдыға шығарылған 

аяқпен ілгері басумен қатар, тұрақсыз 

болу мүмкін.②【үс.】  жаңа ғана, әп 

сәтте：我～进大门，他后脚就赶到了
мен дарбазадан кіре берген сәтте ол 

мені қуып жетіп алды. 

【 前 襟 】 qiánjīn 【 зат 】  киімнің 

алдыңғы жағы, етегі. 

【前进】qiánjìn【ет.】  алдыға қарай 

адымдап басу. 

【前景】 1qiánjǐnɡ【 зат】  алдыңғы, 

алдыңғы қатарлы. 

【前景】 2qiánjǐnɡ【 зат】  келешек, 

үміт：大丰收的～令人欣喜 астық 

жақсы шығады деген үміт адамдарды 

қуантады. 

【前科】qiánkē【зат】 сотталғандық. 

【前例】 qiánlì 【 зат 】  прецедент, 

болған оқиға, өнеге：史无～ тарихта 
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болмаған жайт (оқиға). 

【 前 列 】 qiánliè 【 зат 】  алдыңғы 

қатарлар：站在斗争的最～ шайқас ең 

алдыңғы қатарларда қызу жүреді. 

【 前 列 腺 】 qiánlièxiàn 【 зат 】 

(медицина) ер адамдардың қуығына 

суық тию, простата ауруы. 

【前面】qián·miàn(～儿)【зат】方位词.

① алдында, алдыңғы жағында：亭子～

有一棵松树 күнқалқаның алдында бір 

ғана тал өсіп тұр.② үстіңгі, алдыңғы：

这个道理，～已经讲得很详细了  бұл 

себеп осының алдында ғана 

талқыланып айтылды ғой. 

【前年】qiánnián【зат】 өткеннің арғы 

жылы, бір жыл бұрын. 

【前怕狼后怕虎】qiánpàlánɡhòupàhǔа 

алдында бөріден, арттта жолбарыстан 

қорқу (әрдайым әр нәрседен қорқақтап 

жүру). 

【 前 仆 后 继 】 qiánpūhòujì 

құлағандардың  (көз жұмғандардың) 

орнын басып, алға тізбектеп жүру.. 

【前妻】qiánqī【 зат】  бірінші әйел 

(бәйбіше), марқұм әйелі. 

【 前 期 】 qiánqī 【 зат 】  бірінші, 

бастапқы кезең ： ～ 工 程  құрылыс 

жұмыстарының бастапқы кезеңі. 

【前愆】qiánqiān〈书〉【зат】  өткен 

қателіктер, жасалған күнәлар：追悔～ 

қателігін мойындау. 

【 前 驱 】 qiánqū 【 зат 】  ізашар, 

бастамашы ： 革 命 ～  төңкеріс 

бастаушысы. 

【前儿】qiánr〈口〉【 зат】  кешенің 

арғы күні. 

【前人】 qiánrén 【 зат 】  ата баба, 

алдыңғы ұрпақ：～种树，后人乘凉 

алдыңғы ұрпақ тұқым себеді, кейінгі 

ұрпақ оның көлеңкесінде демалады. 

【前任】 qiánrèn 【 зат 】  бұрынғы, 

алдыңғы, экс ：老张是他的～  Джаң 

қария оның ізашары. 

【前日】qiánrì【 зат】  кешенің арғы 

күні. 

【前晌】qiánshǎnɡ〈方〉【зат】 түске 

дейінгі уақыт. 

【前哨】 qiánshào【 зат】  аванпост, 

форпост (күзетші посттар). 

【前身】qiánshēn【зат】① бастапқы, 

негіз кейіп：人民解放军的～是工农红

军  халықты азат етуші әскердің 

бастапқы кейпі шаруалардың қызыл 

әскері болып табылады.②(～儿) сырт 

киім, көйлектің алдыңғы етегі. 

【前生】qiánshēnɡ【зат】  тағдырдың 

жазғаны, маңдайға жазылғаны. 

【前世】qiánshì【зат】 алдыңғы ұрпақ, 

будда ілімі бойынша бұрынғы өмір. 

【 前 事 不 忘 ， 后 事 之 师 】

qiánshìbùwànɡ ， hòushìzhīshī ұмыт 

қалмаған өткен шақ, болашаққа сабақ 

бола алады. 

【前所未有】 qiánsuǒwèiyǒu бұрын 

соңды болмаған ：～的规模  бұрын 

соңды болмаған ауқым. 

【前台】 qiántái【 зат】①  сахна.② 

сахна алаңы.③  ашық жерді образды 

айту：他只是在～表演，背后还有人指

挥 ол сахнаға шыға беріп еді, артында 

тұрған дирижер оркестрді ойнатып 

бастады. ④ мереке шаралары өтетін 

орын. 

【前提】 qiántí【 зат】①  сәлемдеме 

(посылка).② алғышарт. 

【前天】qiántiān【зат】 кешенің арғы 

күні. 

【前庭蜗神经】 qiántínɡwō-shénjīnɡ 

жүйкенің бір бөлігі, сезім мүшелер 

жүйкесі. 

【前头】qián·tou【зат】 алдыңғы жақ. 

【前途】qiántú【зат】 келешек：光明

的～жарқын болашақ, ～远大 алыс, көз 

жетпес болашақ. 

【前往】qiánwǎnɡ【ет.】 бару, кету：

起程～ жолға шығу. 

【前卫】qiánwèi①【зат】 авангард.② 

жартылай қорғаушы. ③ 【 сын 】 

алдыңғы қорғау ：～作品  алдыңғы 

қорғаудағы бұйым. 

【 前 无 古 人 】 qiánwúɡǔrén тарихта 

орын алмағын, бұрын соңды 

болмаған：他们创造了～的奇迹  олар 

бұрын соңды болмаған ғажайып 

жасады. 

【前夕】qiánxī【зат】① қарсаңында, 

болмай тұрып ： 国 庆 节 的 ～

мемлекеттік мейрам қарсаңында. ② 

болайын деп жатқан жайтт образды 

бейнелейді ：大决战的～ Феодалды 

Қытайда «қылмысты күз» соғысы 

болғалы тұр. 

【 前 贤 】 qiánxián 〈 书 〉【 зат 】 

ізашарлар, бұрынғы ақылгөйлер. 

【前嫌】 qiánxián【 зат】以前的嫌

隙：～冰释|捐弃～. 

【前线 】 qiánxiàn 【 зат 】  майдан, 

алдыңғы қатар (авангард). 

【前言】qiányán【зат】① алғысөз.② 

жоғарыда айтылғандар：～不搭后语 өз 

айтқан сөзінде шатасып қалу. 

【前沿】 qiányán【 зат】①  алдыңғы 

қатар ： ～ 阵 地  алдыңғы позиция 

(әскери). ②  алдыңғы қатарлы, жаңа, 

соңғы шыққан. 

【前仰后合】qiányǎnɡhòuhé ішек сілесі 

қатқанша күлу. 

【前夜】 qiányè【 зат】  қарсаңында, 

алдында ： 激 战 ～  ауыр шайқас 

қарсаңында. 

【 前 因 后 果 】 qiányīnhòuɡuǒ себеп 

салдар. 

【前瞻】qiánzhān【ет.】①  болашақ, 

келешек ：极目～ алыс болашақ. ② 

мүмкіндік, перспектива：～性 көреген 

мүмкіндіктер. 

【 前 站 】 qiánzhàn 【 зат 】  келесі 

аялдама. 

【前兆】qiánzhào【зат】 нышан, белгі.  

【前震】qiánzhèn【зат】 жер сілкінісі 

алдындағы жер дүмпулері. 

【前肢】 qiánzhī【 зат】  жануаралар 

мен жәндіктердің алдыңғы аяқтары. 

【前缀】 qiánzhuì【 зат】  қосымша, 

префикс. 

【前奏】qiánzòu【зат】①  кіріспе.② 

жаршы, себепкер. 

【前奏曲】qiánzòuqǔ【зат】  кіріспе, 

прелюдия. 

虔 qián сыйлау, табыну, сыпайы：～诚 

діншіл. 

【 虔 诚 】 qiánchénɡ 【 сын 】  дінге 

табынған, діншілдік：～的信徒 діншіл 

шәкірт. 

【虔敬】 qiánjìnɡ【 сын】  қастерлі, 

ықыласты：态度～қастерлі мәнер. 

【 虔 心 】 qiánxīn ① 【 зат 】  дінге 

табынған.②【сын】 діншіл. 

钱 1 qián①【зат】  мыстан жасалған 

тиын (чох)：一个～бір тиын.②【зат】 

тиын, ақша：银～ байлық.③【 зат】 

төлемақы：车～жол ақысы.④【зат】 

ақша, қаражат：有～有势  ақшамен 

билікке жету. ⑤ (Qián) 【 зат 】 姓 

адамның тегі. 

钱 2 qián 【 мөл. 】  «цянь» салмақ 

өлшемі,( бір цяньда бес грамм бар). 

【钱包】qiánbāo(～儿)【зат】  әмиян 

(портмоне). 

【钱币】qiánbì【зат】 көп ақша. 

【钱财】qiáncái【зат】 қаражат. 

【 钱 串子 】 qiánchuàn·zi 【 зат 】 ① 

тиындар ілетін жіп.② бунақ аяқтылар. 

【钱谷】qiánɡǔ【зат】① астық және 

ақша.② қаржы қызметкері. 

【 钱 款 】 qiánkuǎn 【 зат 】  ақша, 

төлемақы：筹集～ төлем жинау. 

【 钱 粮 】 qiánliánɡ 【 зат 】 ①  жер 

салығы.② салық жинайтын адам. 

【钱龙】qiánlónɡ【зат】 қырықаяқ. 

【钱眼】qiányǎn(～儿)【зат】  қытай 

тиынының ортасындағы тесік. 

【 钱 庄 】 qiánzhuānɡ 【 зат 】  ақша 

ауыстыру кеңсес, банк кеңсесі. 

钳(鉗、箝、②拑)qián① қысқыш：老

虎～ қышақ.②【ет.】 қысу.③ шектеу, 

байлау：～口结舌 тіс жармау. 

 

【钳工】 qiánɡōnɡ【 зат】①  темір 

ұстаның жұмысы.② темір ұстасы. 

【钳击】 qiánjī 【 ет. 】  қысқышпен 

қысу：两翼～екі қанатты да қыспаққа 

алу. 

【钳口结舌】qiánkǒujiéshé тіс жарып 

сөз айтпау. 

【钳制】qiánzhì【ет.】  қыпаққа алу, 
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қысқышпен қысып ұстау：～言论 ойды 

(пікірді) қыспаққа алу. 

【钳子】qián·zi【зат】①  қысқыш.②

〈方〉сырға. 

掮 qián〈方〉【 ет.】  иығына салып 

көтеру：～着行李到车站去 мына жүкті 

аялдамаға дейін арқалап жүру. 

【掮客】qiánkè【зат】 арадағы адам, 

комиссионер. 

乾 qián①【зат】 талмастан еңбек ету.

② ер адам бастамасы：～造 (бал ашу) 

жұлдыз жорамал. ③ (Qián) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【乾坤】 qiánkūn【 зат】  аспан мен 

жер ： 扭 转 ～  өмірге түбегейлі 

өзгерістер енгізу. 

【 乾 隆 】 Qián1ónɡ 【 зат 】  Цин 

династиясының императорының билік 

ету ұраны(1736—179⑤. 

靬 qián 骊靬(Líqián)，Хан дәуіріндегі 

провинция атауы, қазіргі Ганьсу 

провинциясының жері. 

犍 qián 犍为 (Qiánwéi)，Сычуандағы 

топонимикалық жер атауы. 

墘 qián 车 路 墘 (Chēlùqián) ，
топонимикалық жер атауы 

潜 qián①【ет.】 су астында жүру：～

到海底 теңіз түбіне сүңгу.②  тығылу, 

қашып кету, жоғалу：～伏  тығылып 

жүру. ③  жасырын түрде ： ～ 逃

жасырынып қашып жүру.④  жасырын 

мүмкіндіктер ： 革 新 挖 ～ жасырын 

мүмкіндіктерді ашу. ⑤ (Qián) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【 潜 藏 】 qiáncánɡ 【 ет. 】  тығылу, 

жасырыну：～在心里的痛苦 жүрегінің 

түбінде жасырынған азап . 

【潜伏】 qiánfú 【 ет. 】  жасырыну, 

тығылу, сақталу ： ～ 着 危 险  мына 

қатерді жасыру. 

【潜伏期】 qiánfúqī【 зат】  латентті 

(инкубациялы) кезең. 

【潜航】 qiánhánɡ 【 ет. 】  су асты 

сүңгуірмен (кемесі) жүзу ： 潜 艇

【 жал. 】 续 ～ 了 二 十 天  су асты 

кемесінің жүзіп жүргеніне жиырма күн 

болды. 

【潜居】qiánjū【ет.】  бөлек, жалғыз 

өмір сүру ：～乡间  ауылды жерде 

жалғыз тұру. 

【潜亏】 qiánkuī 【 ет. 】  әлсіздену, 

жүдеу. 

【 潜 力 】 qiánlì 【 зат 】  жасырын 

мүмкіндіктер, потенциал, ： 挖 掘 ～ 

қорды ашу. 

【潜流】 qiánliú 【 зат 】  жер асты 

ағыны, жасырын сезім作品着力发掘人

物 心 灵 深 处 的 情 感 ～ бұл әдеби 

шығарма адамның жүрегінің түбінде 

жатқан жасырын сезімдерді оятады. 

【潜能】qiánnénɡ【зат】①  жасырын 

энергия көзі：地下～жер асты энергия 

көзі. ② жасырын мүмкіндіктер, 

қабілет ：科技人员的～得到发挥 

ғылыми техникалық қызметшілер 

қабілеттері ашылып жтыр. 

【 潜 热 】 qiánrè 【 зат 】  жасырын 

жылулық. 

【 潜 入 】 qiánrù 【 ет. 】 ①  суға 

сүңгу：～海底 теңіз түбіне сүңгу.② 

өрмелеп шығу, жету, кіру ：～国境
мемлекет шекарасына жетіп алу. 

【 潜 水 】 qiánshuǐ 【 ет. 】  сүңгу, 

сүңгуір：～衣 скафанд. 

【潜水艇】qiánshuǐtǐnɡ【зат】 су асты 

кемесі (субмарина). 

【 潜 水 衣 】 qiánshuǐyī 【 зат 】 суға 

сүңгитін киім, скафанд, гидро костюм. 

【潜水员】qiánshuǐyuán【зат】 водолаз. 

【潜台词】qiántáicí【зат】① подтекст 

(сөз астары).② жасырын мағына. 

【潜逃】qiántáo【ет.】 қашып құтылу, 

жасырынап кету：～在外 шет елде 

қашып жүру. 

【潜艇】qiántǐnɡ【зат】 су асты кемесі. 

【 潜 望 镜 】 qiánwànɡjìnɡ 【 зат 】 

перископ. 

【潜心】qiánxīn【ет.】  көңіл тоқтау, 

басымен кірісу：～研究  толығымен 

беріліп зерттеу. 

【潜行】qiánxínɡ【ет.】① су астымен 

жүру：潜艇在海底～ субмарина су 

астымен үреді. ② жасырын түрде 

жүру：狮子在草丛中～арыстан шөп 

арасымен жасырынып келеді. 

【潜血】qiánxuè【зат】 жасырын қан. 

【潜移默化】qiányímòhuà бір нәрсенің 

ықпалынан өзгеріске ұшырау. 

【潜意识】qiányì·shí【зат】 сана сезім. 

【潜泳】qiányǒnɡ【ет.】 сүңгу. 

【潜在】 qiánzài 【 сын 】 жасырын, 

потенциалды：～力【мөл.】 жасырын 

күш. 

【潜质】 qiánzhì 【 зат 】  жасырын 

бейімділік. 

【潜踪】qiánzōnɡ【ет.】 із жасыру. 

黔 1qián〈书〉 қара,қараңғы. 

黔 2qián 【 зат 】   Гуй чжоу 

провинциясы. 

【黔剧】 qiánjù 【 зат 】  Гуй Чжоу 

операсы. 

【 黔 驴 技 穷 】 Qiánlǘjìqiónɡ күштің 

таусылуы, әлсіздік көрсету. 

【黔驴之技】Qiánlǘzhījì қолдан келетін 

басы осы, осыдан басқа түк білмейді. 

【黔首】qiánshǒu【 зат】  қарапайым 

халық. 

灊 Qián қазіргі Аньхуй 

провинциясындағы уездің атауы. 

 

 

qiǎn 

肷 qiǎn 【 зат 】  бел мен бөксе 

арасындағы қашықтық. 

浅 qiǎn【сын】① майда, кішігірім：屋

子 的 进 深 ～ үйдің есігінің алды 

кішігірім екен.② жай, қарапайым：～

易 | тіптен қарапайым.③ шалғай, жай, 

нашар：功夫～нашар кунг фу.④тығыз 

емес,қатты емес：交情～ тығыз емес 

қарым қатынастар. ⑤ ашық, 

жарқын, ： ～ 红 ашық қызыл. ⑥

жаңадан, жаңа ғана：年【ес.】～осы 

дәуір. 

【浅薄】qiǎnbó【сын】① терең емес 

біліктілік.②нашар, жеткіліксіз: 情意～

толығымен көңіл бөлінбеу.③шынайы 

емес, жеңілтек, баянсыз ： 时 俗 ～ 

дәуірдің баянсыз ұстанымдары. 

【 浅 尝 辄 止 】 qiǎnchánɡzhézhǐ үсті 

үстімен ғана ту. 

【浅海】qiǎnhǎi【зат】 суы  таяз теңіз. 

【浅见】 qiǎnjiàn【 зат】  қарапайым 

көзқарас. 

【浅近】qiǎnjìn【 сын】  қарапайым, 

жай：～易懂 түсінікті болу. 

【浅陋】qiǎnlòu【сын】 аз білімді. 

【浅露】qiǎnlù【сын】  сыр білдіріп 

айту. 

【浅明】 qiǎnmínɡ 【 сын 】  жеңіл, 

түсінікті：～的道理 түсінікті мағына. 

【浅儿】qiǎnr【зат】 дөң, қайраң. 

【浅说】 qiǎnshuō 【 ет. 】  қысқаша 

мәліметтер, орта түсініктеме：～语文

教 学 法  тіл оқыту әдіснемесінің 

түсініктемесі. 

【浅滩】qiǎntān【зат】 қайраң. 

【浅显】qiǎnxiǎn【сын】  қарапайым, 

түсінікті, оңай：～而有趣的通俗科学

读物 ғылымның ең түсінікті, қолда бар, 

қызықты саласына кітаптар жатады. 

【浅学】qiǎnxué【 сын】  жеткіліскіз 

білім. 

【 浅 易 】 qiǎnyì 【 сын 】 кәдімгі, 

қарапайым ： 阅 读 ～ 的 英 语 读 物 

ағылшын тілінде қарапайым оқулықтар 

оқу. 

【 浅 子 】 qiǎn·zi 【 зат 】  тоқылып 

жасалған кішігірім себет. 

遣 qiǎn① бұйрық беру, ұйымдастыру, 

басқару：调兵～将  әскерді өткізіп, 

қолбасшыларды таарту.② жою, тазарту, 

шығару：消～ уақыт қысқарту. 

【遣辞】qiǎncí同 сөз таңдауы. 

【遣返】qiǎnfǎn【 ет.】  рапатриация 

(тапихи отанға қайтып келу). 

【遣散】 qiǎnsàn 【 ет. 】① тарқату, 

ажырату, күштеп тарату：～费 демалыс 

төлемақысы.②：全部伪军立即缴械～
бір топ қуыршақ әскер сол сәтте 

қаруларын тапсырып, тарқатылды. 

【遣送】 qiǎnsònɡ 【 ет. 】  шығару, 

жіберу：～出境 елден шығарып жіберу 

(қуу). 

嗛 qiǎn【зат】 маймылдың ұрты. 
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谴 qiǎn①кінәлау, жеку：自～已过 өзін 

өзі кінәлау.②〈书〉 қызметтен босату. 

【谴责】qiǎnzé【ет.】 ұрысу, кінәлау：

世界进步舆论都～这一侵略行径 бүкіл 

әлемде адамзат агрессия жолын сөгіске 

алады. 

缱 qiǎn[缱绻](qiǎnquǎn)〈书〉【сын】 

тарту, таңу. 

 

qiàn 

欠 -1qiàn①困  есінеу：～伸  есінеу.②

【ет.】 көтерілу, бірдеңені көтеру：～

脚儿 аяқтың ұшына тұру. 

欠 -2qiàn【 ет.】①  біреуге қарыздар 

болу.②жетіспеушілік, аз болу：～佳 

сапасыз, жаман. 

【 欠 安 】 qiàn’ān 【 ет. 】  ауыру, 

денсаулық болмау. 

【欠产】qiàn chǎn【 ет.】  өнеркәсіп 

тапшылығы. 

【欠火】qiàn huǒ【ет.】 от болмауы, 

жылу жетіспеуі：这屉馒头还欠点儿火 

тоқаш пісіру үшін пеште от жетіспей 

жатыр. 

【欠佳】qiànjiā【ет.】 жаман, нашар：

身体～ денсаулық нашар болуы. 

【欠款】qiànkuǎn①(- -)【ет.】 қарыз 

болу：不借债，不～  қарыз болудан 

аулақ бол. ② 【 зат 】  қайтпаған 

ақша,қайтарылмаған ақшалай қарыз. 

【 欠 情 】 qiàn qínɡ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

біреудің алдында қарыздар болу：人家

热情接待，我还没有道谢，觉得有点～ 

отбасылық жылудың қарызын  

ешқашан өтей алмаймын. 

【欠缺】 qiànquē①【 ет.】  жетіспеу, 

кем болу. ②【 зат 】  жетіспеушілік, 

ақау：事情办得很圆满，没有什么～ 

осы істі аяқтау үшін не жеіспей жатыр?. 

【欠伸】qiànshēn【ет.】 керіліп, есінеу. 

【欠身】qiàn shēn【ет.】 бас көтеру：

他欠了欠身，和客人打招呼  ол 

қонақтармен сәлемдесу үшін бас 

көтерді. 

【欠条】qiàntiáo(～儿)【зат】 қарызды 

қайтару жайлы қолхат. 

【欠债】qiànzhài①(- -)【ет.】 қарызға 

бату：城市基本建设～太多  қала 

құрылыс жұмыстары үшін үлкен 

қарыздарға батты .②【зат】 қарыз. 

【欠账】qiànzhànɡ①(- -)【ет.】 қарыз 

алу.②【зат】 қарызға алынған зат. 

【欠资】qiànzī【 ет.】  қосымша ақы 

төлеу. 

纤 qiàn【зат】 арқан, жіп. 

【纤夫】qiànfū【зат】 бурлак. 

【纤绳】qiànshénɡ【зат】 қамыт, арқан. 

【纤手】 qiànshǒu 【 зат 】  әйелдің 

жіңішке, нәзік қолдары. 

芡 qiàn【 зат】①  евриала (шөптесін 

өсімдік, су лалагүлі). ②  крахмал, 

евриала дәндерінен жасалған ұн：勾～ 

ұн араластыру. 

【芡粉】qiànfěn【зат】 ұн, крахмал. 

【 芡 实 】 qiànshí 【 зат 】  евриала 

(лалагүл) дәндері. 

茜 qiàn①【зат】 қайраңжүрек өсімдігі 

(марена). ②  қызыл, алқызыл ：～纱 

қызыл кисея. 

【 茜 草 】 qiàncǎo 【 зат 】  марена 

(қайраңжүрек жапырақта өсімдік). 

倩 1qiàn〈书〉 әдемі, көркем,：～装 

әсем, ～影 дене бітімі әдемі. 

倩 2qiàn【ет.】 сұрау, өтіну：～人执笔 

басқа біреуді өзінің орнына жазуды 

сұрау. 

【倩影】qiànyǐnɡ【зат】 келіскен дене 

бітімі. 

堑 qiànа арық, ор, сәтсіздік：～壕 ұзын 

ор, 吃一～，长一智  әр сәтсіздіктен 

сабақ алу. 

【堑壕】qiànháo【зат】 арық, ор. 

綪 qiàn〈书〉қызыл түсті жібек мата. 

椠 qiàn①  ксилографиялық тақта. ②

〈书〉 құжат. 

嵌 qiàn 【 ет. 】  бедерлеу, ою салу, 

өрнектеу：～银 күміспен бедерлеу. 

慊 qiàn〈书〉 көңіл толмау, жек көру. 

歉 qiàn ①  жеміссіз, жетіспеу, 

нәтижесіз ： ～ 年  жеміссіз жыл. ②

кешірім сұрау：抱～  кінә мойындау, 

кешірім сұрау. 

【歉疚】qiànjiù【сын】 өкіну：～心情 

өкініш сезімі. 

【歉年】 qiànnián【 зат】  нәтижесіз, 

жеміссіз жыл：去年是～，今年是丰年. 

【歉然】qiànrán【сын】  өкінген бет 

әлпеті：～不语 өкінгеннен ештене айта 

алмау. 

【歉收】 qiànshōu【 ет.】  астықтың 

шықпауы ： 粮 食 ～ астық қорының 

болмауы. 

【 歉 岁 】 qiànsuì 【 зат 】  астық 

шықпаған жыл. 

【歉意】qiànyì【зат】 өкініш：表示～
өкіну. 

 

qiānɡ 

抢 qiānɡ①〈书〉 найза：呼天～地 

қатты зар шегу.② қару. 

呛 qiānɡ【ет.】 шашалу, қақалу：吃饭

吃～了 тамақ жеп отырып қақалып қалу. 

羌 Qiānɡ ①  таңғұттар. ② 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【 羌 笛 】 qiānɡdí 【 зат 】  таңғұт 

ұлтының сырнайы. 

【羌族】Qiānɡzú【 зат】  цян ұлты 

(таңғұттар). 

玱 qiānɡ〈书〉【ел.】【сын】容玉器相

撞的声音. 

枪 1 qiānɡ①【зат】  найза.②【зат】 

қарудың бір түрі (мылдық). ③  өткір 

ұшы бар қару.④(Qiānɡ)【зат】адамның 

есімі. 

【枪毙】qiānɡbì【 ет.】①  ату, атып 

тастау. 

【枪刺】qiānɡcì【зат】 найза. 

【 枪 打 出 头 鸟 】 qiānɡdǎchūtóuniǎo 

көшбасшылық позицияда тұрған 

адамға айтылатын сөз.  

【枪弹】qiānɡdàn【зат】 оқ дәрі. 

【 枪 法 】 qiānɡfǎ 【 зат 】 ①  ату 

техникасы (қарудан).② семсерлесу：～

纯熟 жоғары шеберлікпен семсерлесу. 

【 枪 杆 】 qiānɡɡǎn( ～ 儿 ) 【 зат 】 

найзаның ұстайтын жері. 

【枪击】 qiānɡjī【 ет.】  мылтықтан 

ату：遭～身亡 мылтықтан атылып өлу. 

【枪机】 qiānɡjī【 зат】  мылтықтың 

шүріппесі. 

【枪决】qiānɡjué【ет.】  біреуді атып 

тастау. 

【枪口】qiānɡkǒu【зат】  мылтықтың 

аузы. 

【枪林弹雨】qiānɡlíndànyǔ атылған оқ 

(от астында қалу)：他是个老战士，

在～中多次立功 ол ардагер от астында 

бірнеше рет қалған. 

【枪榴弹】qiānɡliúdàn【зат】 атылғыш 

граната. 

【枪杀】qiānɡshā【ет.】 атып өлтіру：

惨遭～қатігез түрде атылып өлтірілу. 

【枪手】qiānɡshǒu【зат】① атқыш.② 

ату【枪手】qiānɡ·shǒu【зат】 атқыш. 

【枪栓】 qiānɡshuān【 зат】  мылтық 

қақпағы. 

【 枪 膛 】 qiānɡtánɡ 【 зат 】  қару 

діңгегінің арнасы. 

【枪替】qiānɡtì【ет.】 басқа біреудің 

орнына емтихан тапсыру. 

【枪乌贼】qiānɡwūzéi【зат】 кальмар 

(су жәндігі). 

【枪械】qiānɡxiè【зат】 ататын қару. 

【枪眼】qiānɡyǎn【зат】① амбразура.

②(～儿) оқ саңылауы. 

【枪战】qiānɡzhàn【зат】 атыс：激烈

的～ жалынды(қарқынды) атыс. 

【枪支】qiānɡzhī【зат】 винтовкалар, 

мылтықтар：～弹药 оқ дәрілер. 

【枪子儿】qiānɡzǐr〈口〉【зат】 оқ. 

戗 qiānɡ 【 ет. 】 ①  қарама қарсы, 

алдынан ： ～ 风  желге қарсы. ② 

соқтығысу：两人说～了，吵了起来 екі 

адам сөзге келіп қалып, ұрыса кетті. 

【戗风】 qiānɡ fēnɡ 【 ет. 】  желге 

қарсы：回来的路上～，车骑得慢 

қайтар жолда күймелер желге қарсы 

жүргендіктен баяулатты. 

戕 qiānɡ〈书〉 өмірден қайту：自～ 

өзіне өзі қол жұмсау. 

【戕害】qiānɡhài【ет.】 зияндық шегу, 

өлтіру：～心灵 жанын өлтіру. 

【戕贼】qiānɡzéi〈书〉【ет.】 зияндық 

жасау：～身体  денсаулығына жапа 

келтіру. 
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斨 qiānɡ балта. 

将 qiānɡ 〈 书 〉  сұрану, өтінуді 

білдіретін көмекші етістік ：～进酒 

шараптан ішіңіз. 

腔 qiānɡ① қуыс：口～ауыз қуысы.②

(～儿 ) сөз：开～сөз бастау.③ (～儿 )

【зат】 дыбыс, нота：高～ биік нота, 

唱走了～儿 өтірік боямалау.④(～儿) 

【 зат】  диалект：山东～  Шаньдун 

дилектісі.⑤【мөл.】 тұтас ет：一～羊 

бір қойдың еті. 

【腔肠【ет.】物】qiānɡchánɡ-dànɡwù 

ішек құрылысы бар жәндіктер . 

【腔调】 qiānɡdiào【 зат】①  әуен, 

мотив. ②  құрылым. ③  тон, дауыс 

ырғағы：听他说话的～是山东人 оның 

сөзінің ырғағын тыңдап, Шаньдун 

тұрғыны екені аңғарылады. 

【腔子】qiānɡ·zi〈口〉【 зат】  кеуде 

қуысы. 

蜣 qiānɡ[蜣螂](qiānɡlánɡ)【зат】  көң 

қоңызы. 

锖 qiānɡ[锖色](qiānɡsè)【зат】  күрең 

түс. 

锵 qiānɡ【ел.】  сыңғыр, дыбыс：锣

声～～ гонг дыбысы. 

镪 qiānɡ[镪水](qiānɡshuǐ)【зат】 сілті 

қышқылы. 

 

qiánɡ 

强 qiánɡ①【сын】 күшті：～国 күшті 

мемлеке, 身～体壮 мықты денсаулық.

②【сын】 биік, асқақ：责任心～асқақ 

сезім.③ күштеп, зорлап：～制 еркіне 

қарсы.④денсаулылы мықты адам：～

身 之 道  мықты болу. ⑥ 【 сын 】 

жақсырақ, үздік болу：今年的庄稼比去

年更～  биылғы бидай өткен жылға 

қарағанда жақсырақ шықты.⑥【сын】 

артық болу：实际产【мөл.】超过原定

计划 12％～ нақты шығын жоспармен 

салыстырғанда он екі пайызға артық 

болды. ⑦ (Qiánɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【强暴】 qiánɡbào ①【 сын 】  күш 

көрсету, қорлау：～的行为 зардап шегу.

②【зат】 тиран, қорлаушы адам：不

畏～ айуаннан қорықпау. 

【强大】 qiánɡdà【 сын】  қайратты, 

мықты,：～的国家 мықты мемлекет. 

【强档】qiánɡdànɡ【сын】 күшті；～

组合 күшті ұйым. 

【强盗】qiánɡdào【зат】 қарақшы. 

【 强 敌 】 qiánɡdí 【 зат 】  мықты 

қарсылас ： 不 畏 ～  күші көп 

қарсыластан қорықпау. 

【强调】 qiánɡdiào【 ет.】  аса назар 

аудару, көңіл бөлу. 

【强度】qiánɡdù【зат】① кернеулік：

音响～  кернеулік көлемі (күші). ② 

қарсылық, беріктік  ：抗震～ вбрация 

күші. 

【强渡】 qiánɡdù【 ет.】  өзенді алу 

(өту). 

【强风】qiánɡfēnɡ【зат】① қатты жел, 

дауыл：～肆虐 қатты жел тұрды. 

【 强 攻 】 qiánɡɡōnɡ 【 ет. 】  күшті 

соққы ： ～ 敌 营  қарсылас лагеріне 

күшті соққы беру. 

【 强 固 】 qiánɡɡù 【 сын 】  берік, 

мықты：为国家工业化打下～的基础 

мемлекеттің индустриаландыру негізін 

мықты етіп қалау. 

【强国】qiánɡɡuó①【 зат】   мықты 

мемлекет：建设现【ес.】化～заманауи 

мықты мемлекет орнату. 

【强悍】 qiánɡhàn【 сын】  бәлекет, 

шебер. 

【强横】 qiánɡhènɡ 【 сын 】  арсыз, 

озбыр адам：态度～ дөрекі мәнер. 

【 强 化 】 qiánɡhuà 【 ет. 】  өршіту, 

күшейту：～记忆 жадыны күшейту. 

【强击机】qiánɡjījī【зат】  бомбылап 

шабуыл жасаушы. 

【强加】 qiánɡjiā【 ет.】  міндеттеу, 

мәжбүрлеу：～于人 біреуге өз жеке 

ойыңды міндеттеу. 

【 强 奸 】 qiánɡjiān 【 ет. 】  зорлау, 

күштеу. 

【强碱】 qiánɡjiǎn【 зат】  химиялық 

сілті. 

【强健】 qiánɡjiàn 【 сын 】  мықты, 

зор：～的体魄 денсаулығы зор. 

【强劲】 qiánɡjìnɡ 【 сын 】  күшті, 

мықты：～的海风 күшті(қатты) жел. 

【 强 力 】 qiánɡlì 【 зат 】 ①  күш, 

зорлық：～夺取 күшпен басып алу.② 

күш көрсету, көндіру, зорлау. 

【强梁】 qiánɡliánɡ〈书〉【 сын】① 

озбырлы, бәлекет.② күшті, мықты. 

【强烈】qiánɡliè【сын】① өте қатты, 

мықты：～的求知欲  білімге деген 

қатты құштарлық.② жарық, ашық：～

的对比  жарық контарст.③  көнбейтін, 

асау：～反对 мықты тойтарыс беру. 

【强令】 qiánɡlìnɡ【 ет.】   Міндетті 

бұйыру. 【强弩之末】 qiánɡnǔzhīmò 

нысанына жеткен садақ оғының тесіп 

өтер күші болмайды (куш қуаттың 

таусылуы). 

【强权】qiánɡquán【 зат】  күші бар 

жақтың шындығы (дұрыстығы)：～政

治 күштінің саясаты. 

【强人】qiánɡrén【зат】①  қарақшы, 

ұры.② жігер күші бар, мықты адам. 

【 强 如 】 qiánɡrú 【 ет. 】 强

似 ..қарағанда, ...гөрі. 

【强身】qiánɡshēn【ет.】 мықты болу, 

берік болу：习武～ жауынгерлік өнерді 

мықтап үйрену. 

【强盛】qiánɡshènɡ【сын】 гүлденген, 

мықты, дамыған. 

【强势】qiánɡshì【зат】 күш, құдірет, 

ықпал：处于～ күшінде болу. 

【强手】qiánɡshǒu【зат】 жаза, құн. 

【强似】 qiánɡsì 【 ет. 】  жақсырақ, 

әлдеқайда жақсы；今年的收成又～去

年 биылғы астық өткен жылға 

қарағанда әлдеқайда жақсы болды. 

【强酸】qiánɡsuān【зат】  өте күшті 

сілті (химиялық). 

【 强 项 】 1qiánɡxiànɡ 【 зат 】 

тұрақтылық, мықымдық. 

【强项】 2qiánɡxiànɡ〈书〉【 сын】 

тұрақты, берік, мықым. 

【强心药】qiánɡxīnyào【зат】  жүрек 

ауруларын емдейтін дәрі дәрмек. 

【强行】 qiánɡxínɡ【 үс.】  күштеп, 

зорлықпен：～通过 күштеп өткізу, ～

登陆 күшпен кіру (ену). 

【强行军】qiánɡxínɡjūn【ет.】 күштеп 

адымдап басу. 

【强压】qiánɡyā【ет.】 қорлық көрсету, 

азаптау, күшпен жаншу：～怒火  ашу 

ызаны күшпен жаншып басу. 

【强硬】qiánɡyìnɡ【сын】 берік, күшті, 

батыл, табанды ： ～ 的 对 手  күшті 

қарсылас. 

【强占】qiánɡzhàn【 ет.】①  күшпен 

иелену：～地盘 жерді күшпен иелену.

②  күшпен басып алу ：～有利地

【сын】 өлкен күшпен басып алу. 

【强直】qiánɡzhí【сын】① тік мінезді, 

әділетті, табанды (адамның мінезіне 

байланысты).②〈书〉  (медициналық) 

судорога (қарысып қалу). 

【强制】 qiánɡzhì【 ет.】  міндеттеу, 

мәжбүрлеу：～执行  мәжбүрлі түрде 

орындау. 

【强壮】qiánɡzhuànɡ①【сын】 мықты, 

зор (денсаулық) ： ～ 的 体 魄  зор 

денсаулық. 

墙 qiánɡ①【 зат】  қабырға：砖～

кірпіштен тұрғызылған қабырға. ② 

қақпақ. 

【墙报】qiánɡbào【зат】 стен\газета. 

【墙壁】qiánɡbì【зат】 қабырға. 

【墙倒众人推】 qiánɡdǎozhònɡréntuī 

жерде жатқан адамды барлығы ұрады. 

【 墙 根 】 qiánɡɡēn( ～ 儿 ) 【 зат 】 

қабырғаның негізі, іргетасы. 

【墙角】 qiánɡjiǎo【 зат】  бөлменің 

(үйдің) бұрышы. 

【 墙 脚 】 qiánɡjiǎo 【 зат 】 ① 

қабырғаның іргетасы.② сүйеу, тірек. 

【墙裙】 qiánɡqún 【 зат 】  қабырға 

іргетасының қаптауы. 

【墙头】 qiánɡtóu【 зат】① (～儿 ) 

қабырғаның тарамы.②〈方〉қабырға. 

【墙头草】 qiánɡtóucǎo【 зат】  екі 

жүзді адам. 

【 墙 垣 】 qiánɡyuán 〈 书 〉【 зат 】 

қабырғаның кенері. 
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【墙纸】qiánɡzhǐ【зат】 түсқағаз. 

蔷 qiánɡ[ 蔷薇 ](qiánɡwēi) 【 зат 】① 

раушан гүл. ②итмұрын. 

嫱 qiánɡ күң. 

樯 qiánɡ〈书〉 мачта, діңгек. 

 

qiǎnɡ 

抢-1 qiǎnɡ【ет.】①  алып қою, қағып 

алу：～球  допты қағып алу.②  алға 

ұмтылу, күресу：大家都～着参加义务

劳【ет.】 бұл шара барлығы өз еркімен 

қатысуға ұмтылды.③  шабуыл жасау, 

асығыс әрекет ету, шұғыл 

қимылдау：～修 шұғыл түрде жөндеу 

жұмыстарын жүргізу. 

抢 -2 qiǎnɡ 【 ет. 】  қайрау, сылу, 

сыдыру：磨剪子～菜刀  қайшы мен 

пышақтарды қайрау. 

【 抢 白 】 qiǎnɡbái 【 ет. 】  жұлқу, 

тұндыру, кінәлау：～了他几句  оның 

айтқанын бұрыстады. 

【抢答】qiǎnɡdá【ет.】 жауап беру：

百 科 知 识 ～ 比 赛  жарыста 

энциклопедиялық білімнен жауап берді. 

【抢点】1qiǎnɡdiǎn【ет.】 поезд, ұшақ 

т.б. кешігуі：列车正～运行  поезд 

кешігіп келді. 

【抢渡】 qiǎnɡdù【 ет.】  өзенді алу 

(өту)：红军～金沙江 Қызыл әскер 

Янцзы өзенін алды. 

【抢夺】 qiǎnɡduó【 ет.】  алып қою, 

тартып алу：～财物 ұрлық жасау. 

【抢匪】qiǎnɡfěi【зат】 ұры, қарақшы. 

【抢工】 qiǎnɡ ɡōnɡ【 ет.】  екпінді 

еңбек ету. 

【 抢 攻 】 qiǎnɡɡōnɡ 【 ет. 】 

шабуылдау：发球～ допты шабуылдап 

беру (спорт ойындарында). 

【抢购】qiǎnɡɡòu【ет.】 сатып алу. 

【抢婚】qiǎnɡhūn【зат】 қалыңдықты 

алып қашу. 

【 抢 劫 】 qiǎnɡjié 【 ет. 】  ұрлау, 

қарақшылық жасау, тонау ： 拦 路 ～ 

қарақшылық ету. 

【抢救】qiǎnɡjiù【ет.】 шұғыл құтқару 

жұмыстарын жүргізу ： ～ 伤 员 

жарақаттанған адамдарды құтқару 

жұмыстарына шұғыл түрде кірісу. 

【抢掠】qiǎnɡlüè【ет.】 тонау. 

【抢亲】qiǎnɡ qīn【ет.】  алып қашу 

(ерте кездегі үйлену дәстүрлерінің бірі). 

【 抢 墒 】 qiǎnɡshānɡ 【 ет. 】  жер 

(топырақ) кеуіп кетпей тұрып, егін егу. 

【 抢 手 】 qiǎnɡshǒu 【 сын 】 

уақытысында егін жинап үлгеруге 

асығу：～货 өтімді тауар. 

【抢滩】qiǎnɡtān【ет.】① кемежайда 

байлану. ②  нарықты басып алуға 

ұмтылу：各种品牌的空调～京城  әр 

түрлі маркалардың ауа 

салқындатқышары астана нарығында 

бәскелесуде. 

【抢先】 qiǎnɡ xiān( ～儿 ) 【 ет. 】 

тырысу, ұмтылу ： ～ 发 言  бірінші 

болып сөз сөйеуге ұмтылу. 

【抢险】qiǎnɡxiǎn【 ет.】  зіл залаға 

қарсы жедел іс шаралар жүргізу：抗

洪～топан суға қарсы күресу. 

【抢修】qiǎnɡxiū【ет.】  жедел түрде 

жөндеу жұмыстарын жүргізу：～线路 

жолды жөндеу. 

【抢眼】qiǎnɡyǎn【сын】  көз жауын 

алатын, тартымды：她的衣着打扮，在

人群中格外～  оның сыртқы көрінісі 

мен киімі адамдардың көзіне оттай 

басылды. 

【 抢 占 】 qiǎnɡzhàn 【 ет. 】 ①  қол 

жеткізу ：～高地 биікке жету.② заңсыз 

әрекеттер ： ～ 集 体 财 产  қоғамдық 

меншікті заңсыз сақтау. 

【抢种】 qiǎnɡzhònɡ【 ет.】  «темірді 

қызған кезде соғу» (уақытылы әрекет 

жасау). 

【抢嘴】 qiǎnɡzuǐ【 ет.】①〈方〉

біреудің сөзін бөлу：按次序发言，谁

也 别 ～  ешкімнің сөзін бөлмей, 

кезекпен өз ойлраныңды білдіріңдер. 

羟 qiǎnɡ. 

【羟胺】 qiǎnɡ’àn【 зат】  гидроксил 

амин қышқылы. 

【羟基】qiǎnɡjī гидроксил. 

【强逼】qiǎnɡbī【ет.】 мәжбүрлеу：自

愿参加，不～ бұл мәжбүрлеумен емес, 

өз еркімен болсын. 

【强辩】 qiǎnɡbiàn 【 ет. 】  айтысу, 

дауласу, ерегісу. 

【 强 词 夺 理 】 qiǎnɡcíduólǐ дұрыс 

еместігіне қарамастан ерегісу. 

【强迫】 qiǎnɡpò【 ет.】  мәжбүрлеу, 

міндеттеу：～命令  мәжбүрлеу әдісін 

қолдану. 

【 强 迫 症 】 qiǎnɡpòzhènɡ 【 зат 】 

(медициналық)обсессивті компульсивті 

жай күй, асыра сілтеушілік күй. 

【强求】qiǎnɡ qiú【 ет.】  талап ету, 

дәмелену：写文章可以有各种风格，不

必～一律  мақала жазғанда өзіңнің 

стилінді қолдануға болады, міндетті 

түрде бірдей болуы қажет емес. 

【强人所难】qiǎnɡrénsuǒnán адамнан 

мүмкін емес нәрсені талап ету：他不会

唱戏，你偏要他唱，这不是～吗? Ол 

сахнада өнер көсете алмайды, оған ән 

айт дегенің мүмкін емес нәрсе ғой! 

【 强 使 】 qiǎnɡshǐ 【 ет. 】  күштеп, 

зорлықпен：～服从 күштеп бағындыру. 

【 强 颜 】 qiǎnɡyán 〈 书 〉【 ет. 】 

мәжбүрлі түрде әрекет ету：～欢笑 

өтірік күлу. 

镪 qiǎnɡ байлық, ақша. 

襁 qiǎnɡ〈书〉 жөргек, жаялық. 

【襁褓】 qiǎnɡbǎo 【 зат 】  жаялық, 

жөргек：母亲历尽辛苦，把他从～中抚

育 成 人  баланы жөргектегі кезінен 

өсіріп адам қылғанша, ана көптtген 

қиындықтарды басынан өткізед. 

 

qiànɡ 

呛 qiànɡ 【 ет. 】  қахалу, жөтелу, 

тұншығу：炒辣椒的味儿～得人直咳嗽 

қызыл бұрыштың иісінен тұншығып 

қалу. 

戗 qiànɡ①【зат】  тірек, сүйеніш. ②

【ет.】 тіреп қою：用两根木头来～住

这 堵 墙  мынау қабырғаны екі тал 

ағашпен тіреп қою. 

【戗面】qiànɡmiàn①【 ет.】  көп ұн 

араластырып қамыр илеу. ② ( ～ 儿 )

【зат】 шамадан тыс көп ұн қосылған 

қамыр ： ～ 馒 头  көп ұн қосылған 

қамырдан пісірілген нан. 

炝 qiànɡ【ет.】① дәмдеуіштер қосып 

пісіру ： ～ 蛤 蜊  моллюскті 

дәмдеуіштермен пісіру.②  тамақ істеу 

әдісі：～锅肉丝面 ет қосылған кеспе 

көже даярлау. 

跄 qiànɡ[跄踉](qiànɡliànɡ)〈书〉【ет.】 

бұралаңдау, тербетілу. 

 

qiāo 

【悄悄】qiāoqiāo(～儿)【үс.】 тыныш, 

ақырын, үнсіз：我生怕惊醒了他，～走

了出去  мен оны оятып алмайын деп 

ақырын ғана жүрдім. 

【悄悄话】qiāo·qiāohuà【зат】 сыбдыр. 

硗 qiāo жайсыз, құнарсыз. 

【硗薄】qiāobó〈书〉【сын】 құнарсыз 

жер：田地～ құнарсыз атыз. 

【 硗 确 】 qiāoquè 〈 书 〉【 сын 】 

құнарсыз жер. 

雀 qiāo[雀子 ](qiāo·zi)〈口〉【 зат】 

шымшық, торғай (quèbān). 

跷 qiāo①【ет.】 аяқ көтеру：把腿～起

来 аяққа тұру.②【ет.】 аяқтың ұшына 

тұру：～起脚看墙上的布告 аяқтың 

ұшына тұрып, дуалдың арғы жағына 

көз тастау.③【зат】 ағашаяқ.④〈方〉

【ет.】 ақсау, аяқты сілтіп басу. 

【跷蹊】qiāo·qi【сын】 күдікті, оғаш, 

таң қаларлық. 

【 跷 跷 板 】 qiāoqiāobǎn 【 зат 】 

әткеншек. 

锹 qiāo【зат】 күрек, қалақ. 

劁 qiāo【ет.】 піштіру：～猪 доңызды 

піштіру. 

敲 qiāo【ет.】① ұру, соғу, қағу：～门 

есікті қағу.②〈口〉 бопсалау, тартып 

алу, қорқыту：有的商人一听顾客是外

乡口音，往往就要～一下子  кейбір 

саудагерлер егер сатып алушы адам 

шет тілінде сөйлеп тұрса, оны алдап 

арбауға тырысады. 

【 敲 边 鼓 】 qiāobiānɡǔ біреу үшін 

сөйлеу, біреудің сөзін сөйлеу. 

【敲打】qiāo·dǎ【ет.】① ұру, соғу：锣

鼓 ～ 得 很 热 闹  дауылпаздар мен 
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гонгтарды шулап, көңілденіп ұрды.②

〈方〉адамның көңіліне тию, ренжіту, 

тиісу：冷言冷语～人  тістеп сөйлеу 

адамның көңіліне тиеді. 

【敲定】qiāodìnɡ【ет.】 нақты шешім 

қабылдау：方案有待最后～ жоспар әлі 

нақты жүзеге асқан жоқ. 

【敲骨吸髓】qiāoɡǔxīsuǐ бүкіл қанын 

сорып алу. 

【敲门砖】qiāoménzhuān【зат】 бақыт 

есігін қағатын кірпіш (мұратқа жету 

жолы).  

【 敲 诈 】 qiāozhà 【 ет. 】  қорқыту, 

тартып алу, бопсалау. 

【敲竹杠】qiāozhúɡànɡ бопсалау, ақша 

тартып алу. 

幧 qiāo[幧头](qiāotóu)【зат】 бас киім 

немесе адамның шашын жинайтын 

таңғыш. 

缲 qiāo【ет.】 кесіп тастау, немесе бүгу, 

көмкеру, шауып алу：～边儿  шетін 

бүгу. 

qiáo 

乔-1 qiāo①  биік：～木 биік ағаш.②

(Qiáo)【зат】 фамилияға қолданылады. 

乔-2 qiáo көріну, сияқтану ：～装 басқа 

бір адам болып киіну. 

【乔扮】qiáobàn【ет.】  басқаша түр 

алу, басқа кейіпте болу：记者～成服务

员进行调查 тілші қаралы киім киініп 

алып қызметкерлер арасында тергеу 

жүргізді. 

【乔木】 qiáomù【 зат】  биік ағаш 

немесе ағаш тектес жасыл өсімдіктер. 

【乔其纱】 qiáoqíshā 【 зат 】  креп 

жоржет. 

【乔迁】qiáoqiān【ет.】  көшу, орын 

ауыстыру немесе қызмет жағынан 

жоғарылау: ～之喜 жаңа орынға қоныс 

тойымен құттықтау. 

【乔装】 qiáozhuānɡ 【 ет. 】  киініп 

алу：～打扮 басқаша кейіпке ену. 

侨 qiáo ① :резидент, эмигрант 

(иммигрант), азамат, уәкіл:  华～Қытай 

эмигранттары, 外～шетел уәкілдері.②

(Qiáo)【зат】фамилияға қолданылады. 

【侨胞】qiáobāo【 зат】  отандастар, 

қандастар. 

【侨汇】 qiáohuì 【 зат 】  шет елде 

тұратын қандастардан ақша 

аударымдары. 

【侨居】qiáojū【ет.】  шет елде тұру 

(өмір сүру) ：～海外  теңіздің арғы 

жағында (бөтен елде) өмір сүру. 

【 侨 眷 】 qiáojuàn 【 зат 】 

эмигранттардың Қытайд  өмір сүріп 

жатқан отбасы мүшелері (хуцяо 

отбасылары). 

【侨民】qiáomín【зат】 эмигрант. 

【侨商】qiáoshānɡ【зат】 сауда жасау 

үшін өзге елге өшіп кеткендер：吸引～

投 资  өзге елге көшіп кеткен 

саудагерлерді қаржы қорына 

атсалысуға шақыру. 

【 侨 属 】 qiáoshǔ 【 зат 】  өзге 

елдердерде тұратын қытайлықтардың 

туысқандары. 

【 侨 务 】 qiáowù 【 зат 】 

эмигранттармен байланысты мәселелер 

мен шаруалар：～工作 эмигранттармен 

байланысты мәселелермен айналысу 

жұмысы. 

【 侨 资 】 qiáozī 【 зат 】  Қытай 

эмигранттарының (хуцяо) қаржы 

қоры ： ～ 企 业  эмигранттары 

қаржысымен айналысатын өнеркәсіп. 

荞 qiáo[ 荞 麦 ](qiáomài) 【 зат 】 ① 

қарақұмық дәні.② сүттіген (сабағынан 

улы ақ сүт шығатын өсімдік). 

荍 qiáo ①  құлқайыр (өсімдік). ②
қарақұмық дәні. 

峤 qiáo〈书〉таулы жол. 

桥 qiáo【 зат】①  көпір：木～ ағаш 

көпір, 石～таскөпірі.② (Qiáo)адамның 

тегі. 

【桥洞】qiáodònɡ(～儿)〈口〉【зат】 

көпір аралығы. 

【桥墩】qiáodūn【зат】 көпірдің тіреуі. 

【桥梁】qiáoliánɡ【зат】①  көпірдің 

бөренесі.②  көпір：～作用 көпірдің 

атқаратын рөлі. 

【桥牌】qiáopái【зат】  бридж (карта 

ойыны). 

【 桥 头 】 qiáotóu 【 зат 】  көпір 

басталатын жері. 

【 桥 头 堡 】 qiáotóubǎo 【 зат 】 ① 

бақылау күзет орны.②  көпір алдына 

соғылатын күзет мұнарасы. 

【 桥 堍 】 qiáotù 【 зат 】  көпірдің 

басталатын жері, көпір негізі. 

硚 qiáo ① географиялық атауларда 

қолданылады：～头(在四川) Сычуань 

өлкесі. ② (Qiáo) 【 зат 】  фамилияға 

қолданылады. 

翘 qiáo ① қайырып көтеру, 

қайқайту：～首  жақсылап көру үшін 

басты көтеру.②【ет.】 бүрсию, қисаю, 

майысу. 

【翘楚】qiáochǔ〈书〉【зат】  үлкен 

мүмкіндіктер, ерекше дарын, асқан 

қабілет：医中～қабілетті дәрігер. 

【翘棱】qiáo·lenɡ〈方〉【ет.】 қисаю, 

майысу. 

【翘盼】 qiáopàn【 ет.】  асыққан..., 

аңсаған..., бұрыннан бері күткен...：～

和平 аңсаған бейбітшілік. 

【翘企】 qiáoqǐ〈书〉【 ет.】  асыға 

күту：不胜～құштарлана үміттену. 

【翘首】qiáoshǒu〈书〉【ет.】  басын 

көтеру：～星空  жұлдызды аспанға 

қарау. 

【翘望】qiáowànɡ【ет.】① жоғарыға 

көз тастау.② үлкен үміт арту：观众～

已久的电影周下月初在北京开幕 

көрермендер асыға күткен 

кинофильмнің тұсау кесері Пекин 

қаласында өтті. 

谯 qiáo ①  күзет мұнарасы. ② (Qiáo)

【зат】адамның есімі. 

【 谯 楼 】 qiáolóu 〈 书 〉【 зат 】 ① 

қаланың басты мұнарасы. ②  күзет 

мұнарасы. 

鞒 qiáo【зат】 қанжыға. 

蕉 qiáo банан жемісі. 

憔 qiáo[憔悴 ](蕉萃 )(qiáocuì)【 сын】 

жүдеген, шаршаған, құрыған：她病了

一场，显得～多了 қатты ауырғалы бері, 

ол жүдеп кетті. 

樵 qiáo①〈方〉【зат】отын, қурай：

砍～отын жару.②〈书〉отын жинау, 

отын жару ： ～ 夫  отыншы (отын 

жарушы адам). ③ (Qiáo) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【樵夫】qiáofū【зат】 отыншы (отын 

жарушы адам). 

瞧 qiáo〈口〉【ет.】 қарау, көру；他～

亲戚去了 ол туысқандарына барып 

көріп қайтты. 

【瞧不起】 qiáo·buqǐ 〈口〉【 ет. 】 

жоғарыдан қарау, менсінбеу, жақтырмау. 

【瞧得起】 qiáo·deqǐ 〈口〉【 ет. 】
құрметпен қарау, қадірлеу. 

【瞧见】qiáo ·jiàn〈口〉【ет.】көру, 

байқау：他～光荣榜上有自己的【зат】

字 ол құрмет тақтасынан өзінің есімін 

байқады. 

 

qiǎo 

巧 qiǎo①【сын】  шебер,озат：～干

шеберлікпен жұмыс істеу.②【 сын】 

шебер：他嘴～，学谁像谁  оның тілі 

шешеш, мұны кімнен үйренген?. ③

【 сын】  қолайлы сәт, дәлмен дәл：

恰～сәттілікке орай,偏～өкінішке орай.

④ өтірік, шынайы емес ：花言～语 

өтірік, бөсіп айту, қосып айту, аысра 

сілтеп айту.⑤(Qiǎo)【зат】 фамилияға 

қолданылады. 

【巧夺天工】 qiǎoduótiānɡōnɡ асқан 

шеберлік. 

【 巧 妇 难 为 无 米 之 炊 】
qiǎofùnánwéiwúmǐzhīchuī «асқан шебер 

әйелдің өзі күрішсіз ботқа пісіре 

алмайды» , «жоққа дауа да жоқ». 

【 巧 合 】 qiǎohé 【 сын 】  сәтті 

келісушілік, бақытына орай үйлесу：真

是～неткен сәтті келісушілік!!. 

【巧计】qiǎojì【зат】 айлалы жоспар, 

қу тірлік：施～айлалы жоспарды іске 

асыру. 

【 巧 匠 】 qiǎojiànɡ 【 зат 】  шебер 

адам：能工～жоғары дәрежелі маман. 

【巧劲儿】 qiǎojìnr〈方〉【 зат】① 

айлакерлік, ебдейлік：常常练习，慢慢

就 找 着 ～ 了 жиі жиі жаттықсаң, 

ақырындап шеберлікке жетесің. ② 
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сәттілік：我正找他，他就来了，真

是～  мен оны іздеп жатқан сәтте ол 

келді, не деген сәттілік!!. 

【巧克力】qiǎokèlì【зат】 ШОКОЛАД! 

【巧立【зат】目】qiǎolìmínɡmù өтірік 

сылтау ойлап табу. 

【 巧 妙 】 qiǎomiào 【 сын 】  қу, 

айлакер ： ～ 地 运 用 比 喻  төңкеріс 

тактикасын өте шебер қолдану. 

【巧取豪夺】 qiǎoqǔháoduó айла мен 

күшті пайдаланып жаулап алу 

(шабуылдау, басып алу). 

【巧舌如簧】 qiǎoshérúhuánɡ өтірік 

сөйлеп адамның көңілін аударып алу. 

【 巧 言 令 色 】 qiǎoyánlìnɡsè өтірік 

мақтау. 

【 巧 遇 】 qiǎoyù 【 ет. 】  кездейсоқ 

кездесу：抵达云南的当天，～泼水节
Юньнань айтылған жеріне жеткенде 

«су шашу» мерекесіне тап болдым. 

悄 qiǎo①  үнсіз, тыныш, жай：～声 

тыныш.②〈书〉көңілсіз, қайғылы. 

【悄寂】qiǎojì【сын】 тыныш, үнсіз：

山野～ тау ішіндегі үнсіздік. 

【悄没声儿】 qiǎo·moshēnɡr( ～的 )

〈方〉 тым тырыс, тып тыныш. 

【悄然】qiǎorán【сын】①  қайғылы, 

көңілсіз：～落泪 қайғырып жылау.② 

тыныштық,үнсіздік ： ～ 离 去  тып 

тыныш кетіп қалу. 

【悄声】 qiǎoshēnɡ【 сын】  тыныш, 

үнсіз ： ～ 细 语  сыбырлап, ақырын 

сөйлеу. 

雀 qiǎo торғай, шымшық. 

【雀盲眼】qiǎo·mɑnɡyǎn〈方〉【зат】 

соқырлық (мекиен соқырлығы). 

愀 qiǎo[愀然 ](qiǎorán)〈书〉【 сын】 

көңілсіз түрмен：～作色  қайғырғаны 

түрінен көріну. 

 

qiào 

壳 qiào қабат, қыртыс, қабық: 地～жер 

қыртысы. 

【壳菜】qiàocài【зат】 (зоологиялық) 

мидия. 

【壳斗】qiàodǒu【зат】 (ботаникалық) 

плюска өсімдігі. 

俏 qiào①【сын】 көркем, әдемі：打扮

得真～  әдемі етіп сылану.②【сын】 

өтімді тауар：～货 сәтті сауда. 

【俏货】qiàohuò【зат】 өтімді тауар. 

【俏丽】qiàolì【сын】  сүйкімді；容

貌～ сүйкімді әлпет. 

【俏卖】qiàomài【ет.】  жақсы сатып 

алу (сәтті сауда жасау)：气温下降，冬

装 ～  күн суытқан кезде, қалың 

киімдердің саудасы жақсы өтеді. 

【 俏 皮】 qiào·pi 【 сын 】①  әсем, 

сүйкімді：长得挺～ сүйкімді болып ер 

жету (бой жету).②  қу, айлалы：～话 

өтірік айту (бөсіп айтц). 

【俏皮话】qiào·pihuà(～儿)【зат】① 

шешендік.② әжуа, қыршаңқылық. 

【俏式】qiào·shi〈方〉【сын】  әдемі 

дене бітімі. 

【俏销】 qiàoxiāo【 ет.】  нарықтағы 

өтімділігі жақсы тауар：新式披肩～各

地 соңғы үлгідегі әйелдер жамылғысы 

нарықта жақсы өтіп жатыр. 

诮 qiào〈书〉①  кінәлау：～责  кінә 

тағу. ②  мазақ ету, келекету ：讥～ 

үстінен күлу. 

【诮呵】qiàohē〈书〉【 ет.】  ұрысу, 

кінә тағу. 

峭 qiào①  биік：～立 | құлди шыңға 

көтерілу.② қатал, қатігез：冷～аяусыз. 

【峭拔】qiàobá【сын】① (тау шыңы) 

құлди, биік：山势～ биік, құлди тау 

бедері.②күшті, мықты：笔锋～刚劲 

күшті (қатты) қаламұшы. 

【峭壁】qiàobì【зат】 жартас：悬崖～ 

құлди жартас. 

【峭立】 qiàolì【 ет.】  биік шыңға 

көтерілу ： ～ 的 山 峰  тау шыңына 

көтерілу. 

【峭直】 qiàozhí〈书〉【 сын】  тік 

мінезді, қатал ：秉性～ табиғатынан 

(жаратылысанан) ашуланшақ мінезді. 

帩 qiào[帩头](qiàotóu)【зат】 сәлде, бас 

киім. 

窍 qiào①  тесік, ойық：七～  адам 

бойындағы жеті тесік (көздер, ауыз, 

құлақтар, танау тесіктері).② маңызды, 

өзекті мәселе：～门儿 ең маңыздысы. 

【窍门】qiàomén(～儿)【зат】 өзекті, 

ең маңыздысы：开【 ет.】脑筋找～
ойланып басты мәселені табу. 

翘 qiào【 ет.】  шығып тұру, көрініп, 

шығыңқырап тұру. 

【翘辫子】qiàobiàn·zi өліп қалу. 

【 翘 尾 巴 】 qiàowěi·bɑ паңсықтану, 

тәккапарлану. 

谯 qiào күзет мұнарасы. 

撬 qiào【ет.】 сындыру, бұзу：～起箱

子盖 сандықтық құлпын бұзу. 

【撬杠】qiàoɡànɡ【зат】 сүймен (лом). 

撽 qiào〈书〉 ұру, соғу. 

鞘 qiào 【 зат 】  қынап ： 刀 出 ～ 

қылышты шығару. 

【鞘翅】qiàochì【зат】 канатты қоңыз. 

躈 qiào〈书〉  (медициналық) анус, 

айналшық. 

 

qiē 

切 qiē【ет.】① кесу (пышақпен)：～西

瓜|把肉～成丝儿 етті бөлшектеп кесу.

② жанасу, тию. 

【切除】qiēchú【ет.】 резекция (дене 

мүшесін кесіп алып тастау)：他最近做

了一次外科～手术  ол өткенде ғана 

хирургиялық опрерация жасатты. 

【切磋】qiēcuō【ет.】 ақылдасу：～学

问 ғылымда жетілу. 

【切磋琢磨】qiēcuōzhuómó кесу. 

【切点】qiēdiǎn【зат】 жанасу нүктесі. 

【切分】qiēfēn【ет.】 бөлшектеп кесу, 

турау：～蛋糕 тәтті тоқашты кесу. 

【切糕】qiēɡāo【 зат】  күріш ұнына 

қант қосылып пісірілетін ойық нан. 

【切割】 qiēɡē【 ет.】① кесу, турау, 

бөлшектеу. 

【切花】qiēhuā【зат】 гүл теру：鲜～ 

гүл жинау. 

【切换】 qiēhuàn 【 ет.】  ауыстыру, 

өту：股市在调整中完成热点的～ 

биржада ыстық нүктелер ауысулары 

қадағаланып отырады. 

【 切 汇 】 qiēhuì 【 ет. 】  валюта 

айырбастауда немесе көлеңкелң 

нарықта алдап арбау. 

【切口】qiēkǒu【зат】 ойық, кесілген. 

【切面】1qiēmiàn【зат】 кеспе. 

【切面】2qiēmiàn【 зат】①  ойық.② 

жанама жазықтық. 

【切片】qiēpiàn①(- -)【ет.】 жұқалап 

кесу.②【зат】 бөлік, кесінді, қиық. 

【 切 入 】 qiērù 【 ет. 】  ену, кіру, 

тереңдеу：写到这里，文章已～正题
мына мақаланың негізгі тақырыбын 

терең аш. 

【切线】qiēxiàn【зат】 жанасқан түзу. 

【切削】qiēxiāo【ет.】 кесу. 

【切牙】qiēyá【зат】 кескіш. 

 

qié 

【伽蓝】qiélán【зат】 будда кесенесі, 

бұдхана. 

【伽南香】 qiénánxiānɡ【 зат】  алоэ 

ағашы. 

茄 qié лотос (өсімдік). 

【茄子】qié·zi【зат】① баклажан, кәді 

(көкөніс). 

 

qiě 

且-1qiě①【үс.】 әлі, әзірше：～慢 бір 

сәт күте тұрыңыз.②〈方〉【үс.】 бірақ, 

әлі де：他要一说话，～完不了呢  ол 

өзінің сөзін әлі де аяқтамады ма?.③

(Qiě)【зат】фамилияға қолданылады. 

且-2qiě〈书〉【жал.】① тіптен：君～

如此，况他人乎? Тіпті қожайынның өзі 

сондай, басқалар туралы не айтуға 

болады?② соымен қатар, оның үстіне, 

әрі：既高～大 биік әрі үлкен.  

【且慢】 qiěmàn【 ет.】  асықпаңыз, 

күте тұрыңыз：～，听我把话说完 

асықпаңыз, менің сөзімді тыңдап 

алыңыз. 

【且…且…】qiě…qiě… әрі..әрі...：～

谈～走 әрі сөйлеп, әрі жүріп бара жату. 

【 且 说 】 qiěshuō 【 ет. 】  көне 

романдарда тараудың басында 

қойылатын форма. 
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qiè 

切 qiè①【ет.】 сәйкес болу, лайықты 

болу：文章～题 мақала өз тақырыбына 

сәйкес келеді.② жақындасу, жанасу：

亲 ～ жақын, ыстық. ③  жедел, 

шынайы：迫～өзекті, жедел.④【үс.】 

қайткенде де...,міндетті түрде, не болса 

да ：～不可骄傲 қайтсе де надан 

болмау керек..⑤(Qiè)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【 切 齿 】 qièchǐ 【 ет. 】  тісті 

шықырлату：～痛恨 жек көру. 

【切当】qièdànɡ【сын】  дәлдік, дәл, 

тура：用词～сөзді тура таңдау. 

【切肤之痛】qièfūzhītònɡ аузы ашық 

жара, «жараның аузын ашу». 

【切骨之仇】 qièɡǔzhīchóu сүйектен 

өтетін жек көрініш сезімі. 

【切合】 qièhé【 ет.】  сәйкес болу, 

лайықты болу ：～实际  шындыққа 

сәйкес келу. 

【切记】qièjì【ет.】  есте сақтау：遇

事～要冷静 өткенді есте жақсы сақтау. 

【 切 忌 】 qièjì 【 ет. 】  абай болу, 

сақтану ：～滋长骄傲情绪  надан, 

менменшіл сезімдерден аулақ бол. 

【切近】qièjìn【ет.】① жақын болу：

远大的事业要从～处做起 әлі алыстағы 

істер қазірден бастап орындала 

бастайды.② сай, лайықты：这样注解

比较～原作之意  мына түсіндірмен 

негізгі мағынаға сай екен. 

【切口】qièkǒu【зат】 жаргон (ауызекі 

тіл). 

【切脉】qièmài【ет.】 тамыр соғысын 

тексеру. 

【切末】 qiè·mò【 зат】  көрнекілік, 

безендіру. 

【切盼】qièpàn【ет.】 асыға күту；～

他早日归来 ол күткеннен ертен оралды. 

【切切】qièqiè①【үс.】 міндетті түрде, 

қайткенде де：～不可忘记 не болса да 

ұмытпау керек. ②【 сын 】  бұйыру, 

жариялау.③【сын】  шынайы, әсерлі, 

шын жүректен ： ～ 请 求  өтіну. ④ 

жасырын, астыртын, білдірмей”. 

【切身】qièshēn【сын】 .①  шынайы, 

өмірлік： |这事跟我有～关系 бұл іске 

мен шынайы ықыластанамын.② жеке, 

өздік：～体验 жеке тәжірибе бойынша. 

【 切 实 】 qièshí 【 сын 】  расында, 

шынайы：～可行 жүзеге асатын . 

【切题】qiètí【ет.】  тақырыпты ашу, 

тақырыпты қамту ：文不～  мақала 

тақырыпты толық қамтыған. 

【切要】qièyào【сын】 өте қажет：眼

前～解决的是原材料问题  ендігі 

міндетті түрде қарастыратынымыз 

шикізат материалдар мәселесі. 

【 切 音 】 qièyīn 【 ет. 】  сөздерді 

айтылуы бойынша транскрипциялау. 

【切中】 qièzhònɡ【 ет.】  бір жерді 

ұру：～要害 ауыратын жерінен ұру. 

郄 Qiè【зат】фамилияға қолданылады. 

妾 qiè①【зат】 күң.② «мен». 

怯 qiè ①қорқу, сескену：～场 ұялу, 

қысылу. ② 【 сын 】  Пекин 

тұрғындарының өзге жер диалектісін 

келемеждеп айтуы：  

他说话有点儿～  ол кішкене басқаша 

сөйлейді.③〈方〉【сын】 дөрекі, ұятты, 

орынсыз. ④ 〈 方 〉 тәжірибесіз, 

жеткіліксіз：露～өзін өзі сауатсыз етіп 

көрсету, ұятқа қалу. 

【怯场】qiè chǎnɡ【ет.】 ұялу, қысылу, 

ыңғайсыздану. 

【 怯 懦 】 qiènuò 【 сын 】  қорқақ, 

бүгежек, жүрексіз ： 生 性 ～  босаң 

мінезді. 

【怯弱】qièruò【сын】қорқақ, бүгежек, 

жүрексіз ：～女子 бүгежең қыз. 

【怯生】qièshēnɡ〈方〉【сын】 ұялшақ, 

қысылғыш：孩子～，客人一抱他就哭 

қонақ баланы құшақтап еді ол бірден 

жатырқап жылады. 

【 怯 生 生 】 qièshēnɡshēnɡ( ～ 的 ) 

【сын】 ұялшақ, жатырқауық. 

【怯声怯气】 qièshēnɡqièqì қысылып 

сөйлеу ： 他 说 话 ～ 的  ол ұялып, 

қысылып сөйледі. 

【怯阵】qiè zhèn【 ет.】  шайқастың 

дәл алдында қорқақтау . 

砌 qiè[ 砌 末 ](qiè·mò) көрнекілік, 

безендіру 

窃 qiè ① ұрлық ：行～ ұрлау, ұрлық 

жасау.②  жасырын, астыртын：～笑

астыртын күлу, ～ 听 жасырынып 

тыңдау. 

【窃案】qiè’àn【зат】 ұрлық. 

【窃夺】qièduó【ет.】 иемдену. 

【 窃 国 】 qièɡuó 【 ет. 】  билікті 

иелені ： ～ 大 盗 басып алушылар 

мемлекет билігін тартып алды. 

【窃据】qièjù【ет.】  заңсыз шабуыл, 

бвсып алу：～要津 басқару посттарын 

басып алу. 

【窃密】qiè mì【ет.】 құпия ақпарат 

ұрлау. 

【窃窃】qièqiè①【сын】 сыбдыр：～

私语 сыбырлап сөйлеу.②【үс.】 құпия, 

жасырын, астыртын. 

【窃窃私语】qièqièsīyǔ сыбырласу：两

个人躲在角落里～ екі адам бұрышқа 

тығылып алып сыбырласып отырды. 

【窃取】qièqǔ【ет.】 иемдену：～胜

利果实 жеңіс даңқын тартып алу. 

【 窃 听 】 qiètīnɡ 【 ет. 】  біреудің 

әңгімесін жасырынып тыңдау. 

【 窃 喜 】 qièxǐ 【 ет. 】  көрсетпей 

қуану：心中～ ішінен қуану. 

【窃笑】qièxiào【ет.】 үстінен күлу：

心中～ ішінен күлу. 

【窃贼】qièzéi【зат】 ұрлықшы. 

挈 qiè〈书〉① алу：提纲～领 негізін 

анықтау.②басшылыққа алу：扶老～幼 

үлкенге құрмет, кішіге ізет. 

【挈带】 qièdài〈书〉【 ет.】  өзімен 

бірге алу：～行李 өзімен бірге жүк алу. 

惬 qiè〈书〉қанағаттану. 

【惬当】qièdànɡ〈书〉【сын】 сәйкес. 

【 惬 怀 】 qièhuái 〈 书 〉【 сын 】 

қанағаттану. 

【 惬 意 】 qièyì 【 сын 】  мәз, 

қанағаттанған：～的微笑 қанағаттанып 

күлу. 

趄 qiè【ет.】  иілу, еңкею：～着身子 

иілу. 

慊 qiè〈书〉мәз болу, қанағаттану. 

朅 qiè〈书〉①бару, жету.② батыл. 

锲 qiè〈书〉雕刻：～而不舍. 

【锲而不舍】qièérbùshě кесу, ойып кесу. 

箧 qiè 〈 书 〉  кішкене чемодан, 

қорапша：行～ қол жүгі. 

 

 

qīn 

 

钦 qīn①  құрмет：～仰  қадірлеу, пір 

тұту. ② ～ 定  жоғары мәртбелі, аса 

құрметті. ③ (Qīn) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【钦差】qīnchāi【зат】 жоғары шенді 

император елшісі. 

【钦差大臣】qīnchāidàchén император 

елшісі, жоғары шенді шенеунік. 

【钦定】 qīndìnɡ 【 ет. 】  жоғарыда 

бекітілген. 

【钦敬】 qīnjìnɡ 【 ет. 】  құрметтеу, 

қадірлеу：受人～ құрметтеу. 

【 钦 慕 】 qīnmù 【 ет. 】  таң қалу, 

таңдану：～不已 шексіз таңырқау. 

【钦佩】qīnpèi【ет.】 таңырқау：～的

目光 таңырқаған көз қарас. 

【 钦 羡 】 qīnxiàn 【 ет. 】  қызғана 

таңырқау. 

【 钦 仰 】 qīnyǎnɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

қадірлеу：令人～ құрметті адам. 

侵 qīn①  ену, кіру：～害  қол сұғу, 

қастық жасау.②〈书〉 жақындау：～

晨 арайлану, таң ату.③ (Qīn)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【侵晨】 qīnchén〈书〉【 зат】  таң 

атарда. 

【侵夺】 qīnduó【 ет.】  зорлықпен, 

күшпен тартып алу. 

【 侵 犯 】 qīnfàn 【 ет. 】 ①  басқа 

адамның құқығын таптап қол сұғу：～

版权 |авторлық құқық бұзушылық. ② 

басқа мемлекет жеріне басып кіру：～

领空 әуе кеңістігін бұзу. 

【侵害】 qīnhài【 ет.】①  кіріп зиян 

келтіру：防止害虫～农作物 ауыл 

шаруашылығына зиянкес жәндіктерді 
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тигізбеу.② зиян келтіру：不得～人民

群众利益  халыққа зиян келтіргеннен 

пайда шықпас. 

【侵凌】qīnlínɡ【ет.】ренжіту, тиісу：

遭受～ мазаққа тап болу. 

【 侵 略 】 qīnlüè 【 ет. 】 

агрессияшыл：～战争 агрессивті соғыс. 

【 侵 权 】 qīnquán 【 ет. 】  заң 

бұзушылық, контрафакция. 

【 侵 扰 】 qīnrǎo 【 ет. 】  мазалау, 

тиісу：～边境 шекараға қол сұғу. 

【侵入】qīnrù【ет.】① күштеп басып 

кіру：～边境 шекараны күшпен асу. 

【侵蚀】qīnshí【ет.】① жеу, бүлдіру：

病菌～人体 патогенді бактериялар адам 

ағзасына еніп, оны жейді. ②  жеу, 

ұрлау：～公款 үкімет ақшасын жеу. 

【侵吞 】 qīntūn 【 ет. 】①  жарату, 

шығынға ұшырау：～公款  мемлекет 

ақшасын шығындау.② қарулы шабуыл 

(басқа мемлекетке күш көрсету). 

【侵袭】 qīnxí 【 ет. 】  жасырынып 

кіру ： ～ 领 空  әуе кеңістігене 

жасырынып ену. 

【侵越】qīnyuè【ет.】 қол сұғу. 

【 侵 占 】 qīnzhàn 【 ет. 】 ①  басқа 

біреудің иелегіне заңсыз түрде қол сұғу.

② басқа мемлекет шекарасынан заңсыз 

түрде асу. 

亲 qīn ①  туысқандар. ② 【 сын 】 

туылған：～女儿 туған бала.③【сын】 

туға：～弟兄 туған іні.④ туысқандық  

(жұбайлық) қатынаста болу：～属 ерлі 

зайыптылар.⑤ неке：定～ некелесу.⑥ 

қалыңдық ：娶～ тұрмысқа шығады.⑦

【 сын 】  тығыз, туысқандық 

қатынас：～近 достық қарым қатынас.

⑧ өзі, жеке：～身 жеке өзі.⑨【ет.】 

отбасы күтушісі. 

【亲爱】qīn’ài【сын】 сүйікті：～的

祖国 сүйікті мемлекет. 

【亲本】qīnběn【зат】 ата ана. 

【亲笔】qīnbǐ①【үс.】 қол қою：这是

他～写的  мынау оның қолтаңбасы.②

【зат】 қолтаңба. 

【 亲 传 】 qīnchuán 【 ет. 】  өзі 

үйрету：～弟子 өзі шәкірттерге тәлім 

беру. 

【亲【ес.】】qīndài【зат】  ағайынды 

ұрпақтар. 

【亲等】qīnděnɡ【зат】  туысқандық 

дәреже. 

【亲故】 qīnɡù【 зат】  ескі жақын 

достар. 

【亲和力】qīnhélì【зат】① құштарлық.

②достық ниетпен келген адам：她平易

近人，很具～ ол ақжарқын, кеңпейілді 

адам. 

【亲近】qīnjìn①【 сын】  екі жақты 

жақын қарым қатынастар：这两个小同

学很～  мына екі сыныптастар өте 

жақсы қарым қатынаста. ② 【 ет. 】 

жақындасу：他热情诚恳，大家都愿

意～他 олардың жақындасуын барлығы 

шын ықыласпен қалайды. 

【亲眷】 qīnjuàn【 зат】① отбасы.②
туысқандар. 

【亲口】 qīnkǒu【 үс.】  өз аузымен 

айту：这是他～告诉我的  ол бұны 

маған өз аузымен айтты. 

【亲历】 qīnlì 【 ет. 】  жеке бастан 

өткен：这是我～的事，所以印象极深  

бұл менің өз басымнан өткендіктен, 

маған ерекше ауыр тиеді. 

【亲临】 qīnlín【 ет.】  өзі бару, өзі 

болу：～现场 өзі болған жер. 

【 亲 密 】 qīnmì 【 сын 】  жақын, 

тығыз：～的战友 жақын әріптес. 

【亲昵】qīnnì【сын】  жақын дастық 

қарым қатынас. 

【亲朋】qīnpénɡ【зат】 жан дос：～好

友 жақын достық. 

【亲戚】 qīn·qi【 зат】  қайын жұрт, 

туған туысқан, ағайындар：一门～ |我

们两家是～  біздің отбасылар жақын 

туыстық қарым қатынаста. 

【亲切】 qīnqiè 【 сын 】①  жақын, 

дос：他想起延安，像想起家乡一样～ 

ол есіне Яньань бейнесін түсіріп еді, 

жүрегін ыстық сезім жаулады.② жанға 

жақын：老师的～教导  мұғалімнің 

жанға жақын оқытуы. 

【 亲 情 】 qīnqínɡ 【 зат 】  туыстық 

қатынстар： |祖国处处有～ туған жер 

әрқашанда ыстық сезімдер аялатады. 

【亲热】 qīnrè①【 сын】  жайдары, 

шын жүректен. ② 【 ет. 】  ықылас 

білдіру：每次出差回家，总要先跟孩

子～  әр кез іссапардан кейін, үйге 

оралған шақта балаша шын жүректен 

қуанамын. 

【亲人】 qīnrén【 зат】①  туысқан, 

жақын адам：他家里除母亲以外，没有

别的～ оның отбасында анасы ғана бар, 

одан басқа жақын адамы жоқ. ②
туысқан емес адамдардың арасындағы 

жақын, ыстық сезімдерді білдіреді. 

【亲善】qīnshàn【сын】  достық：两

国～  достық қарым қатынастағы екі 

мемлекет. 

【亲身】 qīnshēn 【 үс. 】  жеке өзі 

(басынан өткен)：～经历了这一考验 

басынан өткен бірінші сынақ. 

【 亲 生 】 qīnshēnɡ 【 сын 】  туған 

(туыстық арақатынасты білдіреді)：～

子女  туған балалары, ～父母  тіған 

анасы. 

【亲事】qīn·shì【 зат】  той (үйлену 

тойы)：操办～тойға дайындық. 

【亲手】qīnshǒu【үс.】  өз қолымен 

жасалған：你～种的两棵枣树，现在长

得 可 大 啦  сенің өз қолыңмен 

отырғызған өрік ағашы қазір үлкен 

болып өсті. 

【亲疏】qīnshū【 зат】  алыс жақын 

туыстар：不分～，一视同仁 туыстық 

қатынастардың алыс жақындығына 

қарамай, бірдей араласу. 

【亲属】qīnshǔ【зат】  туысқандар：

直系～ әке жағының тустары, 旁系～ 

нағашылар. 

【亲体】qīntǐ【зат】 ата ананың біреуі. 

【亲痛仇快】 qīntònɡchóukuài «досқа 

күлкі, дұшпанға таба» болу. 

【亲王】qīnwánɡ【зат】 император. 

【亲吻】qīnwěn【ет.】 сүйу, сүйісу. 

【 亲 信 】 qīnxìn ① 【 ет. 】 сенімді 

адам：～小人 сенімді қарапайым адам. 

【亲眼】 qīnyǎn【 үс.】  өз көзімен 

көру：～看到了这几年人民生活的巨大

变化 соңғы бірнеше жылда халықтың 

тұрмыс жағдайы қатты өзгергенін өз 

көзіммен көрдім. 

【亲友】qīnyǒu【зат】 жан дос. 

【亲缘】 qīnyuán 【 зат 】  туыстық 

қатынастар. 

【亲征】 qīnzhēnɡ【 ет.】  император 

бастаған әскери жорық. 

【亲政】qīnzhènɡ【ет.】 билікті қолға 

алу. 

【 亲 知 】 qīnzhī 【 ет. 】  жеке 

тәжірибесімен тану：真正～的是天下

实践着的人  нағыз танылған адамдар 

жеке тәжірибемен сыннан өткендер 

болып табылады. 

【亲炙】 qīnzhì〈书〉【 ет.】  жеке 

басқалқалар алу. 

【亲子】qīnzǐ①【зат】 ата аналар мен 

балалар ：～沟通  балалар мен ата 

аналардың жақындасуы (жақын 

араласуы).②【зат】  туған балалар.③

【ет.】 бала сүю. 

【亲子鉴定】qīnzǐjiàndìnɡ ДНК саралау 

жүргізу, баланың әкесін анықтау үшін 

жүргізілетін генетикалық сараптама. 

【 亲 自 】 qīnzì 【 үс. 】  жеке өзі 

бірдеңені жасау (істеу)：～主持会议 

мәжілісті жеке өзі жүргізді. 

【 亲 族 】 qīnzú 【 зат 】  ағайын 

туысқандар. 

【亲嘴】qīn zuǐ(～儿)【ет.】 сүйісу. 

衾 qīn〈书〉①  жамылатын көрпе.② 

адамды жерлегенде орайтын жамылғы, 

кебін. 

骎 qīn[骎骎](qīnqīn)〈书〉【сын】 бірте 

бірте, ақырындап, өз уақытысымен：祖

国 建 设 ～ 日 上  ОТан  біртіндеп 

қалыптасады. 

嵚 qīn[嵚崟](qīnyín)〈书〉【сын】 тік 

жартас. 

 

qín 

芹 qín① шөптесін өсімдік, сельдерей.

②(Qín)【зат】фамилияға қолданылады. 
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【芹菜】qíncài【зат】  (ботаникалық) 

сельдерей. 

【 芹 献 】 qínxiàn 〈 书 〉【 зат 】 

қарапайым сыйлық, тарту. 

芩 qín① (ботаникалық) жапон қамысы.

②(Qín)【зат】фамилияға қолданылады. 

秦 Qín①  Цин династиясы.②【зат】 

Цин патшалығы. ③【 зат 】  Шаньси 

өлкесінің атауы.④【 зат】 фамилияға 

қолданылады. 

【秦吉了】qínjíliǎo【зат】 (зоология) 

құстың бір түрі, майна. 

【秦艽】qínjiāo【зат】 (ботаника) ірі 

жапырақты шөптесін өсімдік. 

【秦椒】qínjiāo〈方〉【зат】 (ботаника) 

бұршақшөп. 

【 秦 晋 】 QínJìn 【 зат 】  неке 

құрғандар ： | 结 ～ 之 好  екі әулет 

өкілдерінің неке құруы. 

【 秦 镜 高 悬 】 Qínjìnɡɡāoxuán сот 

төрағасынан ештене жасырын 

қалмайды. 

【秦楼 楚馆】 QínlóuChǔɡuǎn ойын 

сауық өтетін жер. 

【秦腔】qínqiānɡ【зат】 театр, циндік 

ария. 

【 秦 篆 】 qínzhuàn 【 зат 】  Цин 

дәуірінде қалыптасқан каллиграфиялық 

жазудың бір түрі. 

捦 qín〈书〉 алу, ұстау. 

梣 qín“梣” үйееңкі ағашы. 

琹 qín〈书〉 музыкалық аспап, цитра. 

琴 qín 【 зат 】 ① ежелгі бес ішекті 

музыкалық аспап.②(Qín)аданың тегі. 

【 琴 键 】 qínjiàn 【 зат 】  пернелеп 

(музыкалық аспаптардың). 

【 琴 瑟 】 qínsè 【 зат 】  жұбайлық 

келісім. 

【琴师】qínshī【зат】 скрипака немесе 

хуцина музыкалық аспаптарында 

шебер ойнайтын адам. 

【 琴 书 】 qínshū 【 зат 】  әуенмен 

қосылып айтылатын әңгімелер. 

覃 Qín【зат】фамилияға қолданылады. 

禽 qín①  құстар：飞～қанаттылар.②

〈书〉жануарлар мен құстарға ортақ 

айтылатын атау. 

【禽流感】qínliúɡǎn【зат】 құс тұмауы. 

【禽兽】 qínshòu【 зат】  хайуандар, 

жануарлар мен құстар：衣冠～ адам 

кейпіндегі хайуан. 

勤 qín①【 сын】  көп күш жұмсау, 

тырысу: ～学苦练  бас алмай оқу.②

【сын】 әрқашан, жиі：他来得最～，

差不多天天来  ол мұнда бәрінен жиі 

келеді, күн сайын.③ қызмет： |外～

сыртта (шетте) қызмет көрсету.④(Qín)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【勤奋】qínfèn【сын】 тырысу, зейін 

қою, ықыластану. 

【勤工俭学】 qínɡōnɡjiǎnxué жұмыс 

пен оқуды бірге алып жүру. 

【勤俭】 qínjiǎn【 сын】  еңбекқор, 

зейінді：～建国  мемлектті қалаудағы 

еңбекқорлық. 

【 勤 谨 】 qín·jin 〈 方 〉【 сын 】 

ықыласпен жұмыс істеу：她是个～

人 ， 一 会 儿 都 不 肯 闲 着  ол өте 

енңбекқор адам, осы күнге дейін әлі бір 

рет те бос жүрген емес. 

【 勤 恳 】 qínkěn 【 сын 】  зейін, 

ықылас：～地劳【 ет.】  ықыластана 

жұмыс істеу. 

【勤苦】qínkǔ【сын】  еңбек сүйгіш, 

ынталы：～练习 ынтамен жаттығу. 

【 勤 快 】 qín·kuɑi 〈 口 〉【 сын 】 

еңбекқор, ынталы：他们很～，天一

亮，就下地干活 олар өте ынталы, таң 

атқалы бері жұмыс істеп келе жатыр. 

【 勤 劳 】 qínláo 【 сын 】  еңбек 

сүйгіш：～勇敢的人民 батыл әрі еңбек 

сүйгіш халық. 

【 勤 勉 】 qínmiǎn 【 сын 】 

зейінді,ұқыпты, ыждалы ： | ～ 学 习 

зейін қойып оқу. 

【勤勤】 qínqín〈书〉【 сын】  шын 

жүректен, адал：雅意～шын жүректен 

тілеу. 

【勤王】 qínwánɡ 〈书〉【 ет. 】① 

мемлекет басшысы үшін соғысу. 

【勤务】 qínwù【 зат】①  қоғамдық 

жұмыс.②әскери шептен тыс жұмыстар. 

【勤务兵】qínwùbīnɡ【 зат】  қосшы 

(офицер қосшысы). 

【勤务员】qínwùyuán【зат】 қосымша 

қызмет көрсететіндер. 

【 勤 杂 】 qínzá 【 зат 】  әр түрлі 

жұмыстар атқаратын адам. 

【 勤 政 】 qínzhènɡ 【 ет. 】  өз ісін 

ұқыпты орындайтын шенеунік. 

溱 qín 溱 潼 (Qíntónɡ) ， Хэнань 

провинциясының географиялық 

орталығы. 

廑 qín〈书〉лашық, үйшік. 

擒 qín 【 ет. 】  ұстау, қолға түсіру, 

тұтқындау ：欲～故纵  кейін қолға 

түсіру үшін уақытша босату. 

【擒获】 qínhuò【 ет.】  ұстау, қолға 

түсіру ： ～ 歹 徒  қарақшыны қолға 

түсіру. 

【 擒 拿 】 qínná ① 【 зат 】  қытай 

жауынгерлік өнеріндегі лақтыру, қысып 

ұстау тәсілі.②【 ет.】  қолға түсіру, 

ұстау：～罪犯 қылмыскерді ұстау. 

【 擒 贼 擒 王 】 qínzéiqínwánɡ 

қарақшыларды ұстағанда оалрдың 

бастығынан бастау (әр істі ең 

маңыздысынан бастау). 

噙 qín【ет.】 іште сақату：～着眼泪 

іштен жылау. 

檎 qín жемістің бір түрі, кішігірм қызыл 

алма. 

螓 qín майда шыбын. 

懃 qín мейірімділік, кішіпейілдік. 

 

qǐn 

梫 qǐn① даршын.② қоңыр ағаш. 

【梫木】qǐnmù【зат】  (ботаникалық) 

пиерис, шөптесін өсімдік. 

锓 qǐn〈书〉ойып кесу. 

寝 qǐn ①  ұйқы, ұйықтап демалу. ②

жатын бөлме： |就～ жатын бөлмеге 

барым ұйықтау.③ зират：陵～ кесене.

④〈书〉кідіру, тоқтау. 

【寝车】 qǐnchē【 зат】  пойыздағы 

плацкарт вагоны. 

【寝宫】 qǐnɡōnɡ【 зат】  император 

сарайындағы жатын орын.. 

【寝具】qǐnjù【зат】 төсек орын. 

【寝食】 qǐnshí 【 зат 】  тамақ пен 

ұйқы：～不安 «күндіз ұйқыдан, түнде 

күлкіден айырылу», уайымдау. 

【寝室】qǐnshì【зат】 жатын бөлме. 

 

qìn 

吣 qìn【ет.】①猫、狗呕吐.②〈口〉

ұрысу：满嘴胡～жалған сөз астына алу. 

沁 qìn【ет.】① кіру, арасынан өту：～

人心脾  балғын.②〈方〉басын төмен 

қаратып.③〈方〉 суға сүңгу. 

【沁人心脾】qìnrénxīnpí балғын. 

揿 qìn〈方〉【ет.】басу：～电铃 есік 

қоңырауының батырмасын  басу. 

 

qīnɡ 

青 qīnɡ①【сын】  көк немесе жасыл 

қанық түс：～山绿水 жасыл қырат мен 

көгілдір өзен. ② 【 сын 】  күңгірт 

түс：～布 қара түсті мата.③ жас өскін 

шөп：踏～  көктемде қала сыртына 

саяхатқа шығу.④  жастық шақ：～年 

жастық шақ.⑤(Qīnɡ)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【 青 帮 】 QīnɡBānɡ 【 зат 】  «Көк 

ағайындық» (құпия қоғам). 

【青菜】qīnɡcài【зат】①〈方〉қытай 

орамжапырағы.②көкөністер. 

【 青 菜 头 】 qīnɡcàitóu 【 зат 】 

(ботаникалық) екі жылдық жас 

өскіндер. 

【青草】qīnɡcǎo【зат】 жасыл шөп. 

【青茶】qīnɡchá【зат】 қытайлық көк 

шайдың бір түрі, улун. 

【青出于蓝】 qīnɡchūyúlán «көгілдір 

түс қанық көктен асып түсті», 

ауыспалы мағынада шәкірті ұстазынан 

озу дегенді білдіреді. 

【青春】 qīnɡchūn【 зат】①  жастық 

шақ：老厂恢复了～ ескі зауытты қайта 

қалпына келтіріп жастандыру.②  ерте 

көктемнің кезі 

【 青 春 痘 】 qīnɡchūndòu 【 зат 】 

безеулер, безеу. 

【 青 春 期 】 qīnɡchūnqī 【 зат 】 

жыныстық жетілу кезеңі. 

【青瓷】qīnɡcí【зат】 ашық көк түсті 
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өрнектелмеген фарфор. 

【 青 葱 】 qīnɡcōnɡ 【 сын 】  қанық 

жасыл түсті：～的草地 жасыл жайлау. 

【青翠】qīnɡcuì【сын】 ашық жасыл 

түсті ： 雨 后 ， 垂 柳 显 得 格 外 ～ 

жаңбырдан кейін үйеңкі 

жапырақтарының түсі ерекше 

жасылданады. 

【青豆】qīnɡdòu【зат】 жасыл бұршақ. 

【青蚨】 qīnɡfú【 зат】  бунақденелі 

жәндік. 

【青冈】qīnɡɡānɡ【зат】 емен ағашы. 

【青 】qīnɡɡānɡ емен ағашы. 

【 青 工 】 qīnɡɡōnɡ 【 зат 】  жас 

жұмысшылар. 

【 青 光 眼 】 qīnɡɡuānɡyǎn 【 зат 】 

глаукома, көз ауруының бір түрі 

(медициналық). 

【青果】qīnɡɡuǒ〈方〉【зат】 зәйтүн. 

【青红皂白】 qīnɡhónɡzàobái қызыл 

мен көк,  ақ пен қара (қарама 

қарсылықтарды білдіреді) ： 不 分 ～
қарама қарсылықтарды елемеу. 

【青黄不接】qīnɡhuánɡbùjiē ескі егін 

біткелі жатыр, ал жаңа егін әлі піскен 

жоқ (жетіспеу). 

【青灰】qīnɡhuī【зат】 графит. 

【 青 椒 】 qīnɡjiāo 【 зат 】  болгар 

бұрышы (көкөніс). 

【青衿】qīnɡjīn【зат】 оқыған ер адам 

жайлы айтылады «көк жағалы». 

【青筋】qīnɡjīn【зат】 қан тамыры. 

【青稞】qīnɡkē【 зат】  тауда өсетін 

сұрының сұрпы. 

【青睐】qīnɡlài〈书〉【 ет.】  дұрыс 

көзқарас (келісімді білдіреді)：深受读

者～ оқылған дұрыс көзбен қарау. 

【青莲色】qīnɡliánsè【зат】 күлгін түс. 

【 青 龙 】 qīnɡlónɡ 【 зат 】 ① 

австралиялық қызыл шаян. ②  қытай 

астрологиясындағы аспанның шығыс 

бөлігі. 

【 青 楼 】 qīnɡlóu 〈 书 〉【 зат 】 

қоғамдық үй. 

【青绿】qīnɡlǜ【сын】 күңгірт жасыл 

түс：～的松林 күңгірт жасыл тоғай. 

【青麻】qīnɡmá【зат】苘(qǐnɡ) арқан 

жіп. 

【青梅】qīnɡméi【зат】 жасыл өрік. 

【 青 梅 竹 马 】 qīnɡméizhúmǎ бала 

кезден бері жалғасып келе жатқан 

достықты айтады «жасыл өрік пен 

бамбук аттар». 

【 青 霉 素 】 qīnɡméisù 【 зат 】 

(медициналық) пенициллин. 

【青面獠牙】 qīnɡmiànliáoyá шайтан, 

ібіліс. 

【青苗】qīnɡmiáo【зат】 бидай. 

【青年】qīnɡnián【зат】① жас：～时

【ес.】 жастық шақ.② жастар, жастық 

шақ：|好～ жақсы жастар. 

【青年节】QīnɡniánJié【зат】 Жастар 

мерекесі. 

【青皮】1qīnɡpí〈方〉【зат】 қаңғыбас, 

жолы бомайтын адам ： ～ 流 氓 

қаңғыбас. 

【 青 皮 】 2qīnɡpí 【 зат 】  піспеген 

мандарин жемісінің қабығы. 

【青涩】 qīnɡsè【 сын】  «піспеген», 

жетілмеген, тәжірибесіз：～年华  әлі 

пісіп жетілмеген кезең. 

【青纱帐】qīnɡshāzhànɡ【зат】 қалың 

өскен жүгері. 

【 青 史 】 qīnɡshǐ 【 зат 】  тарихи 

кітаптар. 

【青丝】 1qīnɡsī〈书〉【 зат】  қара 

жібек：三尺～ үш аршын қара жібек. 

【 青 丝 】 2qīnɡsī 【 зат 】  цукаты, 

кептірілген жеміс жидектер. 

【青饲料】 qīnɡsìliào【 зат】  жасыл 

жем. 

【青蒜】qīnɡsuàn【зат】 сарымсақтың 

жас өскіндері. 

【青苔】qīnɡtái【зат】 жасыл мүк. 

【青檀】qīnɡtán【зат】 (ботаникалық) 

биіктігі жиырма метрге жететін, ұзын 

жапырақты ағаш тектес өсімдік. 

【青天】qīnɡtiān【зат】① ашық аспан, 

ақ көңіл адам.②  әділ шенеунік, әділ 

сот：老百姓管包公叫包～ қарапайым 

халықтан әділ сот шығады. 

【 青 天 白 日 】 qīnɡtiānbáirì 

Гоминьданның туы. 

【 青 天 霹 雳 】 qīnɡtiānpīlì ашық 

аспаннан жай түскендей (кенеттен, 

күтпгеннен). 

【青田石】qīnɡtiánshí【зат】 Цинтян 

өлкесінен шығатын тастың түрі. 

【青铜】qīnɡtónɡ【зат】 қола, қоладан 

жасалған. 

【青铜时【ес.】】qīnɡtónɡshídài Қола 

дәуірі. 

【青蛙】qīnɡwā【 зат】  жасыл бақа, 

ауызекі тілде сүйкімсіз жігітті айтады. 

【青葙】qīnɡxiānɡ【зат】 целозия. 

【青眼】qīnɡyǎn【 зат】  түзу, дұрыс 

көзқарас. 

【青衣】qīnɡyī【 зат】①  қара түсті 

киім.② күтуші әйел, күң.③ театр. 

【青鼬】qīnɡyòu【зат】 (зоологиялық) 

харза. 

【青鱼】 qīnɡyú 【 зат 】  тұздалған 

балық. 

【青玉】qīnɡyù【зат】  сапфир (аслы 

тас). 

【青云】qīnɡyún【 зат】  атақ, даңқ, 

абырой：平步～ жеңіл жолмен абырой 

табу. 

【青云直上】qīnɡyúnzhíshànɡ қызмет 

аясында жақсы көтерілу. 

【青紫】qīnɡzǐ①〈书〉【зат】 жоғары 

шенді адамдардың киімі. ② 【 ет. 】 

(медициналық) көкшегүл. 

轻 qīnɡ①【сын】 жеңіл, жеңілдік：油

比水～，所以油浮在水面上 май сумен 

салыстырғанда жеңіл, сондықтан судың 

бетінде қалқып тұрады.② қиын емес. 

қарапайым ： ～ 车 简 从 сырт көзге 

түспеу (білдіртпеу).③【 сын】  ：年

纪～|工作很～|～伤.④ оңай, жеңіл：～

音 乐 жеңіл әуен. ⑤ 【 сын 】 

маңызсыз ： 关 系 不 ～ . ⑥【 сын 】 

кішкене ： ～ 放  салақ болу. ⑦

жеңілтек：～举妄【 ет. 】 ойланбай, 

жеңілтек шешім қабылдау.⑧  маңызы 

жоқ：～佻 сенімсіз, жеңілтек. 

【轻便】qīnɡbiàn【сын】① жеңіл：小

巧～ кішігірім әрі жеңіл.② оңай：贪

图～，反而误事 оғай болуын қалағанда, 

керісінше шығу. 

【轻薄】 qīnɡbó 【 сын 】  жеңілтек, 

жағымсыз ： 态 度 ～ жағымсыз 

қылықтар. 

【轻车简从】 qīnɡchējiǎncónɡ назар 

аудартпай, білдіртпей. 

【轻车熟路】qīnɡchēshúlù таныс іспен 

айналысу. 

【轻淡】qīnɡdàn【сын】 уақытша болу, 

тез ұмтылатын：他把【 зат】利看得

很 ～  оның қолындағы байлық пен 

даңқы тек уақытша ғана. 

【轻敌】 qīnɡdí【 ет.】  қарсыласты 

менсінбеу, елемеу ： 麻 痹 ～ 

қырағылықты жоғалтып қарсыласты 

елемей қалу. 

【轻而易举】qīnɡéryìjǔ оп оңай. 

【轻风】 qīnɡfēnɡ【 зат】①  самал 

жел：～细雨 жел мен жаңбыр. 

【轻浮】 qīnɡfú 【 сын 】  жеңілтек 

мінезді：举止～ өз өзін жеңілтек ұстау. 

【轻歌曼舞】qīnɡɡēmànwǔ ән салып би 

ибилеу. 

【轻工业】qīnɡɡōnɡyè【 зат】  жеңіл 

өнеркәсіп. 

【轻轨铁路】qīnɡɡuǐtiělù жеңілдетілген 

темір жол жүйесі. 

【 轻 忽 】 qīnɡhū 【 ет. 】  ескермеу, 

елемеу ： 事 关 重 大 ， 不 容 ～  аса 

маңызды істерді елемеу кетуге 

болмайды. 

【轻活儿】 qīnɡhuór【 зат】  жеңіл 

жұмыс. 

【轻机枪】qīnɡjīqiānɡ【 зат】  жеңіл 

пулемет. 

【轻贱】 qīnɡjiàn ①【 сын 】  арам, 

надан：自重些，别那么～  мұндай 

арам іске басу, өзін өзі құрметтеуге 

жатпайды.②【ет.】 жек көру. 

【轻健】qīnɡjiàn【сын】 күшті, зор：

步履～ жеңіл жүріспен жүру. 

【轻捷】 qīnɡjié 【 сын 】  қимылға 

икемді, тез：～的脚步 тез жаяу жүру. 

【轻金属】qīnɡjīnshǔ【 зат】  жеңіл, 

түсті металл. 

【轻举妄动】qīnɡjǔwànɡdònɡ ойланбай 
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шешім қабылдау. 

【 轻 口 薄 舌 】 qīnɡkǒubóshé ишара, 

тұспалдап айту. 

【轻快】 qīnɡkuài 【 сын 】①  оңай 

жеңіл ： 脚 步 ～  жеңіл жүріс. ② 

жеңіл：～的曲调 жеңіл әуен сарыны. 

【轻狂】qīnɡkuánɡ【сын】  жеңілтек 

мінезді：举止～өзін өзі жеңілтек ұстау. 

【轻慢】 qīnɡmàn【 ет.】  жек көру, 

қорлау：|不可～客人 қонақты қорлауға 

болмайды. 

【 轻 描 淡 写 】 qīnɡmiáodànxiě еш 

сезімсіз талдау, құрғақ баяндау. 

【轻蔑】qīnɡmiè【 ет.】  елемеу, жек 

көру：～的眼光 жек көрінішті көзқарас. 

【轻诺寡信】 qīnɡnuòɡuǎxìn бос сөз 

берулермен сенімді жоғалту. 

【轻飘】 qīnɡpiāo【 сын】①  ауада 

қалқу：～的柳絮 тал түбітінің ауада 

қалқуы. ②  желмен ұшу ： 作 风 ～ 

желмен ұшыру. 

【轻飘飘】qīnɡpiāopiāo(～的)【сын】.

① ауада қолқу：垂柳～地摆【 ет.】

үйеңкі ағашының желмен тербелуі.② 

жеңіл , салмақсыз：他高兴地走着，脚

底下～的  ол қуанғаннан аяғы жерге 

тимей кетті (төбесі көкке жетті). 

【轻骑】qīnɡqí【зат】①жеңіл арба.② 

жүксіз салт атты. 

【轻巧】qīnɡ·qiǎo【сын】①амалшыл, 

епті, шапшаң ： 这 小 车 真 ～ мынау 

велосипед өте епті екен.② қолданыста 

оңай：说得倒～айтылуы оңай. 

【轻取】qīnɡqǔ【ет.】  оңай жеңіске 

жету. 

【轻柔】 qīnɡróu 【 сын 】  жұмсақ, 

нәзік：～的枝条  жұмсақ (майысқақ) 

талшыбық. 

【轻生】qīnɡshēnɡ【ет.】 өзі өзіне қол 

жұмсау. 

【轻声】qīnɡshēnɡ【зат】 сыбдыр. 

【轻省】qīnɡ·shenɡ〈方〉【 сын】① 

жеңілдетілген：如今添了个【шыл.】

手，你可以稍微～点儿  қазіргі таңда 

барлығын кішкене жеңілдететін 

көмекші бар.②  кішірейту：这个箱子

挺～ мынау сандық кішірейтілген. 

【 轻 视 】 qīnɡshì 【 ет. 】  елемеу, 

менсінбеу：～劳【 ет.】  атқарылған 

жұмысты есепке алмау. 

【轻手轻脚】qīnɡshǒuqīnɡjiǎo ақырын. 

тыныш. 

【轻率】qīnɡshuài【 сын】  ойланбай 

істеу, жеңілтек ： 举 止 ～ жеңілтек 

мінезді. 

【轻水】qīnɡshuǐ【зат】 жеңілдетілген 

(тазартыоған) су. 

【轻松】 qīnɡsōnɡ【 сын】  жеңілдік, 

оңай, уайым қайғысыз：～活儿 уайым 

қайғысыз өмір, ～ 愉 快  жеңіл әрі 

көңілді. 

【轻佻】qīnɡtiāo【сын】 жеңілтек：举

止～ мінезі тез көтерілетін. 

【 轻 微 】 qīnɡwēi 【 сын 】  әлсіз, 

маңызсыз, жай：他睡着了，发出～的

鼾 声 ол ұйықтағаннан кейін жай 

қорылдады. 

【轻武器】 qīnɡwǔqì 【 зат 】  қару 

(тапанша). 

【轻侮】 qīnɡwǔ 【 ет. 】  жек көру, 

елемеу, немқұрайлық：国家的尊严岂

容 ～  немқұрайлықпен қарау 

мемлекеттік парызға жатпайды! 

【轻闲】qīnɡxián【сын】 бос уақыт. 

【轻信】qīnɡxìn【ет.】 оңай көнетін, 

сену,：～谣言 өсекке сену. 

【 轻 型 】 qīnɡxínɡ 【 сын 】 

жеңілдетілген, оңай жолды：～汽车 

жеңіл автокөлік. 

【轻扬】qīnɡyánɡ同 шамшырақ. 

【轻飏】qīnɡyánɡ【 ет.】  шамшырақ 

жағу. 

【轻易】 qīnɡ·yì ①【 сын 】  оңай, 

жеңіл：胜利不是～得到的  жеңіске 

оңай жолмен жете алмайсың.②【үс.】 

әп сәтте, ойланбастан：他从不～发表

意见  ол ешқашан ойланбай сөйлеген 

емес. 

【轻音乐】 qīnɡyīnyuè【 зат】  жеңіл 

әуен. 

【轻盈】qīnɡyínɡ【сын】① байсалды, 

нәзік, келіскен：体态～ келіскен кербез 

дене бітімі.② көңілді, алаңсыз：～的

笑语 алаңсыз қалжыңдау. 

【轻悠悠】qīnɡyōuyōu(～的)【сын】.

① жеңіл：只见蝴蝶在花丛中～地飞来

飞去 көбелек бір жерден екінші жерге 

сондай жеңіл ұшып қонады. ②  жай 

дыбыс：～的琴声由远处传来 алыстан 

әлсіз дыбыс естілді. 

【轻于鸿毛】qīnɡyúhónɡmáo «аққудың 

қауырсынынын да жеңіл». 

【轻元素】qīnɡyuánsù【 зат】  жеңіл 

элемент. 

【轻重】 qīnɡzhònɡ【 зат】①  масса, 

салмақ.② дәреже, өлшем：工作要分～

缓急，不能一把抓  еңбектідәреже 

бойынша бөлу керек, барлығын өз 

мойнына алуға болмайды. ③  шек, 

шектеу：小孩子说话不知～ кішкентай 

балалар шексіз сөйлей береді. 

【轻重倒置】 qīnɡzhònɡdàozhì істің 

мәнісін түсінбей, дұрыс емес шешімдер 

қабылдау. 

【 轻 重 缓 急 】 qīnɡzhònɡhuǎnjí 

барлығын орын орнына қою, тәртіп 

болу ： 做 工 作 要 注 意 ～  жұмыс 

істегенде тәртіпті де қадағалау керек. 

【 轻 舟 】 qīnɡzhōu 〈 书 〉【 зат 】 

кішігірім қайық：～荡漾  қайықтық 

суда қалқуы. 

【轻装】qīnɡzhuānɡ【 зат】①  жеңіл 

жүк ：～就道  жолға жеңіл жүкпен 

аттану.②  жеңіл қаруланған：～部队 

жеңіл қаруланған әскер. 

【轻装简从】qīnɡzhuānɡjiǎncónɡ назар 

аудартпай, білдіртпей. 

【 轻 装 上 阵 】 qīnɡzhuānɡshànɡzhèn 

шайқасқа қарусыз түсу, жолға жүксіз 

шығу. 

氢 qīnɡ【зат】① (химиялық) сутегі.②

指氢气 сутегі газы. 

【 氢 弹 】 qīnɡdàn 【 зат 】  сутегі 

бомбасы. 

【 氢 离 子 浓 度 指 数 】
qīnɡlízǐnónɡdùzhǐshù (физика) Соренсен 

масштабы. 

【氢硫基】qīnɡliújī【зат】 (химиялық) 

сульфидтер. 

【氢气】qīnɡqì【зат】 сутегі газы. 

【 氢 氧 根 】 qīnɡyǎnɡɡēn 【 зат 】 

гидроксил. 

【 氢 氧 基 】 qīnɡyǎnɡjī 【 зат 】 

(химиялық) гидроксил. 

倾(傾)qīnɡ①【ет.】 иілу, еңкею：身子

向前～着  алдыға қарай иіліп тұру.② 

қисаю：左～ солға қисаю, 右～ оңға 

қисаю.③ құлау：大厦将～ғимараттың 

құлау қаупі бар.④ қолданып бітіру：～

全力把工作做好  жұмысты жақсы 

атқару үшін бар күшті жұмсау.⑥〈书 

асып түсу, басып озу, жақсырақ болу. 

【倾侧】qīnɡcè【ет.】 иілу, еңкею：身

子稍一～就倒在地上  ағзада бір ақау 

пайда болса ол бірден тіршілігін жояды. 

【倾巢】qīnɡcháo【ет.】 бүкіл күшпен 

аттану ： ～ 来 犯  бар күшімен 

шабуылдау. 

【倾城倾国】 qīnɡchénɡqīnɡɡuó әйел 

адамның керемет сұлулығын айтады, 

«ел мен жерді жаулап алу» 

【倾倒】qīnɡdǎo【ет.】①  бір жаққа 

қисаю.② иілу, бас ию：他的演技，令

全场观众为之～  оның шеберлігіне 

бүкіл жиналған қауым бас иді. 

【 倾 倒 】 qīnɡdào 【 ет. 】  төгу, 

құлау ： ～ 内 心 的 苦 闷  жүректегі 

қайғыдан жығылу. 

【倾动】qīnɡdònɡ【ет.】  әсер тигізу, 

ықпал ету：～一时 әсерлі сәт. 

【倾覆】 qīnɡfù【 ет.】①  төңкерілу, 

қирау.②  құлату：～国家  мемлекетті 

құлату. 

【倾家荡产】qīnɡjiādànɡchǎn отбасын 

далаға қаңғытып жіберу (бүкіл 

байлықты жарату). 

【 倾 角 】 qīnɡjiǎo 【 зат 】  қисаю 

бұрышы. 

【 倾 力 】 qīnɡlì 【 ет. 】  күштің 

тасуы：～打造新品牌 күшті сарынмен 

жаңа сауда маркасын жасап шығару. 

【倾慕】qīnɡmù【ет.】  қатты жақсы 

көру：彼此～ екі жақты махаббат. 

【 倾 盆 】 qīnɡpén 【 ет. 】  қатты 
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жауынның жауу：大雨～  шелектеп 

жаңбыр құйды. 

【 倾 情 】 qīnɡqínɡ 【 ет. 】  бүкіл 

сезімдерін көрсету：歌手～演唱 әнші 

ән айтқан кезде бар сезімдерін білдіреді. 

【倾诉】 qīnɡsù【 ет.】  ашық түрде 

айту：～衷情 сырын ашу. 

【倾塌】qīnɡtā【ет.】 құлдырау, қирау, 

құлау：房舍～ үйдің қирауы. 

【 倾 谈 】 qīnɡtán 【 ет. 】  ашық 

әңгімелесу ： 促 膝 ～  бетпе бет 

әңгімелесу. 

【倾听】qīnɡtīnɡ【ет.】 мұқият, құлақ 

асып тыңдау ： ～ 群 众 的 意 见 

көпшіліктің пікіріне құлақ асу. 

【倾吐】 qīnɡtǔ【 ет.】  ашық түрде 

айту：～衷肠 ойын ашық білдіру. 

【倾箱倒箧】 qīnɡxiānɡdàoqiè барын 

салу, барын беру. 

【倾向】qīnɡxiànɡ①【ет.】 бет бұру, 

бас ию ：两种意见我比较～于前一种 

екі түрлі пікірдің ішінде мен 

алдыңғысына бет бұрамын.②【 зат】 

үрдіс, бағыт ：纠正不良～  жаман 

үрдісті тоқтату. 

【倾向性】 qīnɡxiànɡxìnɡ【 зат】① 

икем.② үрдіс. 

【倾销】qīnɡxiāo【ет.】 демпинг. 

【倾斜】 qīnɡxié 【 ет. 】①  қисаю, 

иілу：屋子年久失修，有些～ көп жыл 

бойы жөнделмеген үй, біраз қисайып 

қалды. ②  қисаю (дұрыс емес жолға 

түсу) ：投资向西部地区～  батыс 

бағытын қаржыландаратын бөлімнің 

жұмысы қисайып барады. 

【倾泻】qīnɡxiè【ет.】 ағылып төгілу, 

шашылу：大雨之后，山水～下来，汇

成了奔腾的急流  жаңбыр жауғаннан 

кейін өзен салалары толып, арқырап 

ағады. 

【 倾 心 】 qīnɡxīn 【 ет. 】 ①  шын 

жүректен, ізгі ниетпен ： . ②  бүкіл 

ықыласты бір нәрсеге бағыттау：～交

谈 ， 互 相 勉 励  өзара зер салып 

әңгімелесу. 

【倾轧】qīnɡyà【ет.】 жала жабу, өсек 

айту：勾心斗角，互相～  өзара жала 

жабушылықпен айналысу. 

【倾注】qīnɡzhù【ет.】①  жоғарыдан 

төмен қарай ағу：一股泉水～到深潭里 

бұлақ көзі жоғарыдан төменге қарай 

терең көлге ақты.② мақсатты көздеу：

母 亲 的 爱 ～ 在 儿 女 身 上  аналық 

махаббат отбасының амандығын 

көзейді. 

卿 qīnɡ ① шенеунік. ②  сен. ③  дос 

немесе сүйген адамға айтылатын 

қаратпалар.④ (Qīnɡ)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【卿卿我我】qīnɡqīnɡwǒwǒ бір бірін 

қатты сүю (жақсы көру). 

圊 qīnɡ 〈 书 〉 кір жер, жуынды 

шұңқыры：～土 лас жер, ～粪 көң. 

【圊肥】qīnɡféi〈方〉【зат】 көң. 

清-1qīnɡ①【сын】 таза, пәк, мөлдір：

水～见底 судың мөлдірлігі, сонша теңіз 

түбі көрініп тұр. ② тыныштық, 

үнсіздік：～静 сабырлы, жұмсақ.③公

正廉洁：～官 |～廉 .④【сын】  анық, 

түсінікті：说不～анық емес сөйлеу.⑤ 

тек қана, қарапайым：～唱 тек қана ән 

салу.⑥【ет.】  асықпау, саспау：把账

还～了 бухгалтерлік есеп беру кезі 

келіп жетті.⑦тазарту, тазалау.⑧【ет.】 

төлеу, ақысын беру：～欠 қарыздардан 

құтылу.⑨【ет.】тексеру：～一～行李

的件【 сан. 】  өріктерді бір бірлеп 

тексеру. 

清-2Qīnɡ【зат】① Цин империясы.②
адамның тегі. 

【 清 白 】 qīnɡbái 【 сын 】 ① таза, 

пәктік：历史～  пәк тарих.②〈方〉

түсінікті, анық：他说了半天也没把问

题说～ оның жарты күн бойы айтқаны 

мәселені шешпеді. 

【清仓】 qīnɡ cānɡ【 ет.】①  қаттау, 

түгендеу ： ～ 核 资  негізгі қорды 

түгендеу.②жаппай сатылым：～甩卖 

өз құнымен сату. 

【清册】 qīnɡcè 【 зат 】 тізім, есеп 

кітапшасы ： 材 料 ～ материалдыар 

ведомості. 

【清茶】qīnɡchá【зат】① құр шай.②
көк шай. 

【 清 查 】 qīnɡchá 【 ет. 】  мұқият 

тексеру ： ～ 仓 库  қойманы мұқият 

тексеру. 

【清偿】 qīnɡchánɡ【 ет.】  қарызды 

төлеу. 

【清唱】qīnɡchànɡ①【зат】  әуенмен 

әрлемей өлең айту (акапелла).②【ет.】 

хормен ән айту. 

【清澈】 (清彻 )qīnɡchè【сын】  таза, 

мөлдір：湖水～见底  көлдің суының 

мөлдірлігі сонша, түбі көрініп тұр. 

【清晨】qīnɡchén【зат】 таң шапағы, 

таңертең. 

【清除】qīnɡchú【ет.】 тазалау：～积

雪 қардан тазарту. 

【清楚】 qīnɡ·chu①【 сын】  айқын, 

түсінікті ： 字 迹 ～ түсінікті жазу. ②

【 сын】  сана：头脑～ ақыл ес.③

【ет.】 түсіну, анықтау：我真不～他为

什么要这样做  ол неліктен осылай 

істегенін мен расында да түсінбедім. 

【清纯】 qīnɡchún【 сын】① таза： |

她～得像一朵玉兰 оның таза суретінде 

бір ғана магнолия гүлі боды. ②  ақ, 

таза：|雨后空气～жаңбырдан кейін ауа 

тазарады. 

【 清 醇 】 qīnɡchún 【 сын 】  таза, 

араласпаған, шымыр ： 酒味 ～可口 

араластырылмаған шараптың дәмі 

керемет. 

【清脆】qīnɡcuì【сын】①  таза, ұяң 

дыбыс ： ～ 的 鸟 语 声  құстардың 

сайрауы.②балғын, таза：鲜黄瓜～可口 

бақша жемістерінің дәмі. 

【清单】 qīnɡdān【 зат】  тізім, есеп 

фактурасы：列一个～ бір қатарға тізілу. 

【清淡】qīnɡdàn【сын】① сұйық：一

杯 ～ 的 龙 井 茶  сұйық шай. ② 

майчызданған тағам：我这两天感冒

了，想吃点～的菜 мен соңғы уақытта 

тұмауратып қалғалы бері майлы емес 

тамақ жеп жүрмін.③жаңа：～的艺术风

格 жаңа бейнелеу жанры. 

【 清 道 】 qīnɡdào 【 ет. 】 ①  көше 

сыпыру. ② үлкен шенді адамдар 

алдында жол тазарту (жол беру). 

【清道夫】 qīnɡdàofū【 зат】  көше 

сыпыратын адам. 

【 清 点 】 qīnɡdiǎn 【 ет. 】  санақ 

жүргізу：～物资 тауар санағын жүргізу. 

 

【清炖】qīnɡdùn【ет.】 ет қуыру：～

鸡 тауық етін қуырып даярлау. 

【 清 风 】 qīnɡfēnɡ 【 зат 】  самал 

жел：～徐来 самал жел есуі. 

【清福】 qīnɡfú 【 зат 】  уайымсыз 

тыныш бақытты өмір；享～  бақытты 

өмір сүру. 

【清高】qīnɡɡāo【сын】 таза, пәк, әділ. 

【清稿】qīnɡɡǎo【зат】 қолжазба. 

【清官】qīnɡɡuān【зат】 әділ атақты 

шенеунік. 

【清规】 qīnɡɡuī【 зат】  заңдылық, 

тәртіп, жүйелілік. 

【清规戒律】qīnɡɡuījièlǜ①  буддизм 

ілімі оқытулары. ②  қажетсіз 

шектеуліктер. 

【 清 寒 】 qīnɡhán 【 сын 】 ① 

кедейшілік ： 家 境 ～  отбасының 

материалдық жағдайының төмен болуы.

②салқын, әлсіз：月色～айдың салқын 

сәулесі. 

【清还】 qīnɡhuán【 ет.】  қайтарып 

алу：～图书 әдебиетті қайтару. 

【清火】qīnɡ huǒ【ет.】 дене қызуын 

басу. 

【清寂】 qīnɡjì【 сын】  салқын әрі 

тыныш：～的月夜 салқын әрі тыныш 

айлы түн. 

【清减】qīnɡjiǎn〈书〉【сын】 арықтау, 

азу, жүдеу. 

【清剿】qīnɡjiǎo【ет.】 жазалау：～土

匪 қарақшыны жазалау. 

【清洁】qīnɡjié【сын】 таза, пәк：|屋

子里很～ үйдің іші тап таза. 

【 清 洁 生 产 】 qīnɡjiéshēnɡchǎn 

экологиялық таза өндіріс. 

【清劲风】qīnɡjìnɡfēnɡ【зат】  самал 

жел. 

【清净】qīnɡjìnɡ【сын】① ештеңемен 
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ісі жоқ.②  таза, мөлдір：湖水～见底 

судың тазалығы сонша, теңіз түбі 

көрініп тұр. 

【清静】 qīnɡjìnɡ【 сын】  салмақты, 

сабырлы, тыныш：我们找个～的地方

谈谈  біз әңгімелесу үшін бір тыныш 

жерді іздеп жүрміз. 

【清君侧】 qīnɡjūncè «императорды 

жаман министрлерден аулақ қылу». 

【清客】qīnɡkè【зат】 арамтамақ：豪

门～ арамтамақ феодалдар. 

【 清 口 】 qīnɡkǒu 【 сын 】  дәмді, 

балғын：拌黄瓜吃着～ тағамға қиярды 

қосқанда балғын дәм пайда болады. 

【清苦】qīnɡkǔ【 сын】  кедейшілік, 

жоқтық：生活～ кедей өмір. 

【清栏】qīnɡ lán〈方〉【ет.】 атызды 

көңмен тыңайту. 

【清朗】 qīnɡlǎnɡ【 сын】① салқын, 

балғын ： ～ 的 月 夜 |салқын түн. ② 

тыныш, сабырлы ：眉目～ салмақты 

кейпінде.③  үнді, ұяң：～的声音  ұяң 

дауыс.④еркін, бос：笔调～ еркін стиль. 

【清冷】qīnɡlěnɡ【сын】①  салқын, 

суық：～的秋夜 салқын күзгі кеш.② 

бос, қаңыраған：旅客们都走了，站台

上十分～  жолаушылардың барлығы 

кеткеннен кейін перрон босап қалды. 

【清理】qīnɡlǐ【 ет.】  ретке келтіру, 

жүйелеу ： ～ 仓 库 қойманы ретке 

келтіру. 

【清丽】qīnɡlì【 сын】  көркем, таза 

стиль：文章～ таза стильдегі мақала. 

【 清 廉 】 qīnɡlián 【 сын 】  әділ, 

сатылмайтын ： 为 政 ～  әділ билік 

жүргізу. 

【清凉】 qīnɡliánɡ【 сын】  салқын, 

балғын：～的薄荷味儿  жалбыздың 

балғын иісі . 

【 清 凉 油 】 qīnɡliánɡyóu 【 зат 】 

«жұлдызша» иіс майы. 

【清亮】qīnɡliànɡ【сын】 анық, таза, 

мөлдір：嗓音～ таза дауыс. 

【清亮】 qīnɡ·liɑnɡ【 сын】①  таза, 

мөлдір. ② жарық, ақшыл. ③ 〈 方 

түсінікті, анық：石碑上的字迹看不～ 

тас ескерткіштің үстіндегі жазулар 

түсініксіз. 

【清冽】qīnɡliè【сын】 тап таза, мөп 

мөлдір：溪水～  таудан аққан мөлдір 

таза су. 

【清泠泠】qīnɡlínɡlínɡ同 таза, мөлдір. 

【清凌凌】qīnɡlínɡlínɡ(～的)【сын】 

тап таза, мөо мөлдір, тұнықсыз. 

【清明】1qīnɡmínɡ【сын】① түсінікті, 

айқын, дұрыс, ашық：～之治  ашық 

билік жүргізу . ②  дұрыс ақыл есте 

болу：神志～ сана сезім. 

【 清 明 】 2qīnɡmínɡ 【 зат 】  ай 

күгтізбесінің бірінші жартысына 

жататын күндер. 

【 清 盘 】 qīnɡ pán 【 ет. 】 ① 

кәсіпкерлікті тарату.②  жеке меншікті 

сату. 

【清贫】qīnɡpín【сын】  өте кедей：

|～自守 кедейшілікте болу. 

【清平】 qīnɡpínɡ【 сын】  сабырлы, 

тыныш,  бейбіт：～世界  бейбіт өмәр 

(әлем). 

【清漆】qīnɡqī【зат】 лак (сыр). 

【 清 讫 】 qīnɡqì 【 ет. 】  аяқтау, 

қорытындылау. 

【清欠】 qīnɡqiàn【 ет.】  қарыздан 

құтылу, қарызды өтеу：加大货款～力

度 кредит төлеу. 

【清切】 qīnɡqiè 【 сын 】①  анық, 

түсінікті：她说话的声音太低，听不～ 

ол өте жай дауыспен сөйлегендіктен, 

айтқанын түсінбедім. ②  көңілсіз, 

қайғылы：不时传来孤雁～的哀鸣 жиі 

естілетін зарлы дауыс. 

【清秋】qīnɡqiū【зат】 күз, күздің дәл 

ортасы：～天气，西山红叶正艳 күздің 

ортасында бтыс тау алқызыл түске 

боялады. 

【清癯】 qīnɡqú〈书〉【 сын】 арық, 

жүдеген：面容～  жүдеген түр (бет 

әлпеті). 

【清泉】qīnɡquán【зат】 бұлақ：～喷

涌 бұлақтың көзі. 

【清扫】qīnɡsǎo【ет.】 сыпыру：～街

道 көше сыпыру. 

【清瘦】qīnɡshòu【сын】 арық (дене 

бітіміне байланысты)：～的脸庞  беті 

арық. 

【清爽】qīnɡshuǎnɡ【сын】①балғын, 

таза：雨后空气～жағбырдан кейін ауа 

тазарады.②жеңіл：任务完成了，心里

很～ тапсырманы орындап болғаннан 

кейін жан дүние жеңілденіп қалады.③

〈方〉 таза, ұқыпты：把屋子收拾～

үйді ұқыпты қылыа ұстау.④〈方〉

жарқын, ашық：神志～ жарқын сана.

⑤〈方〉дәм тұзы келісу (ұнау, қалау). 

【清水衙门】qīnɡshuǐyá·men қаржылай 

кірісі өте аз өнеркәсіп. 

【清算】qīnɡsuàn【ет.】①есептеу：～

账目 шаруашылық қаржысын есептеу.

②тізбектеу, жүйелеу：～恶霸的罪恶 

айуанның зұлымдықтарын тізбектеу. 

【清谈】 qīnɡtán【 ет.】  жайбарақат 

әңгіме жүргізу：～误国  әңгімеден өз 

еліне кері әсер тигізу. 

【清汤】qīnɡtānɡ【зат】 сорпа. 

【清汤寡水】qīnɡtānɡɡuǎshuǐ «қара су 

мен құр сорпа». 

【 清 通 】 qīnɡtōnɡ 【 сын 】  анық, 

түсінікті：文章要写得～，必须下一番

苦 功  мақаланы түсінікті етіп жазу 

үлкен еңбекті қажет етеді. 

【清退】qīnɡtuì【ет.】 қайтарып алу, 

қайтару：～多占的办公用房  алынған 

кеңселерді қайтару. 

【清玩】qīnɡwán①【зат】 ермек, әсем 

ұсақ түйек заттар.②【ет.】ермек ету, 

көңіл көтеру, алдану：～之物  ұсақ 

түйек затты ермек ету. 

【 清 婉 】 qīnɡwǎn 【 сын 】 көркем, 

әдемі：歌声～ әдемі дауыс. 

 

【清污】qīnɡwū【ет.】 тазарту, тазалау. 

【清晰】 qīnɡxī 【 сын 】  нақтылы, 

анық：发音～ нақты айту. 

【清洗】qīnɡxǐ【ет.】① жуу, шаю：炊

具要经常～消毒 тағамға арналған 

ыдыстарды әрдайым 

залалсыздандырып жуу керек.②тазалау, 

тазарту：～内奸 сатқындардан тазарту. 

【清闲】 qīnɡxián【 сын】： бейқам, 

қамсыз: ～自在 өз өзін бейқам ұстау. 

【清香】qīnɡxiānɡ【зат】 хош иісті：

晨 风 吹 来 野 花 的 ～  таңғы самал 

гүлдердің хош иісін әкеледі. 

【 清 心 】 qīnɡxīn ① 【 сын 】  адал 

ниет：～修行 адал ниетпен даосизмді 

оқып үйрену.②【 ет.】  жан дүниені 

тазарту：～寡欲 құмарлықтан бас тарту.

③【ет.】 қытай медицинасы бойынша 

емдеу. 

【 清 新 】 qīnɡxīn 【 сын 】 ① таза, 

балғын：刚下过雨，空气～жаңбырдан 

кейін ауа тазарып қалады. ② жаңа, 

заманауи：画报的版面～活泼  фото 

журнал жаңаша, заманауи әрленген. 

【清馨】qīnɡxīn〈书〉【сын】 тәтті. 

【清醒】qīnɡxǐnɡ①【сын】 түсінікті, 

айқын ： 早 晨 起 来 ， 头 脑 特 别 ～ 

таңертен оянғаннан кейін ми өте айқын 

жұмыс істейді.②【ет.】 өз өзіне келу：

病人已经～过来  емделуші өз өзіне 

келіп қойды. 

【清秀】qīnɡxiù【сын】 керемет, әсем, 

көркем：面貌～ әдемі келбет. 

【清雅】qīnɡyǎ【сын】①жаңаша：风

格 ～ жаңа жанр (стиль). ② тамаша, 

керемет；仪容～ өзін өзі керемет ұстау. 

【清样】qīnɡyànɡ【зат】 соңғы жөнге 

келтірілген баспа. 

【清夜】 qīnɡyè【 зат】  тыныш түн 

(кеш). 

【 清 一 色 】 qīnɡyīsè ① 【 зат 】

бірсарынды, бірқалыпты. ② 【 сын 】 

бірдей, түгелімен：到会的人穿的都

是～的中山装 жиналысқа келгендердің 

барлығы бірдей «суньятсендік» киім 

үлгісімен киінген. 

【清议】qīnɡyì【ет.】 ұлы адамдардың 

ойлары ： ～ 时 政  мемлекетті 

ойшылдарға сүйеніп билеу. 

【清逸】qīnɡyì【сын】 түзу, біркелкі：

笔调～ түзу жазу. 

【清音】-1qīnɡyīn【зат】①  Сычуань 

провинициясының Чунцинь қаласының 
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әйгілі театрлық өнері. ② үйлену 

тойларында ойналатын әуен. 

【清音】 -2qīnɡyīn【зат】  (фонетика) 

қатаң дауыссыз. 

【清莹】 qīnɡyínɡ 【 сын 】  мөлдір, 

таза：～的泪珠 мөлдір көз жасы. 

【清幽】 qīnɡyōu 【 сын 】  тыныш, 

сабырлы ： ～ 的 山 谷  тыныш тау 

шатқалы. 

【清油】qīnɡyóu【зат】〈方〉① сұйық 

май (өсімдік майы).～大饼 сұйық майға 

пісірілген тоқаш. 

【清淤】 qīnɡyū【 ет.】  тазарту：河

道～өзенді тазарту. 

【清誉】qīnɡyù【зат】 абырой：此事

有损于他一生的～  бұл іс оның өмір 

бойы жинаған абыройын төкті. 

【清越】qīnɡyuè【сын】 таза (дыыбс), 

үнді：～的歌声 таза әуен. 

【清早】qīnɡzǎo〈口〉【 зат】  ерте, 

таңертең：明日～出发 күн шығысымен 

жолға аттану. 

【清湛】qīnɡzhàn〈书〉【сын】  таза, 

мөлдір：池水～арықтың мөлдір суы. 

【 清 丈 】 qīnɡzhànɡ 【 ет. 】  өлшеу 

(жерді өлшеу)：～田亩 атызды өлшеу. 

【 清 账 】 qīnɡzhànɡ ① (- -) 【 ет. 】 

есептеу. ② 【 зат 】 сыртқы саудада 

ақшасыз есеп айырысу. 

【清障】 qīnɡzhànɡ【 ет.】  тазалау, 

тазарту：～排堵 кедергіден тазарту. 

【清真】 qīnɡzhēn【 сын】①〈书〉 

таза, адал. ②  мұсылмандық ： ～ 寺 

мұсылман мешіті. 

【清真教】Qīnɡzhēnjiào【зат】  ислам. 

【清真寺】 qīnɡzhēnsì【 зат】  ислам 

мешіті. 

【清蒸】qīnɡzhēnɡ【ет.】 тұзсыз буға 

пісіру：～鲥鱼 буға пісірілген балық. 

【 清 整 】 qīnɡzhěnɡ ① 【 ет. 】

жинастыу：～街道环境  есік алдын 

жинастыру.②【 сын】  анық, айқын, 

ұқыпты：字迹～ ұқыпты жазу. 

【清正】qīnɡzhènɡ【 сын】  әділетті, 

дұрыс, шын：为官～ әділ шенеунік. 

蜻 qīnɡ. 

【蜻蜓】 qīnɡtínɡ【 зат】  (зоология) 

инелік. 

【蜻蜓点水】 qīnɡtínɡdiǎnshuǐ толық 

емес, ауырдың астымен жеңілдің 

үстімен, бет жағын қамту. 

鲭 qīnɡ【 зат】  (зоология) скумбрия, 

кішкентай теңіз балығы. 

 

qínɡ 

勍 qínɡ〈书〉 күшті, мықты：～敌
мықты қарсылас. 

情 qínɡ ① сезім ：热～ ыстық сезім 

(жылы лебіз).②  сұрау, өтіну：人～

адамды өтіну.③махаббат сезімі：谈～

сезімін білдіру. ④  құмарлық ：春～ 

махаббат араласуы.⑤жағдай, ахуал：

实～шынайы жағдай.⑥себеп：合～合

理 әділ әрі қисында. 

【情爱】qínɡ’ài【зат】①махаббат.② 

сүйетін адамына айтылатын қаратпа. 

【情报】qínɡbào【зат】 ақпарат： |军

事～әскери ақпарат. 

【情变】qínɡbiàn【зат】жақсы көретін 

адамға деген сезімнің сөнуі. 

【 情 不 自 禁 】 qínɡbùzìjīn шаманың 

жетпеуі, сезімдерін жасыруға шама 

жетпеуі. 

【情操】qínɡcāo【зат】  рух, рухани 

қасиеттер：高尚的～  мәртебелі рух. 

【 情 场 】 qínɡchǎnɡ 【 зат 】 

ғашықтық：～风波 ғашықтық лебі. 

【 情 敌 】 qínɡdí 【 зат 】  махаббат 

істеріндегі қарсыластар. 

【情调】qínɡdiào【зат】 жанр, қалау：

异国～ экзотика, таңсық. 

【情窦初开】qínɡdòuchūkāi алғашқы 

махаббат. 

【 情 分 】 qínɡ·fèn 【 зат 】  қарым 

қатынас ： 朋 友 ～ достық қарым 

қатынас. 

【情夫】qínɡfū【 зат】  көңілдес (ер 

адам). 

【情妇】qínɡfù【зат】 көңілдес (әйел 

адам). 

【情感】qínɡɡǎn【зат】① сезім, сезіну.

② қарым қатынас：两人～很深  екі 

адамның араөатынасы тереңде жатыр. 

【情歌】qínɡɡē【зат】 махаббат әні. 

【情话】qínɡhuà【 зат】①  махаббат 

сөздері.② жүректен шыққан сөздер 

【情怀】 qínɡhuái【 зат】  сезім：抒

发～ сезім білдіру. 

【 情 急 】 qínɡjí 【 ет. 】  ашулану, 

қызбалыққа түсу：一时～，做出失礼

的事来  ашуланған кезде, әдеп пен 

сыпайылықтан аттап түсу. 

【 情 节 】 qínɡjié 【 зат 】  оқиға, 

жағдай ：故事～ өткен оқиға, ～生

【ет.】 айқын жағдай. 

【情结】 qínɡjié 【 зат 】  құмарлық, 

құштарлық, махаббат. 

【情景】qínɡjǐnɡ【зат】 бейне, сурет：

比起广州来，北京的冬天另是一番～ 

Гуанчжоумен салыстырғанда Пекиннің 

қыс бейнесі тым өзгеше. 

【情景交融】qínɡjǐnɡjiāorónɡ образдар 

мен сезімнің араласуы (әдеби жанр). 

【情境】qínɡjìnɡ【зат】 ахуал, жағдай. 

【情况】qínɡkuànɡ【зат】①жағдай：

思想～ойланатын жағдай .② өзгеріс：

这两天前线没有什么～  соңғы кездері 

алдыңғы  майданда еш өзгерістер 

болмады. 

【情郎】qínɡlánɡ【зат】 ғашық адам. 

【 情 理 】 qínɡlǐ 【 зат 】  басты 

себепер：～难容 кешірілмейтін себеп. 

【情侣】qínɡlǚ【зат】 көңілдестер, бір 

біріне ғашықтық пен құмарлық 

танытатын адамдар. 

【情面】qínɡmiàn【зат】 жеке қарым 

қатынастар ： 顾 ～  жеке қарым 

қатынастарға көңіл бөлу. 

【 情 趣 】 qínɡqù 【 зат 】 ①  қалау, 

қызығушылық ： 二 人 ～ 相 投 екі 

адамның қызығушылықтарының кеісуі.

② көңіл күй, эмоция：这首诗写得很

有 ～ мынау өлең өте эмоциалды 

жазылған. 

【情人】qínɡrén【зат】 сүйікті адам. 

【情杀】 qínɡshā 【 ет. 】  махаббат, 

құмарлық әсерінде кісі өлтіру：～案 

кісі өлтіру жөніндегі сот  ісі. 

【情商】qínɡshānɡ【зат】 адамдармен 

тіл табысу қабілеті. 

【情诗】qínɡshī【зат】 махаббат өлеңі, 

сүйген жанға арналып жазылған өлең. 

【情势】qínɡshì【зат】 жағдай, шаруа, 

ахуал：～紧迫 шұғыл шаруа. 

【情事】qínɡshì【зат】 факті, шарт. 

【情书】qínɡshū【зат】ғашықтық хат. 

【情丝】 qínɡsī 【 зат 】  созылмалы 

махаббат сезімі, махаббатпен 

байланысу ： ～ 万 缕  «мың жіппен 

байлану». 

【情思】qínɡsī【зат】① көңіл, сезім.

②махаббат. 

【 情 死 】 qínɡsǐ 【 ет. 】  жауапсыз 

махаббат кесірінен өз өзіне қол жұмсау. 

【情愫】(情素)qínɡsù〈书〉【зат】①

мінез құлық. ②  шынайы сезім, 

болмыс ： 互 倾 ～ бір біріне шын 

сезіммен қарау. 

【情随事迁】 qínɡsuíshìqiān жағдай 

өзгергенде сезімдер де ауысады. 

【情态】 qínɡtài【 зат】  көңіл күй, 

эмоция：塑像～逼真  мүсінді шын 

көңілмен тірі секілді етіп жасау. 

【 情 同 手 足 】 qínɡtónɡshǒuzú 

ағайындық сезім, бауырластық. 

【情投意合】 qínɡtóuyìhé «дәм тұзы 

келісу», бір бірін жақсы түсіну, сезіну . 

【情网】 qínɡwǎnɡ【 зат】  махаббат 

желісі：坠入～махаббат желісіне бату. 

【 情 味 】 qínɡwèi 【 зат 】  мәнер, 

татым：这幅画充满了田园～мынау 

сурет буколика мәнерінде салынған. 

【情形】 qínɡ·xinɡ 【 зат 】  жағдай, 

ахуал：生活～өмірлік ахуал|. 

【情绪】 qínɡxù【 зат】①  жағдай, 

ахуал ： 急 躁 ～ асығыс жағдай. ② 

өзгеріс：他有点儿～ол біраз өзгерген. 

【 情 义 】 qínɡyì 【 зат 】  достық, 

сүйіспеншілік：姐姐待他很有～  ол 

үлкен әпкесімен достық қарым 

қатынаста болатын. 

【情谊】qínɡyì【зат】 достық сезім：

深厚的～ нағыз достық. 
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【情意】qínɡyì【 зат】  адамға деген 

көңіл. 

【 情 由 】 qínɡyóu 【 зат 】  себеп, 

сылтау, ：问清～，再作处理 сұраудың 

себебі сұраныстың көбеюі. 

【情有独钟】qínɡyǒudúzhōnɡ因 белгілі 

бір затқа немесе іске ерекше көңіл 

аудару：她对舞蹈艺术可谓～  ол би 

өнеріне ерекше көңіл бөледі. 

【情有可原】qínɡyǒukěyuán кешірімді, 

ақталған：他是不得已才这样做的，～ 

оның бұлай істеуінен басқа амалы 

болмады, кешіруге болады. 

【情欲】 qínɡyù 【 зат 】  аса қатты 

ұмтылу, қалау. 

【情缘】 qínɡyuán【 зат】  ғашықтық 

сезім：～未了 үлкен махаббат. 

【情愿】 qínɡyuàn①【 ет.】  келісу, 

мақұлдау：|两相～екі жақты келісім.②

【үс.】 қалау；артық көру：～死，也

不屈服 берілгеннен гөрі өлгенім артық. 

【情韵】 qínɡyùn【 зат】  әсер, күй, 

кереметі：东方～ шығыс кереметі. 

【情债】qínɡzhài【зат】  көңіл күйге 

байланысты басқа адамға қарасты 

әділетсіздік таныту. 

【情真意切】qínɡzhēnyìqiè көңіл күй, 

жан дүние. 

【 情 知 】 qínɡzhī 【 ет. 】  түсіну, 

ұғыну：～情况不妙却故作.Жағдайдың 

нашар екенін түсіне отырып, оны 

білдірмеу. 

【 情 致 】 qínɡzhì 【 зат 】  терең 

мазмұнды：～各异 әр түрлі мазмұнды. 

【 情 种 】 qínɡzhǒnɡ 【 зат 】  нағыз 

махаббат, шынайы сезім. 

【情状】 qínɡzhuànɡ【 зат】  жағдай, 

ахуал ： 其 中 ～ ， 难 以 言 述  бұл 

жағдайда сөз айтуға болмайды. 

睛 qínɡ【сын】 көздің қарашығы. 

【晴好】qínɡhǎo【сын】ашық, таза：

天气～ашық ауа райы . 

【晴和】qínɡhé【сын】жылы：天气～ 

жылы ауа райы. 

【 晴 空 】 qínɡkōnɡ 【 зат 】  ашық 

аспан：～万里 алыстағы ашық аспан. 

【 晴 朗 】 qínɡlǎnɡ 【 сын 】  ашық, 

жайлы ：～的天空 ашық аспан. 

【 晴 天 霹 雳 】 qínɡtiānpīlì «ашық 

аспаннан жай түскендей»  (кенеттен, 

күтпеген жерде). 

【晴雨表】qínɡyǔbiǎo【зат】 барометр 

(ауа қысымын өлшейтін құрал). 

氰 qínɡ 【 зат 】  цианид (химиялық 

элемент). 

【氰基】 qínɡjī【 зат】  (химиялық) 

цианогендер (—C≡N或—CN). 

檠 qínɡ〈书〉① май шам.② оқ ататын 

қаруларды дұрыстау. 

擎 qínɡ【ет.】 көтеру, көтерілу：众～

易举|高～着红旗 қызыл туды көтеру. 

黥 qínɡ 〈书〉①  белгі, таңба . ② 

адамның тегі. 

 

qǐnɡ 

苘 qǐnɡ арқан жіп. 

【 苘 麻 】 qǐnɡmá 【 зат 】 ①  арқан 

иіретін жіп.② арқан жіп. 

顷-1 ұзындық өлшемі (жүз му). 

顷 -2 qǐnɡ〈书〉① аз уақытта, қазір 

ғана：俄～жаңа ғана төмен түскен.②

【үс.】 жаңа ғана：～接来信 жаға ғана 

хат алдым.③  оңы мен солы (уақыт 

аралығы)：光绪二十年～  Гуансюйдің 

жиырма жылдығы. 

【顷刻】qǐnɡkè【зат】 аз уақыт, қысқа 

мерзім, жаңа ғана：一阵狂风吹来，江

面上～间掀起了巨浪 бір рет боран өзен 

бетінде тұрып еді аз уақытта үлкен 

толқындарды көтерді. 

请 qǐnɡ【ет.】①  сұрау, өтіну：你可

以～老师给你开个书目  сен индекс 

құруға мұғалімнің рұқсатын сұрауыңа 

болады.②  шақыру：～医生  дәрігерді 

шақыру. ③  біреуді бірдеңе істеуге 

сыпайы түрде шақыру, сұрау：您～坐 

сіз отырыңыз. ④ будда дініде 

қолданылатын жұпар иісі бар майлы 

қағаздар. ⑤ (Qǐnɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【请安】qǐnɡ ān【ет.】①сәлем беру, 

амандасу.②〈方〉сәлем айту. 

【 请 便 】 qǐnɡbiàn 【 ет. 】  «патша 

көңіліңіз білсін». 

【 请 春 客 】 qǐnɡchūnkè көктем 

мерекесінен кейін туған туыстарды 

қонақ қылып күту. 

【 请 调 】 qǐnɡdiào 【 ет. 】  басқа 

жұмысқа ауысуды сұрау ： ～ 报 告 

жұмыс орнын өзгерту жайлы арыз жазу. 

【请功 】 qǐnɡɡōnɡ 【 ет. 】  жоғары 

дәрежеліден біредің ісін жазуға рұқсат 

алу. 

【 请 假 】 qǐnɡ jià 【 ет. 】  еңбек 

демалысына шығуды сұрау：因病～一

天 ауырып қалғанына байланысты бір 

күгдік демалыс сұрау. 

【请柬】qǐnɡjiǎn【зат】 шақыру қағаз. 

【请教】qǐnɡjiào【ет.】  ақылдасу: 我

想～您一件事  мен сізбен бір шаруа 

жайлы ақылдасқым келеді. 

【请君入瓮】 qǐnɡjūnrùwènɡ біреуге 

қазған орға өзі түсіп қалу . 

【请客】qǐnɡ kè【ет.】 дәм тартқызу, 

қонақ күту. 

【请命】qǐnɡmìnɡ【ет.】① сұрау, біреу 

үшін сұрау, біредің атынан сұрау：为

民～ халық атынан сұрау.②бал аштыру. 

【 请 求 】 qǐnɡqiú ① 【 ет. 】  өтініп 

сұрау：～援【шыл.】  көмек беруді 

өтіну.②【зат】өтініш：领导上接受了

他 的 ～  басқарма оның өтінішін 

қабылдады. 

【 请 赏 】 qǐnɡ shǎnɡ 【 ет. 】 

марапаттауды сұрау：邀功～  өзгенің 

даңқына көз салу. 

【请示】qǐnɡshì【ет.】 көмек сұрау：

这件事须～上级后才能决定  бұл 

жұмысқа байланысты тәжірибелі 

біреуден көмек сұрау керек. 

【请帖】qǐnɡtiě【зат】 шақыру қағазы, 

шақыру. 

【请托】qǐnɡtuō【ет.】 бірдене істеугді 

тапсыру немесе сұрау：说情～ біреу 

үшін бір жұмысты істеуді сұрану. 

【请问】qìnɡwèn【ет.】 «Сұрауға бола 

ма?» (немесе бір нәрсе сұраудың 

алдындағы «кешіріңіз» орнына 

жұмсалады) ： ～ 这 个 字 怎 么 读 

кешіріңіз, мына иероглиф қалай 

оқылады? 

【请降】qǐnɡ xiánɡ【ет.】 капитуляция 

жариялау, бейбітшілікке шақыру. 

【请缨】qǐnɡyīnɡ〈书〉【ет.】 әскери 

қызмет өтуді сұрану. 

【 请 愿 】 qǐnɡ yuàn 【 ет. 】  қайта 

қарастыру мәселесі бойынша өтініш 

айту. 

【请战】 qǐnɡ zhàn【 ет.】  майданға 

шығуды сұрану：主【ет.】～майданда 

әскер басқаруға сұрану. 

【请罪】qǐnɡ zuì【ет.】 кешірім сұрау, 

мойындау, мойынсыну：负荆～кешірім 

сұрап жаза өтеу. 

庼 qǐnɡ〈书〉кішігірім бөлме. 

謦 qǐnɡ[謦欬](qǐnɡkài)〈书〉【ет.】①

жөтелу.②сыбырлап сөйлеу. 

 

qìnɡ 

庆 qìnɡ①【ет.】тойлау, мереке жасау, 

атап өту ：～丰收 жақсы егін жинауды 

атап өту.② той, мереке, мейрам：国～

мемлекеттік мереке. ③ (Qìnɡ)【 зат】
адамның есімі. 

【 庆 典 】 qìnɡdiǎn 【 зат 】  мереке, 

салтанат ：建校十周年～ мектептің 

салынғанының он жылдық мерей тойы. 

【庆父不死，鲁难未已】Qìnɡfǔbùsǐ，
Lǔnànwèiyǐ «Цин Фудің көзі тірісі 

кезінде, Лу патшалығының 

сәтсіздіктері бітпейді» (жамандықтың 

өзегі табылмағанша, елде тыныштық 

болмайды). 

【庆功】 qìnɡɡōnɡ【 ет.】  жеңіспен 

құттықтау ： ～ 大 会  жиналыстағы 

жеңіспен құттықтау. 

【庆贺】 qìnɡhè 【 ет. 】  құттықтау, 

тойлау：～胜利 жеңісті тойлау. 

【 庆 历 】 Qìnɡlì 【 зат 】  Сун 

династиясының императоры Чжао 

Чжэньнің билік кезінің атауы. 

【庆幸】qìnɡxìnɡ【ет.】 қуану, мақтан 

тұту：暗自～өзін өзі іштей мақтау. 

【庆祝】 qìnɡzhù 【 ет. 】  атап өту, 

тойлау：～元旦 Жаңа жылдың бірінші 

күнін атап өту. 
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亲 qìnɡ ата ана, туған туыстар 

【亲家】qìnɡ·jiɑ【зат】① туыс болу.

② ата ана және жақын туысандар. 

【亲家公】qìnɡ·jiɑɡōnɡ【зат】 қайын 

ата. 

【亲家母】qìnɡ·jiɑmǔ【зат】 ене, өгей 

шеше. 

凊 qìnɡ〈书〉салқын, суық. 

箐 qìnɡ〈方〉бамбук тоғайы：梅子～

(在云南) бамбук жемісі. 

磬 qìnɡ①сыңғырлау.②【зат】бұрынғы 

заманғы музыкалық аспап. 

罄 qìnɡ 〈书〉 таусылу, біту, босау, 

аяқталу：售～сәттілікпен аяқталу. 

【罄尽】 qìnɡjìn【 ет.】біту, таусылу, 

ада болу：家资～қазынаның таусылуы. 

【罄竹难书】qìnɡzhúnánshū айтуға сөз 

жетпсе, жазуға қағаз жетпес, айтып 

жеткізе алмайтын. 

qiónɡ 

邛 qiónɡ 邛 崃 (Qiónɡlái) ， Сычуань 

өлкесіндегі таулар. 

穷 qiónɡ ① 【 сын 】  кедейшілік, 

жоқшылық：贫～ кедей.②біту, таусылу, 

аяқталу：无～无尽 шегі жоқ, бітпейтін.

③ қолданып бітіріу：～兵黩武 әскери 

істің бітуі.④соңына дейін бару, түбіне 

жету：～究 аяғына дейін зерттеу.⑤ өте, 

қатты, тым：～凶极恶  шамадан тыс 

көп қылмыс жасау 

【穷兵黩武】 qiónɡbīnɡdúwǔ әскери 

рухты,соғысшыл болу. 

【 穷 愁 】 qiónɡchóu 【 сын 】 

бейшара ： ～ 潦 倒  сәтсіздіктерден 

(қайғыдан) сал суға кету. 

【穷措大】qiónɡcuòdà【зат】 бейшара, 

кедей сауатты адам. 

【穷乏】 qiónɡfá【 сын】  өте кедей, 

жоқшылық. 

【穷光蛋】qiónɡɡuānɡdàn〈口〉【зат】 

кедей адам. 

【穷极无聊】qiónɡjíwúliáo істерге түк 

таппастан, не істерін білмей, іш 

пысқаннан. 

【 穷 家 富 路 】 qiónɡjiāfùlù «үйде 

үнемшіл бол, түзде жомарт бол». 

【穷竭】qiónɡjié〈书〉【ет.】 таусылу, 

біту：～心计 ойдың бітуі. 

【 穷 尽 】 qiónɡjìn ① 【 ет. 】  біту, 

аяталу ： | 无 法 ～  заңсыздықтың 

аяқталуы.②【зат】 соңы, аяғы：群众

的智慧是没有～的 халық ойының шегі 

болмайды. 

【穷寇】 qiónɡkòu【 зат】  жеңілген 

қарсылас. 

【 穷 苦 】 qiónɡkǔ 【 сын 】 кедей, 

жоқшылық：～人 кедей адам. 

【 穷 匮 】 qiónɡkuì 〈 书 〉【 сын 】

жетіспеушілік ： 财 用 ～  қаржының 

жетіспеуі. 

【 穷 困 】 qiónɡkùn 【 сын 】 

кедей,жоқтық：～潦倒 әбден жүдеу. 

【穷忙】qiónɡmánɡ【ет.】①күн көру 

үшін қарбаласу. ②  еңбектену, «нан 

табу». 

【穷年累月】 qiónɡniánlěiyuè созылу, 

аяқталмау：～潜心治学  ғылыммен 

ылғи айналысу. 

【穷人】qiónɡrén【зат】 кедей адам. 

【穷山恶水】qiónɡshānèshuǐ (табиғатқа 

байланысты) кедей көрініс. 

【穷奢极侈】qiónɡshējíchǐ байлық пен 

молшылықта тұру, дәулетті өмір сүру . 

【穷奢极欲】 qiónɡshējíyù 穷奢极侈
байлық пен молшылықта тұру, дәулетті 

өмір сүру . 

【穷酸】 qiónɡsuān【 сын】  сауатты 

бірақ кедей адам. 

【穷途】 qiónɡtú【 зат】  тұғырыққа 

тірелу, күйзеліске ұшырау ：～末路 

жолдың тұйыққа тірелуі. 

【 穷 途 潦 倒 】 qiónɡtúliáodǎo 

кедейшіліктен салы суға кету. 

【 穷 途 末 路 】 qiónɡtúmòlù жолдың 

тұйыққа тірелуі . 

【穷乡僻壤】qiónɡxiānɡpìrǎnɡ саңырау 

орын, шеттегі ауыл. 

【穷【 сын】尽相】 qiónɡxínɡjìnxiànɡ 

соңына дейін бару, түбіне жету. 

【穷凶极恶 】 qiónɡxiōnɡjíè ерекше 

зұлымдық, жауыздық. 

【穷原竟委】 qiánɡyuánjìnɡwě істің 

түбіне жету. 

【 穷 源 溯 流 】 qiónɡyuánsùliú істің 

өзегіне дейін жету. 

茕 qiónɡ〈书〉①жалғыз басты.②жетім. 

【茕茕】 qiónɡqiónɡ 〈书〉【 сын】 

жалғыздықта қамығу ： ～ 孑 立 

жалғызыдқта қамығу. 

穹 qiónɡ〈书〉биік, күмбезді. 

【穹苍】qiónɡcānɡ〈书〉【зат】 аспан 

аясы, көк күмбез. 

【穹隆】 qiónɡlónɡ 〈书〉【 сын 】 

күмбез тәрізді, айналмалы. 

【穹庐】qiónɡlú〈书〉【 зат】  конус 

тәрізді. 

筇 qiónɡ[ 筇 竹 ](qiónɡzhú) 【 зат 】 

цюнлайдық бамбук. 

琼 qiónɡ①〈书〉қызыл түстес асыл 

тас (агат немесе қызғылт нефрит)：～

楼玉宇 аспан тәңірінің асыл жатағы.②

(Qiónɡ) 【 зат 】  фамилияға 

қолданылады. 

【琼浆】 qiónɡjiānɡ【 зат】  керемет 

шарап：～玉液. 

【琼剧】qiónɡjù【зат】 яшма шырыны. 

【琼脂】 qiónɡzhī【 зат】  таңдаулы 

тағам (деликотес). 

蛩 qiónɡ шегіртке. 

 

 

qiū 

丘 (④坵 )qiū①төбешік, қорған：荒～

шөлейт төбелер.②〈书〉 оба：～墓 

мола.③【ет.】жерлеу：先把棺材～起

来  алдымен табытты жерлеу керек.④

【мөл.】 жер телімі：一～田 бір телім 

жер (атыз).⑤ (Qiū)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【丘八 】 qiūbā 【 зат 】  әскерлерге 

қойылатын қаратпа (солдат). 

【丘陵】 qiūlínɡ【 зат】  қорғандар, 

төбешіктер：|～地带 қорғандар аймағы. 

【丘墓】qiūmù〈书〉【зат】 мола. 

【丘疹】qiūzhěn【зат】  безеудің бір 

түрі. 

邱 qiū ①  төбешік. ② (Qiū) 【 зат 】
адамның теші. 

龟 qiū су тасбақасы. 

秋 qiū①【зат】күз мезгілі：～雨 күзгі 

жауын шашын.②астық пісетін кезең：

麦～ бидай пісетін кезең.③ жыл：一日

不见，如隔三～бір күн көрмесем, бір 

жылға татиды.④ уақыт, кезең. мезгіл：

多事之～ беймаза кезең.⑤(Qiū)【зат】
фамилияға қолданылады. 

【秋波】 qiūbō 【 зат 】  еліктіретін 

көздер：暗送～  баурап алатын қара 

көздермен шығарып салды. 

【秋分】qiūfēn【зат】  күзгі күн мен 

түннің теңелуі. 

【秋分点】qiūfēndiǎn【зат】 күзгі күн 

мен түннің теңесу нүктесі. 

【 秋 风 】 qiūfēnɡ 【 зат 】 ①  күзгі 

жел：～萧瑟 күзгі желдің уілі. 

【秋风扫落叶】qiūfēnɡsǎoluòy біреуге 

ауыр соққы беру. 

【秋高气爽】qiūɡāoqìshuǎnɡ алтын күз. 

【秋海棠】qiūhǎitánɡ【зат】① бегония 

(ала жапырақ өсімдік).② бегония гүлі. 

【秋毫】qiūháo【зат】 майда шүйде：

明 察 ～ майда шүйдеге дейін толық 

қарастыру. 

【秋毫无犯】 qiūháowúfàn «бір тал 

шашын құлатпау». 

【 秋 后 算 账 】 qiūhòusuànzhànɡ 

«шэжелерді күзде санайды». 

【秋季】qiūjì【зат】 күзгі уақыт 

【秋景】qiūjǐnɡ【зат】①күзгі пейзвж 

(көрініс) ： 香 山 ～ күзгі Сяншань 

көрінісі.②күзгі астық：今年～好于去

年 биылғы күзгі астық жақсы шықты. 

【秋老虎】 qiūlǎohǔ 【 зат 】  күзгі 

қапырық. 

【秋凉】qiūliánɡ【зат】 күздің салқын 

күндері：等～再去吧  күздің салқын 

күндері де бітті. 

【秋粮】qiūliánɡ【зат】 күзгі нан. 

【秋令】qiūlìnɡ【 зат】①күз.②күзгі 

ауа райы：冬行～ күздің ауа райы қыс 

мезгіліне ұқсайды. 

【秋千】qiūqiān【зат】 әткеншек. 

【秋色】qiūsè【зат】 күзгі көрініс：～

宜人 күздің тамаша көрінісі. 
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【 秋 试 】 qiūshì 【 зат 】  күзгі 

емтихандар. 

【秋收】qiūshōu①【ет.】күзгі астық 

жинау：人们都在忙着～  адамдардың 

барлығы астық жинаумен қарбаласып 

жатыр.②【зат】 күзгі астық：今年～

比去年强 биылғы күздің астығы өткен 

жылғыға қарағанда жақсырақ шықты. 

【 秋 收 起 义 】 QiūshōuQǐyì Хунань 

өлкесінде болған «күзгі егіншілер» 

көтерілісі. 

【 秋 水 】 qiūshuǐ 【 зат 】  жылтыр, 

мөлдір. 

【秋天】qiūtiān【зат】 күзгі мезгіл. 

【 秋 闱 】 qiūiwéi 〈 书 〉【 зат 】 

мемлекеттік қызметке түсу үшін күзгі 

емтихандар. 

【秋汛】qiūxùn【зат】 күзгі ағым. 

【秋游】 qiūyóu【 ет.】  күзде қала 

сыртына шығу, саяхаттау. 

蚯 qiū[蚯蚓 ](qiūyǐn)【 зат】  жаңбыр 

құрты, шұбалшын. 

萩 qiū (ботаникалық) анафалис, 

леспедеца өсімдіктері . 

湫 qiū өзен, көлшік. 

楸 qiū【зат】 ойын тақтасы. 

鹙 qiū көкқұтан, ләйлек. 

鳅 qiū (ботаникалық) шырмап өсетін 

өсімдік. 

 

                                qiú 

仇 Qiú【зат】фамилияға қолданылады. 

囚 qiú①【ет.】 қамауға алу, абақтыда 

ұстау：被～қамауда болу.② тұтқын：

死～өлім жазасына кесілген тұтқын. 

【囚车】qiúchē【 зат】тұтқындайтын 

көлік. 

【囚犯】qiúfàn【зат】 тұтқын. 

【 囚 禁 】 qiújìn 【 ет. 】  түрмеге 

отырғызу, қамауға алу, тұтқындау. 

【囚笼】qiúlónɡ【зат】  тұтқындарды 

жеткізетін темір тор. 

【 囚 首 垢 面 】 qiúshǒuɡòumiàn кір 

қожалақ түр. 

【囚徒】qiútú【зат】 тұтқын. 

【 囚 衣 】 qiúyī 【 зат 】 сотталған 

адамның киімі. 

犰 qiú[ 犰狳 ](qiúyú) 【 зат 】  сауыт 

тасушы. 

求 qiú①【 ет.】өтіну, сұрану：～救 

көмек сұрау. ② 【 ет. 】 ұмтылу, 

тырысу：力～改进  жақсыра болуға 

ұмтылу.③【ет.】 қол созу, ұмтылу：～

学问 білімге қол созу, |不～【зат】利 

даңқ пен байлыққа ұмтылмау. ④ 

сұраныс ： 供 过 于 ～  ұсыныс пен 

сұраныс заңдылықтары.⑤(Qiú)【зат】
фамилияға қолданылады. 

 

【求爱】qiú’ài【ет.】 махаббатқа қол 

жеткізу. 

【求告】qiúɡào【ет.】 жалыну, өтіну：

四处～жан жақты жалыну. 

【求和】qiú hé【ет.】① бейбітшілікке 

шақыру. ②  екі жаққа тең ойын 

жүргізуге тырысу, теңестіру. 

【求婚】qiú hūn【ет.】 құда түсу, сөз 

салу. 

【求见】 qiújiàn【 ет.】  қабылдауды 

сұрау. 

【求教】qiújiào【 ет.】 ақылдасу：登

门～алдына келіп ақыл сұрау. 

【求解】qiújiě【ет.】 көмек беру. 

【求借】qiújiè【ет.】 қарыз сұрау. 

【 求 救 】 qiújiù 【 ет. 】  көмекке 

шақыру：紧急～ шұғыл көмек сұрау. 

【求靠】qiúkào【ет.】көмек сұрау：～

亲友 жақын достардан көмек сұрау. 

【求偶】qiú’ǒu【 ет.】  өзіне өмірлік 

серік іздеу. 

【求乞】qiúqǐ【ет.】 қайыр сұрау：沿

街～көшені болйлап қайыр сұрау. 

【求签】qiú qiān【ет.】 құмалақ ашу, 

бал ашу：～问卜 бал аштыру. 

【求亲】qiú qīn【ет.】 құда түсу. 

【求情】qiú qínɡ【ет.】 рақымшылық 

сұрау ： ～ 告 饶  кешірім мен 

рақымшылық сұрау. 

【求全】qiúquán【 ет.】①мінсіздікті 

талап ету. ②  істің сәтті аяқталуына 

үміттену：委曲～ істің сәтті аяқталуы 

үшін бар жағдайды жасау. 

【求全责备】qiúquánzébèi мінсіздікке 

қол жеткізу：对人不～  мінсіз адам 

болмайды. 

【求饶】qiú ráo【ет.】 кешірім сұрау, 

рақым сұрау. 

【求人】qiú rén【ет.】 адамдарға арқа 

сүйеу：要靠自己努力，不能事事～ өз 

өзіне сену керек, басқаларға арқа 

сүйеуге болмайды. 

【求生】qiúshēnɡ【ет.】 сақтану：～

的欲望 сақтануға талпыныс. 

【求实】 qiúshí【 ет.】  іскерлік：提

倡～精神 іскерлік руз таныту. 

【求是】 qiúshì 【 ет. 】  шындықты 

іздеу：实事～шынайы іске ұмтылу. 

【 求 索 】 qiúsuǒ 【 ет. 】  іздеу, 

қарастыру ： ～ 新 的 路 子  жаңа 

бағыттарды қарастыру. 

【 求 同 存 异 】 qiútónɡcúnyì 

қайшылықтарға қарамастан ортақ 

шешім іздеу. 

【求贤若渴】qiúxiánruòkě жетіспейтін 

мамандар іздеу. 

【 求 学 】 qiúxué 【 ет. 】 ① білімге 

ұмтылу, оқу.②ғылыммен айналысу：刻

苦 ～  қиындықтарға төтеп беріп 

ғылыммен айналысу. 

【 求 医 】 qiúyī 【 ет. 】 дәрігерге 

емделуге бару ： 四 处 ～ толық 

емделуден өту. 

【求援】qiúyuán【ет.】 қорғаныс іздеу, 

көмек сұрау ： 向 友 军 ～  әсерден 

қорғаныс күту. 

【求战】 qiúzhàn【 ет.】①шайқасқа 

түсу：敌军进入山口，～不得，只得退

却  жаумен тау шатқалында шайқасқа 

түспегендіктен шегінуге тура келді.②
шайқасуды талап ету. 

【 求 真 务 实 】 qiúzhēnwùshí 

практикалық іспен айналысу. 

【求证】qiúzhènɡ【ет.】 дәлел келтіру, 

дәлелдеу. 

【 求 之 不 得 】 qiúzhībùdé сирек 

мүмкіндікті қолдану；这真是～的好事

啊 ! Бұл расында да сирек мүмкіндік 

екен! 

【求知】qiúzhī【ет.】білімге құлшыну. 

【求职】 qiúzhí【 ет.】жұмыс орнын 

іздестіру. 

【求治】qiúzhì【ет.】  емдеуді талап 

ету. 

【求【шыл.】】qiúzhù【 ет.】  көмек 

сұрау, көмекке жүгіну：遇到困难向民

警 ～  қиындыққа кезіккенде халық 

полициясынан көмек сұрау. 

虬 qiú (аңыз кейіпкер) айдаһардың 

баласы. 

【 虬 龙 】 qiúlónɡ 【 зат 】  мүйізді 

айдаһар. 

【虬髯】 qiúrán〈书〉【 зат】  бұйра 

сақал. 

【 虬 须 】 qiúxū 〈 书 〉【 зат 】 

бұйраланған мұрт. 

泅 qiú【ет.】жүзу, малту：～渡 жүзіп 

өту. 

【泅渡】qiúdù【ет.】  жүзіп өту：武

装～ солдатша жүзіп өту. 

俅 1Qiú Юньнан өлкесіндегі аз 

халықтық ұлт. 

訄 qiú〈书〉 келеке ету, мазақ қылу. 

酋 qiú①  көсем, көсбасшы, басшы.② 

қарақшы：匪～қарақшы көсем.③(Qiú)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【酋长】qiúzhǎnɡ【зат】 басшы, көсем. 

【酋长国】qiúzhǎnɡɡuó【зат】 эмират. 

逑 qiú〈书〉сәйкес болу, келісу. 

球 qiú①【зат】 шар, сфера：～体 щар 

тәріздес дене.②(～儿)【зат】 домалақ 

денелер：棉～儿 тоқитын жіп шары.③

(～儿)【зат】 спорт құралдары：篮～ 

баскетбол. ④ 【 зат 】  ойын 

төрешісі ： ～ 技  доппн ойындағы 

шеберлік. ⑤ жерге байланысты 

жарлық ： 寰 ～ ортақ жер 

территориясына байлансты жарлық. 

【球场】 qiúchǎnɡ【 зат】  стадион, 

спорт алаңы. 

【 球 胆 】 qiúdǎn 【 зат 】  доптың 

ішіндегі камерасы. 

【球果】qiúɡuǒ【зат】 (ботаникалық) 

қарағай бүршігі. 

【球技】qiújì【зат】ойын шеберлігі. 
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【球茎】qiújīnɡ【зат】 (ботаникалық) 

пиязшық. 

【球茎甘蓝】qiújīnɡɡānlán  кольраби. 

【球菌】qiújūn【зат】  (зоологиялық) 

сферобактерия. 

【球路】qiúlù【зат】 доп ойыныдағы 

қозғалыстар：～刁钻 қулықпен ойнау. 

【球门】qiúmén【зат】  гол (қақпаға 

доп салғанда). 

【球迷】qiúmí【зат】 жанкүйер. 

【球面】qiúmiàn【зат】 сфера немесе 

шардың беткі жағы. 

【 球 面 度 】 qiúmiàndù 【 мөл. 】 

стерадиан. 

【 球 面 镜 】 qiúmiànjìnɡ 【 зат 】 

сфералық айна. 

【球拍】qiúpāi【зат】 ракетка (теннис 

ойнында қолданатын қалақбас таяқ). 

【球儿】qiúr【зат】①доп.② бильярд 

ойнында қолданылатын шар. 

【 球 赛 】 qiúsài 【 зат 】  доп 

ойындарының жарысы. 

【 球 市 】 qiúshì 【 зат 】  спорт 

ойындарының нарығы：～火爆  спорт 

ойыныдарының қызу нарығы. 

【 球 台 】 1qiútái 【 зат 】  бильярд 

ойнайтын үстел. 

【球体】qiútǐ【зат】 шар тәріздес дене. 

【球鞋】qiúxié【 зат】  спорттық аяқ 

киім. 

【球心】 qiúxīn【 зат】  шардың сәл 

ортасы. 

【球星】qiúxīnɡ【зат】 үздік спортшы 

(доп ойындарында). 

【球艺】qiúyì【зат】 доп ойынындағы 

шеберлік. 

【球员】qiúyuán【зат】 ойыншы. 

赇 qiú〈书〉пара алу, пара беру：受～

枉法 заңға қарсы пара алу. 

遒 qiú〈书〉күш, қуат：～健  күшті, 

қуатты. 

【遒劲】qiújìnɡ〈书〉【сын】 қуатты, 

мықты：风骨～ (мінезге байланысты) 

күшті, мықты, бекем. 

巯 qiú (химиялық) мекапто радикал. 

裘 qiú①〈书〉қалың киім, тон：狐～

түлкі терісінен тігілген тон. ② (Qiú)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【 裘 皮 】 qiúpí 【 зат 】 елтір, аң 

терісі：～服装 тон пішу. 

璆 qiú〈书〉әдемі асыл тас (нефрит 

немесе яшма). 

蝤 qiú (qiúqí)【зат】 қоңыздардың ақ 

түсті дернәсілі. 

鼽 qiú〈书〉тұмау тигенде мұрынның 

бітіп қалуы. 

 

qiǔ 

糗 qiǔ ① талқан (дақылдардың 

ұнталақтанған түрі).②〈方〉【 ет.】 

қуыру, кептіру：面条儿都～了 кеспені 

тым қуырып жіберу. 

qū 

区 qū①бөлек аймақ：～分 аудандарға 

бөлу.②  аудан, аймақ, облыс：山～

таулы аймақ.③【зат】 өлке, аудан. 

【 区 别 】 qūbié ① 【 ет. 】  айыру, 

бөлу：～好坏  жақсы мен жаманда 

айыру.②【зат】 айырмашылық：我看

不出这两个词在意义上有什么～менің 

ойымша мынау екі сөздің арасында 

ешқандай айырмашылық жоқ сияқты. 

【区分】 qūfēn 【 ет. 】 бөлу, айыру, 

ажырату ： ～ 优 劣  жақсылық пен 

жамандықты ажырату. 

【 区 划 】 qūhuà 【 зат 】 аймақтарға 

бөлу：行政～  әкімшіліктік аймақтар 

бөлінісі. 

【区徽】qūhuī【зат】①ауданның өзіне 

тән айрықша белгісі, таңбасы. ② 

қорғалатын аймақтың белгісі. 

【 区 间 】 qūjiān 【 зат 】 ① 

арақашықтық ： ～ 车  аймақаралық 

афтокөлік.② бір нәрсенің өсуі немесе 

азаюын көрсететін иероглиф：价格～ 

құнның жоғарылауы(төмендеуі). 

【 区 旗 】 qūqí 【 зат 】  әкімшілік 

аудандардың өзіне тән жалауы, туы. 

【区区】 qūqū ①  өте аз, мизерлік, 

минимум：～之【 сан.】，不必计较 

мұндай аз сан жайлы айтудың да керегі 

жоқ. ② (көне тілде) мен：此人非他，

就是～ менен басқа ешкім емес. 

【 区 位 】 qūwèi 【 зат 】 аудандық 

комитет：依托海岛的～优势，积极发

展 养 殖 业  аралдың аудандық 

комитетінің арқасында, мал 

шаруашылығы дамып жатыр. 

【区域】qūyù【зат】аймақ, аудан：～

自治 аймақтық автономия. 

曲 1qū① қисық, қисайған：～线 қисық 

сызық.②майыстыру, бүгу：～肱而枕

жастықтың орнына қолын бүгіп жату.③

ирек ： 河 ～ ирелеңдеген өзен. ④

әділсіздік, негізсіз：是非～直 негізсіз 

ұрыстар. ⑤ (Qū) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

曲 2 qū【зат】 ария, әуен. 

【曲笔】 qūbǐ【 зат】①  фактілерді 

бұрмалау. ②  жасырын мағынамен 

жазу ： 故 作 ～ жасырын мағынамен 

жазылған сынды ету. 

【曲别针】qūbiézhēn【зат】скрепка (іс 

қағаздарын бекітіп қоятын металдан 

істелген түйреуіш). 

【曲尺】qūc hǐ【зат】 ағаш шебері. 

【曲棍球】qūɡùnqiú【зат】① хоккей 

(спорт ойыны). ②  шайба (хоккей 

ойнайтын рәзеңкеден жасалған жалпақ 

доп). 

【曲解】qūjiě【ет.】 бұрмалау, өзгерту. 

【曲颈甑】qūjǐnɡzènɡ【зат】  реторта 

(сұйық нәрселерден қайнатып 

ажырататын ыдыс). 

【曲径】 qūjìnɡ【 зат】  ирелеңдеген 

жол ： ～ 通 幽  ирелеңдеген жлдың 

құпиясын ашу. 

【曲里拐弯】 qū·liɡuǎiwān(～儿的 ) 

ирек, зиг заг тәрізді：树林里的小路～

儿 的  тоғай ішіндегі бір аяқ жол 

ирелеңдеген екен. 

【曲率】qūlǜ【зат】 қисықтық. 

【曲霉】qūméi【зат】  ашытқы ( нан 

ашыту үшін тағамға қолданатын қоспа). 

【曲面】qūmiàn【зат】 қисық беткей. 

【曲奇】 qūqí【 зат】  печенье (тәтті 

нан), ағылшын cookie сөзіенен 

аударылған. 

【 曲 曲 弯 弯 】 qūqūwānwān( ～ 的 )

【сын】 зиг заг тәрізді, ирелеңдеген ：

山坳里尽是～的羊肠小道  таулы 

шатқалдың барлық жолдары 

ирелеңденген. 

【曲蟮】qū·shàn〈口〉【зат】 жаңбыр 

құрты, шұбалшын. 

【 曲 射 炮 】 qūshèpào 【 зат 】  от 

шашатын қарудың түрі. 

【曲突徙薪】qūtūxǐxīn «пештің аузын 

жауып, отынды ары қоө» уақытылы 

әрекет жасау. 

【曲线】qūxiàn【зат】① қисы сызық 

(геометриялық).② доғал. 

【 曲 意 逢 迎 】 qūyìfénɡyínɡ 

жағымпаздану. 

【曲折】qūzhé【сын】①ирек：沿着池

塘有一条～的小路 көлді жағалап ирек 

жол жатыр.② қиын, шиеленіскен：破

案过程惊险～  қылмысты ашу өте 

шиеленіскен іс. 

【曲直】 qūzhí 【 зат 】  дұрыс пен 

бұрыс ： 分 清 是 非 ～  дұрыс пен 

бұрысты ажырату. 

佉 qū〈书〉адамның тегі. 

诎 qū ①〈书〉 қысқыарту, қысу. ② 

ұрысу, жеку.③жоққа шығару, кішірейту.

④(Qū)【зат】фамилияға қолданылады. 

驱 qū ①  артынан жүру, артынан 

қуу ： ～马 前进 ат үстінде қуу. ②

артынан жүгіру.③қуып жіберу, айдау. 

【驱策】 qūcè〈书〉【 ет.】  күштеу, 

жеку, зорлықпен көндіру. 

【驱车】 qūchē【 ет.】  автокөлікпен 

жүру ：～前往  автокөлікпен жолға 

шығу. 

【 驱 除 】 qūchú 【 ет. 】  қуу, жою, 

құрту：～邪恶  зұлымдықтың көзін 

құрту. 

【驱动】qūdònɡ【ет.】①іске асыру.②

жағдай жасау, дем беру：不法商贩受利

益～，制造仿【зат】牌的假货 заңсыз 

түрде жасалаған заттарға «жалған 

қолған жасалған» деген тақташа тағу 

керек. 

【驱动器】qūdònɡqì【зат】 драйвер. 

【 驱 赶 】 qūɡǎn 【 ет. 】 ① артынан 
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қуу：～马车 ат арбасының артынан қуу.

②қудалау, айдау：～苍蝇 көк шыбын 

қуу. 

【驱迫】qūpò【ет.】 айдау, жүргізу. 

【驱遣】qūqiǎn【ет.】①қудалау：任

人～ өтірікшіні қудалау.②〈书〉қуып 

жіберу, айдау.③  жою, құрту：～烦闷 

қайғыны жою. 

【驱散】qūnsàn【ет.】①қуу, айдау：

大风～了乌云  қатты жел бұлтттарды 

айдап әкетті.② құрту, жою：习习的晚

风 ～ 了 一 天 的 闷 热  күннің аптап 

ыстығын самал жел басты (жойды). 

【驱使】qūshǐ【ет.】① қудалау.②іске 

асыру, әрекет ету ：被好奇心所～ 

әуестіктен әрекет жасау. 

【驱邪】 qūxié【 ет.】  жамандықтың 

көзін құрту ： ～ 避 祸  жамандықты 

жойып бәледен құтылу. 

【驱逐】qūzhú【ет.】  қудалау：～出

境 шекарадан асып қуу. 

【驱逐机】 qūzhújī【 зат】  (әскери) 

истребитель ұшағы. 

【驱逐舰】qūzhújiàn【зат】  (әскери) 

мина алып жүруші, мина тасушы. 

屈 qū①【ет.】 қисаю, иілу, бүгу：～膝 

тізе бүгу. ②  жол беру, мойынсыну, 

көну：宁死不～ көнгенше өлген артық.

③ бұрыс істеу：|理～词穷 қарс ештеңе 

айта алмау.④【 ет.】  ренжіту：受～

ренжу, қапалану. ⑤ (Qū) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【 屈 才 】 qū cái 【 ет. 】  өз 

қабілеттерінен төмен дәрежеде жұмыс 

істеу. 

【 屈 从 】 qūcónɡ 【 ет. 】  бағыну, 

мойынсыну ： 决 不 ～ 于 恶 势 力 

ешқашан жаман күштерге бағынба. 

【 屈 打 成 招 】 qūdǎchénɡzhāo өз 

дегеніне жету үшін күнәсіз адамды 

соққыға алу. 

【屈伏】qūfú бағыну. 

【 屈 服 】 qūfú 【 ет. 】  көну, 

мойынсыну ： ～ 投 降 . 也 作 屈

伏.Жеңілісті мойындап, құлдыққа көну. 

【 屈 光 度 】 qūɡuānɡdù 【 мөл. 】 

(физикалық) диоптрия. 

【屈驾】 qūjià【 ет.】  сыпайы түрде 

шақыру：明日请～来舍一叙  ертең 

әңгімелесуге келуіңізді өтінеміз. 

【屈节】qūjié〈书〉【ет.】①бас ию, 

тізе бүгу：～事仇 абыройды ұмытып, 

қарсыласқа қызмет ету.②пара алу. 

【 屈 就 】 qūjiù 【 ет. 】  келісу, 

мақұлдау：要是您肯～，那就太好了 

Егер сіз осыған келіссеңіз, керемет 

болар еді. 

【 屈 居 】 qūjū 【 ет. 】  қиналып 

келісу：～亚军 екінші орынға қиналып 

келісу. 

【屈戌儿】 qū·qur【 зат】  гинглим, 

буынның бір түрі (анатомиялық). 

【屈辱】 qūrǔ 【 зат 】  ұятқа қалу, 

масқара болу. 

【 屈 枉 】 qū·wɑnɡ 【 ет. 】  негізсіз 

кінәлау, айыптау：别～了好人  жақсы 

адамға кінә тақпа!. 

【 屈 膝 】 qūxī 【 ет. 】 тізеге тұрып 

кешірім сұрау, жалыну ： ～ 投 降 

масқара болып жеңілу. 

【屈心】qūxīn〈口〉【сын】 бұлтақтау. 

【屈戌】qūxū〈书〉【зат】 сақина. 

【屈折语】qūzhéyǔ【зат】  флективті 

сөйлеу тілі. 

【 屈 指 】 qūzhǐ 【 ет. 】  саусақпен 

санау：～可【сан.】 саусақпен саануға 

болады. 

【屈尊】qūzūn【ет.】  сыпайы түрде 

рахмет айту немес сұрау ： ～ 求 教 

ақылыңызға көп рахмет!. 

胠 qū〈书〉① (анатомиялық) қолтық.

②бір шеті, жақ, жаны：～箧 қораптың 

бір жағы. 

祛 qū【 ет.】  қудалау, емдеу：～痰 

жөтелді емдеу. 

【祛除】qūchú【ет.】 жою, емдеу；～

风寒 тұмауды емдеу. 

【祛疑】qūyí〈书〉【ет.】  күмәннан 

айығу：～解惑 күмәнды жою. 

袪 qū〈书〉① көйлектің жеңі.② жою, 

құрту. 

蛆 qū【зат】 шыбынның дернәсілі. 

【蛆虫】qūchónɡ【зат】 (ауызекі тілде) 

оңбаған, сұмырай. 

躯 qū дене, тұла бойы：身～ дене. 

【躯干】qūɡàn【зат】 адам денесінің 

бітімі. 

【躯壳】qūqiào【зат】 дене. 

【躯体】qūtǐ【зат】 дене, тұлабой：～

魁梧 тұла бойы мықты. 

焌 qū〈口〉【ет.】① отқа жақу, өртеу：

把香火儿～了 темекіден өрт шығады.② 

майға қуырып тағам жайындау：～豆

芽 бамбук өсінділерін қуыру. 

趋 qū① тез жүру, асығу：～前 алдыға 

қарай тездету.②бағытталу：日～繁荣 

күннен күнге таң арайына бағытталу. 

【趋避】 qūbì【 ет.】  бір затқа қол 

жеткізіп, екіншісінен бас айырылу：～

不及  бір нәрсеге қол жеткізе тұрып 

екіншісінен бас тартуға болмайды. 

【 趋 奉 】 qūfènɡ 【 ет. 】 

жағымпаздану：阿谀～ жағымпаздану. 

【趋附】 qūfù【 ет.】  жағымпаздану, 

қылпақтау：～权贵  зиялы адамның 

алдында қылпақтау. 

【 趋 光 性 】 qūɡuānɡxìnɡ 【 зат 】 

(физиология) гелиотаксис, фототаксис. 

【趋时】qūshí〈书〉【ет.】 уақытқа сай 

болу, заман ағымына сай болу：穿戴～ 

сән үлгісіне сай киім кию. 

【趋势】qūshì【зат】 ағым, бағыт：历

史发展的必然～  тарих дамуындағы 

қажетті ағым. 

【趋同】 qūtónɡ【 ет.】  елмен бірге 

жүру, ортақтану. 

【趋向】qūxiànɡ①【ет.】 бағытталу：

病情～好转  аурудың жағдайы жақсы 

жаққа бағытталды.②【зат】 ахуал：农

业发展的总～  ауыл шаруашылығын 

дамыту басты ахуалдың біріне айналып 

отыр. 

【 趋 向 【 ет. 】 词 】 qūxiànɡdònɡcí 

(морфология) бағыт бағдар етістігі. 

【趋炎附势】 qūyánfùshì бай және 

қуатты адамдардың алдында 

жағымпаздану. 

【趋之若鹜】qūzhīruòwù алаяқтықпен 

айналысу. 

蛐 qū 

【 蛐 蛐 儿 】 qū·qur 〈 方 〉【 зат 】 

шегіртке. 

【蛐蟮】qū·shàn жердің құрты. 

麹 qū ①  ашытқы. ② (Qū) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

觑 qū【ет.】 қарау, көру：偷偷儿地～

了他一眼  ол бір көзімен тығылып 

қарады. 

黢 qū黑： қап қара. 

【黢黑】qūhēi【 сын】  тас қараңғы, 

қап қара：山洞里～，什么也看不见 

үңгірдің іші тас қараңғы, ештеңке 

көрінбейді. 

 

 

qú 

劬 qú〈书〉бар күшімен тырысу：～劳 

бар күшімен беріліп еңбек ету. 

【劬劳】qúláo〈书〉【сын】 тырысып 

еңбек ету：不辞～ бас алмай еңбек ету. 

朐 qú 临 朐 (Línqú) ， Шаньдун 

провинициясындағы уезді өлке. 

【 鸲 鹆 】 qúyù 【 зат 】  (зоология) 

айдарлы майна (құстың бір түрі). 

渠 1qú①【зат】 су арығы：这条～的

最深处是四米五  мынау арықтың ең 

терең жері төрт метрге дейін барады.②

(Qú)【зат】фамилияға қолданылады. 

渠 2 qú〈方〉【ес.】 жіктеу есімдігі. 

【渠道】qúdào【зат】① канал, арық.

② әдіс тәсіл；扩大商品流通～ тауар 

санын арттыру тәсілі. 

蕖 qú见 лотос, лалагүл. 

璩 qú①〈书〉сырға (әшекей бұйымы).

②(Qú)【зат】фамилияға қолданылады. 

瞿 Qú【зат】фамилияға қолданылады. 

鼩 qú[鼩鼱］(qújīnɡ)【зат】 атжалман, 

жертесер. 

蘧 qú① [蘧然 ](qúrán)〈书〉【 сын】 

гүлдеп  тұрған лотос.② (Qú)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

欋 qú төрт тісті тырма (еңбек құралы). 

氍 qú[氍毹 ](qúshū)【 зат】  жүннен 

тоқылған кілем. 
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籧 qú[ 籧 篨 ](qúchú) 【 зат 】  үй 

шаруашылығында пайдаланатын 

дөңгеленген себет. 

臞 qú〈书〉арық, жүдеген. 

癯 qú〈书〉керексіз, қажетсіз ：清～ 

қажетсізден арылу. 

衢 qú〈书〉жол торабы：通～  жол 

тораьын кесіп өту. 

蠼 qú (qúsōu) есекқұрт (үй ішінде 

дымқыл жерлерде жүретін майда құрт). 

 

qǔ 

曲 qǔ【зат】① музыкалық драма.②(～

儿) ария, өлең：～调|戏～|小～儿|高歌

一～  арияны қатты дауыспен айтып 

шығу.③музыкалық ноталар：《义勇军

进行曲》是聂耳作的～  «волнтерлар 

маршының» ноталары  шеберлікпен 

жазылған. 

【曲调】qǔdiào【зат】 әуен：～优美 

тамылжыған әуен. 

【曲高和寡】 qǔɡāohèɡuǎ көбісінің 

қолы жете бермейтін, асқақ болу . 

【 曲 剧 】 qǔjù 【 зат 】 музыкалық 

қойылым, пьессаны әуенмен әрлеу 

【曲目】 qǔmù 【 зат 】  пьессаның 

немесе музыкалық қойылымның 

атауы：这次演唱会演出的～有三十多

个  мынау көнцертте отыздан астан 

музкалық қойылымдар бар. 

【曲牌】qǔpái【зат】ең жақсы ариялар 

мен өлеңдер. 

【曲谱】qǔpǔ【зат】①нота дәптері.②
нота. 

【曲艺】qǔyì【зат】 эстрадалық өнер. 

【曲艺剧】 qǔyìjù【 зат】  әуенмен 

әрленген пьессалық қойылым. 

【曲终人散】 qǔzhōnɡrénsàn концерт 

аяқталысымен халықтың жан жаққа 

тарауы. 

【曲子】qǔ·zi【зат】曲(qǔ)ария, ән：

这 支 ～ 好 听  мынау ария құлаққа 

жағымды екен. 

苣 qǔ[ 苣 荬 菜 ](qǔ·mǎicài) 【 зат 】 

шырағдан, шырақ. 

取 qǔ①【ет.】алу, шығару：～行李 

жүкті шығаоып алу. ② ұрыну, сұрап 

алу：自～灭亡 өлімді өзіне тілеп алу.③

【ет.】таңдап алу：给孩子～个【зат】

儿 балаға өз есімін таңдауға мұрша бер.

④(Qǔ)【зат】фамилияға қолданылады. 

【取保】qǔ bǎo【 ет.】 кепілдікке ие 

болу：～候审 сот кепілдігіне ие болу. 

【 取 保 候 审 】 qǔbǎohòushěn 

міндеттемені алып сот болғанын күту. 

【取材】qǔcái【ет.】 ресурс (материал) 

іздестіру ： 就 地 ～  жергілікті 

ресурстарды қанағат ету. 

【 取 长 补 短 】 qǔchánɡbǔduǎn бір 

бірінен жақсы қасиеттерді иемдену. 

【取【ес.】】qǔdài【ет.】① ауыстыру, 

алматсыру, орнын басу：用机器～手工

生产  қолдың жұмысын дистанциялық 

басқару алмастырды.② химиялық атом. 

【 取 道 】 qǔdào 【 ет. 】  таңдалған 

жолмен жүру：～武汉，前往广州 

Гуаньчжоуға Ухань арқылы бару. 

【取得】 qǔdé【 ет. 】  қол жеткізу, 

жету：～联系 байланысқа қол жеткізу. 

【取缔】qǔdì【ет.】 бақылау, шектеу, 

тыйым салу. 

【取而【 ес.】之】 qǔérdàizhī басқа 

біреуді шеттету, оның орнын басу. 

【取法】qǔfǎ【ет.】 үлгі алу, мысалға 

алу. 

【 取 给 】 qǔjǐ 【 ет. 】  өзіне керек 

мөлшерде алу, артығымен алмау：人类

的 生 活 物 质 ～ 于 大 自 然  адамзат 

тіршілік ету үшін табиғаттан керегін 

алу қажет. 

【取经】qǔ jīnɡ【ет.】 тәжірибе жинау, 

оқып алу. 

【 取 精 用 弘 】 qǔjīnɡyònɡhónɡ ең 

жақсысын таңдау, қаймағын жинау. 

【取精用宏】qǔjīnɡyònɡhónɡ керектісін 

алу, ең маңыздысын жинау. 

【 取 景 】 qǔ jǐnɡ 【 ет. 】  суретке 

түсіргенде обьективке алу. 

【取决】qǔjué【ет.】 бірдеңеге тәуелді 

болу：成绩的大小往往～于努力的程度 

мақсатқа жету табандылық пен 

еңбекқорлыққа тәуелді болады. 

【取乐】qǔlè(～儿)【ет.】  рахат алу, 

ләззаттану ： 说 笑 话 ～  қалжыңдап 

көңілдену. 

【取闹】qǔnào【 ет.】①  ұрыс керіс 

төбелес шығару：无理～ешбір себепсіз 

төбелес шығару.②қалжыңдау：不该拿

有 残 疾 的 同 学 ～  мүгедек 

сыныптастарыңның үстінен күлуге 

болмайды. 

【 取 暖 】 qǔnuǎn 【 ет. 】  жылыту, 

жылыну：生火～ от жағып жылыту. 

【取齐】 qǔqí【 ет.】① өлшем алу, 

өлшеу ： 衣 服 的 长 短 可 照 老 样 ～
көйлектің ұзындығын бұрынғы 

киімдерден өлшеп алуға болады. ②

жиналу, топтасу：上午九点在大门

口～，一块儿出发  таңертең сағат 

тоғызда үлкен қақпаның алдына 

жиналып бірге шығамыз. 

【取巧】 qǔ qiǎo【 ет.】 тәсіл қылу, 

амалын табу: ～图便  қолайлы тәсілін 

табу. 

【取舍】qǔshě【ет.】 таңдау：～得宜 

тиісті таңдау жасау. 

【取胜】qǔshènɡ【ет.】 жеңіске жету, 

ұту. 

【 取 向 】 qǔxiànɡ 【 зат 】 бағыт, 

бағдар：|审美～ эстетикалық бағыт. 

【取消】qǔxiāo【ет.】 жою, құрту：～

资格 сапасын жою. 

【取销】qǔxiāo жою. 

【取笑】qǔxiāo【 ет.】  күлкіге қалу, 

үстінен күлу, мазақ ету：被别人～ 

басқаларға мазақ болу. 

【取信】 qǔxìn【 ет.】  сенімділікке 

кіру：～于人 біредің сеніміне кіру. 

【取样】qǔyànɡ【ет.】 мысал алу. 

【取悦】qǔyuè【ет.】 ұнату,жағу：～

于人 біреуге жағу. 

【取证】 qǔzhènɡ 【 ет. 】  дәлелдеу, 

ыспаттау ： 调 查 ～  кең ауқымда 

дәлелдеу. 

【取之不尽，用之不竭】qǔzhībùjìn，
yònɡzhībùjié шексіз, таусылмайтын. 

娶 qǔ【ет.】 үйлену, тұрмыс құру：～

妻 қалыңдық алу, ～媳妇儿 келін түсіру. 

【娶亲】qǔ qīn【ет.】 әйел алу, үйлену. 

龋 qǔ (медициналық) тісжегі. 

【 龋 齿 】 qǔchǐ 【 зат 】 ① тісжегі 

(кариес).② тістің ауыруы. 

 

qù 

去 -1qù①【 ет.】  бір жерден екінші 

жерге бару：从成都～重庆 Чэньдудан 

Чуньцинге бару.② кету：～国  елден 

кету,.③жоғалту, жіберіп алу.④【ет.】 

жою, құрту：～病 аурудан айығу, ～火 

өт сөндіру.⑤〈书〉 аралық：两地相～

四十里 екі жерді мекеннің арасы қырық 

километр. ⑥ өткен, бұрынғы ： ～ 年

өткен жыл, ～秋 (去年秋天 ) өткен 

жылдың күзі.⑦【ет.】 адамның өлімін 

білдіреді：他不到四十岁就先～了 ол 

қырық жасқа да толмай кетті (көз 

жұмды).⑧【ет.】өту：自己～想办法 

өз тәсілі бойынша өту. ⑨ 【 ет. 】 

жалғасқан іс әрекетті білдіреді：他听报

告～了  ол естігенін айтып жатты.⑩

【 ет. 】 негізгі етістікк қосарланып 

көмекші ретінде пайдаланатын 

етістік：提了一桶水～浇花 бір шелек 

сумен гүлдерді суарды, 要从主要方

面～检查 негізгі жағынан тексеру керек 

去-2·qù【ет.】趋向【ет.】词.①жіберу, 

кетіру：捎～өзімен бірге алып кету.② 

жалғастыру：信步走～ бара жатқан 

жеріне ары қарай кете берсін. 

【去除】qùchú【ет.】 жою, құрту：～

顾虑 уайымды жою. 

【去处】 qùchù【 зат】① тығылатын 

жер ： 我 知 道 他 的 ～  мен оның 

жасырынған жерін білемін. ② жерді 

мекен：那里林木幽深，风景秀丽，是

一个避暑的好～  ол орман шеткейде 

орналасқан, көрінісі керемет, жазғы 

демалысты өткізетін тамаша жер. 

【去火】qù huǒ【ет.】  дене қызуын 

басатын：喝点绿豆汤，去去火  сары 

үрмебұршақты қайнатып ішсең, дене 

қызуы бірден басылады. 

【去就】 qùjiù 【 ет. 】 өзіне міндет 

алу：～未定 белгісіз міндеттеме арту. 

【去留】qùliú【ет.】 таңдау жасау：～
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自由 өз еркімен таңдау. 

【去路】qùlù【зат】 жол：挡住他的～ 

жолды бөгеу. 

【去年】 qùnián【 зат】  өткен жыл, 

осының алдындағы жыл. 

【去任】qù rèn【ет.】 қызметтен бас 

тарту. 

【去日】 qùrì 〈书〉【 зат】  өткен 

күндер：～苦多  қайғыға толы өткен 

күндер. 

【去声】qùshēnɡ【зат】① (фонетика) 

көне қытай тіліндегі төрт тонның 

ішіндегі үшіншісі.②путунхуа тіліндегі 

төотінші фонетикалық тон. 

【去世】qùshì【ет.】 қайтыс болу. 

【去暑】 qù shǔ【 ет.】  балғындау, 

салқындау, желдету ： ～ 降 温  ауа 

температурасын төмендетіп салқындату. 

【去岁】qùsuì【зат】өткен жылы. 

【 去 向 】 qùxiànɡ 【 зат 】  бағыт, 

келісілген орын：不知～  келісілген 

жерді байқамау. 

【去职】 qù zhí 【 ет. 】  жұмыстан 

босатылу. 

阒 qù〈书〉тыныштық：～寂 тыныш. 

【阒然】qùrán〈书〉【сын】 тыныш：

四野～ барлық жақты тыныштық. 

趣 qù①(～儿) қызығушылық, әуес：

没 ～ қызығушылық танытпу. ② 

қызықты：～事 қызықты іс.③ұмтылыс, 

әуесқойлық ： 异 ～ әр түрлі 

әуестенушілік.④(Qù)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【趣话】 qùhuà【 зат】  қалжың：文

坛～ әдеби күлкілі әңгіме. 

【趣事】qùshì【зат】қызықты оқиға：

逸闻～ қызықты аңыз. 

【趣谈】qùtán①【ет.】 орынды әрі дәл 

табылған сөз.②【зат】өткір сөз. 

【趣味】qùwèi【зат】 қызығушылық, 

әуес：～无穷 шексіз қызығушылық. 

【 趣 闻 】 qùwén 【 зат 】  қызықты 

жаңалық ： 轶 事 ～  нақтылы емес 

деректер. 

觑 qù 〈书〉 жасырынып қарау, көз 

тігу：面面相～ жан жақты қарастыру. 

 

quān 

弮 quān〈书〉 арбалет. 

悛 quān〈书〉  қателіктерін жөндеу, 

дұрысталу：怙恶不～бұзылған (жаман) 

адамның дұрыс жолға түсуі. 

圈 quān①(～儿)【зат】 шеңбер：铁～

儿  темір (металл) шеңбер.②【 зат】 

сфера, дөңкелек ：～内 дөңкелектің 

ішінде. ③ 【 ет. 】  барлық жақтан 

қарастыру, жан жақты амту ： ～ 地 

барлық жақтан қамтылған жер. ④

【 ет.】  дөңгелектеп белгілеу：～选 

тиісті кандидатураны дөңгелектеп 

белгілеу. 

【圈点】 quāndiǎn 【 ет. 】  пунктир 

белгілері, нүктелер мен дөңгелектер. 

【 圈 定 】 quāndìnɡ 【 ет. 】 

дөңгелектенген белгі қою. 

【圈套】 quāntào【 зат】 тор, қақпан, 

тұзақ：设下～тұзақ құру. 

【圈椅】quānyǐ【зат】 кресло (үлкен 

мамық орындық). 

【圈阅】 quānyuè 【 ет. 】  белгілеу, 

таңбалау. 

【圈子】quān·zi【зат】① шеңбер ：大

家 在 操 场 上 围 成 一 个 ～
жиналғандардың барлығы спорт 

алаңына барып шеңбер ұрып тұрсын.② 

ұжымдық іс шара：他陷在敌人～里了 

ол қарсыластрының бірігіп құрған 

тұзағына түсіп қалды. 

棬 quān〈书〉өгіздің танауына тағатын 

темір сақина (мұрыншығырық). 

 

quán 

权 quán①〈书〉кір тас (гиря).②〈书〉

салмағын өлшеу：～其轻重 таразылау.

②【зат】билік：当～билікте тұру.④

【зат】құқық：公民～азаматтық құқық.

⑤ үстемдік, қожалық ： 制 空 ～ әуе 

үстемдігі.⑥ құмы істеу：～诈  өтірік 

жұмыс істеу (көз бояушылық жасау).⑦

【 үс. 】  уақытша, әзірше ： ～ 充 

уақытша қызмет ету.⑧ (Quán)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【权变】quánbiàn【ет.】 амал тапқыш, 

құтылып кету. 

【权标】quánbiāo【зат】 билік белгісі. 

【权柄】quánbǐnɡ【зат】 ықпал, күш. 

【权臣】 quánchén【 зат】  уақытша 

диктатор ： ～ 祸 国  уақытша 

диктаторлықпен мемлекетке зиян 

келтіру. 

【权贵】quánɡuì【зат】 ақсүйектер. 

【权衡】quánhénɡ【 ет.】  салмақтау, 

таразылау ： ～ 轻 重  дұрысы мен 

бұрысын таразылау. 

【权力】quánlì【зат】①билік：国家～

мемлекеттік билік.② өкілеттік：行使大

会主席的～ басты Ассамблея төрағасы 

өкілеттігін пайдалану. 

【权利】quánlì【зат】 құқық. 

【权利能力】 quánlìnénɡlì құқықтық 

қабілеттілік. 

【 权 略 】 quánlüè 〈 书 〉【 зат 】 

стартегема. 

【权门】quánmén【зат】  ақсүйектер, 

зиялылар ： 依 附 ～  зиялылармен 

тағдырын тоғыстыру. 

【权谋】quánmóu【зат】 стратегема. 

【权能】quánnénɡ【 зат】  құқықтық 

мүмкіндіктер. 

【权且】 quánqiě 【 үс. 】  уақытша, 

әзірше：吃几片饼干～充饥  әзірше 

тәтті тоқаш жеп қарныңды тойғыза бер. 

【权势】quánshì【зат】 билік пен күш, 

ықпал：依仗～  ықпалы мен күшіне 

сене отырып. 

【权属】quánshǔ【зат】 жеке меншік 

құқығы ： ～ 纠 纷  меншіктік 

келіспеушілік. 

【权术】quánshù【 зат】  саясат：玩

弄～ саяси ойын. 

【权威】quánwēi【зат】① бедел：～

著作 беделді еңбек.② абырой：他是医

学～ медецина саласындағы абырой. 

【权位】quánwèi【зат】 ықпал күші：

不谋～билік пен ықпал ғана емес. 

【权限】quánxiàn【зат】құзіреттілік：

超越～құзіреттігін асыра сілтеу. 

【权要】quányào〈书〉【зат】① үлкен 

шенді қызмет, маңызды пост：居～ 

үлкен қызмет атқару. ②  маңызды, 

шешуші тармақ ：不避～  маңызды 

тармаққа көңіл аудармау. 

【权宜】 quányí 【 сын 】  уақытша, 

мерзімдік：～之计  мерзімдік жоспар 

құру. 

【权益】quányì【зат】 құқық：合法～ 

заңды құқық. 

【 权 舆 】 quányú 〈 书 〉【 ет. 】 ① 

(ботаникалық) өскіндер, бүршік ：百

草 ～  өсімдік өскіндері. ②  бастау, 

бастама. 

【权诈】quánzhà〈书〉【сын】 айлакер, 

қулық, зұлымдық. 

全 quán ① 【 сын 】  бүкіл, толық, 

барлық：东西预备～了  шығысы мен 

батысы түгелімен жиналды.②сақтау.③

【 сын 】 түгел, толық ：～神贯注 

барлық ынтасымен ойлану.④【 үс.】

барлық, түгелімен ： ～ 不 是 新 的 

барлығы жаңа емес.⑤ (Quán)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【 全 般 】 quánbān 【 сын 】  түгел, 

барлық：～工作 барлық жұмыс. 

【全豹】quánbào【зат】 түгелімен. 

【全本】 quánběn① (～儿 )【 сын】 

толық топтама, барлық. ② 【 зат 】 

толық шығарылым. 

【 全 部 】 quánbù 【 зат 】  түгел, 

барлық：～力【мөл.】 бар күші. 

【全才】quáncái【зат】  сегіз қырлы 

бір сырлы, жан жақты дарынды адам：

文武～  бейбіт өмірде де соғыста да 

шеберлікпен жүру. 

【全称】 quánchēnɡ 【 зат 】  толық 

атау ：少先队的～是少年先锋队 

пионерлік отрядтың толық атауы 

жастардың авангард отряды. 

【 全 程 】 quánchénɡ 【 зат 】  бүкіл 

бағдар жол：运【ет.】员都坚持跑完～ 

спортшылар бағдарды түгелімен 

жүгіріп шығу керек. 

【 全 都 】 quándōu 【 үс. 】 барлығы, 

түгелімен：人～到齐了  адамдардың 

барлығы түгел келіп жетті. 
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【全方位】 quánfānɡwèi【 зат】  жан 

жақты қамтыған ： ～ 外 交
дипломатиялық жақтан барлығын 

қамтыған. 

【全份】quánfèn(～儿)【зат】 жинақ, 

топтама：～表册 тізім жинақтамасы. 

【全【үс.】】quánfù【сын】 барлығы, 

толығымен：～精力 барлық күш. 

【全乎】quán·hu(～儿)〈口〉【сын】 

толық, түгел：这家商店虽小，货物倒

是 很 ～  мынау дүкен кішігірім 

болғанымен, тауарлардың толық 

сұрыптамасы бар. 

【 全 会】 quánhuì 【 зат 】  алқалық 

мәжіліс ： 中 央  орталық комитеттің 

алқалық жиналысы. 

【全集】quánjí【 зат】  толық жинақ 

(мысалы, әдеби шығармалардың толық 

жинағы). 

【 全 家 福 】 quánjiāfú 【 зат 】 ① 

отбасылық фотосурет. ②  винегрет 

(тағамның түрі, көкөністерден 

жасалған салат). 

【全价】 quánjià 【 зат 】  тауардың 

толық бағасы：～商品 тауардың толық 

құны. 

【 全 局 】 quánjú 【 зат 】  жалпы 

жағдай：～观念 жалпы көзқарас. 

【全开】quánkāi【сын】 ашық (толық) 

парақ, қағаз：～宣传画 ашық плакат . 

【 全 科 医 生 】 quánkēyīshēnɡ кең, 

ауқымды профильді дәрігер. 

【全力】quánlì【зат】бар күшімен：用

尽～ бар күшін жұмасу. 

【 全 貌 】 quánmào 【 зат 】  жалпы 

көрініс：仅据一点，难以推想～  бір 

ғана фактіге сүйеніп жалпы көріністі 

қарау мүмкін емес. 

【全面】quánmiàn①【зат】 жан жақты, 

жалпы ： ～ 情 况  жалпы ахуал. ②

【 сын 】  толық, бүтін ： ～ 发 展 

толығымен даму. 

【 全 民 】 quánmín 【 зат 】  бүкіл 

халықтық：～【ет.】员 бүкілхалықтық 

дайындық. 

【 全 民 所 有 制 】 quánmínsuǒyǒuzhì 

бүкіл халықтық меншік жүйесі. 

【全能】 quánnénɡ【 сын】  әмбебап, 

құдіретті ： ～ 冠 军  құдіретті 

басқолбасшы. 

【全能运动】quánnénɡyùndònɡ (спорт 

түрі) күрес. 

【全盘】 quánpán 【 сын 】  барлық, 

түгел, жан жақты：～考虑  барлық 

жағын ойластыру. 

【全票】quánpiào【зат】① қоғамдық 

транспорт көлігінде жүру билеті. ② 

сайлау (дауыс беру) бюллетеньі：他

以 ～ 当 选 为 职 工 【 ес. 】 表  ол 

бюллетеньмен сайлау арқылы өкілдік 

қызметке ие болды. 

【全勤】 quánqín 【 ет. 】  жұмысты 

толық қатысу ：他这个月～  ол осы 

айда жұмысқа толық қатысты. 

【全球】quánqiú【 зат】  бүкіл әлем, 

дүние жүзі ：誉满～  дүние жүзіне 

жақсы атпен әйгілі болу. 

【全球定位系统】quánqiúdìnɡwèixìtǒn 

заманауи жаһандық спутниктік жүйе. 

【 全 权 】 quánquán 【 зат 】 

өкілеттік ： ～ 【 ес. 】 表  өкілеттік 

қызметкер. 

【全权【 ес. 】表】 quánquándàibiǎo 

өкілет. 

【全然】quánrán【үс.】  толығымен, 

жалпылай：他一切为了集体，～不考

虑个人的得失  ол ұжымға толығымен 

берілді, бірақ жеке адамның (өзінің) 

мүдделерін ойламады. 

【全身】quánshēn【зат】 тұла бойы：

用尽了～的力气 тұла бойының күшін 

жұмсады. 

【全神贯注】 quánshénɡuànzhù жан 

тәнімен берілу, шын ниетпен. 

【全盛】quánshènɡ【 сын】  гүлдену, 

шарықтау шегіне жету：唐朝是律诗

的～时期  Тан династиясыың кезінде 

бес буындық өлең жолдары шарықтау 

шегіне жеткен болатын. 

【全食】quánshí【зат】 Күннің толық 

тұтылуы (Айдың Жер мен Күн 

ортасында толығымен орналасуы). 

【全始全终】 quánshǐquánzhōnɡ бірте 

бірте, ұдайы, ақырына дейін жету. 

【全数】 quánshù【 зат】  түгелдей, 

толық ： 借 款 ～ 归 还  қарызды 

толығымен қайтару. 

【 全 速 】 quánsù 【 зат 】  қатты 

жылдамдықпен ： ～ 航 行  бар 

жылдамдықпен ұшу. 

【全体】quántǐ【зат】 бүкіл ұжым：～

出席 жұмыс орнында бүкіл ұжымның 

болуы. 

【全天候】quántiānhòu【сын】① ауа 

райына қарамастан, қандай ауа райы 

болса да: ～ 公 路  ауа райына 

қарамастан жолға шығу. ②  ешбір 

жағдайларға қарамастан, ештеңкеге 

көңіл аудармай ： ～ 服 务  ешбір 

жағдайға қарамастан қызмет ету. 

【 全 托 】 quántuō 【 ет. 】  баланы 

интернатқа оқыту. 

【 全 文 】 quánwén 【 зат 】  толық 

мәтін：～转载  толық мәтінді қайта 

басып шығару. 

【 全 武 行 】 quánwǔhánɡ 【 зат 】 ① 

қытайлы театр қойылымдарындағы 

акробатикалық көріністері ： 排 演 一

出～好戏  пьессаның акробатикалық 

қойылымына жаттығу. ②  қоғамдық 

орындағы төбелестер. 

【 全 息 】 quánxī 【 сын 】 

голограмма：～摄影 голограмма түсіру. 

【 全 息 照 相 】 quánxīzhàoxiànɡ өз 

қолымен даярлау. 

【全线】quánxiàn【зат】①майданның 

алдыңғы шебін бойлай ： ～ 反 攻 

майданны алдыңғы шебін бойлау 

шабуыл жасау. ②  толық маршрут, 

бағдар жол：这条铁路已～通车 мынау 

темір жол поездың толық маршруты 

болып табылады. 

【 全 心 全 意 】 quánxīnquányì шын 

жүректен：～为人民服务 шын ниетпен 

халқына қызмет ету. 

【 全 休 】 quánxiū 【 ет. 】  толық 

демалыс：医嘱～两周 дәрігер екі апта 

толық демалысты жазып берді. 

【全音】quányīn【зат】  (музыкалық) 

толық тон. 

【全优】 quányōu 【 сын 】  барлық 

жақтан керемет жетістіктерге жету：～

工 程  инжинерлік саланың барлық 

жағынан тамаша көрсеткіштер көрсету. 

【 全 员 】 quányuán 【 зат 】  бүкіл 

қызметкерлер ： ～ 培 训 

қызметкерлердің барлығын оқыту. 

【全知全能】quánzhīquánnénɡ күшті, 

құдіретті. 

【全职】quánzhí【сын】 негізгі жұмыс, 

толық қарбаластық：～教师  негізгі 

жұмысты мұғалім ретінде атқару. 

佺 quán 偓佺(Wòquán)， ежелгі сенім 

наным бойынша аспанды мекен ететін 

жандар (періштелер, Құдай). 

诠 quán〈书〉①түсіндіру, анықтау：～

解  түсіндіру. ② істің мән жайы, 

шындық：真～ шындық. 

【 诠 次 】 quáncì 〈 书 〉 ① 【 ет. 】 

жүйелеу, ретке келтіру. ② 【 зат 】 

жүйе：辞无～ жүйелі (орынды) сөз. 

【诠释】 quánshì 【 ет. 】  түсіндіру, 

айқындау. 

【诠注】quánzhù【ет.】 комментариий. 

荃 quán хош иісті шөп. 

泉 quán① бұлақ, су көзі.②【зат】 кілт 

ұяшығы. ③ ақшаның көне атауы. ④

(Quán)【зат】фамилияға қолданылады. 

【泉流】quánliú【зат】 бұлақтың суы. 

【泉水】quánshuǐ【зат】 бұлақ. 

【泉下】quánxià【зат】 о дүние. 

【泉眼】quányǎn【зат】 ұяшық, тесік, 

ойық. 

【泉源】quányuán【 зат】①бұлақ.②
тамыр, негіз. 

辁 quán〈书〉①арба, күйме.② үстіртін, 

шала, жай, ：～才 үстіртін талант. 

拳 quán①【зат】жұдырық：双手握～

екі жұдырықтап ұру.②【зат】  (спорт 

түрі) бокс.③【 ет.】  бүгілу, тырысу, 

майысу：老大娘～着腿坐在炕上  әже 

аяғын бүгіп, орындыққа отырды. 

【拳棒】quánbànɡ【зат】  бокс және 

семсерлесу. 

【拳击】quánjī【зат】 бокс. 



609 

 

【拳脚】quánjiǎo【зат】① кикбоксинг 

(тебу және жұдырықпен ұратын бокс 

түрі).②қытайдың күрес түрі. 

【拳曲】quánqū【ет.】  иілу, майысу, 

еңкею：～着双腿 екі аяқты бүгіп. 

【拳拳】(惓惓)quánquán〈书〉【сын】

【сын】容恳切：情意～|～之忱. 

【 拳 师 】 quánshī 【 зат 】  бокс 

жаттықтырушысы. 

【拳术】 quánshù【 зат】  қытайлық 

еркін күрес түрі. 

【拳头】quán·tóu【зат】 жұдырықпен 

ұру：把～握得紧紧的  жұдырықпен 

қатты соққы алу. 

【拳头产品】quán·tóuchǎnpǐn жоғары 

сапалы өнім. 

铨 quán〈书〉① таңдау.② таразылау, 

шешім қабылдау. 

【铨叙】quánxù【ет.】 аттестациялау. 

痊 quán аурудан айығу：～愈 аурудан 

жазылу. 

【痊愈】quányù【ет.】 жазылу, айығу. 

惓 quán қамығу, қиналу. 

筌 quán〈书〉морға, тұтқыр：得鱼

忘～ балықты морғамен аулау. 

蜷 quán 【 ет. 】  шұбалу, майысу, 

ирелеңдеу： |花猫～作一团睡觉  ала 

мысық сақинаша оралып ұйықтап 

жатыр. 

【蜷伏】quánfú【ет.】 оралып жату：

他喜欢～着睡觉  ол оралып жатып 

ұйықтағанды ұнатады. 

【 蜷 曲 】 quánqū 【 ет. 】  майысу, 

оралу ： 两 腿 ～ 起 来  екі аяғын 

оратылып тұру. 

【蜷缩】quánsuō【ет.】  оралу：小虫

子 ～ 成 一 个 小 球 儿  бунақденелі 

құрттың дернәсілі оралып үлкен құртқа 

айналады. 

醛 quán【зат】 (химиялық) альдегид. 

【醛基】 quánjī【 зат】  альдегидтік 

топтастыру. 

鳈 quán【 зат】  (зоология) балықтың 

түрі. 

鬈 quán①  бұйра шаш：～发  бұйра 

шаш өсу.② шашты бұйралау. 

颧 quán[ 颧 骨 ](quánɡǔ) 【 зат 】 

(анатомия) жақ (адамның жағы). 

 

quǎn 

犬 quǎn ит：警～иттен сақтану, 猎～ит 

аулау. 

【犬齿】quǎnchǐ【зат】 азу тіс. 

【 犬 马 】 quǎnmǎ 【 зат 】  жануар, 

айуан：效～之劳  жануарша жұмыс 

істеу. 

【犬儒】 quǎnrú【 зат】  арам, арсыз 

адам. 

【犬牙】quǎnyá【 зат】①  азу тіс.②
иттің тістері. 

【犬牙交错】quǎnyájiāocuò үсті үстіне 

шығу. 

【犬子】 quǎnzǐ【 зат】  өзінің ұлы 

жайлы айту  (немесе, күшік деген 

мағынада). 

畎 quǎn〈书〉田间小沟. 

【畎亩】quǎnmǔ〈书〉【зат】 арық, су 

арнасы. 

 

quàn 

劝 quàn①【ет.】  көндіру, сендіру.② 

тырысу：～学 тырысып оқу.③(Quàn)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【 劝 导 】 quàndǎo 【 ет. 】  сендіру, 

көндіру, бағыттау ： 耐 心 ～
шыдамдылыққа шақыру. 

【劝告】quànɡào①【ет.】 ақыл айту：

再三～  көп рет ақыл айту.②【зат】 

ақылдасу, көзқарас：你要多听听大家

的～ сен барлығының айтқан ақылына 

құлақ асуың тиіс. 

【 劝 和 】 quànhé 【 ет. 】  татуласу, 

достастыру. 

【劝化】quànhuà【ет.】① өз жағына 

қарату, өз дегеніне көндіру.②  қайыр 

тілеу. 

【劝驾】quàn jià【ет.】 кеңес беру. 

【劝架】quàn jià【ет.】 татуластыру. 

【劝谏】quànjiàn【ет.】 көндіру. 

【劝解】 quànjiě【 ет.】①  көндіру, 

сендіру：经过大家～，他想通了 

барлығы көндірген соң, ол шешім 

қабылдады.②бейбітшілікке шақыру：

从旁～ шет жақтан татуластыру. 

【劝进】quànjìn【ет.】  дамыту, алға 

басу. 

【劝酒】quàn jiǔ【ет.】 шарап ішуге 

итермелеу, қышап ішкізу：主人举杯频

频～  үй егесі тост айтып қонақтарды 

қайта қайта қышап ішкізді. 

【劝勉】quànmiǎn【ет.】 жағдай жасау, 

дем беру：互相～  екі жақты жағдай 

жасалу. 

【 劝 募 】 quànmù 【 ет. 】  қаражат 

жинауға шақыру：多方～，集资百万 

барлығынан қаражат жинағанда 

миллион шықты. 

【劝说】quànshuō【ет.】  насихаттау, 

көндіру：反复～жан жақты насихаттау. 

【劝慰】 quànwèi【 ет.】  дем беру, 

рухтандыру：他多次来信～我，嘱咐我

不要泄气 ол маған көп рет дем беруши 

хаттар жазып, салымның суға кетпеуін 

айтты. 

【劝降】 quàn xiánɡ【 ет.】жеңілісті 

мойындауға шақыру. 

【 劝 诱 】 quànyòu 【 ет. 】  көндіру, 

үгіттеу. 

【劝阻】quànzǔ【ет.】  бір нәрседен 

бас тартуға айтып көндіру：极力～ 

жан тәнімен көндіру. 

券 1quàn【зат】 билет, облигация：入

场～ кіру билеті. 

券 2quàn“ 券 ”xuàn контракт, құжат, 

келісімшарт. 

【券种】quànzhǒnɡ【зат】  салықтың 

түрлері：短期～ қысқа мерзімдік төлем. 

 

quē 

【炔烃】quētīnɡ【зат】 (органикалық 

химия) алкиндер. 

缺 quē①【ет.】 жетпеу, жетіспеу：～

人  адам жетіспеушілігі. ② 【 ет. 】 

құртылған, бұзылған ： 完 满 无 ～ 

толығымен құртылған. ③ 【 зат 】 

қызмет орны：出～  қазмет орнына 

шығу. 

【缺编】quēbiān【ет.】 (вакансия) бос 

қызметтік орын：偏远地区教师～严重 

айдалада мұғалімнің бір бос орны бар. 

【缺德】 quē dé 【 сын 】  лас, кір, 

ұят：～话 ұят сөздер. 

【缺点】 quēdiǎn【 зат】  кемшілік, 

жағымсыз қылықтар ： 克 服 ～ 

жағымсыз қылықтардан арылу. 

【 缺 额 】 quē’é 【 зат 】  жетпеу, 

жетіспеушілік：还有五十【 зат】～ 

тағы елу атау жетіпсей тұр. 

【 缺 乏 】 quēfá 【 ет. 】  болмау, 

жетіспеу：～经验 тәжірибенің болмауы 

(немесе жетіспеуі). 

【 缺 憾 】 quēhàn 【 зат 】  өкініш, 

олқылық：未能赶上参加开幕式，实在

是 个 ～  ашылу салтанатына 

қатыспағаны үшін қатты өкіну. 

【缺斤短两】quējīnduǎnliǎnɡ салмағын 

өлшегенде кем қылып өлшеу. 

【缺考】 quēkǎo【 ет.】  емтиханнан 

өтпеген ： 因 病 ～  емтиханнан 

денсаулығына байланысты өтпеу. 

【缺刻】quēkè【зат】 кесек, кесілген 

бөлік. 

【缺口】quēkǒu【зат】① ақау：围墙

上 有 个 ～  тас қамалдың жоғарғы 

жағында ақауы бар. ②  қаражаттың 

жетіспеуі：原材料～很大  шикізатқа 

қаражаттың көптеп жетіспеуі. 

【缺漏】 quēlòu【 зат】  түсіп қалу, 

қалдырылып кеткен：弥缝～ жамаудың 

орнын қалдырып кету. 

【缺略】quēlüè【ет.】  жетіспеушілік, 

жетпеу ： 释 文 ～  комментарий 

жетіспеушілігі. 

【缺门】 quēmén(～儿 )【 зат】  бос 

орын：～产品 өнімдегі ақау. 

【缺欠】quēqiàn①【зат】 кемшілік：

工 作 上 有 ～  жұмыстың өзінің 

кемшіліктері бар.②【ет.】 жетпеу：资

金还～不少 қаржы қорының жетіспеуі. 

【缺勤】quē qín【ет.】 жұмыс орнына 

шықпау：因病～  жұмысқа денсаулық 

мәселесімен шықпау. 

【缺少】quēshǎo【ет.】 жетіспеушілік, 

аз болу ： ～ 零 件  қосымша 

детальдардың жетіспеуі. 
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【缺失】 quēshī①【 зат】  кемшілік, 

ақау：公司的经营有很多～ компания 

әкімшілік істерінде көптеген 

кемшіліктер бар.②【ет.】  жеткіліксіз 

болу：体育比赛不能～公平公正的原则 

дене шынықтыру жарысында әділетті 

ережелер жетіспеушілігі болмау керек. 

【缺损】quēsǔn【ет.】① зиян келтіру, 

құрту：如有～，照价赔偿  бір затқа 

ақау келтірсең, сонын құнын төлеу 

керек.②адам денесінде кемсіктер мен 

жетіспеушіліктер болуы. 

【缺位】 quēwèi ①【 ет. 】  қызмет 

орны：总经理一职暂时～ бас директор 

орнына уаытша вакасиялар бар. ②

【зат】 бос қызмет орны：营销部还有

一 个 ～  маркетинг саласында бос 

жұмыс орындары бар. ③ 【 ет. 】 

сұранысқа сай болмау; талапқа тиісті 

келмеу：管理～ басқарудың талапқа 

сай келмеуі. 

【 缺 席 】 quē xí 【 ет. 】  орнында 

болмау：他这学期没有缺过席 ол бұл 

семестрде сабақтан қалған жоқ. 

【 缺 陷 】 quēxiàn 【 зат 】 

жетіспеушілік：生理～ өмірлік ақаулар. 

【缺员】quēyuán【 ет.】  бос қызмет 

орны：年老教师退休，造成这所学校

教师～  жасы келген ұстаз зейнетке 

шықты, бұл жас мамандар үшін бос 

қызмет орнын тудырады. 

【缺嘴】quē zuǐ〈方〉【ет.】  сараң, 

қызғаншақ. 

阙 quē 〈 书 〉 ① қателіктер, 

кемшіліктер ：衮职有～  басшының 

шенінің өз кемшіліктері бар. ② 

жетіспеушіліктер. 

【阙如】quērú〈书〉【ет.】  жауапсыз 

қалдыру: 暂付～  алдын ала төлем 

жасамау. 

【 阙 疑 】 quēyí 【 ет. 】  күмәнді 

мәселелерді кейінге қалдыру：暂作～ 

күмәндә мәселелерді кейінгі уақытқа 

қалдыру. 

 

qué 

瘸 qué【ет.】 аяқты ақсаңдап басу：～

着走 ақсаңдап жүру. 

【瘸子】qué·zi【зат】 ақсақ. 

 

 

què 

却-1 qué① шегіну, артқа қайту：～步

артқа шегіну. ② шегіну ： ～ 敌 

қарсыластардан шегіну.③ бас тарту：

推～  қабыл алмау. ④ (Què) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

却-2 què【үс.】表示转折，比“倒、可”

的语气略轻. 

【却病】quèbìnɡ〈书〉【ет.】 аурудан 

жазылу, айығу ： ～ 延 年  аурудан 

айығып, өмірін созу. 

【却步】 quèbù【 ет.】  қорыққаннан 

артқа шегіну ：～不前  бір орында 

тіреліп қалу. 

【却说】quèshuō【ет.】 қорытындылау, 

түйіндеп айту. 

【却之不恭】 quèzhībùɡōnɡ «берген 

қолды қайтармау керек». 

埆 què〈书〉 тасты топырақ. 

雀 què 【 зат 】 ①  торғай. ②
(Què)адамның тегі. 

【 雀 斑 】 quèbān 【 зат 】  сепкіл 

(адамның денесіне шығатын дақтар). 

【雀鹰】quèyīnɡ【зат】 қаршыға құс. 

【雀跃】 quèyuè【 ет.】  қуаныштан 

торғайша секіріп билеу. 

确 -1què ①  нағыз, шын ：正～ тура 

шындық.②【үс.】 тура, рас 

确 -2què〈书〉  құнарсыз жер：硗～ 

жайсыз құнарсыз жер. 

【确保】quèbǎo【ет.】  кепілдік беру, 

қамтамасыз ету：～交通畅通  еркін 

қатынасты қастамасыз ету. 

【 确 当 】 quèdànɡ 【 сын 】  дұрыс, 

болуға тиіс：立论～ дұрыс көзқарас. 

【确定】 quèdìnɡ①【 сын 】  анық, 

айқындалған：～的答复 нақты жауап.

②【ет.】 бекіту, анықтау：～了工作之

后就上班 алдымен жұмыты анықтап ал, 

содан кейін оған кіріс. 

【确乎】quèhū【үс.】  дұрыс, нақты, 

дәл：经过试验，这办法～有效 зерттеп 

келгенде бұл әдіс ең нақтылы болды. 

【 确 立 】 quèlì 【 ет. 】  дәлелдеу, 

бекіту：～信念 дәлелді сенім. 

【确切】quèqiè【сын】① дәл, нақты：

用字～ нақ дикция.②шынайы：消息～ 

шынайы хабар. 

【 确 认 】 quèrèn 【 ет. 】  нақтылау, 

айқындау：参加会议的各国～了这些原

则  мәжіліске қатысқан мемлекттердің 

барлығы принциптерді айқындады. 

【确实】 quèshí ①【 сын 】  нақты, 

шынайы：～的消息  нақты хабар.②

【үс.】 шындық: 这件事～不是他干的 

бұл істің расында оған еш қатысы жоқ. 

【确守】quèshǒu【ет.】  билеуші：～

信义 билеушінің ісіне адал болу. 

【 确 信 】 quèxìn ① 【 ет. 】  нақты 

мәліметтер：我们～这一崇高理想一定

能 实 现 . ② ( ～儿 ) 【 зат 】  дұрыс 

ақпарат：不管事成与否，请尽速给

个 ～ 儿  істің сәтті немесе сәтсіз 

аяқталатынына қарамастан, дұрыс 

ақпарат беруіңізді сұраймын. 

【确凿】quèzáo(旧读 quèzuò)【сын】 

сенімді：证据～ сенімді айғақ. 

【确诊】quèzhěn【ет.】 айқындау：经

过检查，～炎肺炎  тексеруден өткен 

соң, өкпе ауаруы айқындалды. 

【确证】 quèzhènɡ①【 ет.】  нақты, 

анықталған：我们可以～他的论断是错

误的 біз оның қателескенін нақты айта 

аламыз. ② 【 зат 】  нақтылы, 

куәланған：在～面前他不得不承认自

己的罪行 ол өзінің қылмыс жасағанын 

нақтылы түрде мойындады. 

阕 què①〈书〉 біту, аяқталу：乐～ 

әуеннің аяқталуы.②【мөл.】 сабасына 

түсу, сабырлы. ③ (Què) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

鹊 què【зат】 сауысқан. 

【 鹊 巢 鸠 占】 quècháojiūzhàn басқа 

біреуге есілі жерді алып қою, меншігін 

тартып алу. 

【 鹊 起 】 quèqǐ 【 ет. 】  жылдам 

көтерілу：文【 зат】～  әдеби атағы 

жылдам көтерілді. 

【鹊桥】 quèqiáo【 зат】  көп уақыт 

көріспеген ғашықтардың кездесуі. 

阙 què①  көне замандағы патшаның 

тұратын жері：宫～патша сарайы.② 

ғибадатхана.③(Què)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

榷 -1què 〈 书 〉  нарық 

монополиясы：～茶 шайға монополия. 

榷 -2 què ақылдасу, кеңесу ： 商 ～ 

ақылдасу. 

  

qūn 

囷 qūn астық қоймасы. 

逡 qūn 〈 书 〉  өз орнын білетін, 

кішіпейіл, көнгіш. 

【逡巡】 qūnxún〈书〉【 ет.】  бір 

орында тұрып алу, шешім қабылдай 

алмау. 

 

qún 

宭 qún〈书〉① топтасып өмір сүру.②

бір орынға шоғырлану：学～ топтасып 

оқу. 

裙 qún ① белдемше ： 短 ～  қысқа 

белдемше. ②  алжапқыш ： 围 ～ 

алжапқыш кию (орау). 

【裙钗】qúnchāi【зат】 әйел адамды 

білдіретін сөз. 

【裙带】qúndài【 сын】  жұбайының 

(әйелінің) заттары (сонымен қатар әйел 

жағының төркіндері)：～官  әйелінің 

төркіндеріне бағыну. 

【 裙 带 菜 】 qúndàicài 【 зат 】 

(ботаникалық) су балдыры. 

【裙房】qúnfánɡ【зат】 қосымша. 

【裙服】qúnfú【зат】 белдемшелер. 

【 裙 裤 】 qúnkù 【 зат 】  алдынан 

белдемше, артынан шалбар болып 

келетін киім. 

【裙子】qún·zi【зат】 белдемше. 

群 qún① топтасу, жиналу：人 бір топ 

адам.② адамдар тобы：超～ адамдар 

тобын қуып жету. ③  тобыр ：～峰 

түйелер тобыры.④ ： топ一～孩子 бір 

топ бала.⑤(Qún)【зат】адамның есімі. 

【 群 策 群 力 】 qúncèqúnlì бірлескен 
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күшпен. 

【群唱】qúnchànɡ【зат】 (музыкалық) 

хор. 

【群岛】 qúndǎo【 зат】  архипелаг 

(аралдар тобы). 

【群芳】qúnfānɡ【зат】  әсем гүлдер 

мен сұлу қыздар ：сұлулық үшін күрес. 

【 群 婚 】 qúnhūn 【 зат 】  бірнеше 

адамның некеге тұруы. 

【群集】 qúnjí 【 ет. 】  шоғырлану, 

топтасу：人们～在广场上  адамдар 

орталық алаңға жиналды. 

【群居】 qúnjū 【 ет. 】①  тобырға 

жиналу ：～穴处  тобырмен үңгірді 

мекен ету. ② 〈 书 〉  көп адамның 

жиналуы：～终日 күні бойы көп адам 

жиналды. 

【群龙无首】qúnlónɡwúshǒu басшысыз 

топ. 

【群落】qúnluò【 зат】①  бірлестік, 

формация.② биоценоз. 

【群氓】qúnménɡ〈书〉【зат】 бұқара 

халық. 

【群魔乱舞】qúnmóluànwǔ бағынбай 

кету, өз бетімен әрекет ету. 

【 群 殴 】 qún’ōu 【 ет. 】  бірлесіп 

тәртіпсіздіктер орнату. 

【群起】 qúnqǐ【 ет.】  көп адамның 

көтеріліске шығуы ： адамдар 

көтеріліске шығып жауап қайтарды. 

【群轻 折轴】 qúnqīnɡzhézhóu «көп 

түкірсе көл». 

【群情】qúnqínɡ【 зат】  көршіліктің 

көңіл күйі ： ～ 欢 洽  көпшіліктің 

көтеріңкі көңіл күйі. 

【 群 山 】 qúnshān 【 зат 】  таулы 

шатқал ： ～ 环 抱  тау шатқалының 

қоршауы. 

【群体】qúntǐ【зат】① (биологиялық) 

популяция. ②  масса, жинтық, 

қоғамдық：英雄～ қоғам қайраткері. 

【 群 威 群 胆 】 qúnwēiqúndǎn 

бүкілхалықтық ерлік. 

【群舞】qúnwǔ【зат】 ұжымдық би. 

【群星】qúnxīnɡ【зат】① жұлдыздар 

шоғырлануы ： ～ 闪 烁  жұлдыздар 

жарқырауы.② жұлдыз (атақты адам)：|

晚会现场～云集  салтанатты кешке 

көптеген жұлдыздар келді. 

【群雄】qúnxiónɡ【зат】① жауынгер 

ерлер ：～割据  жауынгер ерлер өз 

биліктерін орнатты. ② 

қаһармандар ： ～ 聚 会  халық 

қаһармандар жиналысы. 

【群言堂】qúnyántánɡ【зат】  мәселе 

шешудегі демократизм. 

【 群 英 】 qúnyīnɡ 【 зат 】  қоғам 

қайраткерлеру, дарынды тұлғалар：～

会 дарынды тұлғалар жиналысы. 

【群英会】 qúnyīnɡhuì【 зат】  еңбек 

ерлер мүшәйрасы. 

【群众】 qúnzhònɡ【 зат】①  халық 

саны, бұқара халық：～大会  үлкен 

халық жиналысы. ②  адам, тұлға. ③ 

партия мүшелігіне кірмейтін адам. 

【群众路线】qúnzhònɡlùxiàn (саясат) 

халықпен теңелу сызығы. 

【 群 众 运 动 】 qúnzhònɡyùndònɡ 

бүкілхалықтық қозғалыс. 

【群众组织】qúnzhònɡzǔzhī халықтық 

ұйым. 

麇 qún〈书〉  бұғы тұқымдас мүйізді 

жануар. 

【麇集】qúnjí〈书〉【ет.】 ұжымдасу, 

жиналу. 

 

R 

 

rán 

蚺 rán ［ 蚺 蛇 ］ (ránshé) 【 зат 】 

жыланның бір түрі (питон). 

然 rán ① мақұлдауды білдіреді：不以

为～ дұрыс деп санамайды.②〈书〉

【ес.】  сол сияқты, осылай：不尽～ 

толығымен солай емес. ③ 〈 书 〉

【жал.】 «дегенмен, алайда»：此事虽

小，～亦不可忽视  бұл іс маңызсыз, 

дегенмен оны қарастырмай қалдыруға 

болмайды.④（Rán）【зат】 фамилияға 

қолданылады. 

【 然 而 】 rán’ér 【 жал. 】  «бірақ, 

дегенмен»：他虽然失败了很多次，～

并 不 灰 心  ол көп рет жеңіліске 

ұшырады, бірақ салы сүға кеткен жоқ. 

【 然 后 】 ránhòu 【 жал. 】  «содан 

кейін»：学～知不足 оқу үрдісі. 

【然诺】ránnuò〈书〉【ет.】 келісім：

重～ әрең келісу. 

【然则】 ránzé〈书〉【жал.】  «солай 

болса»：～如之何而可? Солай болса 

енді не істейміз? 

髯 rán сақал мұрт：白发苍～ сақал 

мұрты ағарған. 

【髯口 】 rán·kou 【 зат 】  гриммде 

қолданылатын жасанды сақал мен мұрт. 

燃 rán【ет.】① жану, өртену：篝火～

起来了 дала от жағып келу.②  өртеу, 

жағу：～灯 шам жағу. 

【燃点】1rándiǎn【ет.】 жағу：～灯火 

шам жағу. 

【燃点】2rándiǎn【зат】 (физикалық) 

өртену нүктесу. 

【 燃 放 】 ránfànɡ 【 ет. 】  өртеу, 

жандыру：～烟火 от жағу. 

【燃料】ránliào【зат】 жанармай, отын. 

【燃眉之急】rán méi zhī jí өте шұғыл 

әрі қауіпті жағдай. 

【燃煤】ránméi【зат】 көмір жағу. 

【燃气】ránqì【зат】 газ. 

【燃气轮机】ránqì-lúnjī  газ турбинасы. 

【燃情】 ránqínɡ【 сын】  сезімдер, 

эмоцияның көтерілуі, жануы. 

【燃烧】 ránshāo【 ет.】①  жану.② 

өртену：怒火在胸中～ ашудан өртену. 

【燃烧弹】ránshāodàn【зат】 жанғыш 

атылғыш бомба. 

【 燃 烧 瓶 】 ránshāopínɡ 【 зат 】 

жарылғыш граната. 

【燃油】rányóu【зат】 жанармай：保

证～供应 жанармаймен қамтамасыз ету. 

 

rǎn 

冉 rǎn【зат】адамның есімі. 

【冉冉】rǎnrǎn〈书〉①【сын】(毛、

枝条等 )柔软下垂的样子 .②【 үс.】 

асықпай, жай қимылдау：月亮～上升 

ай жайлап ктерілді. 

染 rǎn ①【ет.】 түске боялу.②【ет.】 

кірлену ： ～ 上 一 身 恶 习 жаман 

қылықтармен былғану. ③ （ Rǎn ）

【зат】фамилияға қолданылады. 

【 染 病 】 rǎn bìnɡ 【 ет. 】  ауру 

жұқтыру ： ～ 在 床  ауру жұқтырып 

төсек тартып жатып қалу. 

【染坊】 rǎnfánɡ【 зат】  шеберхана, 

бояйтын жер. 

【染缸】rǎnɡānɡ【зат】 бояу күбісі. 

【染料】rǎnliào【зат】 бояғыш заттар. 

【染色】rǎnsè【ет.】① бояғыш зат.② 

бояу. 

【染色体】 rǎnsètǐ【 зат】  (биология) 

хромосома. 

【染指】 rǎnzhǐ【ет.】 жағымысз іске 

араласу. 

 

rānɡ 

嚷 rānɡ义同“嚷”(rǎnɡ) шулау, ұрысу. 

【嚷嚷】 rānɡ·rɑnɡ〈口〉【 ет.】① 

айқай шығару：别～，人家还在休息 

айқайлама! Үйде тыныштық сақталсын.

②тарату, жаю：这事～出去，对准都不

好  бұл істің жайылып кетуі 

жақсылыққа апармайды. 

 

 

ránɡ 

勷 ránɡ көмектесу. 

蘘 ránɡ ［ 蘘 荷 ］ (ránɡhé) 【 зат 】 

(ботаникалық) құсықшөп. 

瀼 Ránɡ таңғы шық. 

【瀼瀼】ránɡránɡ〈书〉【сын】 таңғы 

шықтың көп болуы. 

禳 ránɡ 〈 书 〉 жамандықтың бетін 

қайтару ： ～ 灾  табиғат апатын 

болмауды тілеу. 

【禳解】ránɡjiě〈书〉【ет.】 дұға оқу, 

сыйыну. 

穰 ránɡ ① 〈 方 〉【 зат 】  өсімдік 

сабағы：～草 қамыс сабағы.② бақша 

жидектерінің жұмсағы. 

【穰穰】 ránɡránɡ〈书〉【 сын】  бай 

өнім. 

瓤 ránɡ ① (～儿 )【 зат】  жемістің 

жұмсағы ： 橘 子 ～ 儿  мандариннің 

жұмсағы. ② ( ～儿 ) 【 зат 】  қабық, 



612 

 

қабыршақ：秫秸～  сарго сабағының 

қабығы.③〈方〉【сын】 нашар：你赶

车的技术真不～  сенің делбешіңнің 

жүргізу техникасы жалпы жаман емес. 

【 瓤 子 】 ránɡ·zi 【 зат 】 ①  жеміс 

жидектің ішіндегі жұмсағы.② ішіндегі 

жұмсақ：表～ жұмсағын шығару. 

 

rǎnɡ 

壤 rǎnɡ ① жер , топырақ：沃～ жер 

жырту.②〈书〉жер, территория：霄～

аспан территориясы. ③ аймақ ：接～
аймақты иелену. 

【 壤 土 】 rǎnɡtǔ 【 зат 】 ①  сазды 

топырақ.②〈书〉аумақ, территория. 

攘③ rǎnɡ〈书〉① бас тарту, итеру, 

жолатпау：～除|～外 сырттан жолатпау.

② ұрлау, тартып алу：～夺  күшпен 

тартып алу. ③ жеңін түріп ： ～ 臂

білекке дейін жеңін түріп.④шатастыру. 

【攘臂】rǎnɡbì〈书〉【ет.】  бір іске 

талпынып кірісу ：～高呼  серпіліп 

жариялау. 

【 攘 除 】 rǎnɡchú 〈 书 〉【 ет. 】 

қабылдамау, жоққа шығару：～奸邪 

зұлымдықтан бас тарту. 

【 攘 夺 】 rǎnɡduó 〈 书 〉【 ет. 】

тонау：～政权  саяси билікі күшпен  

тартып алу. 

【 攘 攘 】 rǎnɡrǎnɡ 〈 书 〉【 сын 】 

жүйесіз. 

嚷 rǎnɡ 【ет.】①айқайлау：别～了，

人家都睡觉了 айқайлама, үйдегілердің 

барлығы ұйықтап жатыр. ② 〈 口 〉

ұрысу, шулау：～也没用，还是另想别

的 办 法 吧  ұрыспа, басқа амалын 

қарастыру керек.③ кінә тағу：这事让

妈妈知道了又该～我了  бұны білсе 

мама мені кінәлі деп ойлайды. 

 

 

rànɡ 

 

让 rànɡ ①【ет.】 жол беру：弟弟小，

哥哥～着他点儿 інілер өмір бойы үлкен 

ағасына жол беріп өтеді. ② 【 ет. 】 

ұсыныс жасау：～茶  шай ұсыну.③

【ет.】 бір затты біреуге беру.④【ет.】 

мәжбүрлеу：谁～你来的 ? Кім сені 

келуге мәжбүрледі?. ⑤ 【 ет. 】 

жасырыну：请～开点儿  мына дақты 

жасыра тұрыңызшы.⑥（Rànɡ）【зат】
фамилияға қолданылады. 

【让利】rànɡ lì【ет.】 жол беру：～销

售 сауда саттыққа жол беру. 

【让零】rànɡ línɡ【ет.】 жол беру：出

租车司机主【ет.】给乘客～таксидің 

жүргізушісі жолаушыға өзі жол берді. 

【让路】rànɡ lù【ет.】 жүретін жолды 

босату. 

【让位】rànɡ wèi【ет.】① қызметтік 

орнын босатып беру ： 老 干 部 主

【 ет.】～，退居二线  ескі кадрлық 

қызметкерлер өз еркімен орындарын 

босатты.②〈方〉отыратын орын беру. 

【让贤】 rànɡ xián【 ет.】  қызметін 

жақсы жұмысшыларға босату：退位～ 

жоғары шенді адамның қызметін 

босатуы. 

【让座】rànɡ zuò(～儿)【ет.】① орын 

босатып беру：电车上青年人都给老年

人 ～ трамвайда отырған жастар 

қарияларға орын берді. ②  отыруға 

шақыру：主人～又让茶，十分热情 үй 

егесі қонақтарды отыруға шақырып 

шай берді. 

瀼 rànɡ 瀼渡河 (Rànɡdù Hé) өзеннің 

атауы. 

 

ráo 

荛 ráo①〈书〉отын.②（Ráo）【зат】
фамилияға қолданылады. 

饶 ráo ①  бай, мол：～有风趣 аса 

қызық. ② 【 ет. 】  үстінен қосып 

беру ： ～ 头  қалдық. ③ 【 ет. 】 

кешіру：～他这一回  бір ретке оны 

кешірейік.④〈口〉【жал.】  дегенмен, 

оған қарамастан. ⑤ (Ráo) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【饶命】ráo mìnɡ【ет.】 рақым ету. 

【 饶 舌 】 ráoshé 【 ет. 】  әңгімеге 

араласу：对这个问题我不想多～ мен 

бұл мәселеге араласқым келмейді. 

【饶恕】ráoshù【ет.】 кешіру. 

【饶头】ráo·tou〈口〉【зат】 қосымша, 

қалдық：这个小的是个～  кішкентай 

қалдық қалды. 

桡 ráo〈书〉 ескек. 

【桡骨】 ráoɡǔ【 зат】  сәулелі ойын 

тасы. 

rǎo 

扰 rǎo ① мазалау, шу шығару ： 干 

мазалау.②〈书〉 хаос, былық, шатақ：

纷～ топтық былық шығару.③【ет.】 

сыпайылық таныту：我～了他一顿饭 

мен оның әзірлеген асын мақтадым. 

【扰动】 rǎodònɡ【 ет.】①  толқыту, 

қобалжыту：明朝末年，农民纷纷起

义，～及于全国 Мин дәуірінің соңғы 

жылдары шаруалар арасында толқулар 

болып бүкіл мемлекет қобалжуда 

болды.② толқулар, тәртіпсіздік. 

【扰乱】 rǎoluàn【 ет.】  тәртіп бұзу, 

кедергі жасау ： ～ 治 安  қоғамдық 

тәртәпті бұзу. 

【扰民】 rǎo mín【ет.】  тұрғындарға 

кедергі келтіру：噪声～ шу кедергілері. 

【扰攘】rǎorǎnɡ〈书〉【сын】  тәртіп 

бұзу, былық шығару：干戈～  әскери 

былықтар. 

【 扰 扰 】 rǎorǎo 〈 书 〉【 сын 】 

шашырыңқы. 

 

rào 

绕 rào【ет.】 ① орау：～线 жіп орау.②

айналдыру：运【 ет.】员～场一周

спортшы алаңды айналып жүгірді.③ 

байлау：一些问题～在他的脑子里 

оның басында бір шимақталған мәселе 

туды. ⑤（ Rào ）【 зат 】  фамилияға 

қолданылады. 

【绕脖子】ràobó·zi〈方〉тура айтпау, 

айналшықтап жүру. 

【绕道】rào dào(～儿)【ет.】 айналып 

жүру ： ～ 而 行  айналмалы жолмен 

жүру . 

【绕口令】 ràokǒulìnɡ(～儿 )【 зат】 

жаңылтпаш. 

【绕圈子】ràoquān·zi① қисық, бұлтақ 

жолмен жүру.②  тіке айтпау：有话直

说 ， 别 ～  айналшықтамай 

айтатыныңды тіке айт. 

【绕弯儿】 rào wānr【ет.】①〈方〉

серуендеу：他刚吃完饭，在院子里～ 

ол жаңа ғана тамақтанып алып енді есік 

аолында серуендеп жүр. ② 

қиылыстармен жүру. 

【 绕 弯 子 】 ràowān·zi айналып 

серуендеу. 

【 绕 远 儿 】 rào yuǎnr ① 【 сын 】 

айналма жол：这条路很好走，可就是

太～ бұл жол өте қолайлы, бірақ тым 

айналып кеткен. ②【 ет. 】  айналма 

жолмен жүру：我宁可绕点远儿也不翻

山  тауға тірелгенше мен айналма 

жолмен барғаным артық. 

【绕组】ràozǔ【зат】орам. 

【 绕 嘴 】 ràozuǐ 【 сын 】  айтылуы 

қиын ：这话 说起来 ～  бұны айту 

қиынға соғады. 

rě 

 

喏 rě келісу, мақұлдау. 

惹 rě【ет.】 ① еліктіру, шақыру：～祸 

жамандық шақыру. ②  серіктесті 

шақыру, тиісу：这人脾气大，不好～ 

бұл адамның мінезі жаман, оған 

тиісудің керегі жоқ. ③  жек көрініш 

немесе жақсы сезімдер туғызу：～人注

意  адамдар арасында жек көрініш 

немесе жағымды сезім тудыру. 

【惹草拈花】rě cǎo niān huā әйелдерді 

еліктіру, махаббат ойындары. 

【惹火烧身】 rě huǒ shāo shēn өз 

басына бәле тілеп алу. 

【 惹 祸 】 rě huò 【 ет. 】  өзіне ор 

қазу：～招灾 өз басына қайғы табу. 

【 惹 乱 子 】 rěluàn·zi өз еркімен 

жамандыққа тап болу. 

【 惹 气 】 rě qì 【 ет. 】  жындану, 

қапалану：犯不上为这点儿事情～ 

осындай болмайтын нәрсе үшін 

қапаланудың қажеті жоқ. 

【惹事】 rě shì【 ет.】  машақаттану, 

қиыншылықтар тудыру：你别给我～ 
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менің басыма қиыншылықтар тудырма. 

【惹是非】rěshì·fēi жамандыққа ұрыну. 

【惹是生非】rěshìshēnɡfēi бүлдіру. 

【惹眼】 rěyǎn【сын】  назар аудару, 

көзге түсу. 

 

 

rè 

 

热 rè ①【 зат】  жылу, жылулық.②

【 сын】  ыстық：～水  ыстық су.③

【 ет.】  жылыту, ысыту：～一～饭 

тамақ жылыту. ④   температура. ⑤ 

ыстық сезім, махаббат：～爱  жақсы 

көру.⑥ қызғану, көре алмаушылық：～

衷 жан тәнімен көре алмау.⑦сәулелену, 

сәуле шығару ： ～ 原 子  ядролық 

сәулелену.⑧（Rè）【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【热爱】 rè’ài【 ет.】  қатты жақсы 

көру：～祖国 отанын сүю. 

【 热 播 】 rèbō 【 ет. 】  арнада жиі 

көрсету. 

【热层】rècénɡ【зат】 термосфера. 

【 热 肠 】 rèchánɡ 【 зат 】 

мейірімділік：～人 мейірімді адам. 

【热潮】rècháo【зат】 өрге басу：掀

起植树造林～ тоғайлардың жоғары 

отырғызылуы. 

【 热 炒 】 -1 rèchǎo 【 зат 】  майғв 

қуырылған тағам. 

【热炒】-2 rèchǎo【ет.】 қуыру. 

【热忱】rèchén【зат】 ыстық лебіз：

爱国～ елін қатты жақсы көру. 

【 热 诚 】 rèchénɡ 【 сын 】  адал, 

ақкөңіл：～地欢迎  шын көңілімен 

қарсы алу. 

【热处理】 rèchǔlǐ【ет.】  термиялық 

өңдеу. 

【热传导】 rèchuándǎo【 зат】  жылу 

өткізгіштік. 

【热带】 rèdài 【 зат 】  тропикалық 

белдеу. 

【热带鱼】rèdàiyú【зат】 тропикалық 

белдеуді мекен ететін балықтар түрі. 

【热带雨林】 rèdài yǔlín тропикалық 

ылғалды ормандар. 

【 热 岛 效 应 】 rèdǎoxiàoyìnɡ жылу 

күмбез эффектісі. 

【 热 点 】 rèdiǎn 【 зат 】  «ыстық 

нүкте»：古都西安成为旅游的～ көне 

астан Сиянь қаласы туризмнің ысты 

нүктесіне айналды. 

【 热 电 厂 】 rèdiànchǎnɡ 【 зат 】 

жылуэлектростанциясы. 

【热度】rèdù【зат】① температура：

物体燃烧需要一定的～ дене қызу үшін 

әрине тиісті температура қажет. ② 

дененің қалыпты температурасы：打了

一针，～已经退了 дене қызуы қайтып 

жатыр.③ ынта, құлшыныс. 

【热风】rèfēnɡ【зат】 жылы ауа. 

【 热 敷 】 rèfū 【 ет. 】  қыздыратын 

компресс. 

【热辐射】 rèfúshè【 зат】  жылулық 

сәулелену. 

【 热 狗 】 rèɡǒu 【 зат 】  хот дог 

(бутерброд түрі). 

【热购】rèɡòu【ет.】 сатылым：～应

季服装 киімдер сатылымы. 

【热管】rèɡuǎn【зат】 жылу өткізетін 

құбыр. 

【热函】 rèhán【 зат】  жалпы орта 

жылу. 

【 热 核 反 应 】 rèhé-fǎnyìnɡ термо 

ядролық реакция. 

【热核武器】rèhé-wǔqì термоядролық 

қару. 

【热烘烘】rèhōnɡhōnɡ (～的)【сын】 

алау, лапылдау, жану：炉火很旺，屋子

里 ～ 的  ошақтағы от лапылдап 

жанғаннан үйдің іші ысып тұр. 

【热乎】（热呼）rè·hu【сын】 ыстық

（rè·huo）. 

【热乎乎】 ( 热呼呼 )rèhūhū( ～的 )

【сын】 ыстық, жүрекке ыстық. 

【热火】 rè·huo【 сын】①ыстық.② 

жылы лебіз：两个人谈得很～ екі адам 

жылы аңгімелесіп отырды. 

【热火朝天】rèhuǒcháotiān күш қуаты, 

ынтасы тасып тұр. 

【热和】 rè·huo【 сын 】①  ыстық, 

жылы：锅里的粥还挺～  табақтың 

ішіндегі сұйықтық қайнап жатыр. ② 

жылы шырайлы：同志们一见面就这

么～  пікірлсе адамдар бірден жылы 

шырайлы көрінеді. 

【热货】rèhuò【зат】 өтімді тауар. 

【 热 机 】 rèjī 【 зат 】  жылулық 

қозғаушы. 

【热加工】 rèjiāɡōnɡ【 ет.】  ыстық 

өңдеуден өткізу. 

【热键】rèjiàn【зат】 ыстық пернелер. 

【 热 辣 】 rèlà 【 сын 】  ыстық, 

қоздырғыш ：～的劲舞  құмартқыш 

(оттай күйдіретін) би. 

【热辣辣】 rèlàlà(～的 )【 сын】状 

жандыратын. күйдіретін ：太阳晒得

人～的  адамды жандыратын Күннің 

ыстығы. 

【热浪】rèlànɡ【зат】① ыстық леп.② 

оттай ыстық жағдай：商品生产的～越

来越高 тауар өндіру біртебірте қызып 

келеді.③ жылулық толқындар. 

【热泪】rèlèi【зат】 көз жасы：～盈

眶 көзі жасқа толу. 

【热力】rèlì【зат】 жылу күші. 

【 热 力 学 温 标 】 rèlìxuéwēnbiāo 

термодинамикалық температура 

шкаласы. 

【 热 恋 】 rèliàn 【 ет. 】 ①  қатты 

құмартып ғашық болу：这对青年男女

正在～ мына жігіт пен қыз жұбы бір 

бірін құмартып сүйген шақта.② нәзік 

махаббат сезімі：～故土 Отанға деген 

нәзік сезім. 

【热量】rèliànɡ【зат】 жылу мөлшері 

(физика). 

【热烈】rèliè【сын】 ыстық：气氛～ 

шырайлы ахуал, ～的掌声  ду қол 

шапалақ. 

【热流】rèliú【зат】①指激【ет.】振

奋的感受：读了由各地寄来的慰问信，

不由得一股～传遍全身 .②  көпшілік 

құлшынысы. 

【热卖】rèmài【ет.】 тауардың жақсы 

өтуі. 

【热门】 rèmén(～儿 )【 зат】  өтімді 

тауар ：～货  жақсы бағамен өтетін 

тауар. 

【热门货】 rèménhuò【 зат】  өтімді 

тауар. 

【热闹】 rè·nɑo ①【 сын 】  шулы, 

жанданған：～的大街 жанданған көше.

②【ет.】  көңіл көтеру：到了节日大

家～～吧 ! Мейрам келгенде барлығы 

көңіл көтереді.  

【 热 能 】 rènénɡ 【 зат 】  жылу 

энергиясы. 

【 热 膨 胀 】 rèpénɡzhànɡ 【 зат 】 

жылулық ұлғаю. 

【热平衡】 rèpínɡhénɡ【 зат】  жылу 

тепе теңдігі. 

【 热 气 】 rèqì 【 зат 】  ыстық ауа 

райы：～腾腾 ыстықтың көтерілуі. 

【 热 切 】 rèqiè 【 сын 】  жалынды, 

алаулы：～的愿望 асқақ арман. 

【 热 情 】 rèqínɡ ① 【 зат 】  ынта, 

құлшыныс ：工作～ ынтамен жұмыс 

істеу. ② 【 сын 】  шын жүректен, 

ықыласпен：～服务  бар ықыласпен 

қызмет ету. 

【热容量】 rèrónɡliànɡ【 зат】  жылу 

көлемі. 

【 热 身 】 rè shēn 【 ет. 】  жаттығу 

жасау：～训练 жаттықтыру. 

【 热 水 袋 】 rèshuǐdài 【 зат 】 

(медициналық) рәзеңке жылытқыш. 

【热水瓶】 rèshuǐpínɡ【зат】 термос. 

【热水器】rèshuǐqì【зат】 бойлер (су 

жылытқыш). 

【 热 腾 腾 】 rèténɡténɡ бұрқылдап 

қайнау, буы шығып пісу. 

【热天】rètiān【зат】 ыстық күн (ауа 

райы)：一到～，他这病就好了 күн 

ысығалы оның ауруы бірден қайтып 

кетті. 

【热土】rètǔ【зат】 туған жер：～难

离 туған жермен айырылысу қиын. 

【 热 望 】 rèwànɡ ① 【 ет. 】  

үміттену：～的目光 үміттеніп қарау.②

【 зат】   қалау, аңсау：满怀～  жан 

тәнімен қалау. 

【热污染】 rèwūrǎn【 зат】  жылулық 

ластану. 
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【热舞】rèwǔ【зат】 құмартатын би：

演唱会以～开场  концерт құмартатын 

биден басталды. 

【热线】 rèxiàn【 зат】①  жылулық 

инрақызыл сәулелер.② жанданған жол 

бағыты：旅游～  жанданған бағытта 

саяхаттау. 

【热销】rèxiāo【ет.】 қиын табылатын 

тауар (дефицитті) ： ～ 书  қиын 

табылатын кітап. 

【热孝】 rèxiào【 зат】  қаралы киім 

(траур). 

【热效率】  rèxiàolǜ【зат】  (физика) 

жылулық ПӘК. 

【热效应】 rèxiàoyìnɡ【зат】 жылулық 

эффектісі. 

【 热 心 】 rèxīn 【 сын 】  ынта, 

құлшыныс：～人 адамның ынтасы. 

【热心肠】 rèxīnchánɡ (～儿)【зат】 

жылы шырайлы, бауырмал, ақкөңіл：

她有一【үс.】～ ол жылы шырайлы. 

【 热 学 】 rèxué 【 зат 】  (ғылым) 

термология. 

【热血】rèxuè【зат】 қызу қанды：～

男儿 қызу қанды жігіт. 

【热血沸腾】 rèxuèfèiténɡ құлшыну, 

жын жүректен ынталану. 

【热压釜】 rèyāfǔ【зат】  (физикалық 

техника) автоклав. 

【热饮】 rèyǐn【 зат】  ыстық күйде 

ішілетін сусындар (шай, кофе). 

【热源】rèyuán【зат】 жылу көзі. 

【热战】rèzhàn【зат】 қызу соғыс. 

【热障】 rèzhànɡ 【 зат 】  жылулық 

тосқауыл. 

【热衷】（热中） rèzhōnɡ【 ет.】① 

үлкен қызығушылық таныту ： ～

【зат】利  атақ пен даңққа қызығу.② 

құмарту：～于滑冰 коньки тебуді ұнату. 

 

rén 

人 rén【зат】① адам, кісі, пенде, тұлға, 

адамдар：男～еркек, 女～ әйел, ～们 

адамдар.②  әркім: ～所共知  бәріне 

мәлім.③  үлкен, есейген адам：长大

成～ есею.④ адам：工～ жұмысшы.⑤ 

өзге адамдар.⑥  адамдық қасиеттер：

丢～  адамдық қасиеттерден арылу.⑦ 

өзін өзі сезіну：这两天～不大舒服 

соңғы екі күнде өзімді жақсы сезініп 

жүрдім.⑧ дарын, икем, ептілік：我们

这 里 正 缺 ～ бұған біздің икеміміз 

жетпей жатыр.⑨（Rén）адамның тегі. 

【人才】（人材） réncái【 зат】① 

дарынды адам ： ～ 难 得  ерекше 

дарынды адам.②〈口〉сүйкімді. 

【 人 潮 】 réncháo 【 зат 】  адамдар 

қауымы. 

【人称】 rénchēnɡ【 зат】  есімдіктің 

жақтары (бірінші жақ, екінші жақ т.б.). 

【 人 次 】 réncì 【 мөл. 】  адмдар 

арасында, халық ішінде. 

【人大】rèndà【зат】  Бүкілқытайлық 

халық өкілдер жиналысы. 

【 人 道 】 1rèndào ① 【 зат 】 

адамгершілік.②тәрбиелік, көргендік.③
адамның мінез құлқы.  

【人道】2rèndào【ет.】 қарым қатынас 

орнату. 

【人道主义】réndàozhǔyì гуманизм. 

【人地生疏】réndìshēnɡshū таныс емес, 

жаңаға тап болу. 

【人丁】réndīnɡ【зат】① жасы үлкен 

адам.②  халық, тұрғындар：～兴旺 

үлкен отбасы. 

【人定胜天】 réndìnɡshènɡtiā адам өз 

тағдырының егесі. 

【人犯】rènfàn【зат】 қылмыскер：一

干～қылмысқа қатысты адамдар. 

【人贩子】 rénfàn·zi 【 зат 】  адам 

сатумен айналысатындар. 

【人夫】 rènfū【зат】  қара жұмысты 

атқаратын адам. 

【 人 浮 于 事 】 rénfúyúshì 

жұмысшылардың жұмыстан да көп 

болуы. 

【人格】 rènɡé【 зат】①  тұлға, жеке 

қасиеттер, мінез.②  абырой：～高尚 

үлкен абырой.③ құқыққа ие болу：不

得 侵 犯 公 民 的 ～  тұлғаға қол 

сұғушылық құқықтың болмауы. 

【人格化】rénɡéhuà【ет.】 дербестену, 

адами қасиеттерге иелену. 

【人格权】 rénɡéquán【 зат】  жеке 

меншік құқығы. 

【人工】 rénɡōnɡ①【сын】  жасанды 

түрде：～湖  жасанды көл.②【 зат】 

адам еңбегі ：～操作  ауыр жұмыс 

атқару.③【зат】 жұмыс күші：修建这

条水渠需用很多～ мына каналды бітіру 

үшін көп жұмыс күші қажет. 

【人工呼吸】 rénɡōnɡhūxī жасанды 

түрде тыныс алу. 

【人工湖】rénɡōnɡhú【зат】 жасанды 

су қоймасы. 

【人工降水】rénɡōnɡjiànɡshuǐ жасанды 

түрде жауын шашын шақырту. 

【人工流产】rénɡōnɡliúchǎn (медцина) 

ана жатырындағы баланы алып тастау 

(аборт). 

【人工授精】rénɡōnɡshòujīnɡ жасанды 

ұрықтандыру. 

【人工智能】rénɡōnɡzhìnénɡ жасанды 

ақыл ой. 

【人海】 rénhǎi【 зат】①  өте көп 

адам：人山～ «ине қадайтын жер жоқ».

②〈书〉қоғамдық：～沧桑. 

【 人 和 】 rènhé 【 зат 】  адамдар 

берекесі ： ～ 百 事 兴  адамдардың 

бірлесіп жұмыстары жақсы жүреді. 

【人寰】rènhuán〈书〉【зат】адамдар 

арасында, жұрт ішінде. 

【 人 祸 】 rènhuò 【 зат 】  жасанды 

жолмен шаырылған апаттар. 

【人机界面】rén-jījièmiàn робот. 

【 人 际 】 rènjì 【 сын 】  адамдар 

арасындағы ： ～ 关 系  адамдар 

арасындағы қатынастар. 

【人迹】rènjì【зат】 адамның ізі. 

【人家】rènjiā(～儿)【зат】① тұрғын 

үй：这个村子有百十户～бұл ауылда 

жүзден астам тұрғын үйлер бар. ②

отбасы：勤俭～ еңбекқор отбасы.③ 

аттастыру：她已经有了～儿了  ол 

аттастырылып қойған. 

【人家】rèn·jiɑ.① бөтен адам：～都不

怕，就你怕 басқалар қорықпайды, тек 

сен ғана қорқып тұрсын. ② олар, 

басқалар：你把东西快给～送回去吧 

қолыңдағы затты дереу оларға беріп 

көзіңді құрт!.③  мен, біз：原来是你

呀，差点没把～吓死 !басынан ақ сен 

бізден қорыққан жоқсың. 

【 人 间 】 rènjiān 【 зат 】  адамдар 

әлемі：～乐园 адамдардың жұмағы. 

【人杰】 rènjié〈书〉【 зат】  әйгілі 

тұлға. 

【 人 杰 地 灵 】 rénjiédìlínɡ батырлар 

арқасында атақты жерлер. 

【 人 精 】 rènjīnɡ 【 зат 】 ① ерекше 

ақылды бала.② шәует. 

【人居】rénjū【сын】 тұрғын үй：～

环境 тұрғын үй жағдайы. 

【人均】 rénjūn【 ет.】  жан санына 

шаққанда. 

【 人 口 】 rénkǒu 【 зат 】 ①  халық 

саны：～普查 халық санағы.② отбасы 

мүшелері：他们家～不多  олардың 

отбасында адам көп емес.③адамдар. 

【人口学】rénkǒuxué【зат】 (ғылым) 

демография. 

【人困马乏】rénkùnmǎfá қатты шаршау. 

【人来疯】rénláifēnɡ басқаның көзінше 

еркелеу. 

【人老珠黄】rénlǎozhūhuánɡ кәрі қыз. 

【人类】rénlèi【зат】 адамзат：～社会 

адамзат қоғамы. 

【 人 类 学 】 rénlèixué 【 зат 】 

анропология. 

【 人 力 】 rénlì 【 зат 】  адам 

ресурстары：用机械【ес.】替～адам 

күшінің орнына машиналарды қолдану. 

【 人 力 车 】 rénlìchē 【 зат 】  арба 

(адамның қол арбасы). 

【人流】1rénliú【зат】 бұқара халық：

不 尽 的 ～ 涌 向 广 场  қарапайым 

халықтың алаңға лық толуы. 

【人伦】rénlún【зат】 (ғылым) этика 

эстетика. 

【人马】 rénmǎ【 зат】①  әскер：全

部～安然渡过了长江  бүкіл әскер 

Янцзы өзенінен тыныш өтіті. ② 

адамдар, жұрт. 

【人马座】rénmǎzuò【зат】 (жұлдыз) 
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Мерген. 

【人脉】rénmài【зат】  адами қарым 

қатынастар. 

【人们】rén·men【зат】 халық：天冷

了，～都穿上了冬装  күн суытып 

адамдардың барлығы қалың киіне 

бастады. 

【 人 面 兽 心 】 rénmiànshòuxīn адам 

кейпіндегі хайуан. 

【人民】rénmín【зат】 халық. 

【人民币】 rénmínbì 【 зат 】  ҚХР 

валютасы. 

【 人 民 【 ес. 】 表 大 会 】
rénmíndàibiǎodàh халық өкілдерінің 

жиналысы. 

【人民法院】rénmínfǎyuàn  халық соты. 

【人民公社】 rénmínɡōnɡshè  халық 

коммунасы. 

【 人 民 检 察 院 】 rénmínjiǎncháyuàn 

халық прокуратурасы. 

【人民警察】 rénmínjǐnɡchá халықтық 

полиция. 

【人民民主专政】rénmínmínzhǔzhuān-

zhènɡ халықтық демократиялық 

диктатурасы. 

【人民内部矛盾】 rénmínnèibùmáodù 

халық арасындағы келіспеушіліктер. 

【 人 民 陪 审 员 】 rénmínpéishěnyuán 

халықтық сот мүшесі. 

【人民团体】 rénmíntuántǐ халықтық 

ұйым. 

【 人 民 武 装 】 rénmínwǔzhuānɡ 

халықтық қарулы күштер. 

【 人 民 性 】 rénmínxìnɡ 【 зат 】 

халықтық, халыққа сай. 

【 人 民 战 争 】 rénmínzhànzhēnɡ 

халықтық соғыс. 

【人民政府】 rénmínzhènɡfǔ халық 

үкіметі. 

【人命】rénmìnɡ【зат】 адам өмірі：

一条～бір адам ғұмыры . 

【人莫予毒】 rénmòyúdú ешкімнен 

қорықпау, жазадан сескенбеу. 

【 人 品 】 rénpǐn 【 зат 】  адами 

қасиеттер ： ～ 高 尚 жоғари адами 

қасиеттер. 

【 人 气 】 rénqì 【 зат 】 ①  даңқ, 

әйгілілік：由于该影片获奖，扮演女主

角的演员～急升 басты рөлдегі актердің 

әйгілі болуының арқасында бұл 

кинофильм премияға ие болды. ②

〈方〉адамдық қасиеттер：这人好～ 

бұл кісінің мінезі жақсы. 

【人情】 rénqínɡ【 зат】①  адамның 

жан дүниесі.②жеке қатынастар：托～

жеке қарым қатынас орнату. ③

мейірімділік ： 做 个 ～ мейірімділік 

таныту.④сыйлық：送～сыйлық тарту 

ету. 

【人情世故】 rénqínɡshìɡùкүнделікті 

даналық：不懂～даналықты ұйғармау. 

【人情味】rénqínɡwèi  жанашырлық：

他 的 话 富 于 ～ оның айтқаны 

жанашырлық тудырады. 

【人权】rénquán【зат】 адам құқығы. 

【人群】rénqún【зат】 адам қоғамы：

他 在 ～ 里 挤 来 挤 去  ол қоғамнан 

ығыстырылды. 

【人儿】rènr【зат】① қуыршақ：捏了

一 个 泥 ～  бір қыштан жасалған 

қуыршақты қолға алу.②〈方〉  адам 

қылықтары：他～很不错  оның бұл 

әрекеті жаман емес. 

【人人】 rénrén【 зат】  әрбір адам, 

әркім ： 我 为～ ， ～为 我  «біріміз 

бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін». 

【人日】 rénrì【 зат】  бүкілхалықтық 

мереке. 

【人瑞】 rénruì【 зат】  үлгілі әйгілі 

адам：盛世～әлемге танымал адам. 

【 人 山 人 海 】 rénshānrénhǎi «ине 

шаншыр жер болмау», адамның 

көптігі：体育场上，观众～стадионда 

адмның көптігінен ине шанщыр жер 

болмады. 

【人蛇】rénshé〈方〉【зат】 жасырын 

иммигрант. 

【人身】 rénshēn 【 зат 】  адамның 

денесі：～攻击 адамға шабуылдау. 

【人身保险】 rénshēnbǎoxiǎn өмірді 

сақтандыру. 

【人身权】 rénshēnquán【 зат】  жеке 

құқық. 

【人身事故】 rénshēnshìɡù қайғылы 

оқиға. 

【 人 身 自 由 】 rénshēnzìyóu тұлға 

еркіндігі. 

【人参】rénshēn 【зат】 (ботаникалық) 

женьшень. 

【 人 生 】 rénshēnɡ 【 зат 】  адам 

ғұмыры ： ～ 大 事  бүкіл өмірдің 

маңызды ісі. 

【人生观】rénshēnɡɡuān【зат】 өмірге 

деген көзқарас. 

【 人 声 】 rénshēnɡ 【 зат 】  адам 

дауысы：～嘈杂 адамның шуы. 

【人声鼎沸】 rénshēnɡdǐnɡfèi ашулы 

дауыс. 

【 人 士 】 rénshì 【 зат 】  адамдар, 

қауым ： 各 界 ～ әр түрлі 

қоғамдастықтар. 

【 人 氏 】 rénshì 【 зат 】  адамның 

шыққан жері (туылған жері)：当地～
осы жерден шыққан. 

【人世】rénshì【зат】 адам әлемі. 

【人世间】 rénshìjiān 【 зат 】  осы 

өмірде. 

【人事】 rénshì 【 зат】①  адамдар 

жағдайы. ②  қызмет ： ～ 科  еңбек 

бөлінісі. ③  адам қарым 

қатынастары ： ～ 纠 纷  адамдар 

арасындағы қақтығыстар мен 

келіспеушілік.④事理人情 қарапайым 

заттар ： 不 懂 ～ ең қарапайымнан 

хабардар болмау. ⑤ мүмкін ： 尽 ～ 

қолдан келетіннің барлығын жасау.⑥

〈方〉 сый, тарту. 

【 人 手 】 rénshǒu 【 зат 】 жұмыс 

қолы ： ～ 不 足 жұмыс қолдарының 

жетіспеуі. 

【人寿保险】 rénshòubǎoxiǎn өмірін 

сақтандыру. 

【人寿年丰】rénshòuniánfēnɡ аман есен 

дәулетті болу. 

【人梯】réntī【зат】① адамдардың бір 

біріне ұласуы. ②  біреу үшін бір 

нәрседен бас тарту：甘当～өз еркімен 

біреу үшін тәуекелге бару. 

【人体】réntǐ【зат】 адам денесі：～

生理学 адам физиологиясы. 

【人同此心，心同此理】 rén tónɡ cǐ 

xīn，xīn tónɡ cǐ lǐ  барлығының ойы бір 

жерден шығу. 

【人头】réntóu【зат】①адамның бас 

мүшесі. ② адам саны ： ～ 税 жан 

басының салығы.③(～儿) адамдардың 

өзара қатынасы.④ (～儿) 〈方〉адам 

бойындағы қасиеттер. 

【人望】rénwànɡ【зат】атақ абырой：

素有～абыройға ие болу. 

【 人 微 言 轻 】 rén wēi yán qīnɡ 

еленбейтін адам. 

【 人 为 】 rénwéi 【 ет. 】  қолдан 

жасанды：事在～жасанды әрекет. 

【人为刀俎，我为鱼肉】 rén wéi dāo 

zǔ,wǒ wéi yú ròu тағдыры басқаларға 

теуелді болу. 

【 人 文 】 rénwén 【 зат 】 ① 

гуманитарлық：～科学  гуманитарлық 

ғылым.② гуманизм, адамгершілік：～

精神 адамгершілік қасиет. 

【 人 文 精 神 】 rénwénjīnɡshén 

адамгершілік. 

【 人 文 科 学 】 rénwénkēxué 

гуманитарлық ғылым. 

【人文主义】rénwénzhǔy гуманизм. 

【人物】 rénwù【 зат】①  тұлға：英

雄～ қаһарман.② арнайы тұлға：别看

他才二十几岁，在村里也是个～ оның 

жасы жиырмада екеніне қарамастан, ол 

ауылда арнайы тұлғалардың бірі болып 

табылады.③ өнерлі адам. 

【人像】rénxiànɡ【зат】 адам портреті 

немесе мүсіні. 

【人心】rénxīn【зат】① адам рухы：

振 奋 ～ халық рухын көтеру. ②  ар 

ұят：～不古 ар ұятқа жатпайтын. 

【 人 心 果 】 rénxīnɡuǒ 【 зат 】 

(ботаникалық) саподилла ағашы. 

【人行道】 rénxínɡdào【 зат】  жаяу 

жүруші жолы. 

【人行横道】 rénxínɡ-hénɡdào жолдан 

жаяу адам өтетін жер. 

【 人 性 】 rénxìnɡ 【 зат 】  адамдық 

қасиеттер. 
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【人性】 rén·xinɡ 【 зат 】  адамның 

мінез құлқы. 

【人性论】 rénxìnɡlùn【 зат】  адам 

табиғатының теориясы. 

【人选】rénxuǎn【зат】 кандидат：适

当～тиісті кандидатура. 

【人烟】 rényān【 зат】  отбасылық 

ошақ. 

【人仰马翻】rényǎnɡmǎfān тәртіп пен 

жүйенің болмауы. 

【人样】rényànɡ(～儿)【зат】① адам 

кейпі：身上脏得不像个～  денесінің 

кірі адам шошырлық болу.②пайдалы 

адам. 

【人妖】rényāo【зат】 бір түрлі адам. 

【人意】 rényì 【 зат】  үміт, жігер, 

ынта：尽如～ үміт артпау. 

【 人 影 儿 】 rényǐnɡr 【 зат 】 ① 

көлеңке：窗帘上有个～ перденің арғы 

жағынан көлеңке түсті. ② адам 

бейнесі ： 天 黑 得 对 面 看 不 见 ～
қараңғылықтан адам бейнесі көрінбеді. 

【人鱼】rényú【зат】 су перісі. 

【人员】 rényuán【 зат】  қызметкер, 

жұмысшы ： 值 班 ～ кезекшілікте 

қызмете ету. 

【人缘儿】 rényuánr【 зат】  қарым 

қатынастар ：～不错  жақсы қарым 

қатынаста болу. 

【 人 云 亦 云 】 rényúnyìyún басқа 

біреудің сөзімен сөйлеу. 

【人造】rénzào【сын】 жасанды：～

地球卫星 Жердің жасанды серігі. 

【人造革】 rénzàoɡé【зат】  дерматин 

(жасанды тері). 

【人造石油】 rénzàoshíyóu жасанды 

мұнай. 

【人造土】 rénzàotǔ【 зат】  жасанды 

топырақ. 

【人造卫星】 rénzàowèixīnɡ жасанды 

серік. 

【人造纤维】 rénzàoxiānwéi жасанды 

жіп талшықтары. 

【人造行星】 rénzàoxínɡxīnɡ жасанды 

аспан денесі. 

【人渣】 rénzhā 【 зат 】  қоғамның 

«қоқыс» адамдары. 

【人证】rénzhènɡ【зат】 куәгер. 

【 人 质 】 rénzhì 【 зат 】  тұтқынға 

алынған адам. 

【人治】 rénzhì【 зат】  билеушінің 

жеке қасиеттерінің қоғамға әсер етуі. 

【 人 中 】 rénzhōnɡ 【 зат 】  жұрт 

арасында. 

【 人 种 】 rénzhǒnɡ 【 зат 】  нәсіл, 

этникалық. 

壬 rén【 зат】①  «жэнь».② (Rén)адам 

тегі. 

仁 1rén①адамзатқа деген махаббат：～

政 гуманды билік.② мейірімділік：～

弟  кішіге ізет көрсету.③(Rén)【зат】
фамилияға қолданылады. 

仁 2rén(～儿)【зат】 ядро, дәнек：杏～

儿 өріктің дәні. 

【仁爱】rén’ài【сын】 гумандық：宽

厚～ мейірім мен жомарттық. 

【仁慈】 réncí【сын】  жанашырлық, 

мейірім, сыйлау：～的老人  үлкенді 

құрметтеу. 

【仁道】réndào【зат】 гуманизм. 

【仁弟】réndì【зат】 қадірлі, құрметті. 

【仁厚】rénhòu【сын】 жомарт：～待

人 кең пейілді адам. 

【仁人君子】rénrénjūnzǐ кең пейілді, ақ 

көңіл адам. 

【仁人志士】rénrénzhìshì партриот. 

【仁兄】 rénxiōnɡ【 зат】  аса қадірлі 

тұлға. 

【仁义】 rényì 【 зат 】  әділет пен 

мейірімділік. 

【仁义】 rén·yì〈口〉【 сын】  үлгілі, 

тәртіпті. 

【仁者见仁，智者见智】 rén zhě jiàn 

rén，zhì zhě jiàn zhì әркімнің жеке ойы 

бар. 

【 仁 政 】 rénzhènɡ 【 зат 】  адал 

басқару：施行～ адал билік жүргізу. 

【 仁 至 义 尽 】 rénzhìyìjìn қолдан 

келетіннің барлығын жүзеге асыру. 

任 rén ① 任 县 (Rén Xiàn) 、 任 丘

(Rénqiū)，Хубэй өңіріндегі жерді мекен 

атауы. ② (Rén) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

rěn 

忍 rěn ① 【 ет. 】  шыдау ： 容 ～

шыдамдылық таныту. ② қатігез, 

тасжүрек：残～аяусыздық таныту. 

【忍冬】rěndōnɡ【зат】 каприфолиум. 

【 忍 俊 不 禁 】 rěnjùnbùjīn күлкіден 

жарылу. 

【 忍 耐 】 rěnnài 【 ет. 】  төзімділік 

таныту. 

【忍气吞声】rěnqìtūnshēnɡ өкпені іште 

сақтау, көну. 

【 忍 让 】 rěnrànɡ 【 ет. 】 

шыдамдылық ： 互 相 ～ екі жақты 

келісілген шыдамдылық. 

【忍辱负重】 rěnrǔfùzhònɡ қорлыққа 

көну. 

【忍辱含垢】rěnrǔhánɡòu масқара болу. 

【忍受】rěnshòu【ет.】 шыдау, төзу：

无法～әділетсіздікке төзу. 

【 忍 痛 】 rěntònɡ 【 ет. 】  жан 

ауырғанына төзу：～不言 ауруды іште 

сақтау. 

【忍无可忍】 rěnwúkěrěn бұл деген 

шектен асушлық!. 

【忍心】 rěn xīn 【 ет. 】  тасжүрек, 

қатігез：实在不～再去伤害她  ол 

осыншама қатігез болмаса оған зиян 

келтірмес еді. 

荏-1rěn (ботаника) базилик өсімдігі. 

荏-2rěn〈书〉әлсіз, жігерсіз：色厉内 

әлсіз болып көріну. 

【荏苒】rěnrǎn〈书〉【ет.】 уақыттың 

баяу жылжуы：光阴～，转瞬已是三年 

уақыт өткелі бері үш жыл болып 

қалыпты. 

【荏弱】rěnruò〈书〉【сын】 әлсіз. 

稔 rěn〈书〉① егін：丰～жақсы егін 

шығу.②жыл：不及三～而衰 үш жылға 

жетпей күш кете бастады. ③ жақын 

таныс болу. 

【稔知】 rěnzhī〈书〉【 ет.】  жақсы 

білу：～其为人 мінезін жақсы білу. 

 

rèn 

刃 rèn①(～儿)【зат】 пышақтың қыры, 

жүзі.② қылыш：白～战  қылышпен 

сайысу. ③ 〈 书 〉 пышақпен кесу, 

пышақтап өлтіру：自～өз өзіне пышақ 

сұғу. 

【刃具】rènjù【зат】 кесетін құрал. 

认 rèn【ет.】①тану, ажырату：～字 

иероглиф тану. ②  белгілі бір қарым 

қатынас орнату：～老师 шәкірт болу.③ 

мойындау, мақұлдау ： 否 ～ 

мойындамау, келіспеу. ④  жол беруге 

келісу：你不用管，这事我～了  сен 

араласпа, бұл менің шаруам. 

【 认 不 是 】 rènbú·shi қателікті 

мойындау. 

【 认 错 】 rèn cuò( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

қателесу：他既然～了，就原谅他这一

次吧  ол қателескендіктен, осы жолға 

кешіре сал. 

【认得】rèn·de【ет.】 тану, білу：我

不～这种花 мен мына гүлді білмеймін.  

【认定】 rèndìnɡ【 ет.】①  қабылдау, 

бекіту.② анықтау, айқындау：审核～技

术 合 同  техникалық келісімнің 

дұрыстығын анықтау. 

【认罚】rèn fá【ет.】 айыппұл төлеу：

情愿～ айыппұл төлеуге келісім беру. 

【认购】rènɡòu【ет.】 қол қю：自愿～
өз еркімен қол қою. 

【 认 股 】 rènɡǔ 【 ет. 】  биржалық 

жазылым：职工自愿～жеке акцияларға 

өз еркімен жазылу. 

【 认 缴 】 rènjiǎo 【 ет. 】  салым, 

жазылым：～罚金 ақшалай пұл төлеу. 

【认可】rènkě【ет.】 келісу：点头～
басын изеп келісу. 

【认领】rènlǐnɡ【ет.】①танып алу：

拾得金笔一支，希望失主前来～ 

бағалы затты тауып алғаннан соң, 

жоғалтқан адам келіп танып алады деп 

үміттену. ②  бөтен біреудің баласын 

туғанындай көріп тәрбиелеп өсіру. 

【认命】 rèn mìnɡ 【 ет. 】  тағдыр 

тәлкісіне көну. 

【 认 生 】 rènshēnɡ 【 сын 】  ұялу, 

жатырқау. 
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【认识】rèn·shi①【ет.】 тану, білу：

我～他  мен оны танимын.②【 зат】 

таным：理性～ сана танымы. 

【认识论】rèn·shilùn【зат】  (ғылым) 

гносеология. 

【认输】 rèn shū 【 ет. 】  жеңілісті 

мойындау. 

【认死理】 rènsǐlǐ(～儿 ) айтқанынан 

қайтпайтын, қырсық：这个人就是有点

儿～，心还是好的  бұл қырсық адам, 

осымен қоя салайық. 

【认同】rèntónɡ【ет.】① мойындау.②

келісу：这种研究方法已经得到学术界

的～ бұндай зерттеу тәсілі ғалымдар 

аясында келісімге ие болған. 

【 认 为 】 rènwéi 【 ет. 】  қабалдау, 

санау：我～他可以担任这项工作 мен 

оны осы істі өз мойнына алады деп 

ойлағанмын. 

【认养】rènyǎnɡ【ет.】①асырау：从

孤儿院～了一个女儿 баладар үйінен 

бір қыз асырап алдым.② ресми түрде 

қабылдау：今年本市开展了绿地～活动 

биыл осы қаланы көгалдандыру ресми 

түрде қолға алынды. 

【认贼作父】 rènzéizuòfù қарсыластар 

жағына өту, сатылу. 

【认账】rèn zhànɡ【ет.】 қарыз екенін 

мойындау：不肯～қарызбен келіспеу. 

【认真】 rènzhēn ①（ - - ）【 ет. 】

шындық ретінде қабылдау. ②【сын】 

адал, шынайы：～学习 расында оқу. 

【认证】rènzhènɡ【ет.】 заңды түрде 

бекіту ： 国 际 ～ халықаралық 

заңдастыру. 

【认知】rènzhī【ет.】ресми мойындау. 

【 认 罪 】 rèn zuì 【 ет. 】 кінәсін 

мойындау：低头～  кінәсін мойындап 

басын түсіріп келу. 

仞 rèn【мөл.】 жэнь (ұзындық өлшемі). 

讱 rèn〈书〉 икемсіз, топас. 

任 1rèn①【ет.】қызметке тұрғызу：

委～қызмет үкімін шығару.②【 ет.】 

өзіне алу：～职 жұмысты өзіне алу.③

мойнына алу.④ қызмет орны, шені：

就～ қызметпен жылжу. ⑤ 【 мөл. 】
қызметтік шенді білдіреді. 

任 2rèn 【ет.】 сенім арту：放～рұқсат 

беру. 

【任便】 rèn biàn【 ет.】  өз қалауы 

бойынша әрекет ету：你来不来～келер 

келмесіңді өзін біл. 

【任从】rèncónɡ〈书〉【ет.】 еркіндік 

беру. 

【任何】rènhé【ес.】 кез келген：～人

都要遵纪守法  кез келген адам заңды 

қатаң ұстану керек. 

【任教】 rèn jiào【 ет.】  білім беру 

саласында қызмет ету：他在大学～ол 

университетте жұмыс істейді. 

【任课】rèn kè【ет.】сабақ өткізу. 

【 任 劳 任 怨 】 rènláorènyuàn 

қиындықтан қорықпай еңбек ету. 

【任免】rènmiǎn【ет.】қызмет орынын 

ауыстыру：～【зат】单 есімдер тізімін 

өзгерту. 

【 任 命 】 rènmìnɡ 【 ет. 】 жұмысқа 

тұрғызу ： ～ 他 为 处 长 оны бөлім 

бастығы жұмысқа алды. 

【任凭】rènpínɡ①【ет.】сенім арту：

去还是不去，～你自己 барасың ба 

бармайсың ба өзін біл. ② 【 жал. 】 

қатысы болмау：～什么困难也阻挡不

住我们 қандай қиндықтар кездессе де 

біздің шаруамыз емес. ③ 【 жал. 】 

тіптен, егер де, қайткенмен де. 

【 任 期 】 rènqī 【 зат 】  қызмет 

мерзімі：～三年  үш жылдық қызмет 

мерзімі. 

【任情】 rènqínɡ 〈书〉①【 үс. 】 

сезімге еркіндік беру.②【 сын】  өз 

бетінше, өз білгенінше. 

【任人唯亲】rènrénwéiqīn жұмысқа «өз 

адамдарын» қабылдау. 

【任人唯贤】 rènrénwéixián қабілеттік 

бойынша жұмысқа қабылдау. 

【任务】rèn·wu【зат】 тапсырма：生

产 өндірістік тапсырма. 

【任性】 rènxìnɡ【 сын】  өз бетінше 

әрекет ету：～胡闹  өзінен өзі шатақ 

шығару. 

【任意】rènyì①【үс.】  еркін：～行

【ет.】 еркін әрекет.②【сын】 ешбір 

шартқа бағынбау：～三角 кез келген 

үшбұрыш. 

【任用】 rènyònɡ 【 ет. 】  қызметке 

орналастыру：～贤能 білікті қабілетті 

адамдарды жұмысқа орналастыру. 

【任职】 rèn zhí 【 ет. 】  жұмысқа 

тұру：～财政部 қаржы министрлігіне 

жұмысқа тұру. 

【 任 重 道 远 】 rènzhònɡdàoyuǎn 

жауапкершілікке тартылу. 

纫 rèn①【ет.】инеден жіп өткізу：老

太太眼花了，～不上针 қарт ана, сіздің 

көзіңіз бұлыңғырлап инеге жіп өткізе 

алмайсыз ғой. ② инемен тігу ：缝～

көктеп тігу.③〈书〉қатты уайымдау. 

【纫佩】 rènpèi〈书〉【 ет.】  жүрегі 

елжіреу. 

韧 rèn берік, мықты：～度 мықты жүйе. 

【韧带】 rèndài 【 зат 】  (анатомия) 

буындар. 

【韧劲】rènjìn(～儿)【зат】 ержүрек, 

батыл：他做事有一股～ ол қорықпай 

қызмет етеді. 

【韧皮部】rènpíbù【зат】  (ботаника) 

флоэма. 

【韧性】 rènxìnɡ【 зат】①  мықты, 

берік.②майысқақ, иілгіш：工作任务越

艰 巨 越 需 要 ～ жұмыс барысында 

иілгіштік таныта білу қажет. 

轫 rèn〈书〉  дөңгелек астынақоятын 

ағаш тежеуіштер. 

牣 rèn〈书〉толтыру：充～толықтыру. 

饪 rèn қайнатып пісіру. 

【妊妇】rènfù【зат】 аяғы ауыр әйел 

(жүкті). 

【妊娠】rènshēn【ет.】 жүктілік：～期 

жүктілік мерзімі. 

纴 rèn〈书〉 тігу. 

衽 rèn〈书〉①  көйлектің етегі.②
жатын матрац. 

 

rēnɡ 

扔 rēnɡ【ет.】①  лақтыру：～球  доп 

лақтыру.②тастау: 这事他早就～在脖子

后边了 ол бұл істі баяғыда тастап 

кеткен. 

 

rénɡ 

仍 rénɡ①сәйкес：一～其旧 бұрынғыға 

сәкесінше.②〈书〉 әрдайым：频～

әрқашан қайталанады. ③ 【 үс. 】 

баяғыдай, әдетінше ： ～ 须 努 力
әдеттегідей күш жұмсау. 

【 仍 旧 】 rénɡjiù ① 【 ет. 】 

бұрынғыдай ： 修 订 版 体 例 ～

әдеттегідей тәртіппен. ② 【 үс. 】 

әдеттегінше. 

【仍然】 rénɡrán 【 үс. 】  әдетінше, 

бұрынғыдай：他～保持着老红军艰苦

奋斗的作风  ол әдеттегідей қызыл 

әскерд қолпаштап солардың жағында 

күресуде. 

礽 rénɡ〈书〉бақыт, амандық. 

 

rì 

日 rì①【зат】 Күн：～出 күншығыс.②

(Rì)【зат】 Жапония：～语 жапон тілі.

③【 зат 】  күндіз (тәуліктің жарық 

мерзімі) ： ～ 班  күннің ауысуы. ④

【зат】 бір күн：今～бүгін.⑤【мөл.】 

уақыт санағы：十～он күн.⑥【зат】 

әр күні, күн сайын.⑦ уақыт периоды.⑧

арнайы бір күн：生～туылған күн.⑨

(Rì)【зат】фамилияға қолданылады. 

【日班】rìbān【зат】 күндізгі ауысым. 

【日斑】 rìbān【 зат】  Күн бетіндегі 

дақтар. 

【日报】 rìbào【 зат】  күн сайынғы 

газет. 

【日薄西山】  rìbóxīshān батысында, 

соңғы күндері өту. 

【 日 不 暇 给 】  rìbùxiájǐ уақыттың 

жетіспеуі. 

【 日 常 】 rìchánɡ 【 сын 】 

күнделікті：～生活 күнделікті өмір. 

【 日 场 】 rìchǎnɡ 【 зат 】  күндізгі 

сеанс：～电影 күндізгі киносеанс. 

【 日 程 】 rìchénɡ 【 зат 】  кесте, 

күнтәртібі：工作～жұмыс кестесі. 

【日戳】rìchuō【зат】 пошта штампы. 
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【 日 耳 曼 人 】 Rì’ěrmànrén 【 зат 】 

Германия азаматы. 

【日工】 rìɡōnɡ 【 зат 】①  күндізгі 

жұмыс. ②  күндізгі ауысым 

жұмысшылары. 

【日光】rìɡuānɡ【зат】 Күн сәулесі. 

【 日 光 灯 】 rìɡuānɡdēnɡ 【 зат 】 

люминесцентті шам. 

【日光浴】 rìɡuānɡyù 【 ет. 】  Күн 

сәулесіне қыздырыну. 

【日晷】 rìɡuǐ【 зат】  гномон (Күн 

сағаты). 

【日后】 rìhòu 【 зат 】  болашақта, 

келешекте ：这孩子～一定有出息 

мынау бала келеекте міндетті түрде 

табыс табатын болады. 

【日环食】 rìhuánshí【 зат】  Күннің 

толық тұтылуы. 

【日积月累】 rìjīyuèlěi күннен күнге 

жиналу：每天读几页书，～就读了很

多书  күн сайын оқыған беттерім бір 

оқулыққа толып қалды. 

【日记】rìjì【зат】 күнделік：工作～
жұмыс журналы. 

【 日 记 账 】  rìjìzhànɡ 【 зат 】 

бухгалтерлік (сауда есеп) кітабы. 

【日间】rìjiān【зат】 күндіз. 

【 日 见 】 rìjiàn 【 үс. 】  күннен 

күнге..：～好转 күннен күнге жақсару. 

【日渐】rìjiàn【үс.】 бірте бірте...：～

进步 бірте бірте алға жылжу. 

【 日 界 线 】 rìjièxiàn 【 зат 】 

астрологиялық күн ауысу сызығы. 

【 日 久 天 长 】 rìjiǔtiānchánɡ көп 

уақыттан кейін. 

【日就月将】 rìjiùyuèjiānɡ күн сайын, 

ай сайын алға өрлеу. 

【日均】 rìjūn【 ет.】  күніне орташа 

есеппен..：春运期间～客流【мөл.】猛

增  қоғамдық көлікте күніне орташа 

есеппен жолаушылар саны өсті. 

【 日 来 】 rìlái 【 зат 】  соңғы 

күндері：～偶染小恙  соңғы күндері 

ауырып қалдым. 

【日理万机】 rìlǐwànjī күнде қарбалас 

болу. 

【日历】rìlì【зат】 күнтізбе. 

【日冕】 rìmiǎn【 зат】  (астрология) 

Күн сақинасы. 

【日暮途穷】rìmùtúqiónɡ  соңғы демі, 

батысында, қиын жағдайда. 

【日内】rìnèi【зат】 жақын уақытта：

大 会 将 于 ～ 举 行 жиналыс жақын 

уақытта өткізіледі. 

【日偏食】rìpiānshí【зат】 толық емес 

Күннің тұтылуы 

【日期】rìqī【зат】 дата：发信的～хат 

жіберетін күн (дата). 

【 日 前 】 rìqián 【 зат 】  жақын 

арада：～他曾来过一次 ол жаын арада 

келді. 

【日趋】rìqū【үс.】 күннен күнге：～

繁荣 күннен күнге гүлденіп даму. 

【日全食】 rìquánshí【 зат】  Күннің 

толық тұтылуы. 

【 日 色 】 rìsè 【 зат 】  Күннің 

жарығы：～不早了，快点赶路吧 

қараңғы түспей тұрып жолға шығайық. 

【 日 上 三 竿 】  rìshànɡsānɡān Күн 

көтеріліп қойды (түс болды). 

【日食】（日蚀）rìshí【зат】  Күннің 

тұтылуы. 

【日头】rì·tou〈方〉【зат】 Күн (аспан 

денесі). 

【日夕】 rìxī 〈书〉【 үс. 】  кешкі 

уақыт：～相处 тату тәтті өмір сүру. 

【 日 心 说 】 rìxīnshuō 【 зат 】 

«гелиоцентрлік теория». 

【 日 新 月 异 】 rìxīnyuèyì уақыт 

талабына сай жүру. 

【日薪】 rìxīn【 зат】  күндегі еңбек 

ақысы. 

【日夜】rìyè【зат】 тәулік бойы：～兼

程 тәулік бойы адымдап жүгіру. 

【日以继夜】rìyǐjìyè күні түні. 

【日益】 rìyì【үс.】  күн сайын：生

活～改善 тұрмыс жағдайы күн сайын 

жақсарып келеді. 

【 日 用 】 rìyònɡ ① 【 сын 】 

күнделікті：～品  күнделікті заттар.②

【зат】 күнделікті шығындар ：一部分

钱做～，其余的都储蓄起来 күнделікті 

шығындардан басқасының барлығы 

жинақталып жатыр. 

【日用品】rìyònɡpǐn【зат】 күнделікті 

қолданыстағы тауарлар. 

【日元】rìyuán同 жапондық иена. 

【 日 圆 】 rìyuán 【 зат 】  Жапония 

валютасы, иена. 

【日月】 rìyuè【 зат】①күн：战斗

的～соғыс күндері.②уақыт, мерзім. 

【日月如梭】 rìyuèrúsuō уақыт ұшып 

барады. 

【日晕】 rìyùn【 зат】  (астрономия) 

Күннің қоралануы. 

【 日 照 】 rìzhào 【 зат 】  Күннің 

жарқырауы. 

【 日 臻 】 rìzhēn 【 үс. 】  күннен 

күнге..：～完善 күннен күнге жақсару. 

【 日 志 】 rìzhì 【 зат 】  журнал, 

күнделік：工作～жұмыс журналы. 

【日中】rìzhōnɡ【зат】 түс. 

【日子】rì·zi【зат】①күн：这个～好

容易盼到了 осы күнге әрең дегенде 

жеттік.②уақыт：他走了有些～了 ол 

бірнеше күн бұрын кетті.③өмір：～越

过越美 өмірдің өтуі. 

 

rónɡ 

戎 -1rónɡ〈书〉①  қару жарақ：兵～

әскери қару.② әскерлер：～马  атты 

әскер. 

戎 -2Rónɡ ①  Шандунь жеріндегі 

патшалық. ② 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 戎 行 】 rónɡhánɡ 〈 书 〉【 зат 】 

әскерлер：久历～ көп уақыт әскерде 

болу. 

【戎机】rónɡjī〈书〉【зат】①әскери іс, 

әскери құпия ： 通 晓 ～ әскери істің 

шебері болу.② соғыс, шайқас. 

【戎马】 rónɡmǎ〈书〉【 зат】  атты 

әскер：～倥偬  атты әскердің қиын 

жағдайға тап болуы. 

【戎装】 rónɡzhuānɡ 〈书〉【 зат 】 

әскери киім. 

肜 rónɡ①  құрбан шалу.②（ Rónɡ）

【зат】фамилияға қолданылады. 

茸 rónɡ шөптің жас өскіндері. 

【茸毛】rónɡmáo【зат】 түк, жүн. 

【茸茸】 rónɡrónɡ 【 сын 】  қалың, 

қаулаған：～的绿草 шөптің қаулап өсуі. 

荣(榮)rónɡ①көгал өсуі：欣欣向～көк 

шөптің қаулап өсуі.②гүлдену, даму.③

даңқ, абырой, құрмет, айбын：～誉

абыроймен мадақтау.④ (Rónɡ)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【荣光】rónɡɡuānɡ【сын】 даңқты：

无上～атақ даңқты. 

【荣归】 rónɡɡuī【 ет.】  абыроймен 

демалысқа шығу：～故里  абыроймен 

туған жеріне оралу. 

【 荣 华 】 rónɡhuá 〈 书 〉【 сын 】 

гүлдену：～富贵 байлықтың гүлденуі. 

【 荣 获 】 rónɡhuò 【 ет. 】  қол 

жеткізу ：～冠军  алдыңғы қатарлы 

орынға қол жеткізу. 

【荣军】rónɡjūn【зат】 соғыс ардагері. 

【荣任】 rónɡrèn 【 ет. 】  қызметтік 

шенін көтеру. 

【荣辱】rónɡrǔ【зат】  даңқ пен ұят, 

қуаныш пен қайғы：～与共  қуаныш 

пен қайғыны тең бөлісу. 

【荣幸】rónɡxìnɡ【сын】 абырой：见

到您感到十分～сіздің абыройыңызды 

толығымен сезіндім. 

【荣耀】rónɡyào【сын】 айбын, даңқ. 

【荣膺】rónɡyīnɡ〈书〉【ет.】 даңққа 

бөлену. 

【荣誉】rónɡyù【зат】  айбын, қадір, 

абырой：～感 атақты сезіну. 

【 荣 誉 军 人 】 rónɡyùjūnrén соғыс 

мүгедегі. 

【绒布】rónɡbù【зат】 түкті кездеме, 

фланель. 

【 绒 花 】 rónɡhuā( ～ 儿 ) 【 зат 】 

мақпалдан  жасалған гүлдер. 

【绒毛】 rónɡmáo 【 зат 】①  адам 

ағзасындағы қылшықтар.② түк. 

【绒线】rónɡxiàn【зат】①кесте тігуге 

арналған жібне жіп.② жүн. 

容 1rónɡ①【ет.】 сыйғызу, қамту：～

【мөл.】  көлемін сыйғызу.②【 ет.】 

кешірімді, шыдамды ： ～ 忍 
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шыдамдылық таныту.③【 ет.】  рұсат 

ету：～许  мүмкіндік беру.④〈书〉

【 үс.】  мүмкін：～或  солай болуы 

мүмкін. ⑤ (Rónɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

容 2rónɡ① бет әлпеті：笑～жайдары 

бет әлпеті. ② сыртқы көрініс ：～貌 

сыртқы бейне. 

【容错】rónɡcuò【ет.】 бас тарта алу, 

«жоқ» деу қабілеті. 

【容光】 rónɡɡuānɡ【 зат】  сыртқы 

тамаша көрініс：～焕发  нұр шашып 

тұру. 

【容或】rónɡhuò〈书〉【үс.】 мүмкін. 

【容积】 rónɡjī 【 зат 】  физикалық 

көлем. 

【容量】rónɡliànɡ【зат】①  көлем.②

сыйымдылық ： 热 ～ ыстық 

сыйымдылығы. 

【容【мөл.】瓶】rónɡliànɡpínɡ【зат】 

(химия) өлшеуіш колба. 

【容留】rónɡliú【ет.】сыю. 

【 容 貌 】 rónɡmào 【 зат 】  бет 

бейнесі：～秀丽 сұлу бет әлпеті. 

【 容 器 】 rónɡqì 【 зат 】  қорап, 

контейнер. 

【 容 情 】 rónɡqínɡ 【 ет. 】  түсіну, 

кешіру：对坏人坏事决不～  жаман 

адамдарды кешірмеу керек. 

【容人】rónɡ rén【ет.】 шыдамдылық, 

төзімділік таныту：～的雅【 мөл.】 

шыдамдылық пен кеңпейілділік таныту. 

【容忍】rónɡrěn【ет.】 шыдау, төзу. 

【容身】rónɡ shēn【ет.】 демалу：无

处～демалатын жердің болмауы. 

【容许】 rónɡxǔ①【 ет.】  мүмкіндік 

беру, рұқсат ету.②〈书〉【үс.】 болуы 

мүмкін：此类事件，十年前～有之 

мұндай істің он жыл бұрын болуы да 

мүмкін. 

【容颜】rónɡyán【зат】 бет, әлпет：～

秀美 сүйкімді бет әлпет. 

【容易】 rónɡyì 【 сын 】①  жеңіл, 

оңай：说时～做时难 айтуға оңай, істеу 

қиын.② тез әрі оңай：～生病 жылдам 

ауыру. 

【 容 止 】 rónɡzhǐ 〈 书 〉【 зат 】 

мәнер：～俊雅 тұнық мәнер. 

蓉 rónɡ① фарш：豆～ |椰～.②(Rónɡ)

【 зат 】  Чэнду қаласы. ③（ Rónɡ ）

【зат】фамилияға қолданылады. 

溶 rónɡ【 ет.】  еру, ерігіштік：～液 

суда еру. 

【溶洞】rónɡdònɡ【зат】 үңгір. 

【溶化】rónɡhuà①【ет.】 еру：砂糖放

在热水中就会～ыстық суға қант салсаң 

бірден еріп кетеді.② балқу, еру. 

【溶剂】 rónɡjì【 зат】  (химиялық) 

еріткіш. 

【 溶 胶 】 rónɡjiāo 【 зат 】  (химия) 

аэрозоль. 

【溶解】rónɡjiě【ет.】 еру, балқу. 

【溶解度】rónɡjiědù【зат】 ерігіштік. 

【溶解热】rónɡjiěrè【зат】  ерігіштік 

температурасы. 

【溶溶】〈书〉【сын】 суы көп：～的

江水  суы мол Янцзы өзені. 

【溶蚀】 rónɡshí【 ет.】  коррозияға 

ұшырау. 

【溶血】 rónɡxuè【 ет.】  (химиялық) 

гемолиз. 

【溶液】 rónɡyè【 зат】  (химиялық) 

ерітінді. 

【溶胀】rónɡzhànɡ【ет.】 ісік. 

【溶质】rónɡzhì【зат】 ерігіш зат. 

瑢 rónɡ әшекейге қолданатын асыл тас. 

榕 rónɡ【 зат】①  баньян ағашы.②
(Rónɡ) Фучжоу қаласы. 

熔 rónɡ【 ет.】  балқу：～点  балқу 

температурасы. 

【 熔 点 】 rónɡdiǎn 【 зат 】  балқу 

температурасы. 

【熔合】rónɡhé【ет.】 қоспа, құйынды. 

【熔化】 rónɡhuà 【 ет. 】  балқыма, 

қорытпа. 

【熔化热】 rónɡhuàrè【 зат】  балқу 

температурасы. 

【熔剂】rónɡjì【зат】 флюсь, балқыма. 

【熔解】rónɡjiě【ет.】 балқу, еру. 

【熔炼】 rónɡliàn 【 ет. 】①  балқу 

нүктесіне жету：把矿石跟焦炭一起放

在高炉里～  кокс пен руданы бірге 

балқыту.② металл өңдеу：战火～了战

士 们 的 钢 铁 意 志  солдатты соғыс 

металлды оттай шынықтырады. 

【熔炉】rónɡlú【зат】①балқу пеші.②

ұстахана：革命的～ революция ошағы. 

【熔融】rónɡrónɡ【ет.】 балқу：～状

态 балқу күйі. 

【熔岩】 rónɡyán 【 зат 】  жанартау 

лавасы. 

【熔铸】rónɡzhù【ет.】 қорыту：～生

铁 шойын қорытпасы. 

蝾 rónɡ［蝾螈］ (rónɡyuán)【 зат】 

(зоология) саламандра. 

镕 rónɡ①〈书〉қорытылған металл.②

〈书〉үлгі, стандарт.③ балқу. 

融 rónɡ①【 ет.】  еру：春雪易～

көктемгі қар тез ериді.② араласу：～

洽  бірлесу. ③ （ Rónɡ ）【 зат 】 

фамилияға қолданылады. 

【 融 合 】 rónɡhé 【 ет. 】  тұтасу, 

бірлесу：文化～мәдениет тұтастығы. 

【融和】rónɡhé①【сын】 жылы：天

气 ～ жылы ауа райы. ② 【 сын 】 

біріккен, тұтас：气氛～ тату ахуал.③ 

бірігу. 

【融化】rónɡhuà【ет.】 еру, балқу. 

【融汇】rónɡhuì【ет.】 бірігу：～古今 

көне мен жаңаның үйлесуі. 

【融会】rónɡhuì【ет.】 біріктіру. 

【 融 会 贯 通 】 rónɡhuìɡuàntōnɡ 

толығымен түсіну. 

【融解】rónɡjiě【ет.】 еру, балқу：春

天来了，山顶的积雪～了 көктем келіп  

тау төбесіндегі қар еріді. 

【融洽】rónɡqià【сын】 келіскен, тату, 

дос：关系～достық қатынастар. 

【融融】 rónɡrónɡ〈书〉【 сын】① 

көңілді, қуанышты：大家欢聚一堂，其

乐 ～ барлығы кездесіп қуанышты 

болды. ② мейірімді, ақжарқын, 

жайдары：春光～  көктемгі жайдары 

пейзаж. 

【融通】rónɡtōnɡ【ет.】① айналымда 

болу：～资金  қаражаттың айналымда 

болуы.②  толығымен түсіну：～古今 

ескі мен жаңаны түсініп айқындау.③ 

екіжақты келісілген қатынастар. 

【 融 资 】 rónɡzī ① （ - - ）【 ет. 】 

қаражатпен қамтамасыз ету.②【зат】 

қарызға алынған ақша. 

 

rǒnɡ 

冗 rǒnɡ①  артығымен：～员  артық 

қызметкер. ② майда шүйденің 

көптігі ： ～ 杂  майда заттары көп 

сапасыз болу.③шамадан асу. 

【冗笔】 rǒnɡbǐ【 зат】  артық сөздер 

мен іс әрекет, машақаты көп. 

【冗长】rǒnɡchánɡ【сын】 артық сөзі 

көп. 

【 冗 繁 】 rǒnɡfán 【 сын 】 

әурелендіретін：他整天被～的琐事拖

住 了 腿  ол күні бойы маңызсыз 

істермен әуреленіп жүрді. 

【冗务】 rǒnɡwù【зат】  шиеленіскен 

жұмыс ： ～ 缠 身  шиеленіскен іске 

араласу. 

【 冗 员 】 rǒnɡyuán 【 зат 】  негізгі 

ұжымға жатпайтын қызметкер：裁减～ 

артық қызметкерлерді қысқарту. 

【冗杂】rǒnɡzá【сын】 машақаты көп. 

【 冗 赘 】 rǒnɡzhuì 【 сын 】 

зеріктіретін：讲演稿发表时，删去了一

些 ～ 的 词 句 мақаланың алғашқы 

нұсқасы шыққанна кейін, ондағы 

зеріктіретін бөлімдер алынып тасталды. 

 

róu 

柔 róu①  иілгіш, жұмсақ：～枝嫩叶
майысқақ бұтақтар мен нәзік 

жапырақтар.②【ет.】  жұмстарту：～

麻 сора шөпту жұмасарту. ③ нәзік, 

мейірімді：～情  нәзік сезім.④ (Róu)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【柔肠】 róuchánɡ 【 зат 】  жұмсақ 

мінез：～百结 нәзік сезімерден жарылу. 

【 柔 道 】 róudào 【 зат 】  дзюдо 

(күрестің түрі). 

【柔和】róuhé【сын】①қызу, қатты：

声音～ қатты дауыс.②  нәзік жанды, 

мейірімді：手感～ қолға жұмсақ. 
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【柔滑】 róuhuá【 сын】  майысқыш, 

жұмсақ：丝绸手感～жібек мата қолға 

жұмсақ тиеді. 

【柔美】 róuměi【сын】  көркем：音

色～әдемі дыбыс. 

【柔媚】róumèi【сын】①сүйкімді：

舞姿轻盈～көркем би қимылдары.② 

жағымды：～谦恭 әдепті, жағымды. 

【柔嫩】róunèn【сын】 нәзік：～的幼

苗 нәзік көшеттер. 

【柔情】róuqínɡ【зат】 нәзіктік. 

【柔韧】 róurèn【 сын】  иілгіш：枝

条～ майысқақ бұтақ. 

【柔软】 róuruǎn 【 сын 】  жұмсақ, 

майысқақ：～体操 көркем гимнастика. 

【 柔 润 】 róurùn 【 сын 】  жұмсақ, 

нәзік：皮肤～ нәзік тері. 

【柔弱】róuruò【сын】 әлсіз：生性～ 

әлсіз болып туылу. 

【柔顺】 róushùn 【 сын 】  көнгіш, 

момын：性情～көнгіш мінезді. 

【柔婉】 róuwǎn 【 сын 】①  нәзік, 

мейірімді ： 唱 腔 ～ нәзік әуен. ② 

момын：性格～момын мінезді. 

【柔细】 róuxì【 сын】  жіңішке：声

音～жіңішке дауыс. 

【柔性】 róuxìnɡ①【 зат】  жұмсақ 

мінезді.②【сын】 майысқақ：～材料 

оңай майысатын материал.③【сын】 

жұмсақтық таныту ： ～ 处 理 

жұмсақтық танытып билеу. 

揉 róu①【ет.】 ысқылау, уқалау：～眼

睛  көзді уқалау. ② 【 ет. 】  мыжу, 

илеу：～面  қамыр илеу. ③〈书〉

майыстыру ： ～ 木 为 耒  ағашты 

майыстырып соқа жасау. 

【揉搓】 róu·cuo【ет.】①ысқылау.②

〈方〉 қинау. 

煣 róu〈书〉ағашты майыстыру. 

糅 róu араласу：～合 қосып араластыру. 

【糅合】róuhé【ет.】 араластыру. 

【糅杂】róuzá【ет.】 барлығын қосу, 

былықтыру. 

蹂 róu〈书〉  аяқпен таптау: ～躏 

таптап зақым келтіру. 

【蹂躏】róulìn【ет.】 қорлық көрсету, 

жеку：～人权 адам құқықтарын таптау. 

鞣 róu【ет.】 илеу：～皮子 тері илеу. 

【 鞣 料 】 róuliào 【 зат 】  илеуге 

арналған заттар. 

【鞣制】róuzhì【ет.】 илеу：把～皮子

的手艺传给徒弟  тері илеу өнерін 

шәкіртке табыстау. 

 

 

ròu 

肉 ròu①【зат】  ет.②【зат】  жеміс 

жидектер жұмсағы ： 冬 瓜  асқабақ 

жұмсағы.③〈方〉【 сын】  жемістің 

жұмсақ бөлігі：～瓤儿西瓜  қарбыз 

жұмсағы. 

【肉搏】ròubó【ет.】 төбелесу：～战 

сайысу. 

【肉搏战】ròubózhàn【зат】 төбелес. 

【 肉 畜 】 ròuchù 【 зат 】  етке 

жұмсалатын мал. 

【 肉 苁 蓉 】 ròucōnɡrónɡ 【 зат 】  

(ботаника) цистанхе. 

【 肉 感 】 ròuɡǎn 【 сын 】  сезгіш, 

сезімтал. 

【 肉 冠 】 ròuɡuān 【 зат 】  құстың 

айдары. 

【肉桂】ròuɡuì【зат】 (ботаникалық) 

даршын. 

【肉果】ròuɡuǒ【зат】 мускат жаңғағы. 

【 肉 红 】 ròuhónɡ 【 сын 】  ашық 

қызғылт түс. 

【 肉 鸡 】 ròujī 【 зат 】  бройлер 

мекиендері. 

【 肉 瘤 】 ròuliù 【 зат 】  саркома 

(медициналық қауіпті ісік). 

【肉麻】ròumá【сын】 жиіркенішті. 

【肉糜】ròumí【зат】 ет ботқасы. 

【肉牛】ròuniù【зат】 етті сиыр. 

【 肉 排 】 ròupái 【 зат 】  стейк 

(жаншылған ет). 

【肉皮】ròupí【зат】 шошқаның терісі. 

【肉皮儿】 ròupír〈方〉【 зат】  адам 

терісі. 

【肉票】ròupiào(～儿)【зат】 тұтқын 

(немесе ет алатын талон). 

【肉鳍】ròuqí【зат】  моллюсктердің 

жүзбе қанаттары. 

【 肉 色 】 ròusè 【 зат 】  денеде 

білінбейтін түс. 

【肉身】ròushēn【зат】 дене. 

【 肉 食 】 ròushí ① 【 сын 】  етпен 

тамақтану：～【ет.】物 етқоректілер.

②【зат】ет тағамдары：多吃点素食，

少吃点～ көкөніс тағамдарын көп жеп, 

ет тағамдарын аз же. 

【肉松】 ròusōnɡ【 зат】  пеммикан 

(кептірілген етті шарап соусында 

ұнталақтау). 

【肉体】ròutǐ【зат】 адамның денесі：

备受精神和～的苦痛  ақыл сананы 

иеленіп дененің сау болмауы. 

【肉痛】ròutònɡ〈方〉【ет.】 қайғыру, 

азаптану. 

【 肉 头 】 ròutóu 〈 方 〉【 сын 】 ①

былқылдақденелілер.② ақкөңіл, аңау：

他净办这种～事! Ол өте салмақты әрі 

аңқау. 

【肉头】ròu·tou〈方〉【сын】 жұмсақ, 

мамық：这孩子的手多～ ! Мынау 

баланың қолы жұп жұмсақ. 

【 肉 刑 】 ròuxínɡ 【 зат 】  денеге 

физикалық зақым келтіру. 

【肉眼】 ròuyǎn【 зат】①  адамның 

көру қабілеті：～看不见细菌 жай 

көзбен микробтарды көре алмайсың.②

ой өріс：凡夫～қарапайым адамның ой 

өрісі. 

【肉用 鸡】 ròuyònɡjī 【 зат 】  етті 

тауықтар түрі. 

【肉欲】ròuyù【зат】 тән құмарлығы, 

нәпсілік. 

【 肉 质 】 ròuzhì 【 зат 】  ет 

субстанциясы ： 仙 人 掌 有 ～ 茎 

кактустың етті сабағы бар. 

【肉中刺】ròuzhōnɡcì【зат】 «денеге 

қадалған инедей». 

 

rú 

如 1rú ① байланысты, қарасты, 

бойынша ： ～ 意  мағынасына 

байланысты.②【ет.】сияқты, секілді：

爱厂～家 отбасын жақсы көру сияты.③

【ет.】 салыстырғанда：我不～他 мені 

онымен салыстырма!.④【ет.】 мысал 

келтіру：唐朝有很多大诗人，～李白、

杜甫、白居易等 Тан дәуірінде көптеген 

атақты ақындар болды, мысалы Ли Бай, 

Ду Фу, Бай Цзюйи.⑤〈书 жету：～厕 

әжетханаға жету. ⑥ (Rú) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

如 2rú【жал.】 егер：～不及早准备，

恐 临 时 措 手 不 及  ерег ертерек 

дайындалмасақ, уақытысында 

үлгермейміз. 

【 如 臂 使 指 】 rúbìshǐzhǐ үйлесімді, 

келісімді іс әрекетті білдіреді. 

【如厕】 rúcè〈书〉【 ет.】  дәретке 

отыру. 

【如常】 rúchánɡ【 ет.】  үйреншікті, 

әдеттегідей：平静 әдеттегі тыныштық. 

【如出一辙】rúchūyìzhé бірдей, ортақ. 

【如初】 rúchū【ет.】  басындағыдай, 

бұрынғыша：消除嫌隙，两人和好～ 

келіспеушілікті жойғаннан кейін екі 

адам бұрынғыдай жақсы қарым 

қатынаста болды. 

【 如 此 】 rúcǐ 【 ес. 】  осылай, 

осылайша：～勇敢 осындай ержүрек. 

【如次】rúcì【ет.】 кезекпен, келесі：

其理由～ кезекпен тұқырымдау. 

【如弟】 rúdì【 зат】  кіші іні (туған 

емес). 

【如堕五里雾中】rúduòwǔlǐwùzhōnɡ не 

істерін білмеу, тығырыққа тірелу. 

【如法炮制】rúfǎpáozhì үлгі бойынша 

істеу. 

【如故】rùɡù【ет.】①  бұрынғыша：

依然～ескі тәсіл бойынша.② ескі дос. 

【如果】rùɡuǒ【жал.】 егер：你～有

困 难 ， 我 可 以 帮 助 你  егер сен 

иындыққа ұрынсаң, мен саған 

көмектесе алармын. 

【 如 何 】 rùhé 【 ес. 】  қалайша? 

Қалай?：近况～ ? Қалайша осындай 

жағдай болд?. 

【如虎添翼】rúhǔtiānyì онсыз да күшті 

«жыртқышқа» көмектесу. 

【如花似锦】 rúhuāsìjǐn (сырт келбет 

пен жағдайға байланысты)  керемет, 
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тамаша. 

【 如 火 如 荼 】 rúhuǒrútú сәнді, 

қарқынды. 

【 如 饥 似 渴 】 rújīsìkě үлкен 

құлшыныспен. 

【如胶似漆】rújiāosìqī айырылыспас. 

【如今】rùjīn【зат】 ендігі әрі, бұдан 

былай：事到～，只好不了了之 бұл істі 

бұдан былай қарастыру керек емес. 

【 如 来 】 Rùlái 【 зат 】  Будда 

эпитеттерінің бірі. 

【如雷贯耳】rúléiɡuàněr зор даңқты：

久闻大【зат】，～ сіздің даңқыңыз жер 

жарады, бұрыннан танысым келетін. 

【如芒在背】rúmánɡzàibèi сабырсыз. 

【如梦初醒】rúmènɡchūxǐnɡ «ұйқыдан 

жаңа тұрғандай» істің мәнісін енді 

түсіну. 

【如鸟兽散】 rúniǎoshòusàn үрейден 

жан жаққа қашу. 

【如期】rúqī【үс.】 уақытылы：～完

成 уақытылы аяқтау. 

【如其】rúqí〈书〉【жал.】 егер. 

【如泣如诉】 rúqìrúsù жыламсырап 

айту. 

【如日中天】 rúrìzhōnɡtiān шырықтау 

шегінде болу. 

【如若】 rúruò〈书〉【жал.】  егер, 

сөйтсе. 

【 如 丧 考 妣 】 rúsànɡkǎobǐ терең 

қайғыға түсу. 

【 如 上 】 rúshànɡ 【 ет. 】 

жоғарыдағыдай ： ～ 所 述  жоғарыда 

айтылып кеткендей. 

【如实】rúshí【үс.】 рас, шынайы：～

汇报 шынайы мәлімдеме. 

【如释重负】 rúshìzhònɡfù арқасынан 

жүк түскендей. 

【 如 【 сан. 】 家 珍 】 rúshǔjiāzhēn 

оңайлықпен шешу, қиналмай айналысу. 

【如数】rúshù【үс.】 түгелімен：～归

还 қайтару. 

【如汤沃雪】 rútānɡwòxuě оп оңай 

тапсырма. 

【如同】rútónɡ【ет.】 ұқсау：灯火通

明，～白昼 шамның жарығы күндізгі 

сәуле сияқты шуақ шашып тұр. 

【 如 下 】 rúxià 【 ет. 】  осының 

салдарынан, төмендегінше ： 列举～ 

төмендегідей тізбектеу. 

【如兄】rúxiōnɡ【зат】  (туған емес) 

үлкен аға. 

【如许】rúxǔ〈书〉【ес.】指示【ес.】

词 .①  осындай, соншалықты：泉水

清～бұлақтың суы соншалықты мөлдір.

②осыншама：枉费～工力  осышама 

жұмыс күшін бекерге жұмсау. 

【如一】 rúyī【 ет.】  жүйелі түрде 

орындау ： 始 终 ～  басынан аяғына 

дейін жүйелеу. 

【 如 蚁 附 膻 】 rúyǐfùshān балға 

үймелеген шыбындар секілді. 

【如意】rúyì①(- -)【ет.】  жағу：称

心 ～ толығымен жағымды болу. ②

【зат】 (ботаникалық) купена өсімдігі. 

【 如 意 算 盘 】 rúyìsuàn·pán тілек 

армандар. 

【如影随形】 rúyǐnɡsuíxínɡ ажырамас 

достық. 

【如鱼得水】rúyúdéshuǐ «суда жүзген 

балықтай сезіну». 

【如愿】 rú yuàn【 ет.】  ойдағыдай 

болу：～以偿 ойдағыны жүзеге асыру. 

【如字】 rúzì【 зат】  өзіндік оқылуы 

бар иероглиф. 

【 如 坐 针 毡 】 rúzuòzhēnzhān қатты 

уайымдау. 

茹 rú①〈书〉жеу, шайнау：～素 етсіз 

тағам жеу. ② (Rú) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【茹苦含辛】 rúkǔhánxīn қиындықты 

көрген. 

【 茹 毛 饮 血 】  rúmáoyǐnxuè етті 

шикідей жеу. 

铷 rú 【 зат 】  (химиялық) Рубидий 

элементі. 

儒 rú①  конфуцийшылдық.②  оқыған, 

сауатты адам：腐～ ғалым.③（Rú）

【зат】姓 адамның тегі. 

【儒艮】rúɡèn【зат】 дюгонь. 

【 儒 家 】 Rújiā 【 зат 】 

конфуцийшылдық мектебі. 

【儒将】rújiànɡ【зат】  ғылыми шені 

бар әскери адам. 

【 儒 教 】 Rújiào 【 зат 】 

конфуцийшылдық. 

【儒生】 rúshēnɡ【 зат】  конфуций 

ілімін ұстанатын адам. 

【儒术】rúshù【зат】 ғылыми дәреже. 

【儒学】 rúxué【 зат】①  конфуций 

ілімі.②оқу орындарының басшысы. 

【儒雅】rúyǎ〈书〉【сын】① ғылыми 

сауатты.②өзін өзі мәдениетті ұстау：

风流～ ішкі дүниесі мәдениетті болу. 

【儒医】rúyī【зат】 сауатты дәрігер. 

【 嚅 动 】 rúdònɡ 【 ет. 】 бір нәрсе 

айтқысы келу：她～着嘴唇，想要说什

么  ол бірнәрсе айтқандай болып 

ернімен жыбырлатты. 

【 嚅 嗫 】 rúniè 〈 书 〉【 сын 】 

мыңғырлап сөйлеу (нақтысын айта 

алмау). 

濡 rú〈书〉①ылғалдандыру, сулау：～

笔 қылқаламды сулау.②баяулату：～滞
баяулап барып тоқтау. 

【濡染】rúrǎn〈书〉【ет.】① сулау.②
біреуден қабылдау, елікеу. 

【濡湿】rúshī【ет.】ылғалдандыру. 

孺 rú бала：妇～әйел мен бала шаға. 

【孺人】rúrén【зат】 жұбайы. 

【孺子】rúzǐ〈书〉【зат】 бала шаға：

黄口～ боқмұрын. 

【孺子可教】 rúzǐkějiào үміт артатын 

жас жігіт. 

【孺子牛】rúzǐniú【зат】 адал құл. 

襦 rú〈书〉 қалың қысқа киім. 

蠕 ( 蝡 )rú бауырымен жорғалау ：～

【сын】【ет.】物 жорғалауыш құрттар. 

【蠕动】rúdònɡ【ет.】 паразит құрт：

小肠是经常在～着的  адамның аш 

ішегінде әрдайым құрттар болады. 

【蠕蠕】rúrú【сын】 баяу бауырымен 

жорғалау：～而【ет.】 әрең қозғалу. 

【蠕【сын】【ет.】物】 rúxínɡdònɡwù 

құрт тәрізділер. 

 

rǔ 

汝 rǔ ①〈书〉【 ес. 】  есімдік сөз 

(сен)：～曹 әріптес. ② (Rǔ)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

乳 rǔ①көбею：孳～өсім.②  әйелдің 

кедесі (емшек)：～罩  бюстгальтер.③ 

сүт：母～ананың сүті.④ жаңа туылған 

нәресте：～燕 қарлығаштың балапаны. 

【乳白】 rǔbái【 сын】  сүт секілді 

аппақ ：～的烟云  сүттей ақ ақша 

бұлттар. 

【乳钵】 rǔbō 【 зат 】  дәріханалық 

үккіш, ұнтақтағыш. 

【乳齿】rǔchǐ【зат】 сүт тістер. 

【乳畜】rǔchù【зат】 сүтті жануарлар. 

【 乳 儿 】 rǔ’ér 【 зат 】  емшектегі 

нәресте. 

【乳房】rǔfánɡ【зат】 әйелдің көкірегі 

(емшек). 

【乳腐】rǔfǔ〈方〉【зат】 ірімшік. 

【乳化】 rǔhuà 【 ет. 】  (химиялық) 

эмульгациялау. 

【 乳 剂 】 rǔjì 【 зат 】  (химиялық) 

эмульсия. 

【乳胶】rǔjiāo【зат】 эмульсия, латекс. 

【乳酪】rǔlào【зат】 ірімшік. 

【乳糜】 rǔmí【 зат】  хилус (сүтті 

шырын). 

【乳【зат】】 rǔmínɡ【зат】  баланың 

бірінші (сүтті) есімі. 

【乳母】rǔmǔ【зат】 сүтін берген ана. 

【乳牛】rǔniú【зат】 сауылатын сиыр. 

【乳熟】rǔshú【ет.】 сүттеніп пісу. 

【乳糖】 rǔtánɡ【 зат】  (химиялық) 

лактоза. 

【乳头】rǔtóu【зат】① әйел емшегінің 

ұшы.② папилла. 

【乳腺】rǔxiàn【зат】 (анатомия) сүтті 

без. 

【乳臭】rǔxiù【зат】 сүттің иісі：～小

儿 нәрестенің сүтті иісі. 

【乳臭未干】rǔxiùwèiɡān «әлі аузынан 

сүттің дәмі кетпеген». 

【乳牙】rǔyá【зат】 сүтті тістер. 

【乳罩】 rǔzhào【 зат】  бюстгальтер 

(әйелдің кеудесіне киетін киімі). 

【乳汁】rǔzhī【зат】 аналық сүт. 

【乳脂】rǔzhī【зат】 сары май. 
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【乳浊液】rǔzhuóyè【зат】 (химиялық) 

эмульсия. 

辱 rǔ①  масқара, ұят：羞～масқара 

болу, ұятқа қалу.②масқара ету, қорлау.

③ ұятқа қалдыру：～命  өмір бойға 

масқара ету.④〈书〉 биязы түрде бас 

тарту ： ～ 临  қадағалаудан сыпайы 

түрде бас тарту. 

【辱骂】rǔmà【ет.】 ұрысу, балағаттау. 

【辱命】rǔmìnɡ〈书〉【ет.】 бұйрықты 

орындамау, үмітті ақтамау ：幸不～ 

қуанышқа орай, мен сіздің 

бұйрығыңызды орындай алдым. 

【辱没】rǔmò【ет.】 ұятқа қалу：我们

一定完成任务，决不～先进集体的光荣

称号  біз тапсырманы міндетті түрде 

орындап, құрметтң атағымызды ұятқа 

қалдырмауымыз керек. 

鄏 rǔ郏鄏(Jiárǔ) георгафиялық атау. 

擩 rǔ〈方〉【ет.】 ысқылау, уқалау：一

只脚～到泥里了 бір аяқты сазбен 

ысқылау. 

 

rù 

入 rù①：  кіру, ену: ～冬  қыстың 

келуімен.②【ет.】  болу, түсу：～学 

оқуға түсу.③ кіріс：岁～ жылдық кіріс.

④сәйкес болу：～时 уақыттың сәйкес 

келуі.⑤入声 кіріскен тон (дыбыс). 

【入不敷出】 rùbùfūchū шығынның 

кірістен көп болуы. 

【入场券】rùchǎnɡquàn【зат】 кіретін 

билет：争夺参加世界杯决赛的～ әлем 

кубогына сайысу үшін ақырғысына 

кіру керек. 

【入超】rùchāo【ет.】 сауданың енжар 

тепе теңдігі. 

【入定】rùdìnɡ【ет.】 пайымдауға бату. 

【 入 耳 】 rù’ěr 【 сын 】  құлаққа 

жағымды болу ： 不 堪 ～  тыңдауға 

мүмкін емес. 

【 入 伏 】 rù fú 【 ет. 】  «жазғы 

қапырықтың» басталуы. 

【入港】 rùɡǎnɡ【 сын】  әңгіменің 

үйлесуі：二人说得～  екі адамның 

әңгімесі жарасымды болды. 

【入彀】rùɡòu〈书〉①【ет.】 біреудің 

жетегінде болу. ③ 【 сын 】  үйлесу, 

сәйкестену：听得～ үйлесімді естілу. 

【入股】 rù ɡǔ【 ет.】  акционерлер 

қатарына кіру：踊跃～  акционерлер 

қатарына ыршып шығу. 

【入骨】rùɡǔ【ет.】 тереңдей, түбіне 

дейін：恨之～ өте қатты жек көру. 

【入国问禁】rùɡuówènjìn «басқа елде 

өз тәртібіңді орнатпа». 

【入画】 rùhuà【 ет.】  суреттегідей, 

көркем болу：桂林山水，处处可以～ 

Гуйлинь қаласының көріністері 

суреттегідей керемет. 

【入伙】 1rù huǒ【 ет.】  бір ұйымға 

мүше болу. 

【入伙】2rù huǒ【ет.】 ұғыну, түсінісу. 

【入寂】 rùjì【 ет.】  Будда іліміндегі 

нирванаға енуді білдіреді. 

【入境】 rù jìnɡ 【 ет. 】  мемлекет 

шекарасына кіру：～签证  шет еллге 

бару визасы. 

【入境问俗】 rùjìnɡwènsú бөтен елге 

басрмас бұрын, оның салт дәстүрімен 

танысу керек. 

【入口】-1rù kǒu【ет.】 ауызға салу. 

【入口】 -2rù kǒu【 ет.】  шет елден 

импорттау. 

【入口】-3 rùkǒu（～儿）【зат】 кіре 

беріс：|车站～станция кіре берісі. 

【入寇】rùkòu〈书〉【ет.】 ену, басып 

кіру：～边关 шекараға басып кіру. 

【人殓】rén liàn【ет.】 өлікті жерлеу. 

【入列】rùliè【ет.】 шепке тұру. 

【 入 垄 】 rùlǒnɡ 〈 方 〉【 сын 】 

мүмкіншілікті пайдалану. 

【入梅】rù méi【ет.】 жауын шашын 

кезеңінің басталуы. 

【入寐】rùmèi【ет.】 ұйықтау：思绪

万千，辗转不能～  аунап жатып, 

ұйықтай алмау. 

【入门】rùmén①（- -）(～儿)【ет.】 

негізгі білімді игеру：～既不难，深造

也是办得到的 негізгі білімді игермесең, 

қалғанының барлығы қиынға соғады.②

【 зат】  оқу материалының алғашқы 

бөлігі. 

【入梦】rùmènɡ【ет.】 ұйқыға кету. 

【入迷】rù mí【ет.】 бір нәрсені қатты 

ұнатып соған құмарлану, қызығу, 

ынталану：老爷爷讲故事，孩子们听得

入 了 迷  атасының ертегі айтқанын 

балалар атты ұнатады. 

【入眠】rùmián【ет.】 ұйықтау. 

【入魔】rù mó【ет.】 қатты ойы кету. 

【入木三分】rùmùsānfēn өзегіне жету. 

【入侵】 rùqīn【 ет.】①  баса көктеп 

кіру.② ішіне кіру：冷空气～  салқын 

ауаының ішке кіруі. 

【 入 情 入 理 】 rùqínɡrùlǐ дұрысәрі 

түсінікті：他说得～，大家听得心服口

服  оның дұрыс әрі нақты сөйлегенін 

барлығы тыңдап мойындады. 

【入神】rù shén①【ет.】 көңіл аудару, 

мұқият ойлау：他越说越起劲，大家越

听越～  ол сөйлеген сайын барлығы 

мұқият тыңдап отырды. ② 【 сын 】 

шебер, тамаша：这幅画画得很～мынау 

сурет өте шебер салынған екен. 

【入声】 rùshēnɡ【 зат】  көне қытай 

тіліндегі төртінші тон. 

【入时】 rùshí【 сын】  сәнді, уақыт 

талабына сай ： 打 扮 ～  сәнді үлгі 

бойынша киіну. 

【入世】rùshì【ет.】 өмірлік тәжірибе 

алу：他刚毕业，～不深  ол оқуын 

жақын арада бітірді, әлі өмірді көреген 

жоқ. 

【入手】rùshǒu【ет.】 бастау, кірісу：

从调查研究～  зерттеу жұмыстарына 

кірісу. 

【入睡】rùshuì【ет.】 ұйқыға кету. 

【入土】rù tǔ【ет.】 жерлеу：～为安 

тыныштықта жерлеу. 

【 入 托 】 rùtuō 【 ет. 】  баланы 

балабақшаға орналастыру. 

【入网】rù wǎnɡ【ет.】 желіге қосылу. 

【 入 微 】 rùwēi 【 сын 】  мұқият 

қарастыру ： 体 贴 ～ өзін біреудің 

орнына қойып анықтау. 

【入围】rù wéi【ет.】 ұсталынып қалу, 

қолға түсу. 

【 入 味 】 rùwèi( ～ 儿 ) 【 сын 】 ① 

қызықты ： 菜 做 得 很 ～ көкөніс 

дайындау өте қызықты жұмыс. ② 

қызы：这出戏我们越看越～бұл ойын 

араған сайын қызық болып бара жатыр. 

【入伍】rù wǔ【ет.】 әскерге аттану：

他去年应征～ ол өткен жылы әскерге 

кетті. 

【入席】 rù xí【 ет.】  қатысу, стол 

басына отыру：来宾～  қонақ стол 

басына отырду. 

【入戏】rù xì【ет.】рөлге кіру：～快

是演员的基本功 шебер актер рөлге тез 

кіріп кетеді. 

【 入 乡 随 俗 】 rùxiānɡsuísú «бөтен 

кесенеге өз ережелеріңмен кірме». 

【入选】rùxuǎn【ет.】 таңдаудан өту, 

сайлану. 

【入学】 rù xué【ет.】①  оқуға түсу, 

мектепке бару ： ～ 考 试  мектеп 

емтиханынан өту.②  бірінші дәрежелі 

ғылыми атақ иелену. 

【入眼】 rù yǎn 【 сын 】  сүйкімді, 

ұнамды：看得～  қарағанға сүйкімді 

болу. 

【入药】 rùyào【ет.】  дәрі құрамына 

енгізу：龟甲中医～ тасбақа сауытын 

дәрі дәрмекке қолдану. 

【入夜】rùyè【ет.】 кеш бату, қараңғы 

түсу：～时分 кеш батқан уақытта. 

【入狱】rù yù【ет.】 сотталу, түрмеге 

отыру：锒铛～ кісенделіп түрмеге түсу. 

【入院】 rù yuàn【 ет.】  ауруханаға 

жату：办理～手续 құжаттарды жинап 

ауруханаға жату. 

【入账】 rù zhànɡ【ет.】  есепке алу, 

бухгалтерлік кітапқа енгізу：货款已

经 ～ тауарға кеткен қаражат есепке 

алынып қойды. 

【入蛰】 rùzhé【 ет.】  жануарлардың 

қысқы ұйқыға кетуі. 

【 入 主 出 奴 】 rùzhǔchūnú басқаша 

ойлайтындарды жақтырмау, тек қана өз 

дегенін дұрыс деп қабылдау. 

【入住】rùzhù【ет.】 кіру：小区八月

竣 工 ， 年 底 ～ тұрғын үй кешені 

құрылысы тамыз айында аяқталады, 
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жылдың соңында үйге кіреміз. 

【 入 赘 】 rùzhuì 【 ет. 】  әйелінің 

төркінінің үйіне бару. 

【入座】（入坐） rù zuò【ет.】  орын 

алу, отыру：对号～  нөмір бойынша 

отыру. 

洳 rù саз, батпақ. 

蓐 rù〈书〉草席；草垫子  қамыстан 

жасалған төсеніш. 

溽 rù〈书〉ылғалды, қапырық：～暑 

Жазғы қапырық. 

【溽热】rùrè【сын】 ыстық, ылғалды. 

【溽暑】rùshǔ【зат】 қапырық. 

缛 ( 縟 )rù 〈 书 〉 шамадан тыс, ала 

ғұла：～礼 шұбар ала салтанатты үрдіс. 

褥 rù төсек орын：被～төсек орынмен 

жамылу. 

【褥疮】 rùchuānɡ【 зат】   ойылу; 

тесілу (көп жатқаннан дененің бір 

жерінің ойылуы). 

【褥单】 rùdān(～儿 )【 зат】  төсек 

жаймасы. 

【褥套】 rùtào【 зат】①  ұйықтайтын 

қапшық. ②  матрац ішіне салынатын 

мақта. 

【褥子】rù·zi【зат】 матрац. 

 

ruá 

挼 ruá〈方〉【сын】① мыжылған：这

张纸～了 мына қағаз мыжылған.② 

ұнтақталған, тесілген ：衬衫穿了几

年，都～了 іш киім киілгеніне біршама 

болды, барлық жері тесіліп бітті. 

 

ruǎn 

阮 ruǎn【зат】① көнерген музыкалық 

ішекті аспап.②(Ruǎn) адамның тегі. 

【阮咸】 ruǎnxián【 зат】  музыкалық 

аспаптың бір түрі. 

软 (軟、輭 )ruǎn①【сын】  майысқақ, 

жұмсақ ： ～ 木  майысқыш ағаш. ②

【сын】 жеңіл, нәзік：～风 самал жел.

③【сын】 әлсіз：两腿发～ әлсіздіктен 

аяқтардың шаршауы.④【сын】  әлсіз 

жеткіліксіз қабілеттер：功夫～  кунг 

фуге қабілеттіктер.⑤【 сын】 (Ruǎn)

【зат】адамның есімі. 

【 软 包 装 】 ruǎnbāozhuānɡ 【 зат 】 

жұмсақ орама ： ～ 饮 料  жұмсақ 

орамадағы сусын. 

【 软 磁 盘 】 ruǎncípán 【 зат 】 

компьютерлік диск. 

【软缎】 ruǎnduàn【 зат】  (текстиль) 

атлас. 

【软腭】ruǎn’è【зат】 (анатомиялық) 

жұмсақ таңдай. 

【软风】ruǎnfēnɡ【зат】① баяу, самал 

жел ： ～ 拂 面  жылы жел. ② 

метеорогиялық самал жел. 

【 软 膏 】 ruǎnɡāo 【 зат 】  денеге 

жағатын май. 

【软骨】ruǎnɡǔ【зат】 (анатомиялық) 

шеміршек. 

【 软 骨 病 】 ruǎnɡǔbìnɡ 【 зат 】 ① 

(медициналық) хондропатия.②〈口〉 

рахит ауруы. 

【软骨头】ruǎ nɡǔ·tou【зат】 жігерсіз 

әлсіз адам. 

【 软 骨 鱼 】 ruǎnɡǔyú 【 зат 】 

шеміршекті балықтар. 

【 软 广 告 】 ruǎnɡuǎnɡɡào 【 зат 】 

хабарландыру, жарнамалық қағаздар. 

【软化】ruǎnhuà【ет.】①（物体）由

硬变软：骨质～.②жұмсару, қайту：态

度逐渐～  өз позициясынан қайту.③ 

қолға үйрету, ырыққа көндіру. ④ 

химиялық әдіспен су құрамынан 

кальцийді тазарту. 

【 软 话 】 ruǎnhuà 【 зат 】  жылы 

сөздер：你就说几句～让老太太消消气

吧  бір ауыз жылы сөз айтсаң апаң 

мейірлене түседі. 

【 软 环 境 】 ruǎnhuánjìnɡ 【 зат 】 

матриалдықтан бөлек шарттар мен 

міндеттемелер. 

【 软 和 】 ruǎn·huo 〈 口 〉【 сын 】 

жұмсақ, нәзік ： ～ 的 羊 毛 қойдың 

мамық жүні. 

【 软 件 】 ruǎnjiàn 【 зат 】 ① 

компьютерлік бағдарламалар.②  софт, 

программалық қамтамасыз ету. 

【软禁】 ruǎnjìn【 ет.】  полицияның 

жасырын қадағалауы, үй қамауына 

алыну. 

【 软 科 学 】 ruǎnkēxué 【 зат 】 

ғылымның түрі. 

【软绵绵】ruǎnmiánmián(～的)【сын】

状态词.①жұмсақ：鞋底～的，穿起来

特 别 舒 服 жұмсақ табанынды аяқ 

киімде жүру ыңғайлы.②әлсіз：病虽好

了 ， 身 子 还 是 ～ 的  ауруға 

шалдыққаннан соң ағза әлсізденеді. 

【软磨】ruǎnmó【ет.】 иілгіш (жұмсақ) 

тактиканы қолдану ：～硬抗  қатты 

тойтарысқа жұмсақ тактиканы қолдану. 

【 软 磨 硬 泡 】 ruǎnmóyìnɡpào өз 

мақсатына табандылықпен жету. 

【软木】ruǎnmù【зат】 тығынды ағаш. 

【软盘】ruǎnpán【зат】 компьютерлік 

дискета. 

【软片】ruǎnpiàn【зат】 көркем тігін. 

【软驱】 ruǎnqū【 зат】  компьтердің 

диск салатын жері. 

【软任务】ruǎnrènwù【зат】 қажетсіз, 

пайдасыз қызметтер. 

【软弱】ruǎnruò【сын】① әлсіз：病后

身 体 ～  денсаулықтық әлсіздігі. ② 

жігерсіз, жұмсақ мінезді ： ～ 无 能 

қабілетсіз, әлсіз. 

【 软 食 】 ruǎnshí 【 зат 】  тез 

қорытылатын тамақ. 

【软水】ruǎnshuǐ【зат】  тазартылған 

(жұмсақ) су. 

【软梯】 ruǎntī〈口〉【 зат】  жіптен 

өрілген саты. 

【 软 体 【 ет. 】 物 】 ruǎntǐ-dònɡwù 

(биология) былқылдақденелілер. 

【 软 通 货 】 ruǎntōnɡhuò 【 зат 】 

өзгермелі валюта. 

【软卧】ruǎnwò【зат】 жұмсақ жатын 

орны. 

【软武器】 ruǎnwǔqì【 зат】  жұмсақ 

қару. 

【软席】ruǎnxí【зат】 мамық орын. 

【软线】ruǎnxiàn【зат】 кабель, желі, 

тоқ. 

【 软 饮 料 】 ruǎnyǐnliào 【 зат 】 

алкогольсіз сусын. 

【 软 硬 兼 施 】 ruǎnyìnɡjiānshī керек 

кезде жұмсақтық танынып, керек кезде 

қатал болу. 

【软玉】ruǎnyù【зат】  нефрит (асыл 

тас). 

【软枣】ruǎnzǎo【зат】 құрма (жеміс). 

【软着陆】ruǎnzhuólù【ет.】 қолайлы, 

аман есен жерге қону (мысалы, 

ұшақпен). 

【软资源】ruǎnzīyuán【зат】 өзгермелі 

ресурстар (қор). 

【 软 组 织 】 ruǎnzǔzhī 【 зат 】 

қатаймаған бұлшықеттер. 

朊 ruǎn【зат】 ағзаның ішкі мүшелері. 

耎 ruǎn〈书〉 әлсіз, көнгіш. 

 

ruí 

緌 ruí〈书〉 бас киімнің шашқтары. 

蕤 ruí аспалы жемістер. 

 

 

ruǐ 

桵 ruǐ мықты ағаш. 

蕊 ruǐ гүлдің қауызы, бүршігі. 

橤  ruǐ 〈书〉  гүлдің аталығы мен 

аналық жатыры. 

 

ruì 

芮 Ruì【зат】адамның есімі. 

汭 ruì〈书〉өзеннің сағасы. 

枘 ruì〈书〉қылтанақ, тікенек. 

【枘凿】 ruìzáo (旧读 ruìzuò)〈书〉

【 зат 】  келіспейтін, үйлеспейтін  

қарама қарсылықтар. 

蚋 ruì【зат】 шыбын шіркей. 

锐 ruì①  өткір, қырағы：尖～  үшкір 

шың.②  батырлық.③шапшаң：～进 

шапшаң ілгерілеу. 

【 锐 不 可 当 】 ruìbùkědānɡ күшті, 

мықты：～的攻势 күшпен шабуылдау. 

【锐减】 ruìjiǎn【 ет.】  күрт баяулау, 

азаю ：进入冬季，景点游客～  қыс 

басталғалы көркем жерлер күрт азайды. 

【锐角】 ruìjiǎo【 зат】  (геометрия) 

сүйір бұрыш. 

【锐利】ruìlì【сын】① өткір：～的匕

首 өткір қанжар.② алғыр, қырағы：眼

光～ қырағы көз. 
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【锐敏】ruìmǐn【сын】 зерек, алғыр. 

【 锐 气 】 ruìqì 【 зат 】  ерлік, 

албырттық：挫其～ ерлікпен күресу. 

【 锐 意 】 ruìyì 【 үс. 】  қажымас 

қайрат：～进取  қажымас қайратпен 

алға жылжу. 

瑞 ruì①жақсылық пен бақыт белгісі：

祥 жақсылықтың белгісі.②(Ruì)【зат】
адамның есімі. 

【瑞签】ruìqiān【зат】  жылы сөздер 

жазылған ағаздар. 

【瑞雪】 ruìxuě【 зат】 егінге жақсы 

түскен қар ：～兆丰年 қардың жаууы 

шұрайлы егін белгісі. 

睿 ruì〈书〉 ：～智|～哲. 

【睿智】 ruìzhì〈书〉【 сын】  дана, 

білгір：～过人 ақылгөй адам. 

 

 

rún 

瞤 rún〈书〉①眼皮跳【ет.】.②肌肉抽

缩跳【ет.】. көз кірпіктің тартуы, көз 

кірпіктің секіруі. 

rùn 

闰（閏）rùn①【ет.】  кібісе жылдың 

қосымша айы：～年  кібісе жыл.②

（Rnù）【зат】фамилияға қолданылады. 

【闰年】rùnnián【зат】 кібісе жыл. 

【闰日】 rùnrì【зат】  кібісе жылдың 

қосымша күні (жиырма тоғызыншы 

ақпан). 

【闰月】rùnyuè【зат】 кібісе жылдың 

ақпан айы. 

润 rùn①【сын】  құнарланған：～泽 

құнарлы ылғандандыру. ② 【 ет. 】 

маймен немес сумен ылғалдандыру：

浸～сулау.③жарқыраған, жылтыр：～

色 жылтыр түс.④пайда：分～пайданы 

бөлісу. 

【润笔】 rùnbǐ 【 зат 】  суретшінің 

жұмыс үшін алаиын ақысы. 

【润格】rùnɡé【зат】 қаламақы. 

【润滑】 rùnhuá①【 сын】 жылтыр, 

тегіс：肌肤～тегіс тері.②【ет.】 жағу, 

үйкеу. 

【润滑油】rùnhuáyóu【зат】 автокөлік 

майы. 

【润例】rùnlì【зат】 қаламақы. 

【 润 色 】 rùnsè 【 ет. 】  әшекейлеу, 

безендіру：这篇译稿太粗糙，你把它～

一下 мына аударма мүлде өңделмеген, 

сен оны кішкене көркемде. 

【润饰】 rùnshì 【 ет. 】  көркемдеу, 

безендіру ： ～ 文 稿  қолжазбаны 

көркемдеу. 

【润泽】rùnzé①【сын】  жылтыр：～

如玉  асыл тас секілді жылтырлау.②

【ет.】 ылғалдандыру. 

【润资】 rùnzī【 зат】  суретші мен 

жазушының қаламақысы. 

 

 

ruó 

挼 ruó〈书〉ұнталақтау. 

【挼搓】ruó·cuo【ет.】 мыжу：别把鲜

花 ～ 坏 了  жаңа кесілген гүлдерді 

мыжыма!  

 

ruò 

若 lruò ① секілді, сияқты ： 安之～

сабасын түскен сияқты. ② （ Ruò ）

【зат】адамның етгі. 

若 2ruò【жал.】 егер：人不犯我，我不

犯人；人～犯我，我必犯人  адамдар 

маган кінә тақпаса, мен де оларға кінә 

тақпаймын; ерег адамдар маған кінә 

тақса, мен де кінә тағамын. 

若 3ruò〈书〉【ес.】 (есімдік) сен. 

【 若 虫 】 ruòchónɡ 【 зат 】  нимфа 

(ежелгі грек аңыздарының кейіпкері). 

【若非】 ruòfēi〈书〉【жал.】  егер 

де...болмаса.....：～亲身经历，岂知其

中甘苦   егер жеке тәжірбем болмаса, 

азап пен қайғыны білмес едім. 

【若夫】ruòfú〈书〉【шыл.】  a) егер 

де....b)....келетін болсақ.... 

【 若 干 】 ruòɡān 【 ес. 】  бірнеше, 

қаншаам, сонша ： 价 值 ～ ? Құны 

қанша?. 

【若何】ruòhé〈书〉【ес.】 қалайша? 

Қайтіп?：结果～，还不得而知  қалай 

жеміс пісетіні әлі біле алмай жүрмін. 

【 若 即 若 离 】 ruòjíruòlí жақын 

көрінгенімен, бір бірінен алыс болу. 

【若明若暗】ruòmínɡruòàn анық емес, 

түсініксіз. 

【若是】ruòshì【жал.】 егер, осылай, 

сөйтіп：他～不来，咱们就找他去 егер 

ол келмесе, біз бірден іздейміз. 

【 若 无 其 事 】 ruòwúqíshì түк 

болмағандай. 

【 若 隐 若 现 】 ruòyǐnruòxiàn анық 

көрінбеу：远望白云缭绕，峰峦～ақша 

бұлттардың арасынан алыстағы таудың 

шың анық көрінбейді. 

【若有所失】ruòyǒusuǒshī абыржыған, 

сасқалақтаған. 

鄀 Ruò Хубэй провинциясының Жо елді 

мекені. 

偌 ruò【ес.】 соншалықты, осыншама. 

【 偌 大 】 ruòdà 【 сын 】  осындай 

үлкен：～年纪 жасы осыншама үлкен. 

弱 ruò①【сын】 әлжуаз, әлсіз：软～ 

әлсіз әрі нәзік.②  жас, ：老～қарттар 

мен жастар. ③【 сын 】  жаманырақ, 

әлсіздеу：他的本领不～于那些人 оның 

қабілеттері мына адамдарға қарағанда 

жаман емес.④〈书〉жоғалту：又～一

个 біреуін жоғалтып алу. 

【弱不禁风】ruòbùjīnfēnɡ өте әлсіз. 

【弱点】ruòdiǎn【зат】 әлсіз жағы：他

的～是爱听奉承话  оның әлсіз жағы 

мадақ сөздерін тыңтағанды жақсы 

көретіндігі. 

【弱冠】ruòɡuàn〈书〉【зат】 жиырма 

жастық кәмелеттік. 

【弱化】 ruòhuà【 ет.】  редукциялау. 

【弱碱】ruòjiǎn【зат】  (химия) әлсіз 

сілтілер. 

【弱旅】 ruòlǚ【 зат】  әлсіз әскери 

топ：上届冠军被～逼平  өткен жылы 

жиналған нашар әсери топты таратуға 

тура келді. 

【 弱 能 】 ruònénɡ 【 сын 】  адам 

ағзасының әлсіз жұмыс істеуі：～儿童 

жас баланың ағзасының әлсіздігі. 

【弱肉强食】 ruòròuqiánɡshí әлсіздер 

мықтыларға жемболады (табиғат 

заңдылығы). 

【 弱 势 】 ruòshì 【 зат 】  әлсіздену 

үрдісі ： 股 票 市 场 渐 显 ～  биржа 

қорының әлсіздену үрдісі.  

【弱视】 ruòshì【 сын】  (медицина) 

амблиопия (көздің көру қабілетінің 

нашарлауы). 

【弱酸】ruòsuān【зат】 (химия) әлсіз 

қышқылдар. 

【弱项】ruòxiànɡ【зат】 әлсіз жақтар. 

【 弱 小 】 ruòxiǎo 【 сын 】  әлсіз, 

кішкентай ： 实 力 ～  әлсіздіктің 

басымдылығы. 

【 弱 智 】 ruòzhì 【 сын 】  ойлау 

қабілетіннің артта қалуы ； ～ 儿 童 

жасбаланың ойлау қабілетінің 

төмендеуі. 

婼 ruò婼羌(Ruòqiānɡ)，Хан дәуіріндегі 

патшалық атауы. 

蒻 ruò жас қамыстық сабақтары. 

箬 ruò ①  бамбук. ② бамбук 

сұрыптамасының жапырақтары. 

【箬竹】 ruòzhú【 зат】  аласа бойлы 

бамбук сұрыпы. 

爇 ruò〈书〉жағу, жандыру, қуыру：～

烛 білте шамды жағу. 

 

 

 

S 

 

sā 

 

仨 sā〈口〉【сан.】  үш, үшеу：～人 

үш кісі. 

挲(挱) sā аймалау. 

撒 sā【ет.】 ① құру：～网 тұзақ құру .

②  шығару, жаю：～酒疯  мас болып 

төбелес шығару. 

【 撒 村 】 sā ∥ cūn 〈 方 〉【 ет. 】 

балағаттап сөйлеу ： ～ 骂 街  елдің 

көзінше боқтап ұрысу. 

【撒旦】sā∥dàn【зат.】 шайтан,ібіліс 

【撒刁】sā∥diāo【ет.】  арсыздыққа 

салыну,бетпақтану：别～，没人吃你那

一套 арсыздан ба, сенің мінезіңді ешкі 

көтермейді. 

【撒谎】sā∥huǎnɡ〈口〉【ет.】 өтірік 

айту. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бетпақтану/
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【撒欢儿】 sā∥ huānr〈方〉【 ет.】 

ойнап күлу, қуану. 

【撒娇】sā∥jiāo【ет.】 еркелеу：～使

性 өздігінен еркелеу. 

【 撒 酒 疯 】 sājiǔfēnɡ( ～ 儿 ) 

жынданғанша ішімдік ішу. 

【撒拉族】Sālāzú【зат.】 салар ұлты. 

【撒赖】 sā ∥ lài 【 ет. 】  араңдату, 

бопсалау：她又是哭，又是闹，躺在地

上～ ол тағы да жылап, айқай шығарып 

жерге жатып алып араңдатты. 

【撒尿】 sā∥niào〈口〉【 ет.】  кіші 

дәретке отыру. 

【撒泼】 sā∥pō【 ет.】  дөрекі болу, 

бұзықшылық жасау：～放刁 жаман 

мінезін көрсету. 

【撒气】sā∥qì【ет.】① ауа өткізу, жел 

шығару.② жынын шығару：你心里不

痛快，也不能拿孩子～ сенңң ішін 

ашыса да, балаға жыныңды шығаруға 

болмайды. 

【撒手】sā∥shǒu【ет.】  қол түсіру, 

қолды босату：～不管 бір іс ден қол 

узу. 

【撒手锏】sāshǒujiǎn【зат.】 көзір. 

【撒腿】sā∥tuǐ【ет.】  жапатармағай 

қашу：他听说哥哥回来了，～就往家

里 跑  ол ағасының оралғанын ести 

салысымен үйден қаша жөнелді. 

【撒野】sā∥yě【ет.】  жүгенсіздену, 

жанжал шғару. 

 

sǎ 

洒(灑)sǎ【ет.】 ①құю, суару：扫地的

时候先～些水  есік алдын сыпырмас 

бұрын кішкене су сеп.②【ет.】 шашу, 

лақтыру. ③ (Sǎ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 洒 狗 血 】 sǎɡǒuxiě эксцесс,әртісі 

рөлын асирип жиберген. 

【洒家】sǎ∥jiā【ес.】мен, біз. 

【洒泪】sǎ∥lèi【ет.】жылау：～而别 

көз жасын төгіп қоштасу. 

【洒落】-1sǎ∥luò【ет.】 жерге түсу：

一串串汗珠～在地上  тер тамшылары 

жерге тамды. 

【洒落】-2 sǎ∥luò〈书〉【сын.】 бос, 

еркін：谈笑～ еркін күлу. 

【洒洒】 sǎ∥ sǎ【 сын.】  үздіксіз, 

үзіліссіз. 

【 洒 扫 】 sǎ ∥ sǎo 〈 书 〉【 ет. 】 

сыпыру ：～庭除  баспалдақ алдын 

сыпыру. 

【洒脱】sǎ∥ tuō【сын.】  уайымсыз, 

қамсыз, еркін. 

【靸】sǎ〈方〉【ет.】 аяқ киімді жерге 

сүйретіп (салпылдатып) жүру. 

【靸鞋】sǎ∥xié【зат.】 шәркей. 

【撒】sǎ①【ет.】 шашу：～种 тұқым 

шашу.②【ет.】 себу, төгу：把碗端平，

别～了汤 қолыңдағы пиалайды жөндеп 

ұста, ыстық суды төгіп алма. ③ (Sǎ)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【撒播】 sǎ∥bō【 ет.】  шашыранды 

түрде отырғызу. 

【潵】Sǎ (георгафия) өзеннің атауы. 

 

sà 

【卅】sà【сан.】  отыз. 

【飒】（颯）sà ысқыру. 

【 飒 然】 sà ∥ rán 〈书 〉【 сын. 】 

ысқырған жел：有风～而至  кенеттен 

жел ысқырып соға бастады. 

【飒飒】sà∥sà【ел.】 ысқыру：秋风 

күзгі жел ысқырығы. 

【飒爽】 sà∥ shuǎnɡ〈书〉【 сын.】 

айбынды：～英姿 айбынды келбет. 

【脎】sà【зат.】 (химия) озазон. 

【萨】(薩) Sà【зат.】адамның тегі. 

【萨噶达娃节】Sàɡádáwájié【 зат.】 

сагадава (будда іліміндегі мереке). 

【 萨 克 斯 管 】 sàkèsīɡuǎn 【 зат. 】 

саксофон (музыкалық аспап). 

【 萨 满 教 】 Sàmǎnjiào 【 зат. 】 

шаманизм. 

【萨其马】sàqímǎ【зат.】 тәтті тоқаш. 

 

sāi 

【思】sāi【сын.】 сақалды. 

【揌】( )【ет.】sāi бітеп тастау. 

【腮】(顋)sāi【зат.】 адамның беті：

双手托～ екі қолмен бетінен ұстау. 

【腮帮子】 sāibānɡ·zi〈口〉【 зат.】 

адамның беті. 

【腮腺】sāi∥xiàn【зат.】  (анатомия) 

шықшыт безі. 

【塞】sāi①【ет.】 салу，тығу：箱子

里还可～几件衣服  чемоданның ішіне 

тағы бірнеше киім салуға болады.②(～

儿) тығын, қақпақ: 软木～ ағаш тығын. 

【塞车】sāi∥chē〈方〉【ет.】 пробка. 

【塞子】sāi∥zi【зат.】 тығын：瓶～ 

бөтелке тығыны. 

【噻】sāi 前.（префикс） 

【噻吩】 sāi∥ fēn【 зат.】  (химия) 

тиофен. 

【噻唑】 sāi∥ zuò【 зат.】  (химия) 

тиазол. 

【鳃】(鰓)sāi【зат.】 балық желбезегі. 

 

 

sài 

【塞北】Sài∥běi【зат.】  ұлы Қытай 

қорғанының солтүстік жағы (Моғолия 

мағынасында). 

【塞外】Sài∥wài【зат.】 ұлы Қытай 

қорғанының сырт жағы. 

【塞翁失马】 sàiwēnɡshīmǎ «жаман 

айтпай, жақсы болмас». 

【赛】 1( 賽 )sài ①【 ет. 】  жарысу, 

сайысқа түсу：～跑 жүгіруден жарысу.

②【ет.】 басып озу：这些姑娘干活～

过小伙子  мына қыздардың барлығы 

жас жігітті басып озды. ③ （ Sài ）

【зат.】адам есімі. 

【 赛 】 2( 賽 ) sài құдайралға арнап 

құрбан шалу：祭～ дұға оқып құрбан 

шалу. 

【赛场】 sài∥ chǎnɡ【 зат.】  спорт 

аренасы (стадион). 

【 赛 车 】 sài ∥ chē ① 【 ет. 】 

велосипедпен жарысу. ② 【 зат. 】 

жылдамдығы мықты велосипед. 

【赛程】sài∥chénɡ【зат.】① жарысу 

қашықтығы：自行车公路赛～为 70 公

里  велосипед жарысының жолы 

қашықтығы 70 километр. ②  жарыс 

кестесі：～过半 кестенің жартысынан 

еөбі. 

【赛点】 sài∥ diǎn【 зат.】  (спорт) 

теннис матчбол. 

【赛会】sài∥huì【зат.】 діни мереке. 

【 赛 季 】 sài ∥ jì 【 зат. 】  спорт 

маусымы：全国足球联赛本～已进行了

五 轮 比 赛  бүкіл елде футбол 

жарысымның бес маусымы өткізіліп 

болды. 

【 赛 绩 】 sài ∥ jì 【 зат. 】 

бәсекелестік：～卓著 керемет бәсеке. 

【赛况】 sài∥ kuànɡ【 зат.】  жарыс, 

бәсеке жағдайы：中央电视台将现场直

播这场决赛的～ орталық телеарнадан 

осы ақырғы жарысты көрсететін 

болады. 

【赛璐玢】 sàilùfēn【 зат.】  (химия) 

целлофан.【赛璐珞】 sàilùluò【 зат.】 

(химия) целлулоид. 

【赛马】sài∥mǎ①【ет.】 ат үстінде 

шауып жарысу.②【 зат.】  ат жарысы 

(бәйге). 

【 赛 跑 】 sài ∥ pǎo 【 ет. 】  жеңіл 

атлетикалық жарыс (жүгіру). 

【赛期】sài∥qī【зат.】 жарыс уақыты, 

кезеңі：～延长一天  жарыс бір күн 

бойы жүреді. 

【赛区】 sài∥ qū【 зат.】  жарыстың 

өтілетін орны. 

【赛事】sài∥shì【зат.】 матч：～频繁 

айталау матчы. 

【赛艇】sài∥tǐnɡ【зат.】 (су спорты) 

қайықпен жүзіп жарысу. 

【赛项】sài∥xiànɡ【зат.】 жарыс түрі. 

 

 

 

sān 

【三】sān①【сан.】  үш.② көптікті 

білдіреді：～思  көп ойлану.③ (Sān)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【 三 八 妇 女 节 】 Sān-BāFùnǚJié 

сегізінші наурыз Халықаралық әйелдер 

мейрамы. 

【 三 百 六 十 行 】
sānbǎiliùshíhánɡқызметтің әр түрлі 

салалары ： ～ ， 行 行 出 状 元  әр 
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қызметтің өзінің білгір мамандары 

болады. 

【 三 班 倒 】 sānbāndǎo 【 ет. 】  үш 

ауысымда жұмыс  істеу  

【三包】 sān∥bāo【 зат.】①  жұмыс 

кепілдігі. ②  өнім мен өзіндік құн 

кепілдігі. 

【三宝】sān∥bǎo【зат.】 Буддимзмнің 

үш кереметі. 

【三北】 SānBěi 【 зат. 】  солтүстік 

шығыс, солтүстік батыс және солтүсік 

Қытай. 

【 三 不 管 】 sānbùɡuǎn ешкім көңіл 

бермеген. 

【三不知】 sānbùzhī хабардар емес, 

белгісіз：一问～ белгісіз сұрақ. 

【三叉神经】 sānchā－ shénjīnɡ үштік 

жүйке. 

【三岔路口】sān chà lùkǒu бір жолдың 

үш торабқа бөлінуі. 

【三产】 sān∥ chǎn【 зат.】  халық 

шаруашылығының үшінші саласы\ 

қызмет көрсету. 

【 三 长 两 短 】 sānchánɡliǎnɡduǎn 

күтпеген жайт, кенет жағымсыз жағдай. 

【三春】 sān∥ chūn〈书〉【 зат.】 

көктем мезгілінің үш айы. 

【三春柳】sānchūnliǔ【зат.】 тамарикс 

(қытай шөптесін өсімдігі). 

【三从四德】 sāncónɡsìdé (қытайлық 

мәдениет) әйелдің үш жерден 

көнгіштігі және төрт түрлі қадірі. 

【三寸不烂之舌】 sāncùnbùlànzhīshé 

шешен тіл. 

【 三 大 差 别 】 sāndàchābié (өытай 

мәдениеті) үш негізгі айырмашылық. 

【三【ес.】】SānDài【зат.】 (тарих) үш 

бірінші династиялар: Ся, Шан, Чжоу. 

【三点式】sāndiǎnshì【зат.】  бикини 

(әйел іш киімі). 

【三冬】 sān∥ dōnɡ〈书〉【 зат.】 

қыстың үшінші айы (ақпан). 

【 三 段 论 】 sānduànlùn 【 зат. 】 

силлогизм. 

【三番五次】sānfānwǔcì қайта қайта, 

бірнеше рет. 

【三废】 sān ∥ fèi 【 зат. 】  зиянды 

қалдықтардың үш түрі (газ, су, заттар). 

【三伏】 sān∥ fú【 зат.】①  жаздың 

аптап ыстық күндері. ②  жазғы 

қапырықтың соңғы декадасы. 

【 三 【 үс. 】】 sān ∥ fù 【 зат. 】 

капитанның үшінші көмекшісі. 

【三纲五常】sānɡānɡwǔchánɡ үш түрлі 

тұрақтылық пен бес мызғымас ереже. 

【三个臭皮匠，赛过诸葛亮】 sān ɡè 

chòupíjiànɡ，sài ɡuò Zhūɡě Liànɡ «бір 

бас жақсы, екі бас одан да жақсы». 

【三个【 ес. 】表】 sān ɡè dàibiǎo 

(саясат) ҚКП  «үш еселі ұсыныс» 

саясаты. 

【三更半夜】sānɡēnɡ bànyè түн ортасы, 

өте кеш. 

【三姑六婆】sānɡūliùpó діни ағымдағы 

тәуіп әйелдер, кіндік шешелер, 

дуагерлер. 

【 三 顾 茅 庐 】 sānɡùmáolú біреудің 

алдына бірнеше рет өтінішпен келу. 

【三国】 Sān Guó 【 зат. 】  (тарих) 

Үшпатшалық кезеңі. 

【 三 合 板 】 sānhébǎn 【 зат. 】  үш 

қабатты қаңылтыр. 

【三合土】sānhétǔ【зат.】 сазды бетон. 

【三合院】sānhéyuàn（～儿）【зат.】 

бұрынғы үлгідегі «үш жақты» құрылыс 

(екі ғимараттың ортасында жер 

кеңістігі бар). 

【三花脸】 sānhuāliǎn(～儿 )【 зат.】 

күлдіргі адамның образы. 

【三皇五帝】SānHuánɡWǔDì (тарих) 

Үш билеуші мен бес император. 

【三级跳远】sānjítiàoyuǎn (спорт) үш 

еселі секіру. 

【 三 缄 其 口 】 sānjiānqíkǒu аузына 

байқап сөйлеу. 

【三键】sān∥ jiàn【зат.】  үш реттік 

байлам, шимақ. 

【三焦】sān∥jiāo【зат.】  (анатомия) 

адам ағзасының үш қуысы. 

【三角】sān∥jiǎo①【зат.】 үшбұрыш.

②【зат.】 (ғылым) тригонометрия. 

【 三 角 板 】 sānjiǎobǎn 【 зат. 】 

үшбұрыш. 

【三角尺】 sānjiǎochǐ【 зат.】  бұрыш 

(үшбұрыштық). 

【 三 角 函 数  】 sānjiǎohánshù 

тригонометриялық функия. 

【三角恋爱】 sānjiǎoliàn’ài махаббат 

үшбұрышы. 

【三角铁】sānjiǎotiě【зат.】①〈口〉

бұрыштық темір. ② (музыкалық аспап) 

үшбұрыш. 

【三角【 сын.】】 sānjiǎoxínɡ【 зат.】 

геометриялық үшбұрыш. 

【 三 角 学 】 sānjiǎoxué 【 зат. 】 

тригонометрия. 

【三角债】 sānjiǎozhài 【 зат. 】  үш 

жақты карыз келісімшарт. 

【三角洲】sānjiǎozhōu【зат.】 өзеннің 

сағасы. 

【三脚架】sānjiǎojià【зат.】 үш аяқты 

тұрғы. 

【 三 教 九 流 】 sānjiàojiǔliú 

философиялық ілімдер. 

【三节】sān∥ jié【зат.】  үш мейрам 

(жаздың басы, күздің ортасы, жаңа 

жыл). 

【三九】sān∥jiǔ【зат.】  қатты суық 

кезең：～天气 ауа райының суықтауы. 

【三军】 sān∥ jūn【 зат.】①  (әскер) 

жаяау әскер, теңіз флоты, әуе әскері.② 

әскери қарулы күштер. 

【 三 K 党 】 SānKdǎnɡ 【 зат. 】 

куклуксклан. 

【三联单】 sānliándān 【 зат. 】  екі 

көршімесі бар жыртылатын талон. 

【三令五申】 sānlìnɡwǔshēn бірнеше 

рет бұйырып түсіндіру. 

【三六九等】sānliùjiǔděnɡ әр түрлі, әр 

алуан. 

【 三 轮 车 】 sānlúnchē 【 зат. 】  үш 

дөңгелегі бар велосипед. 

【 三 民 主 义 】 sānmínzhǔyì Сунь 

Ятсеннің үш халықтық принципі. 

【三明治】sānmínɡzhì【зат.】 сэндвич. 

【三拇指】 sān·muzhǐ<口 >【 зат.】 

ортаңғы саусақ . 

【三农 】 sān ∥ nónɡ 【 зат. 】  егін 

шаруашылығының үш түрі：解决好～

问题，仍然是全部工作的重中之重 егін 

шаруашылығы мәселелерін шешу, әлі 

де маңызды істің бірі болып саналады. 

【三七】 sān∥qī【 зат.】  (ботаника) 

гинура. 

【三亲六故】sānqīnliùɡù туған туыстар 

мен достар. 

【 三 秋 】 sān ∥ qiū 【 зат. 】 ① күз 

мезгілінің үш айы. ② 〈 书 〉 күздің 

үшінші айы (қараша). 

【三三两两】 sānsānliǎnɡliǎnɡ топпен, 

бірігіп：傍晚，人们～地在河边散步 

кеш батқанда адамдар топпен жиналып 

серуендеуге шығады. 

【三色堇】sānsèjǐn【зат.】 күлгін түсті 

шегіргүл. 

【三生有幸】sān shēnɡ yǒu xìnɡ жолы 

болғыш. 

【 三 牲 】 sān ∥ shēnɡ 【 зат. 】 

құрбандыққа шалатын үш жануар (бұқа, 

қой, доңыз). 

【三思】sān∥sī【ет.】  үш түрлі ой 

немесе бірдеңе істемес бұрын үш рет 

ойлану ： 事 关 重 大 ， 请 你 ～ өте 

маңызды іс болғандықтан жақсылп 

ойлан. 

【三天打鱼，两天晒网】sāntiāndǎyú，
liǎnɡtiānshàiwǎnɡ бірде жұмыс істеу, 

бірде демалып жату. 

【三天两头儿】sāntiānliǎnɡtóur〈口〉 

әрдайым, жиі：他～地来找你干什么? 

Ол қайтадан іздеп келсе, сен не 

істемексің? 

【三通】sān∥tōnɡ【ет.】  материктің 

Қытай мен Тайвань аралы арасындағы 

байланыстың үш түрі. 

【 三 头 六 臂 】 sāntóuliùbìон «он 

саусағынан бал тамған». 

【三围】sān∥wéi【зат.】  (әйел дене 

бітіміндегі кеуде, бел және бөксе). 

【三维【ет.】画】sānwéi dònɡhuà үл 

өлшемді мультпликация. 

【 三 维 空 间 】 sānwéikōnɡjiān үш 

өлшемді кеңістік. 

【三位一体】sānwèiyītǐ үштік. 

【三…五…】sān…wǔ…① көп санды 

білдіреді：～令～申  бірнеше бұйрық.

② шамадан тыс көп санды білдіреді. 

【三下五除二】sān xià wǔ chú  оп оңай 

іс. 
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【三夏】 sān ∥ xià 【 зат. 】①  жаз 

мезгілінің үш айы.②〈书〉【 зат.】 

жаздың үшінші айы (тамыз). 

【三弦】 sān ∥ xián( ～儿 )【 зат. 】 

қытайлық үш ішекті музыкалық аспап. 

【三线】sān∥xiàn【зат.】 үш сызықты. 

【 三 心 二 意 】 sānxīnèryì тұрақсыз, 

айнымалы：既然决定了，就不能～ 

шешім шығып қойғандықтан, енді 

өзгертуге болмайды. 

【三星】sān∥xīnɡ【зат.】① Оңтүстік 

Кореяның «Самсунг» корпорациясы.② 

«Үш жұлдыз» бақыт пен бақуаттық 

құдайлары. 

【三言两语】 sānyánliǎnɡyǔ бір ауыз 

сөз：这个问题很复杂，不是～说得清

楚的 бұл өте күрделі мәселе, сондықтан 

бір ауыз сөзбен айтып қоя салуға 

болмайды. 

【 三 叶 虫 】 sānyèchónɡ 【 зат. 】 

трилобиты. 

【三元】sān∥yuán【зат.】① айрықша 

мәнді күндер.② Жаңа жыл күні. 

【三灾八难】 sānzāibānàn көптеген 

сәтсіздіктер мен азаптар. 

【 三 藏 】 SānZànɡ 【 зат. 】  будда 

іліміндегі үш жұлдыздың жиынтығы. 

【三只手】sānzhīshǒu【зат.】 ұры. 

【 三 资 企 业 】 sānzī qǐyè шетел 

капиталы қатысатын  үш түрлі 

кәсіпорын. 

【三足鼎立】 sānzúdǐnɡlì үш жақтың 

қарама қарсы тұруы. 

【弎】sān同 үш. 

【 叁 】 sān 【 сан. 】   үш саынын 

жазбаша сөзбен жазу. 

【毵】 (毿 )sān [毵毵 ] (sānsān)〈书〉

【 сын.】  жіңішке ірі ұзын：～下垂 

ұзынның салбырап тұруы. 

 

 

sǎn 

【 伞 】 ( 傘 、 ① 繖 )sǎn ① 【 зат. 】 

қолшатыр：雨～  жаңбыр қолшатыры.

② парашют.③ (Sǎn) 【 зат.】 адамның 

тегі. 

【伞兵】sǎn∥bīnɡ【зат.】 парашютті 

әскер. 

散 sǎn①【ет.】  шешілу, жалбырау：

松～шешіліп жалбырау.② ұнтақ：～装

ұнтақтау. ③ 药 末  ұнтақталған дәрі 

дәрмек.④(Sǎn)【зат.】адамның тегі. 

【 散 兵 游 勇 】 sǎnbīnɡyóuyǒnɡ 

ұйымдаспаған ұжымда журген адам

（在没有组织的集体里独立独行的人）. 

【散打】sǎn∥dǎ【зат.】 саньда (қытай 

үрес өнері). 

【散工】sǎn∥ɡōnɡ【зат.】  тұрақсыз 

жұмысшы, тұрақсыз жұмыс орны. 

【 散 光 】 sǎn ∥ ɡuānɡ 【 сын. 】 

(медицина) астигматизм. 

【散户】 sǎn ∥ hù 【 зат. 】  қаржы 

аренасындағы жеке ойыншы. 

【散记】sǎn∥jì【зат.】 майдаланған, 

ұнтақталған. 

【散剂】sǎn∥ jì【зат.】  ұнтақталған 

дәрі дәрмек. 

【散架】 sǎn ∥ jià 【 ет. 】  шаршап 

шалдығу, сүрініп жығылу：浑身酸疼，

骨头像散了架似的 шаршағаннан бүкіл 

сүйектердің сырқырап ауыруы. 

【散件】 sǎn∥ jiàn【 зат.】  қосымша 

(кейде қажетсіз тетіктер) ： 电 脑 ～ 

компьютердің қосымша тетіктері. 

【散居】 sǎn∥ jū【ет.】  шашыраңқы 

өмір сүру：一家人～各地 туыстардың 

әр жерде шашырап тұруы. 

【散漫】sǎn∥màn【сын.】① бетімен 

кеткен, өзімшілдік ：自 由 ～ бетімен 

кеткен еркіндік. ②  жүйесіздік, 

шашыраңқылық：文章～凌乱，层次不

清  мақала жүйесіз, ешбір тәртіпке 

бағынбай жазылған. 

【散曲】 sǎn ∥ qǔ 【 зат. 】  (театр) 

мәтінсіз ария. 

【散射】 sǎn∥ shè【 ет.】  жайылып 

тарау; шашырап тарау. 

【散套】 sǎn ∥ tào 【 зат. 】  (театр) 

бірнеше әуедерден тұратын мәтінсіз 

ария. 

【散体】 sǎn∥ tǐ【 зат.】   прозадағы 

еркін стиль. 

【散文】sǎn∥wén【зат.】 ① прозалық 

шығарма. ②  публицистикалық 

жанрдағы шығарма. 

【散文诗】sǎnwénshī【зат.】 прозалық 

өлең (ырғақ пен ұйқасы болмайды). 

【 散 养 】 sǎn ∥ yǎnɡ 【 ет. 】
Орталықсыздандырылған азықтандыру. 

【散装】sǎn∥zhuānɡ【сын.】  бөлек 

бөлек оралған ： ～ 洗 衣 粉  бөлек 

қапталған кір жуғыш ұнтақ. 

【散座】sǎn∥zuò(～儿)【зат.】① көне 

театрлардағы орындар. 

【糁】(糝)sǎn〈方〉【зат.】 пісірілген 

күріш. 

馓（饊） sǎn[ 馓子 ](sǎn·zi) 【 зат. 】 

қуырылған тәтті күріш. 

 

sàn 

【散】sàn【ет.】① тарау, бөліну：～

场 алаңнан тарау.② тарату, жаю：公园

里～满花香 қаланың ішіне гүлдердің 

хош иісі таралды.③ жою, құрту：～心 

жігерді жою. 

【散播】sàn∥bō【ет.】 тарату：～谣

言 өсек тарату. 

【散布】sàn∥bù【ет.】①жайылу：羊

群～在山坡上吃草  қой отары тау 

шатқалында жайылып жүр. ②  тарау, 

таралу：～流言飞语 өсектің таралуы. 

【散步】sàn∥bù【ет.】 серуендеу：休

息时，到河边散散步 демалу үшін өзен 

жағасында серуендеу. 

【散场】 sàn∥ chǎnɡ【 ет.】  тарау 

(аяқталған соң)：电影～了 кинофильм 

біткеннен кейін тарау. 

【散发】sàn∥fā【ет.】тарату, жаю: ～

文件 қызметтік хат тарату. 

【散工】 sàn∥ɡōnɡ【ет.】  жұмысты 

аяқтау：今天提前～ бүгінгі жұмысты 

мерзімінен ерте аяқтадым. 

【散会】 sàn∥huì【ет.】  жиналасты 

жауып, тарау. 

【散伙】 sàn∥ huǒ【 ет.】  ажырасу, 

айырылысу. 

【散落】sàn∥luò【ет.】①分散地往下

落：花瓣～了一地.② бөлу, тағайындау, 

реттеу：草原上～着【сан.】 不清的牛

羊  далада жайылып жүрген қой мен 

сиырларды реттеу мүмкін емес. 

【 散 闷】 sàn ∥ mèn 【 ет. 】  көңіл 

көтеру：～消愁 зерігуді болдырмау. 

【散热器】sànrèqì【зат.】 радиатор. 

【散失】sàn∥shī【ет.】①жоғалту：那

部书稿在战乱中～了  ол қолжазбалар 

әскери тәртіпсіздіктер кезінде жоғалды.

② ажырау, айырылу. 

【散水】sàn∥shuǐ【зат.】 алжапқыш. 

【散摊子】 sàntān·zi майда тауарлар 

дүңгіршегі. 

【散戏】sàn∥xì【ет.】 спектакльдан 

кейін тарау. 

【散心】sàn∥xīn【ет.】  демалу：出

去走走，散散心 сыртқа шығып жүріп 

демалып қайту. 

 

sānɡ 

【丧】(喪、 )sānɡ қайғыру. 

【丧服】sānɡ∥fú【зат.】 қаралы киім. 

【丧家】 sānɡ∥ jiā【 зат.】  қайтыс 

болған адамның отбасы. 

【丧礼】sānɡ∥lǐ【зат.】жерлеу рәсімі. 

【丧乱】 sānɡ∥ luàn〈书〉【 зат.】 

уайым қайғы, тебіреніс, былық. 

【丧事】 sānɡ ∥ shì 【 зат. 】  адам 

жерлеу：～从简 адамды қарапайым 

жерлеу. 

【丧葬】 sānɡ∥ zànɡ【 зат.】  өлікті 

жерлеу：～费 жерлеу шығындары. 

【丧钟】 sānɡ∥ zhōnɡ【 зат.】  адам 

жерлеу күңгірі. 

【桑】sānɡ【зат.】①  жібек құрты.②
(Sānɡ)фамилияға қолданылады. 

【桑巴】sānɡ∥bā【зат.】 Samba би. 

 

【桑蚕】sānɡ∥cán 【зат.】 (зоология) 

жібек құрты. 

【桑拿浴】sānɡnáyù【зат.】 хауыз.  

【桑葚儿】sānɡshènr〈口〉【зат.】 тұт 

ағашының жемісі. 

【桑葚】sānɡ∥shèn【зат.】 (ботаника) 

тұт ағашы. 

【桑榆暮景】 sānɡyúmùjǐnɡ өмірдің 

соңы. 
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【桑梓】sānɡ∥zǐ〈书〉【зат.】 туған 

жер, туған туыстар, ата ана 

мағынасында. 

 

sǎnɡ 

【搡】sǎnɡ〈方〉【ет.】 итеру, соғу：

推推～～бірнеше рет соғып кету. 

【嗓】sǎnɡ①(анатомия) тамақ.②(～

儿) дауыс：小～儿 жіңішке дауыс. 

【嗓门儿】sǎnɡménr【зат.】дауыс：～

大 қатты дауыс. 

【嗓音】sǎnɡ∥yīn【зат.】 дауыс：～

洪亮 үнді дауыс. 

【嗓子】 sǎnɡ∥ zi【 зат.】① тамақ, 

жұтқыншақ：～疼 тамақтың ауруы.②
дауыс. 

【磉】sǎnɡ〈方〉 іргетас：石～тастан 

аланған іргетас. 

 

sànɡ 

【 丧 】 ( 喪 、 )sànɡ ① жоғалту, 

айырылу ： ～ 权 辱 国 отанынан 

айырылу.②сәтсіздікке ұшырау：懊～
сәтсіздікке ұшырап ашулану. 

【丧胆】 sànɡ ∥ dǎn 【 ет. 】  қатты 

қорқу：敌军闻风～ қарсыластар естіп 

қояды деп қатты қорқу. 

【丧魂落魄】 sànɡhúnluòpò «жанын 

шүберекке түю», «төбе шашы тік тұру». 

【丧家之犬】 sànɡjiāzhīquǎn үй жайы 

жоқ, қаңғыбас ит. 

【丧命】 sànɡ∥mìnɡ【 ет.】  қайтыс 

болу. 

【丧偶】sànɡ∥ǒu【ет.】  жұбайынан 

айырылу ： 中 年 ～ орта жаста 

жұбайынан айырылу. 

【丧气】 sànɡ∥qì【 ет.】  салы суға 

кету：灰心～ салы суға кетіп сенімді 

жоғалту. 

【 丧 气 】 sànɡ·qi 〈 口 〉【 сын. 】 

сәтсіздік：～话 сәтсіз айтылған сөз. 

【丧权辱国】 sànɡquánrǔɡuó ұлттық 

масқара болып құқытарынан айырылу. 

【丧生】 sànɡ∥ shēnɡ【 ет.】  қайтыс 

болу, өлу：一百余人在这次地震中～ 

осы жер сілкінісінен жүзден астам адам 

қаза тапты. 

【丧失】 sànɡ∥ shī【 ет.】  жоғалту, 

айырылу：～信心 сенімнен айрылу. 

【丧亡】sànɡ∥wánɡ〈书〉【ет.】 қаза 

болу. 

【丧心病狂】 sànɡxīnbìnɡkuánɡ ақыл 

есінен айырылу. 

 

 

sāo 

【搔】sāo【ет.】 қасу, тарау：～头皮 

шаш тарау. 

【 骚 】（ 騷 ） sāo тұрақсыздық, 

тебіреніс：～扰 тұрақсыздықты басу. 

骚（騷） sāo①【 сын.】  жеңілтек, 

жеңіл：～货 жеңіл жүк.②〈方〉еркек 

жынысты：～马 айғыр.③ сасық. 

【骚动】 sāo∥dònɡ【 ет.】①  тәртіп 

бұзу, ретсіздіктер туғызу.②  толқулар, 

тебіреніс ： 会 场 ～  мәжілістегі 

тәртіпсіздіктер. 

【骚客】sāo∥kè〈书〉【зат.】 ақын. 

【骚乱】sāo∥luàn【ет.】көтерілістер 

мен толқулар. 

【骚扰】 sāo∥ rǎo【 ет.】  үрей мен 

әбігер туғызу, мазалау：外敌～边境
сыртқы жаулар шекарада әбігер 

туғызуда. 

【骚人】sāo∥rén〈书〉【зат.】 ақын. 

【骚体】 sāo∥ tǐ【 зат.】  поэзиядағы 

эллегия.. 

【缲】 (繰 )sāo күңгірт қызыл түсті 

жібек мата. 

【臊】sāo【сын.】 сасық：腥～ сасық 

шикі ет. 

 

sǎo 

【扫】  (掃 )sǎo①【 ет.】  сыпыру, 

тазалау：～雪 қар күреу.②【ет.】 жою, 

құрту：～盲 түгелімен жою.③【ет.】 

жинастыру, үю：～【 сан.】   топтап 

санау. 

【扫除】 sǎo∥ chú【 ет.】① тазарту, 

жинау：大～түгел жинау.② жою：～

障碍 кедергіні жою. 

【 扫 荡 】 sǎo ∥ dànɡ 【 ет. 】 ①

қарсыластардың көзін жою.② жою：旧

社会遗留下来的腐朽东西，都应当～ 

ескі қоғам өз артынан шіріген 

қалдықтарды тастап кетті, біз осының 

барлығын жою керекпіз. 

【扫地】 sǎo∥ dì【 ет.】①  еденді 

сыпыру.②жер бетінен жоғалып кету：

威信～абыройының жоғалуы. 

【扫地出门】sǎodìchūmén есік артына 

қуып шығу. 

【扫毒】sǎo∥dú【ет.】 заңға қайшы 

келетін заттарды жою ： ～ 斗 争 

заңсыздықпен күресу. 

【 扫 黄 】 sǎo ∥ huánɡ 【 ет. 】 

порнографиямен күресу. 

【扫雷】 sǎo∥ léi【 ет.】  жарылғыш 

заттардан тазарту：～舰 мина жоятын 

әскери кеме. 

【 扫 盲 】 sǎo ∥ mánɡ 【 ет. 】 

сауатсыздықты жою. 

【扫描】sǎo∥miáo【ет.】  сканерден 

өткізу. 

【 扫 描 仪 】 sǎomiáoyí 【 зат. 】 

(орг.техника) сканер. 

【扫墓】sǎo∥mù【ет.】 ата бабаның 

моласының басына бару. 

【扫平】sǎo∥pínɡ【ет.】 тәртіпсіздікті 

басу. 

【扫射】sǎo∥shè【ет.】  оқ астына алу. 

【扫视】sǎo∥shì【ет.】 қарау, көзбен 

шолу：向台下～了一下  көрермендер 

залын көзбен шолып шығу. 

【扫【 сан. 】  】 sǎo ∥ shù 【 үс. 】 

толығымен, түгелдей ： ～ 还 清
түгелімен төлеу. 

【扫榻】sǎo∥tà〈书〉【ет.】 төсектің 

шаңын қағу, тазалау：～以待 «шаңды 

тазалап қонақ күту» (саясат). 

【扫听】sǎo∥tinɡ〈方〉【ет.】  біліп 

алу. 

【扫腿】sǎo∥tuǐ【зат.】 аяқтан шалу. 

【扫尾】 sǎo∥wěi【 ет.】  жұмысты 

аяқтау, соңына жеткізу. 

【扫兴】sǎo∥xìnɡ【сын.】 көңіл күйді 

түсіру：别说～的话 көңілге тиетін 

сөздер айтпа. 

【嫂】 sǎo 【 зат. 】① үлкен ағаның 

жұбайы.② тұрмысқа шыққан әйел. 

【嫂夫人】sǎofū·ren【зат.】 досының 

әйелі жайлы айтқанда. 

【嫂嫂】sǎo∥sɑo〈方〉【зат.】 жеңге. 

【嫂子】sǎo∥zi〈口〉【зат.】  үлкен 

ағаның әйелі：堂房～туысқан көкенің 

жұбайы. 

sào 

【 扫 把 】 sào ∥ bǎ 〈 方 〉【 зат. 】 

сыпырғыш. 

【扫帚】sào∥zhou【зат.】 сыпырғыш 

жасайтын шөптесін өсімдік. 

【扫帚星】sào∥zhouxīnɡ〈口〉【зат.】 

(астрология) комета. 

【埽】sào【зат.】①қамыстан жасалған 

құрылыс материалы.② сыпырғыш. 

【梢】sào【зат.】 шың, ұшы, басы. 

【瘙】sào безеу. 

【瘙痒】sào∥yǎnɡ【сын.】 қышу：～

难忍 шыдатпай қышу. 

【臊】sào【ет.】  ұялу, ұятқа қалу：

害～көре алмаушылықтан ұялу. 

【臊子】sào∥zi〈方〉【зат.】  фарш 

(майда туралған ет)：羊肉～面 қой 

етінің фаршы. 

sè 

【色】sè①түс：红～қызыл түс.②бет, 

көрініс, түр ： 喜 【 сын. 】 于 ～

қуанышты түр. ③ көптүрлілік ：货～

құндылықтар түрі.④ көрініс, ахуал：

夜～түнгі көрініс.⑤заттың салмағы：

成 ～ салмақты теңестіру. ⑥  әйелдің 

көркі：姿～әйелдің сыртқы сұлулығы.

⑦ құлшыныс, тілек.⑧（ Sè）【 зат.】
адамның тегі. 

【 色 彩 】 sè ∥ cǎi 【 зат. 】 ① түс, 

бояу：～鲜明 қанық түс.②стиль, бояу, 

жағдай：地方～осы жердің жағдайы. 

【色调】sè∥diào【зат.】①тон, бояқ 

үлгісі, түс, түр.②түс, бояу：作品含有

忧郁、悲凉的～  заттың түсі күңгірт 

болғандықтан қайғылы болып көрінеді. 

【色光】sè∥ɡuānɡ【зат.】 спектра. 

【色鬼】 sè∥ ɡuǐ【 зат.】  әйелқұмар 

еркек. 

【色觉】 sè∥ jué【 зат. 】  түстерді 
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сезіну қабілеті. 

【 色 拉 】 sè ∥ lā 【 зат. 】  (тағам) 

винегрет салаты. 

【色狼】 sè ∥ lánɡ 【 зат. 】  арсыз, 

әйелұмар ер адам. 

【色厉内荏】 sèlìnèirěn күшті болып 

көрінгенмен, негізінде әлсіз болу. 

【色盲】sè∥mánɡ【зат.】 далтонизм 

(түстерді ажырата алмау). 

【色魔】sè∥mó【зат.】 нәпсілі маньяк. 

【色情】 sè∥ qínɡ【 зат.】 құмарлық, 

эротика：～小说 эротикалық роман. 

【色球】sè∥qiú【зат.】 хромосфера. 

【色弱】 sè∥ ruò【зат.】  (медицина) 

протанопия. 

【色散】 sè∥ sàn【 зат.】  (физика) 

хроматизм. 

【色素】 sè∥ sù 【 зат. 】  пигмент, 

химиялық бояулар. 

【色相】sè∥xiànɡ【зат.】① (физика) 

түстер спектрі. ② материалдық 

құндылық.③ әйел сұлулығы. 

【色欲】 sè∥ yù【 зат.】  құмарлық, 

эротика, нәпсілік. 

【色泽】sè∥zé【зат.】 бояу：～鲜明 

қанық бояу. 

【涩】(澀、澁)sè①【сын.】 тұтылғыш 

(дәм).②【сын.】  тығыз：滞～тығыз 

жиналу.③ ауыр, қопал：艰～қиндық. 

【涩滞】 sè∥ zhì【 сын.】  үзілісті, 

кідірмелі：声音～үзілісті дауыс. 

【 啬 】 ( 嗇 )sè қызғану, үнемдеу, 

сараңдық. 

【啬刻】sè∥kè〈方〉【сын.】  сараң 

адам. 

【铯】（銫）sè【зат.】 (химия) Цезий 

элементі. 

【瑟】sè көп, қалың. 

【瑟瑟】 sè∥ sè①【 ел.】  ысқыру, 

сыбдырлау：秋风～күзгі жел ызғары.

②【сын.】 дірілдеу：～发抖 суықтан 

дірілдеу. 

【瑟缩】 sè ∥ suō 【 ет. 】  суықтан 

бүрісіп қалу. 

【塞】sè тұрып қалу, бітелу. 

【 塞 擦 音 】 sècāyīn 【 зат. 】 

(лингвистика) аффриката. 

【塞音】 sè∥yīn【 зат.】  (фонетика) 

шұғыл, эксплозивті дауыссыз дыбыс. 

【塞责】 sè∥ zé【 ет.】  өз міндетіне 

немқұрайлы қарау：敷衍～  жұмысты 

немқұрай атқару. 

【濇】(濇)sè〈书〉 тегіс емес. 

【穑】(穑)sè егін жинау. 

 

sēn 

【森】 sēn① тоғай：～林 орман.②

〈书〉 қалың, көп.③ қараңғы：阴～

күңгірт.④（ Sēn）【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【森林】 sēn∥ lín【 зат.】  орманды 

алқап. 

【森林 警察 】 sēnlín jǐnɡchá орман 

полициясы. 

【森林浴】 sēnlínyù【 зат.】  орман 

тазалығы. 

【森然】 sēn∥ rán〈书〉【 сын.】①

қалың, ну：林木～ қалың орман.②
қатаң, қатал. 

【 森 森 】 sēn ∥ sēn 【 сын. 】 ① ну, 

қалың ： 松 柏 ～ қалың қаарғай мен 

кипарис. ② көлеңкелі ：阴～ қараңғы 

көлеңке. 

【森严】 sēn∥ yán【 сын.】  қатаң, 

мұқият, қатаң：戒备～қатаң сақтну. 

 

sēnɡ 

 

【僧】 sēnɡ①  будда монахы：～人 

сопы. ②（ Sēnɡ ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 僧 多 粥 少 】 sēnɡduōzhōushǎo 

адамның көптігі мен заттың аздығы, 

барлығына жетіспеу. 

【僧侣】 sēnɡ∥ lǚ【 зат.】  сопылық 

(монах) ағайындық. 

【僧尼】sēnɡ∥ní【зат.】 монахтар. 

【僧俗】 sēnɡ∥ sú【 зат.】  рухани 

сопылық. 

【僧徒】 sēnɡ∥ tú【 зат.】  буддалық 

монахтар. 

 

 

shā 

 

【杀】(殺)shā①【ет.】 өлтіру, сою：～

鸡  тауық сою. ② 【 ет. 】  соғысу, 

шайқасу：～出重围  тығыз қоршауды 

кесіп барып шайқасу.③【ет.】  құрту, 

жою, басылу：风势稍～жел кішкене 

басылды.④  өлу, қаза болу.⑤【 ет.】 

өлгенше, ：恨～өлгенше жек көру. 

【杀跌】 shā∥diē【ет.】  өліп құлау, 

сүрініп жығылу. 

【杀毒】shā∥dú【ет.】 вирусты емдеу, 

вирусты емдеу. 

【杀风景 】 shāfēnɡjǐnɡ бүкіл көңіл 

күйін құрту. 

【杀害】shā∥hài【ет.】 өлтіру, жою, 

құрту：～野生【 ет.】物  жыртқыш 

аңдарды аулап өлтіру. 

【 杀 机 】 shā ∥ jī 【 зат. 】  өлтіру 

жоспары：【 ет.】～ өлтіру жоспарын 

іске асыру. 

【杀鸡取卵】shājīqǔluǎn өз өзіне зиян 

келтіру. 

【杀鸡吓猴】shājīxiàhóu біреуге сабақ 

болу үшін, екінші біреуді жазалау. 

【杀价】 shā ∥ jià 【 ет. 】  бағасын 

төмендету, құнын түсіру. 

【杀戒】 shā∥ jiè【 зат.】  өлтірмеу 

керек ： 大 开 ～ ешқашан ешкімді 

өлтірме. 

【 杀 菌 】 shā ∥ jūn 【 ет. 】 

залалсыздандыру. 

【 杀 戮 】 shā ∥ lù 【 ет. 】  өлтіру, 

жою：～无辜 кінәсізді өлтіру. 

【杀灭】shā∥miè【ет.】 өлтіру：～蟑

螂 тарақандарды жою. 

【杀气】 -1shā∥qì【 зат.】 қанқұмар, 

сұрапыл：～腾腾 сұрапыл қайнау. 

【杀气】 -2shā∥ qì【 ет.】  жынын 

шығару, өшін алу:：你有委屈就说出

来，不该拿别人～ сен әділетсіздікті 

бірден айт, басқалардан ашуыңды алма. 

【杀青】 shā∥ qīnɡ【 ет.】①  әдеби 

шығарманы жазып аяқтау.②  көк шай 

дайындау үрдісі. 

【杀人不见血】 shārénbùjiànxiě асқан 

қатігездікпен адам өлтіру. 

【 杀 人 不 眨 眼 】 shārénbùzhǎyǎn 

ойланбастан, оңайлықпен адам өлтіру. 

【 杀 人 越 货 】 shārényuèhuò 

қарақшылық, өлтіріп тонаушылық 

жасау. 

【 杀 伤 】 shā ∥ shānɡ 【 ет. 】 

жарақаттау：～力 әскери жарақат. 

【杀身成仁】 shāshēnchénɡrén ұлы іс 

үшін құрбандыққа бару, қаһармандық 

жасау. 

【杀生】shā∥shēnɡ【ет.】 тірі жанды 

(жануарларды) өлтіру ： 不 ～
жануарларды өлтірме. 

【杀手】shā∥shǒu【зат.】①  киллер, 

жалдамалы адам өлтіруші ：职业～ 

киллер мамандығы. ②  адам өміріне 

зиянды аурулар мен заттар：癌症是威

胁人类生命的～  ісік ауруы адам 

өміріне өте қауіпті ауру. 

【杀手锏】shāshǒujiǎn【зат.】 (әскери) 

ауыр артиллерия. 

【杀熟】shā∥shú【ет.】 өмірін құрбан 

ету. 

【杀一儆百】（杀一警百）shāyījǐnɡbǎi 

жүз адамға сабақ болсын деп бір 

адамды өлтіру. 

【杉】shā  шырша тектес ағаш. 

【杉篙】 shā∥ ɡāo【 зат.】杉 (shān) 

шырша сырғауылы, шырға таяғы. 

【杉木】 shā∥ mù【 зат.】  шырша 

ағашы. 

【沙】shā①【зат.】қоқым：风～дауыл, 

боран.②құм.③(Shā) 【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【沙】 shā патшалық ：～俄  Ресей 

патшалығы. 

【 沙 包】 shā ∥ bāo 【 зат. 】 ① құм 

жотасы.② құм толтырылған қап. 

【沙暴】shā∥bào【зат.】 боран, дауыл. 

【沙场】 shā∥ chǎnɡ【 зат.】  шөл, 

шөлейт. 

【沙尘】 shā∥ chén【 зат.】 желмен 

көтерілген шаң, топырақ ： ～ 天 气 

дауыл. 

【沙尘暴】 shāchénbào【 зат.】  құм 

дауыл. 
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【 沙 袋 】 shā ∥ dài 【 зат. 】  құм 

толтырылған қап. 

【沙雕】 shā∥ diāo【 зат.】  құмнан 

жасалған пішіндер. 

【沙丁鱼】shādīnɡyú【зат.】  сардина 

(майда балықтың түрі). 

【 沙 俄 】 Shā’é 【 зат. 】  Ресей 

патшалығы. 

【沙发】shā∥fā【зат.】 диван (жұмсақ 

жиһаз). 

【沙肝儿】 shāɡānr 〈方〉【 зат. 】 

малдың ұйқы безі. 

【沙锅】 shā ∥ ɡuō 【 зат. 】  тағам 

даярлауға арналған ыдыс. 

【沙果】shā∥ɡuǒ(～儿)【зат.】 майда 

қызыл алмалар. 

【沙狐球】shāhúqiú【зат.】 (зоология) 

қарсақ. 

【 沙 化 】 shā ∥ huà 【 ет. 】  тозу, 

эррозия ：退耕还林，防止土壤～ 

табиғи ормандары жаңартып, топырақ 

эррозиясынан сақтау. 

【沙獾】shā∥huān【зат.】 борсық. 

【沙荒】 shā∥ huānɡ【 зат.】  шөлді 

алқап. 

【沙皇】 shā∥huánɡ【 зат.】  патша, 

патшалық. 

【沙浆】shā∥jiānɡ同 ерітінді. 

【沙金】shā∥jīn【зат.】 аллювиальді 

алтын металлы. 

【沙坑】 shā∥ kēnɡ【 зат.】  (спорт) 

жеңіл атлетикадағы секіретін шұңқыр. 

【沙拉】shā∥lā【зат.】 салат. 

【沙里淘金】shālǐtáojīn тер төгіп еңбек 

ету. 

【沙砾】shā∥lì【зат.】 гравий, майда 

тастар. 

【沙龙】shā∥lónɡ【зат.】① «Салон»  

Париж қаласындағы маусымдық көрме.

②  қонақ бөлмесі, зал ： 艺 术 ～ 

көркемөнер бөлмесі. 

【沙门】shā∥mén【зат.】  буддалық 

монах, аскет. 

【沙弥】 shā∥mí【 зат.】  буддалық 

монастырда тұрып қызмет ететін ер 

адам. 

【沙漠】shā∥mò【зат.】 құм, шөл. 

【沙漠化】 shāmòhuà【 ет.】  шөлге 

айналу, құм басу. 

【沙鸥】shā’ōu【зат.】 шөлейтті мекен 

ететін құстар. 

【沙盘】 shā∥ pán【 зат.】①  құм 

толтырылған жұқа тақтайша. ②  елді 

мекеннің құмнан тұрғызылған макеті. 

【沙碛】shā∥qì〈书〉【зат.】 шөл. 

【沙浅儿】 shāqiǎnr【 зат.】  қыштан 

жасалған ыдыс. 

【沙丘】shā∥qiū【зат.】 бархандар. 

【沙瓤】 shā ∥ ránɡ(～儿 ) 【 зат.】 

жұмсақ қарбыз. 

【沙壤土】 shārǎnɡtǔ【 зат.】  құмды 

жер. 

【沙沙】shā∥shā【ел.】 жапырақ пен 

құмның шуын білдіретін еліктеуіш 

сөз ：风吹枯叶，～作响  желмен 

қозғалған жапырақтар сыбдырлаған 

дыбыс шығарды. 

【沙参】shā∥shēn【зат.】 (ботаника) 

қоңыраугүл. 

【沙滩】 shā ∥ tān 【 зат. 】  құмды 

жағажай. 

【沙滩排球】 shātān páiqiú (спорт) 

жағажайда ойналатын воллейбол. 

【沙土】shā∥tǔ【зат.】 құм. 

【沙文主义】Shāwénzhǔyì шовонизм. 

【沙哑】shā∥yǎ【сын.】 қырылдаған, 

қарлыққан. 

【沙眼】shā∥yǎn【зат.】 (медицина) 

трахома. 

【沙鱼】shā∥yú акула. 

【沙灾】shā∥zāi【зат.】 (табиғи апат) 

құм басып қалу：治理～  құм басып 

қалғаннан кейін ретке келтіру. 

【沙洲】shā∥zhōu【зат.】 құмды арал. 

【沙子】shā∥zi【зат.】құм. 

【沙钻】 shā∥ zuàn【 зат.】  құмды 

бурыл. 

【沙嘴】 shā ∥ zuǐ 【 зат. 】  (геогр) 

құмды шалғы. 

【纱】（紗）shā①【зат.】 тоқыма：～

厂  тоқыма фабрикасы.② тор：窗～

терезе торы.③торланған мата түрі(газ). 

【纱布】 shā∥bù【 зат.】  торланған 

жеңіл мата түрі (марля, креп). 

【纱橱】 shā∥ chú【 зат.】  тормен 

жабылған сөре. 

【纱窗】shā∥chuānɡ【зат.】  тормен 

тартылған терезе. 

【纱灯】 shā∥ dēnɡ【 зат.】  тормен 

қапталған шамшырақ. 

【纱锭】shā∥dìnɡ【зат.】 ұршық. 

【纱笼】 shā∥ lónɡ【 зат.】  саронг 

(тормен қапталған шырақ) 

【 纱 帽 】 shā ∥ mào 【 зат. 】  тор 

матасынан тігілген бас киім (ерте 

заманда шенеуніктер киетін). 

【纱罩】shā∥zhào【зат.】① марліден 

тігілген қоржын.②от сөндіретін тор. 

刹 shā【ет.】 тоқтау, тоқтату：把车～
көлікті тоқтату. 

【刹车】shā∥chē①【ет.】 тоқтату.②

【ет.】 кідірту, тоқтату, өшіру.③【ет.】 

аялдату, тоқтату ： 浮 夸 风 必 须 ～

мақтатнуды тоқтату керек.④【 зат.】 

тормоз (техникалық). 

【砂】shā同 ұнтақ немесе гравий. 

【砂布】shā∥bù【зат.】 егеуқұм терісі, 

зімпара. 

【砂锅】shā∥ɡuō қыш құмыра. 

【砂浆】shā∥jiānɡ【зат.】 ерітінді. 

【砂轮】shā∥lún(～儿)【зат.】 қайрақ 

тас. 

【 砂 囊 】 shā ∥ nánɡ 【 зат. 】 ① 

құстардың екінші асқазаны.②балласт 

(құммен толтырылған қап). 

【砂仁】 shā∥ rén(～儿 )【 зат.】① 

(ботаника) хедихиум гүлі.② кардамон 

(зынжабыл тұқымдас өсімдік). 

【砂糖】shā∥tánɡ【зат.】 құмшекер. 

【 砂 型 】 shā ∥ xínɡ 【 зат. 】  құм 

қоспасы. 

【砂眼】shā∥yǎn【зат.】 (медицина) 

трахома. 

【砂样】shā∥yànɡ【зат.】құм үлгісі. 

【砂纸】 shā∥ zhǐ【 зат.】  егейтін, 

қыратын қағаз. 

【莎】shā① пальма ағашының діңінен 

алынатын крахмал. ② (Shā) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады. 

【铩】(鎩)shā① екі қырлы қанжар.②

〈 书 〉 зақым келтіру ： ～ 羽
қауырсындарға зақым келтіру. 

【铩羽】shā∥yǔ〈书〉【ет.】 қанатына 

жарақаттану немесе сенім жоғалту, 

үмітін үзу：～而归  үмітін үзіп үйге 

қайту. 

【挲】(挱) shā аймалау, сипалау. 

【痧】shā аурудың атауы：绞肠～ ішек 

тартылып ауыру. 

【 痧 子 】 shā ∥ zi 〈 方 〉【 зат. 】 

қызылша ауруы. 

【煞】shā①【ет.】 аяқтау, бітіру：～

尾 қалғанын бітіру. ② 【 ет. 】 қысу, 

тартып байлау：～车 арбаны тартып 

байлау. 

【煞笔】shā∥bǐ①【ет.】  соңғы сөз 

айту, қорытындылау.②【зат.】 ақырғы 

бөлім, соңы：这篇散文的～很精彩 

мына прозалық шығарманың ақырғы 

бөлімі керемет. 

【煞车】1shā∥ chē【 ет.】  арбадағы 

жүкті жіпен қатты байлау. 

【煞车】2shā∥chē тоқтау, аялдау. 

【煞风景】 shāfēnɡjǐnɡ көңіл күйді 

құрту. 

【 煞 尾 】 shā ∥ wěi ① 【 ет. 】

қортындылау, ақырғы шешім шығару：

事情不多了，马上就可以～ жұмыс аз 

қалды қорытындылай беруге болады.②

【 зат.】  соңғы ария, ақырғы өлең.③

【 зат.】  әдеби шағырмадағы ақырғы 

бөлім. 

裟 shā кашья (монахтардың киетін 

киімі). 

【鲨】（鯊）shā[鲨鱼]（沙鱼）(shāyú)

【 зат.】  акула (жыртқыш балықтың 

түрі). 

 

shǎ 

傻(儍)shǎ【сын.】①ақымак 头～脑｜

装 疯 卖 ～ мүсәпірлену. ｜ 吓 ～ 了 

қорқыныштан ессіздену. ② ： ～ 干
абайсыз жумыс істеу.. 

【傻瓜】shǎ∥ɡua ақымақ. 

【 傻 瓜 相 机 】 shǎɡuāxiànɡjī толық 

автоматикалық фотоаппарат 
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【傻乎乎】 shǎhūhū(～的 )【 сын.】
ақымақ. 

【傻劲儿】shǎjìnr【зат.】①ақымақ. 

【傻帽儿】shǎmàor〈方〉①【сын.】

Ақылсіз. ② 【 зат. 】 Әлемді көрмегн 

түтікті адамдары көрген. 

【傻气】shǎ∥qì  есалаң 

【傻笑 】 shǎxiào 【 ет. 】 .қайраусыз 

күлімсіреу 

【傻眼】 shǎ∥ yǎn【 ет.】   жансыз 

қатып қалу, қимылдамай қатып қалу. 

【 傻 子 】 shǎ·zi 【 зат. 】  ақымак, 

жарымес, түлей. 

 

 

shà 

 

【沙】shà〈方〉【ет.】елеу, шайқау：

把米里的沙子～一～ .күріштің құмын 

елеп жіберіңдер. 

【啑】shà①шоқып жеу ”.②ант беру. 

【唼】shà[唼喋](shàzhá)〈书〉【ел.】 

шоқып жеу. 

【厦】 (廈 )shà.сарай, ғимарат, холл:

广～ /үлкен ғимарат｜高楼大～ /биік 

ғимарат. 

【嗄】shà〈书〉.Қырылдақ дауыс 

歃 shà〈书〉адалдық ант беру. 

【歃血】 shà ∥ xuè ： ерінді құрбан 

қанымен жағу(адалдық антының 

белгісі)～为盟 қасиеттi одақты жасау. 

【煞】-1shà凶神恶～ жын, пері 

【煞】 -2shà～费苦心 бар күшімен 

тырысу. 

【煞白】shàbái бозару. 

【煞费苦心】shàfèikǔxīn бар күшімен 

тырысу. 

【 煞 气 】 -1 shà ∥ qì 【 ет. 】

айбаттылық：车带～了. 

【煞气】-2 shà∥qì【зат.】① айбарлы. 

【 煞 有 【 сөзал. 】 事 】 shàyǒujièshì 

терең ойлы көрінісін жасау; расында да 

солай 

【箑】shà〈书〉желпуіш. 

【 霎 】 shà ： 一 ～  бір заматта, 

лезде ｜～时 кенеттен. 

【霎时】shà∥shí【зат.】кенеттен. 

【霎时间】shàshíjiān【зат.】：кенеттен. 

 

shāi 

【筛】 -1(篩 )shāi① елеуіш,.②【 ет.】

екшету：～沙子 құмді елеу.③【ет.】他

担心考不好给～下来. Ол емтиханның 

қулапқалам депалаңдатты 

【筛】 -2(篩 )shāi【 ет.】①Шарапді 

істу：把酒～一～再喝. Шарапді іскан 

сон ішу②斟(酒或茶) Шарап құйып. 

【筛】 -3(篩 )shāi〈方〉【ет.】敲 (锣 ) 

Гонгты ұрып-соғу ： ～ 了 三 下 锣 . 

Гонгты үш рет ұрып-соғу 

【筛管】 shāi∥ ɡuǎn【 зат.】  торлы 

түтік( тұрба. 

【筛选】shāi∥xuǎn【ет.】дән елеу. 

【筛子】shāi ∥zi【зат.】 елеуіш 

 

shǎi 

【 色 】 shǎi( ～ 儿 ) 〈 口 〉【 зат. 】

түс,өң,тон：掉～ түлеу｜套～  түсті 

мөр｜不变～儿 тұрақты түс, өң. 

【色酒】shǎi∥jiǔ〈方〉【зат.】 қызыл 

шарап. 

【 色 子 】 shǎi ∥ zi 【 зат. 】  ойын 

сүйектері. 

 

shài 

【 晒 】 ( 曬 )shài 【 ет. 】  ① күнге 

қыздырыну.②～粮食 астық кептіру.③

назар аудармау 〈方〉：把他给～在那儿

了/оған назар аудармады.. 

【晒台】 shài ∥ tái 【 зат. 】  (үйдің 

төбесінде) киім кептіруге арналған алаң, 

балкон. 

【晒图】shài∥tú 【ет.】 сәуле сурет 

(жарық сәуле арқылы қағазға түсірілген 

сурет, көшірме) 

shān 

【山】shān①【зат.】  тау：高～биік 

тау. ② 冰 ～ көшпе мұз. ③ 〈 方 〉

коконник.④ (Shān)【зат.】姓  фамилия. 

【山坳】shān’ào【зат.】 тау шұқыры. 

【山包】shān∥bāo〈方〉【зат.】  төбе 

【山崩】shān∥bēnɡ【ет.】 тау құлау. 

【山茶】shān∥chá【зат.】 камелия. 

【山城】shān∥chénɡ【зат.】 таудағы 

қала. 

【山川】shān∥chuān【зат.】  табиғи 

байлықтар ( Тау мен Өзен). 

【山村】 shān∥ cūn【 зат.】 таудағы 

ауыл. 

【山地】shān∥dì【зат.】①开发～资源
тау қорының дамуы. 

【山巅】shān∥diān【зат.】 тау шыңы. 

【山顶】shān∥dǐnɡ【зат.】 тау шыңы. 

【山顶洞人】Shāndǐnɡdònɡrén【зат.】
Шандүн адамы. 

【山峰】shān∥fēnɡ【зат.】 тау шыңы. 

【山旮旯儿】 shānɡālár〈方〉【 зат.】 

алыстағы төбелі жер. 

【山冈】shān∥ɡānɡ【зат.】 төбе. 

【山岗子】 shānɡǎnɡ·zi〈口〉【 зат.】
төбешік, биік емес тау. 

【山高皇帝远】 shānɡāohuánɡdìyuǎn  

орталық үкіметтің қолы жетпейтін. 

【山高水低】shānɡāoshuǐdī сәтсіз оқиға. 

【山歌】shān∥ɡē【зат.】 халық әні. 

【山根】shān∥ɡēn(～儿)〈口〉【зат.】 

таудың баурайы. 

【山沟】shān∥ɡōu【зат.】①таулы сай, 

тау жыры.②тау аңғары. 

【山谷】shān∥ɡǔ【зат.】  тау аңғары, 

тау алабы 

【山国】shān∥ɡuó【зат.】 таулы жер 

【山河】shān∥hé【зат.】大好～ туған 

жер. 

【山核桃】shān hé·tɑo【зат.】①гикори 

жаңғағы.②ұсақ жаңғақ. 

【山洪】 shān∥ hónɡ【 зат.】 таудан 

аққан тасқын. 

【山货】shān∥huò【зат.】①қолөнер 

шаруашылық бұйымдары, тау-орман 

шаруашылығының өнімдері. ② ～ 铺
шаруашылық өнімінің дүкені . 

【 山 鸡 】 shān ∥ jī 〈 方 〉【 зат. 】 

қырғауыл. 

【山积】shān∥jī〈书〉【ет.】  货物～ 

көп салмақты жүк. 

【山脊】shān∥jǐ【зат.】  тау қырқасы. 

【 山 涧 】 shān ∥ jiàn 【 зат. 】  тау 

жылғасы. 

【山脚】shān∥jiǎo【зат.】 тау етегі. 

【山结】shān∥jié【зат.】  тауладрдың 

қиылысқан жері. 

【山金】shān∥jīn【зат.】 тау алтыны. 

【山口】shān∥kǒu【зат.】 тау белеңі. 

【山岚】 shān ∥ lán 〈书〉【 зат. 】 

таудағы тұман. 

【山里红】shān·lihónɡ【зат.】 долана. 

【山梁】shān∥liánɡ【зат.】тау қыры. 

【山林】shān∥lín【зат.】 таулы орман, 

орманды тау. 

【山陵】shān∥línɡ〈书〉【зат.】①тау 

шыңы.②император күмбезі. 

【山岭】shān∥lǐnɡ【зат.】тау қыры,. 

【山路】shān∥lù【зат.】  тау соқпағы . 

【山麓】 shān∥ lù〈书〉【 зат.】  тау 

етегі. 

【山峦】 shān∥ luán【 зат.】 таудың 

басы ～起伏 таудың басына шығу. 

【 山 脉 】 shān ∥ mài 【 зат. 】 тау 

тізбектері, тау қыры 

【山猫】shān∥māo【зат.】   жабайы 

орман мысығы. 

【山门】shān∥mén【зат.】 буддалық 

монастырьдың қақпалары. 

【山盟海誓】shānménɡhǎishì Махабат 

анты.   

【 山 明 水 秀 】 shān mínɡ shuǐ xiù  

ғажайып тау мен таза су, табиғаттың 

әсем көрінісі. 

【山南海北】shānnánhǎiběi жер шеті, 

алыс аймақтар. 

【 山 炮 】 shān ∥ pào 【 зат. 】  тау 

артиллериясы. 

【山坡】 shān ∥ pō 【 зат. 】 таудың 

баурайы. 

【山墙】 shān∥ qiánɡ【 зат.】 .Бүйір 

қабырғасындағы  екі жағы құламалы 

шатыры бар таулы үй . 

【山清水秀】shānqīnɡshuǐxiù  ғажайып 

көрініс. 

【山穷水尽】shānqiónɡshuǐjìn дағдарып 

қалу, толық шарасыздық. 

【 山 区 】 shān ∥ qū 【 зат. 】 таулы 

район,：支援～建设 тау район құруға 

көмек көсету. 

【山泉】  shān∥ quán【 зат.】  тау 
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бұлағы. 

【山势】shān∥shì【зат.】жарлы тау 

бедері～险峻｜～雄伟  ұлы тау бедері. 

【山水】 shān∥ shuǐ【 зат.】① таулы 

сулар. ② 桂 林 ～ 甲 天 下   әлемдегі 

Гуйлин қаласының  ең әсем көрініс.③

泼墨～сурет салынатын бояумен(тушь ) 

салынған пейзаждық сурет. 

【 山 水 画 】 shānshuǐhuà 【 зат. 】 

Пейзаждық сурет . 

【 山 桐 子 】 shāntónɡzǐ 【 зат. 】 

Жапырақты ағаштар, жұмыртқа 

тәрізді(сопақ) жапырақтар, сары-жасыл 

жапырақтар, хош иісі бар, шар тәрізді 

жидектері бар, қызыл қоңыр түсті ағаш; 

оны идезия деп атайды . 

【山头】 shān∥ tóu【 зат.】① таудың 

шыңы .②діни қауым –секта. 

【山洼】shān∥wā【зат.】 тау алқабы. 

【山窝】shān∥wō【зат.】  түкпірдегі 

таулы аймақ. 

【山坞】shān∥wù【зат.】 тау шұқыры. 

【山西梆子】Shānxībānɡ·zi Шаньсидің 

музыкалық драмасы  

【山系】 shān ∥ xì 【 зат. 】  таулы 

система. 

【山峡】shān∥xiá【зат.】 таулардың 

арасындағы су жолы. 

【山险】shān∥xiǎn【зат.】 құламалы 

тау аймағы. 

【 山 响 】 shān ∥ xiǎnɡ 【 сын. 】  

гүрсілдеу. 

【山魈】shān∥xiāo【зат.】① мандрил.

② тау елестері . 

【山崖】shān∥yá【зат.】 таулы жар. 

【山羊】shān∥yánɡ【зат.】① ешкі.②

跳～ шауып жүрген ешкі. 

【 山 腰 】 shān ∥ yāo 【 зат. 】  тау 

бөктерінің ортасы. 

【山药】 shān∥ yɑo【 зат.】① қытай 

ямс(түйнекті өсімдік).②〈方〉  тәтті 

картоп. 

【山野】 shān∥yě【 зат.】  тау және 

шөл жазықтары. 

【 山 雨 欲 来 风 满 楼 】
shānyǔyùláifēnɡmǎnlóu «Таудан жауын-

шашын жақындап келеді, үйдің ішін 

жел алып жатыр». 

【山芋】shān∥yù〈方〉【зат.】 тәтті 

картоп. 

【山岳】 shān∥yuè【 зат.】  әп-әйдік 

таулар. 

【山楂】（山查）shān∥zhā【зат.】①
долана 

【 山 楂 糕 】 shānzhāɡāo 【 зат. 】 

доланадан жасалған тәтті тамақ (желе). 

【山寨】 shān ∥ zhài 【 зат. 】① тау 

бекінісі. 

【山珍海味】shānzhēnhǎiwèi таңдаулы 

ас, тамақ . 

【山庄】 shān∥ zhuānɡ【 зат.】  ①

таудағы ауыл. ② 避 暑 ～  жазғы 

қапырықтан таулы баспана. 

【山子】shān∥zi〈方〉【зат.】 тасты 

таулары бар декоративті  бау-бақша. 

【山子石】 shānzishí【 зат.】  .тасты 

таулары бар декоративті  бау-бақша 

【 山 嘴 】 shānzuǐ тау аяғынын басі

【зат.】 

【 芟 除 】 shān ∥ chú 【 ет. 】 ① 

арамшөпті отау～杂草. 

【芟秋】 shān∥ qiū【 ет.】  күздегі 

шөптеу, отау. 

【芟夷】shān∥yí〈书〉【ет.】①орақ, 

шабыс.②жою, құрту, өшіру. 

【芟荑】shān∥yí  орақ, жою,отау. 

【杉】 shān【 зат.】①  куннингамия-

қытай шырша.②（Shān）фамилия . 

【删】(刪)shān【ет.】～繁就简 қысқа 

әрі нұсқа ойды білдіру｜这一段可以～

去 /бұл ойды айтпауға болады. 

【删除】 shān∥ chú【 ет.】 қысқарту, 

жою: ～ 多 余 的 文 字  артық 

иероглифтерді жою. 

【删繁就简】shānfánjiùjiǎn қысқа әрі 

нұсқа ойды білдіру. 

【 删 改 】 shān ∥ ɡǎi қысқарту, 

дұрыстау～ 原稿  қолжазбаны дұрыстау. 

【删节】shānjié қысқарту,ықшамдау ～

本 қысқартылған басылым｜文章太

长 ， 需 要 ～ 一 部 分 内 容  мақала  

мазмұнын қысқарту керек. 

【删节号】shānjiéhào【зат.】 көп нүкте. 

【删略】shān∥lüè【ет.】 бейімдеу. 

【删秋】shān∥qiū күздегі шөптеу, отау. 

【删汰】shān∥tài〈书〉【ет.】 кетіру. 

【删削】 shān∥xuē【ет.】  қысқарту, 

шағындау. 

【苫】shān①  шөп тоқыма 草～子.②

（Shān）【зат.】фамилия. 

【钐】（釤） shān【 зат.】  металлдық 

элемент-самарий. 

【衫】 shān①衬～ ішкі көйлек｜ іш 

көйлек 汗 ～ ｜ 棉 毛 ～ трикотажды 

көйлек.②костюм, көйлек 衣～｜халат

长～｜羊毛～жүннен тоқылған свитер. 

【姍】shān мазақтау, кекету 

【姗姗】  байсалды жүріс（shānshān）

【сын.】 ～来迟 қаңғып бос жүру. 

【珊瑚】shān∥hú【зат.】 маржан(тас) 

【 珊 瑚 虫 】 shānhúchónɡ 【 зат. 】 

маржан жабысқағы. 

【珊瑚岛】shānhúdǎo【зат.】  маржан 

аралдары. 

【 珊 瑚 礁 】 shānhújiāo 【 зат. 】 су 

астындағы маржанды жартас 

【埏】shān〈书〉балшықты қалыпқа 

қою. 

【栅】(柵)shān [栅极](shānjí)【зат.】 

желіс. 

【舢】shān［舢舨］(shānbǎn)【зат.】 

кішкентай қайық-сампан. 

【痁】shān безгек ұстау, . 

【扇】(①②搧)shān①【ет.】～煤炉子

тас көмiр үшiн пеш үрлеу｜～扇(shàn)

子 желпуішпен желпіну. ② 【 ет. 】 

жақтан салып жіберу. ③ 同 “ 煽 ” 

жағу,жандыру. 

【扇动】shān∥dònɡ①【ет.】～翅膀

қанат қағу.②айтақтау,арандату, азғару. 

煽 shān ①  жандыру. ② азғыру, 

арандату～【ет.】｜арандату～惑. 

【煽动】 shān∥dònɡ【 ет.】  ～闹事

жанжал бастау｜～暴乱 бүлік үрлей 

【 煽 风 点 火 】 shānfēnɡdiǎnhuǒ 

азғырушылықпен шұғылдану. 

【煽惑】 shān∥ huò【 ет.】  азғыру, 

арандату . 

【煽情】 shān ∥ qínɡ 【 ет. 】  адам 

сезімдерімен ойнау 

【潸】(澘)shān〈书〉көз жасын төгіп. 

【潸然】shān∥rán〈书〉【сын.】～泪

下 көзден жас ақты. 

【潸潸】shān∥shān〈书〉【сын.】热

泪～ еңіреп жылау.｜不禁～шыдамай 

жылап  қалу. 

【膻】(羶)shān【сын.】 қой иісі～气｜

қой иісін сезу～味｜吃起来有点～ . 

Етден қой иісі шіғып тур 

【羴】shān〈书〉ешкi иiсi. 

 

 

shǎn 

【 闪 】（ 閃 ） shǎn ① 【 ет. 】 

жасырыну, ～ 开 тығылу. ｜ өткенді 

тұтыну～过去.｜ағашта тығылу～在树

后.②【ет.】 他脚下一滑，～了～，差

点 跌 倒 Ол тайып кетіп , домалап  

құлады.③【ет.】～了腰 бел буынын 

шығарып алу.④【зат.】найзағай жалт 

етті 打～ .⑤【 ет.】～念 жылт ете 

түскен ой｜山后～出一条小路来 тауда 

жол көрінді.⑥【 ет.】～金光 алтын 

түспен құбылу｜电～雷鸣 күн күркіреу, 

найзағай｜眼里～着泪花 көз жасы 

мөлт етті.⑦ (Shǎn)【зат.】фамилия. 

【闪避】shǎn∥bì【ет.】 ауытқу. 

【闪存】shǎn∥cún【зат.】 флеш жад 

【闪电】shǎn∥diàn【зат.】найзағай. 

【闪电战】 shǎndiànzhàn【 зат.】  жай 

оғындай соғыс. 

【闪躲】 shǎn∥duǒ【 ет.】   жасыру, 

тығу｜他有意～我的目光 /Ол әдейі 

көздерімнен аулақ болды 

【 闪 光 】 shǎn ∥ ɡuānɡ ① 【 ет. 】 

жылтырауық шөпте жылт ете түсті.②

【зат.】流星变成一道～，划破黑夜的

长空 /ақпа жұлдыз түнгі аспанда жылт 

етті. 

【 闪 光 灯 】 shǎnɡuānɡdēnɡ 【 зат. 】 

вспышкасы бар лампа. 

【 闪 光 点 】 shǎnɡuānɡdiǎn 【 зат. 】 

вспышка. 

【闪击】shǎn∥jī【ет.】жай оғындай 
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соққы; кенет соққы. 

【闪击战】 shǎnjīzhàn【 зат.】   жай 

оғындай соғыс. 

【闪念】shǎn∥niàn【зат.】жылт ете 

түскен ой. 

【闪盘】 shǎn ∥ pán 【 зат. 】  USB 

флешка-диск. 

【闪闪】 shǎn∥ shǎn【 сын.】电光～

найзағайдың жарқылы ｜ ～ 发 光
люминесценция (газ, кейбір сұйық 

және қатты денелердің қызусыз-ақ 

салқын күйде сәуле таратуы. 

【 闪 射 】 shǎn ∥ shè 【 ет. 】

Жылтырадау：远处有车灯～ алыста 

автомобильдік фара жарқырады｜眼睛

里～着幸福的光芒 көз жарқылайды 

бақыттан . 

【闪身】shǎn∥shēn(～儿)【ет.】①～

挤进门去. есіктен қырындап өту 

【闪失】shǎn∥shī сәтсiздiк жағдайда

万一有个～，后悔就晚了 . Егер 

ойламағ жерде сәтсiздiк жағдайда тулса, 

кешке өкініш. 

【闪烁】shǎn∥shuò【ет.】①жарқырау, 

жалтылдау: 江面上隐约～着夜航船的

灯光/ Өзенде түнгі кеменің лампаның 

көмескі жарығы жарқ етті  ②～其词

жауаптан жалтарып кету 他闪闪烁烁，

不做肯定答复 .Ол жауаптан жалтарып 

жауп бермей тур 

【闪现】 shǎn∥xiàn【ет.】一瞬间出

现；елестей қалу; жылт ете түсу; жылт 

ету; жылт етіп көріну. 

【闪耀】 shǎn∥yào【 ет.】жарқырау, 

жымыңдау: 繁 星 ～  жұлдыздардың 

жылтырауы｜塔顶～着金光 мұнараның 

шыңы алтын түпен құбылады. 

【陕】 (陝 )Shǎn【 зат.】①провинция 

Шэньси.②фамилияға қолданылады. 

【 陕 西 梆 子 】 Shǎnxībānɡ·zi 秦 腔 

Шэньси операсы-. 

【掺】(摻)shǎn〈书〉қол алысу～手. 

【 】  (睒 )shǎn【ет.】тез, лезде, 

бірдемде, кірпік қаққанша: 那飞机飞得

很快，一～眼就不见了 /бұл ұшақ тез 

ұшты да, бір демде көрінбей кетті.  

 

 

shàn 

【 讪 】（ 訕 ） shàn ① 〈 书 〉 ～ 笑

мазақтау,мысқылдау. ②  ұялу, 

ыңғайсыздық  脸上发～ . Ұялуғанан 

бетіне шіғып тур. 

【讪脸】 shàn ∥ liǎn 〈方〉【 ет. 】 

бәлсіну. 

【讪讪】shàn∥shàn【сын.】 他觉得没

趣 ， 只 好 ～ 地 走 开 了  Ол 

ыңғайсыздықты сезіп,ұялып кетті. 

【讪笑】 shàn∥ xiào 〈书〉【 ет. 】 

мысқылдау, мазақтау. 

【汕】shàn бамбук өрмес,морға. 汕头

(Shàntóu) ， 汕 尾 （ Shànwěi ）， 地

【 зат.】，都在广东 Шантоу, Шанвэй, 

Гуандун провинциясындағы атаулар . 

【苫】shàn【ет.】жабу, қымтау: 要下雨

了，快把场里的麦子～上  Жауын 

жауайын деп келе жатыр, тездетіп 

қырмандағы бидайдың үстін жауып 

тастайық.  

【苫布】shàn∥bù  су өтпейтін қалың 

кенеп  

【钐刀】shàn∥dāo【зат.】 шалғы. 

【钐镰】shàn∥lián【зат.】  шалғы 

【疝】 shàn【 зат.】   жарық ауруы, 

іштің бұрап ауруы. 

【疝气】 shàn∥ qì【 зат.】   айырт 

жарық ауруы , ұма жарығы. 

【单】(單)Shàn① Шан уезі, Шаньдун 

провинциясындағы 东 . ② 【 зат. 】 

фамилия. 

【赸】 shàn 〈书〉 тарап кету,шығу 

(ойыннан). 

【 扇 】 shàn ①  иiстi қамыстан 

жасалынғаан желпуіш 电 ～

желдеткіш｜折～儿 жима желпуiш.②

жарма есік门～.｜隔～ бөлме ішіндегі 

қоршау.③【 мөл.】    есіктерге мен 

терезелерге арналған мөлшер сөз. 一～

门  бір есік 一～门 .｜两～窗子 екі 

терезе. 

【 扇 贝 】 shàn ∥ bèi 【 зат. 】 теңіз 

ирекшелері. 

【扇骨】 shàn ∥ ɡǔ( ～儿 ) 【 зат. 】 

желпуіш сүйеніші. 

【 扇 面 儿 】 shànmiànr 【 зат. 】
желпуiштiң бетi. 

【扇形】 shàn∥xínɡ【 зат.】желпуіш 

тәрізді. 

【 扇 坠 】 shànzhuì( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

желпуішке ілінетін салпыншақ. 

【扇子】 shàn ∥ zi 【 зат. 】一把～

желпуіш ｜ 扇 (shān) ～ желпуішпен 

желпіну. 

【 】  (墠 )shàn құрбандық шалу 

үшiн орын. 

【掞】shàn〈书〉тарату, жайдыру 

【善】 shàn①【 сын.】～举 жақсы 

қылық; ｜ ～ 事 жақсы іс, жақсы 

қылық;｜心怀不～наразылықты іште 

сақтау.②行～жақсылық істеу;｜жақсы 

іс жасауға итермелеу 劝～规过.③～策

жақсы амал табу;｜～本 бірегей кітап.

④友～жылы шырайлы, достық;｜бір-

бірін -ұнату 相～;｜жолдастық қарым-

қатынас,жақын болу 亲～ .⑤  жақсы 

көріну 面～ .⑥ зардап құрту～后 ;｜

жақсы бастап ойдағыдай бiтiру～始～

终;｜工欲～其事，必先利其器. жақсы 

істі орындау үшін,жақсы құралға ие 

болу керек⑦ соғысқа икем болу～战;｜

парасатты және батылы 多谋～断 .⑧

өзін өзі сақтау～自保重 ;｜шешендік 

өнер теориясында жақсы～为说辞 .⑨ 

айнымалы,құбылмалы ～ 变 ; ｜

ұмытшақ ～ 忘 . ⑩ (Shàn) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【善罢甘休】 shànbàɡānxiū максатга 

жетбей коймай. 

【善报】shàn∥bào【зат.】 сауап алу. 

【 善 本 】 shànběn 【 зат. 】  сирек 

басылым, сирек кітап: ～ 书 /сирек 

кітап;｜сирек мазмұны бар кәітап～目

录. 

【善处】shàn∥chǔ〈书〉【ет.】 жақсы 

амал табу. 

【善待】shàn∥dài【ет.】；жақсы қарау, 

жақсы қарым-қатынаста болу, ізгілік 

таныту: ～ 野 生 动 物 /хайуанаттарға 

жақсы мәміледе болу;｜～生命/өмірге 

ынтамен қарау. 

【 善 感 】 shàn ∥ ɡǎn 【 сын. 】
әсерленгіш,қылықты. 

【 善 后 】 shàn ∥ hòu 【 ет. 】

Зардаптармен күрес. 处 理 ～ 问 题 / 

зардабын реттеу. 

【善举】shàn∥jǔ〈书〉【зат.】 жақсы 

істі бірлесіп жасау：共襄～. 

【 善 款 】 shàn ∥ kuǎn 【 зат. 】
қайырымдылық қаржысы. 

【善类】shàn∥lèi〈书〉【зат.】 жақсы 

адам 

【善良】 shànliánɡ【 сын.】 ақкөңіл; 

кішіпейіл:心地～ / ниеті түзу, көңілі 

жақсы;｜～的愿望/ақ арман, адал тілек. 

【 善 男 信 女 】 shànnán － xìnnǚ 

қайырымдылық көмек көрсететін ұйым. 

【善始善终】shànshǐshànzhōnɡ 事情从

开头到结束都做得很好.Жаксы басдап 

жаксы аякдау 

【善事】 shàn ∥ shì【 зат.】 жәрдем 

берушілік,қайырымдылық . 

【善心】shàn∥xīn【зат.】жақсылық; 

发～қайырымдылық. 

【善行】 shàn∥ xínɡ【 зат.】жәрдем 

берушілік,қайырымдылық. 

【善意】 shàn∥yì【 зат.】  ～的批评

игілікті сынағыштық｜他这样做是出

于～. Ол соны өз еркіменжасады 

【善于】shàn∥yú【ет.】сөзге епті～辞

令｜～团结群众. қатарларды нығайтып 

отыру 

【善战】shàn∥zhàn【сын.】 айбынды 

жауынгер英勇～. 

【 善 终 】 shàn ∥ zhōnɡ 【 ет. 】  өз 

ажалынан өлу 

【禅】(襌)shàn та таққа отыру 受～;｜

тақтан бас тарту～位. 

【禅让】shàn∥rànɡ【ет.】тақтан бас 

тарту. 

【骟】（騸）shàn【ет.】  атты кестіріп 

жіберу～马. 

【鄯】shàn鄯善(Shànshàn) Шаншан. 
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【墡】shàn ақ балшық . 

【缮】（繕） shàn①жөндеу 修～ .②
көшірту. 

【缮发】 shàn∥ fā【 ет.】 таза етіп 

көшіріп жазу және тарату～公文. 

【缮写】 shàn∥ xiě【 ет.】 таза етіп 

көшіріп жазу书稿. 

【擅】shàn① билікті иемденіп алу～权.

②～离职守 өз еркімен жұмыстан кету.

③ 不～辞令 ділмарлықтың жоқтығы. 

【擅长】 shàn∥ chánɡ【 ет.】  көркем 

жазуды мүлтіксіз меңгеріп алу～书法. 

【擅场】shàn∥chǎnɡ〈书〉жағдайдың 

иесі болу～之作. 

【 擅 权 】 shàn ∥ quan  билікті 

иемдену；самодержавиелік. 

【擅自】 shàn∥ zì【үс.】  өзбетімен, 

өзінше, еркінше. 

【膳】(饍)shàn  таңертенгі ас 早～｜

түскі ас午～｜кешкі ас晚～｜жеу用～. 

【膳费】shàn∥fèi【зат.】ас қаражаты. 

【膳食】shàn∥shí【зат.】азық-түлік; 

тамақ. 

【膳宿】shàn∥sù【зат.】～自理 ақша 

қаражатымен иелік ету ｜ 料 理 ～

шаруашылық ету｜安排～орналастыру, 

ұйымдастыру. 

【 嬗 】 shàn 〈 书 〉 ① ауыстыру ；
өзгерілу. 

【嬗变】 shàn∥ biàn 〈书〉【 ет. 】 

өзгеріс, өркендеу. 

【 赡 】（ 贍 ） shàn ① материалдық 

жағынан қамсызданған.②〈书〉宏～

білімпаз; ｜力不～ ( 力不足 )күштің 

аздығы. 

【赡养】shàn∥yǎnɡ【ет.】  алимент～

费;｜ата-ананы асырау～父母. 

【蟮】shàn жер құрты . 

【 鳝 】 ( 鱔 、 鱓 )shàn 【 зат. 】
жыланбалық. 

 

shānɡ 

【 伤 】 ( 傷 )shānɡ ① 【 зат. 】 iшкi 

зақымдану 内 ～ ｜ 轻 ～ 不 下 火 线

кемшілікті іздеу 探～｜жеңіл жарақат.

②【 ет.】 сіңір созылу～了筋骨 ;｜

айтқан сөзімен ренжіту 出口～人 ;｜

ара-қатынасты бұзу～感情 .③ азалау; 

қайғыру 忧～ ;｜қайғысына ортақтасу

哀～;｜қапа болу～感.④【ет.】артық 

жеу;～食 ;｜吃糖吃～了 . тәтті артық 

жеу② тұтас әсерді бұзбау 无～大雅;｜

әдепсіз мінез-құлық有～风化. 

【伤疤】shānɡ∥bā【зат.】①тыртық.

② жарақатты сыдыру揭～. 

【伤兵】 shānɡ∥bīnɡ【 зат.】жаралы 

жауынгер. 

【 伤 残 】 shānɡ ∥ cán 【 ет. 】 ①

зақымдалу: ～儿童｜你为保卫国家财产

而～，是人民的功臣 .Сіз мемлекеттік 

меншікті қорғау 

үшінзақымдалдынз,халықтың батрі 

болып табыласыз.②破损：Жарылған. 

【伤悼】shānɡ∥dào〈书〉【ет.】顷得

噩耗，～不已 . өкінішті хабар,мәңгі 

қайғы 

【伤风】shānɡ∥fēnɡ①【зат.】салқын 

тию.②【ет.】тұмаумен ауыру. 

【 伤 风 败 俗 】 shānɡfēnɡbàisú  

азғындаған. 

【伤感】shānɡ∥ɡǎn【сын.】 қайғыру. 

【伤害】shānɡ∥hài【ет.】  睡眠过少

会 ～ 身 体 Аз ұйықтасаң, 

денсаулығыңды құртасын;｜～自尊心
қорлайтын қылық. 

【伤寒】 shānɡ∥hán【 зат.】①қарын 

iшектi аурулар②бөртпе сүзек. 

【伤号】shānɡ∥hào жараланған. 

【伤耗】shānɡ∥·hɑo〈口〉жоғалту 

【伤痕】shānɡ∥hén【зат.】  бірталай 

тыртық～累累. 

【伤口】shānɡ∥kǒu【зат.】 жара. 

【伤脑筋】shānɡnǎojīn бас қатыру. 

【伤热】 shānɡ ∥ rè 【 ет. 】  азық-

түліктің шіруі. 

【伤神】shānɡ∥shén①【ет.】жүйкеге 

тию.②【сын.】уайымдау. 

【伤生】 shānɡ∥ shēnɡ【 ет.】  бәрін 

құрту,тіршілік, өмір сүруден айыру . 

【伤势】shānɡshì【зат.】：ауыр жара～

严重. 

【伤逝】 shānɡ ∥ shì 〈书〉【 ет. 】  

уайымдау. 

【 伤 天 害 理 】 shānɡtiānhàilǐ құдай 

адами заңдарын бұзу. 

【伤痛】shānɡ∥tònɡ①【сын.】қиналу, 

азап шегу, жану ауру: 心中万分～ / 

жүрегі қатты қиналу.②【зат.】жарасы 

қатты ауру, жарақаты қатты жанға бату:

他忍着浑身的～站了起来 / ол бүкіл 

денесіндегі жарақатының жанға 

батқанына қарамай онынан тұрды. 

【伤亡】 shānɡ∥wánɡ①【 ет.】өлім, 

адам шығыны:～惨重 /адам шығыны 

өте ауыр ｜ ～ 了 数 千 人 /мыңдаған 

жараланған адамдар.②【зат.】交战双

方各有～   соғысушы екі тараптан да 

адам шығыны бар.  

【伤心】 shānɡ∥ xīn【 сын.】：～事 

Қайғылы іс｜～落泪 . Қайғылы ісден 

көз жас төгу 

【伤心惨目】shānɡxīncǎnmù  жан ашу. 

【 伤 员 】 shānɡ ∥ yuán 【 зат. 】 

жаралы,жарақаттанған. 

〈书〉【сын.】水流大而急：河水～｜

浩浩～.Өзен өте жылдам ағып. 

【殇】 (殤 )shānɡ〈书〉жас кезінде 

қайтыс болу. 

【商】 -1 shānɡ①  ақылдасу, кеңесу: 

协～/ақылдасу, кеңес құру; 面～/жүзбе-

жүз кеңесу: 有要事相～ / маңызды 

шаруаны ақылдасып отыру.②айналысу, 

шұғылдану: 经 ～ / саудамен 

айналысусауда. ③  сатушы: 布 ～ / 

кездеме сатушы;～旅/ кезбе саудагер 

【 商 】 / 2Shānɡ 【 зат. 】 ① Шаң 

династиясы(б.з.д 1600—б.з.д104 ⑥ ②
фамилияға қолданылады. 

【商标】 shānɡ∥ biāo【 зат.】 сауда 

белгісі, фабрика маркасы, фирма белгісі. 

【商埠】shānɡ∥bù【зат.】сауда ашық 

порты 

【商场】shānɡ∥chǎnɡ【зат.】①жабық 

жайдағы жайма дүкендер. ② әмбебап 

дүкен.③ сауда әлемі. 

【商船】 shānɡ∥chuán【 зат.】  сауда 

флоты. 

【商德】 shānɡ∥dé【 зат.】  іскерлік  

әдеп. 

【商店】shānɡ∥diàn【зат.】  【үс.】

食 ～ азық-түлік дүкені ｜ бөлшектеп 

сату дүкені零售～. 

【商调】 shānɡ∥diào【 ет.】  бизнес 

берілім. 

【商定】shānɡ∥dìnɡ【ет.】келісу. 

【商法】 shānɡ∥ fǎ【 зат.】   сауда 

заңнамасы. 

【商贩】 shānɡ∥ fàn【 зат.】 саудагер 

әйел. 

【商港】 shānɡ∥ ɡǎnɡ【 зат.】  сауда 

порты. 

【商贾】 shānɡ∥ ɡǔ〈书〉【 зат.】 

көпестер. 

【商海】shānɡ∥hǎi【зат.】сауда әлемі, 

бизнес саласы:  投身～ / өзін бизнес 

әлеміне арнау; 在～中拼搏 / бизнес 

әлеміне  бар  күшін салу. 

【商行】 shānɡ∥ hánɡ【 зат.】 сауда 

саласы, кәсіпкерлік,  сауда үйі. 

【商号】 shānɡ∥ hào【 зат.】 дүкен, 

сауда үйі. 

【商户】shānɡ∥hù【зат.】кәсіпорын 

иесі,табыскер,көпес. 

【 商 会 】 shānɡ ∥ huì 【 зат. 】 

коммерциялық ұйым, көпестік одақ. 

【商机】 shānɡ∥ jī【 зат.】  іскерлік 

қызметтың мүмкіндіктерін пайдалану

把握～｜西部开发带来了许多～
Батыстың дамуы көп мүмкіншіліктер 

әкелді. 

【 商 家 】 shānɡ ∥ jiā 【 зат. 】 

саудагер,көпес. 

【商检】 shānɡ∥ jiǎn【 зат.】 сауданы 

бақылау, кәсіпкерлікті тексеру:  ～部门

/кәсіпкерлікті  тексеру бөлімдері｜～工

作/ сауданы тексеру жұмыстары. 

【商界】 shānɡ ∥ jiè【 зат.】  сауда 

саласы, коммерциялық әлем. 

【商籁体】shānɡlàitǐ【зат.】 сонет  

【商【мөл.】  】 shānɡ∥ liɑnɡ【ет.】

ақылдасу, кеңесу:  遇事要多和群众～/ 

маңызды мәселеде көпшілікпен 

ақылдасып отыру керек; 这件事要跟

他 ～ 一 下 / Бұл мәселені  онымен 
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ақылдасайық. 

【商旅】 shānɡ ∥ lǚ 〈书〉【 зат. 】
қыдырма саудагер,  көшеде тауар 

сататындар.  

【商贸】 shānɡ∥mào【 зат.】  сауда 

жүйесі～系统｜коммерциялық оқиға～

活【ет.】. 

【商品】 shānɡ∥pǐn【 зат.】① тауар, 

тауар шаруашылығы. ② сауда-саттық 

тауарлар рыногы. 

【商品房】shānɡpǐnfánɡ【зат.】 базар 

бағадағы уй. 

【商品交易所】shānɡpǐn jiāoyìsuǒ тауар 

биржасы(ақша-тауар әрекетін 

жүргізетін мекеме. 

【 商 品 经 济 】 shānɡpǐnjīnɡjì тауар 

өндірісі. 

【商品粮】shānɡpǐnliánɡ【зат.】 астық 

сауда. 

【商品流通】 shānɡpǐnliútōnɡ  тауар 

айналымы . 

【商品生产】shānɡpǐnshēnɡchǎn  тауар 

өндірісі. 

【商洽】shānɡ∥qià【ет.】 келісу 

【 商 情 】 shānɡ ∥ qínɡ 【 зат. 】 

ұсыныстарға шолу жасау ～ 调 查 ｜

нарық жағдайын білу 熟 悉 ～ ｜

нарықтық материалдар～资料. 

【商榷】shānɡ∥què【ет.】 пікір алысу. 

【 商 人 】 shānɡ ∥ rén 【 зат. 】 

көпес,саудагер. 

【商厦】 shānɡ∥ shà【 зат.】  сауда 

үйінің әмбепап тауарлары 百货～｜

сауда үйінің тұрмыс тауарлары家电～. 

【 商 社 】 shānɡ ∥ shè 【 зат. 】 

коммерциялық фирма. 

【商【 сан.】  】 shānɡ∥ shù【 зат.】 

жеке сауда1. 

【商谈】 shānɡ∥ tán【 ет.】 келіссөз, 

сөйлесу, пікір алысу: ～工作 келіссөз 

жұмысы немесе жұмыс туралы пікір 

алысу｜对这个问题双方进行了长时间

的～ /екі жақ  көп уақыт бойы осы 

мәселе бойынша келісім сөз жүргізді 

【商讨】 shānɡ∥ tǎo【 ет.】 талқыға 

салу; пікір алысу; сөз қылу: 会议～了两

国的经济合作问题 конференцияда 

екіжақтылық экономикалық  

ынтымақтастық мәселесі туралы пікір 

алысты. 

【商亭】shānɡ∥tínɡ【зат.】 киоск. 

 

【商务】shānɡ∥wù【зат.】  тауар ісі～

往来. 

【商业】shānɡ∥yè【зат.】 коммерция, 

сауда. 

【 商 业 街 】 shānɡyèjiē 【 зат. 】 

Ваңфуджин сауда көшесі王府井～. 

【 商 业 片 】 shānɡyèpiàn 【 зат. 】  

коммерцияның визит карточкасы. 

【商业银行】 shānɡyèyínhánɡ сауда 

банкі. 

【商议】shānɡ∥yì【ет.】Талқылау 这

个问题如何解决，还须好好～一下 Осы 

мәселені қалай шешу керектігі туралы 

жақсылап пікір алысу керек. 

【商誉】 shānɡ∥ yù【 зат.】  сенім 

несиесі. 

【商战】 shānɡ∥ zhàn【 зат.】  сауда 

соғысы. 

【商酌】shānɡ∥zhuó【ет.】  талқыға 

салу; пікір алысу;:此项工作有待进一

步～ . бұл жұмыс туралы тағы пікір 

алысу керек 

【觞】(觴)shānɡ тост айту举～相庆. 

【墒】( )shānɡ  егісті өткізу 抢～｜

ылғалдылықтың тоқтатылуы 保 ～ ｜

ылғалдылықтың булануы跑～. 

【墒情】 shānɡ∥ qínɡ【 зат.】жердің 

ылғалдылығы. 

【熵】   shānɡ【зат.】①энтропия. 

 

shǎnɡ 

 

【 上 声 】 shǎnɡshēnɡ 【 зат. 】
шырқаламалы әуен (фон.). 

【垧】shǎnɡ【мөл.】    мөлшер сөз , 

жердің аудан өлшемі 10му, солтүстік 

шығыс 15 му, солтүстік батыс 3-5 му. 

【晌】shǎnɡ①(～儿)【мөл.】  жұмыс 

уақыты басталды 工作了一～｜таң 前

半～儿｜кеш 晚半～儿.②〈方〉түскі 

ұйқы～觉｜түскі үзіліс歇～. 

【晌饭】shǎnɡ∥fàn〈方〉【зат.】 түскі 

ас. 

【晌觉】 shǎnɡ∥ jiào〈方〉【 зат.】 

түскі ұйқы睡～. 

【晌午】shǎnɡ∥wu〈书〉【зат.】түс. 

【赏】1（賞）shǎnɡ①【ет.】 марапат 

және жаза 有～有罚 .②【зат.】  ақша 

сый ақысын беру 悬～｜ марапатты 

қабыл алу 领～ .③ (Shǎnɡ) 【 зат.】
фамилия-тек . 

【赏】2（賞）shǎnɡ①【ет.】  аймен 

сүйсіну～月｜ гүлмен сүйсіну～花｜

түсiнiктi және көркем бағалы болу雅俗

共～.②қайран қалу, сүйсіну赞～. 

【赏赐】 shǎnɡ∥cì①【ет.】марапат; 

сый; сыйлық. 

【赏罚】shǎnɡ∥fá【ет.】 марапаттау 

және жазалау кезінде әділетті болу～分

明. 

【赏封】shǎnɡ∥fēnɡ【зат.】  ақшасы 

бар қызыл конверт. 

【赏格】shǎnɡ∥ɡé【зат.】 сый сомасы. 

【赏光】shǎnɡ∥ɡuānɡ【ет.】 баруды 

лайықтау. 

【赏鉴】shǎnɡ∥jiàn【ет.】 бағалау～

【зат.】画. 

【赏赉】shǎnɡ∥lài〈书〉①【ет.】сый, 

сыйлық.②【зат.】марапаттау. 

【赏脸】 shǎnɡ∥ liǎn【 ет.】   ізет 

жасау,ілтипат көрсету 

【赏钱】 shǎnɡ∥qián【 зат.】  сыйды 

ақшалай алу. 

【赏识】 shǎnɡ∥ shí【 ет.】  жақсы 

ниетті,игі ниетті,абыройды беру. 

【赏玩】 shǎnɡ∥ wán【 ет. 】   тау 

көрінісімен ләзәттану ～ 山 景 ｜ 

бұрыннан келе жатқан құнды заттармен 

ләзәттану～古董. 

【赏析】 shǎnɡ∥ xī【 ет.】 қызықтау; 

сүйсіну жене баға беру：唐诗～｜

【 зат.】～近【 ес.】文学作品 жаңа 

заман әдеби өнерін бағалау. 

【赏心悦目】shǎnɡxīnyuèmù  шаттық  

әкелу: жадырату. 

【赏阅】 shǎnɡ∥yuè【 ет.】  керемет 

шығарманы оқып ләзәттану～佳作. 

 

shànɡ 

【上】 -1 shànɡ①【 зат.】  жоғарғы, 

үсті: ～ 部 / жоғары жағы; ｜ өзеннің 

жоғары ағарыы ～游 ; ｜ үстіге қарау

往 ～ 看 . ② жоғары сапалы,жоғары 

дәрежелі ～等 ; ｜ басшылық ～级 ; ｜

жоғары сортты тауар～品 .③【 зат.】

бірінші том, бірінші бөлім ～ 卷 ; ｜

болып өткен ～次 ; ｜ бірінші жарты 

жылдық ～ 半 年 . ④  император 

жарлығы ～ 谕 . ⑤  енгізу ～ 缴 ; ｜

жоғарылату, дәстерлеу～升｜күшею～

进.⑥（Shànɡ）【зат.】 фамилия-тек . 

【 上 】 2shànɡ ① 【 ет. 】  тауға 

көтерілу ～ 山 ｜ жоғары этажға 

көтеріл～楼｜～车 .②  далаға бару～

街｜жұмысқа бару, шығу～工厂｜Ол 

қайда кетті?他～哪儿去了? ;③【ет.】 

хатты тапсыру, жаңа материалды 

оқыту～书.④【ет.】 老张快～，投篮

Лао Чжан жылдам  допды ат.⑤【ет.】

出场 саканаға шығу.⑥【ет.】 күрішті 

беру ～饭 ｜ тамақ беру ～ 菜｜ шай 

беру～茶.⑦【ет.】添补；增加：өзен 

бойымен бару, ～水｜ нарыққа тауар 

ұсыну ～ 货 . ⑧ 【 ет. 】 винтовкаға 

штыкты кигізу～刺刀｜ винтті бұрап 

кіргізу～螺丝 .⑨【ет.】  өң беру～颜

色｜дәрі ішу～药.⑩【ет.】 басқармаға 

баяндама～报｜кітапқа кіргізу～账｜.⑪

【 ет. 】 музыка ішегін тарту ～弦 .⑫

【 ет.】  жұмысқа шығу～班｜ сабақ 

бастау ～ 课 .⑬【 ет. 】  жүзге жуық 

адам～百人｜қадірлі жасқа жету～年

纪.⑭ үндестілік平～去入. 

【上】3shànɡ【зат.】  нота жазуы 

【上】 ·shànɡ【 ет.】  тауға өрмелеп 

шығу 爬～山顶 .②  есікті бекітіп қою

锁 ～ 门 ｜ университетке түсу үшін 

емтиханды тапсыру 考 ～ 了 大 . ③ 

ауылды сүю爱～了农村. 

【上】·shɑnɡ【зат.】方位词.① бет, бет 

түрі 脸～｜ қабырғада 墙～｜ устел 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қызықтау/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/сүйсіну/
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үстінде 桌子～ .②жиналыста 会～｜

кітаптың ішінде 书～｜сабақтан қашу

课堂～｜газеттен білу, газеттен оқу 报

纸～ .③  ұйымдастыру құрылымы 组

织～｜ шынында 事实～｜саналы 思

想～. 

【上班】 shànɡ∥ bān(～儿 )【 ет.】 

жұмысқа бару. 

【 上 班 族 】 shànɡbānzú 【 зат. 】 

қызметкер, жұмысшы. 

【 上 半 场 】 shànɡbànchǎnɡ 【 зат. 】 

бірінші тайм. 

【上半晌】shànɡbànshǎnɡ(～儿)〈方〉

【зат.】 таң. 

【 上 半 时 】 shànɡbànshí 【 зат. 】   

бірінші тайм. 

【上半天】 shànɡbàntiān(～儿 ) 〈口〉

【зат.】  таң. 

【上半夜】shànɡbànyè【зат.】 кеш. 

【上报】1shànɡ∥bào【ет.】 жариялау. 

【上报】2shànɡ∥bào【ет.】 жариялау . 

【上辈】 shànɡbèi(～儿 )【 зат.】 арғы 

ата,ата-баба①：我们～在清朝初年就从

山西迁到这个地方了 . Біздің ата-

бабаларымыз Шаньсиден Цин әулетінің 

алғашқы жылдарында осы жерге көшті. 

【上辈子】 shànɡbèi·zi【 зат.】  алғы 

ұрпак. 

【上边】 shànɡ∥ biɑn(～儿 )【 зат.】 

төбе, үсті. 

【上膘】 shànɡ∥biāo【 ет.】толығып 

салмақ қосу(жануарларда) 

【上宾】shànɡ∥bīn【зат.】  құрметті 

қонақ. 

【上苍】 shànɡ∥ cānɡ【 зат.】  аспан, 

көк. 

【 上 操 】 shànɡ ∥ cāo 【 ет. 】 

практикалық сабақтарға бару. 

 

【上策】 shànɡcè【 зат.】 жылжытпа 

амал . 

【上层】 shànɡ∥ cénɡ【 зат.】  беткі 

қабат ： жоғарғы жетекшілер ～ 领

导;зиялы адам～人物. 

【上层建筑】shànɡcénɡjiànzhù  саясат, 

дін, құқық негіздерін орнату. 

【上场】shànɡ∥chǎnɡ【ет.】 сценаға 

шығу. 

【上朝】 shànɡ∥ cháo【 ет.】① сотқа 

жүгіну. ② сарайға күнделікті  ресми 

қабылдауға бару . 

【上乘】 shànɡ ∥ chénɡ ①【 зат. 】 

шедевр(асқан үлгілі шығарма. ②

【сын.】 жоғары сапалы. 

【上传】shànɡ∥chuán【ет.】файлды 

жүктеп алу. 

【 上 蔟 】 shànɡ ∥ cù 【 ет. 】  

шиыршықталып қалған піллә. 

【 上 蹿 下 跳 】 shànɡcuānxiàtiào ①

секіру：小松鼠～，寻找食物 тиін 

тамақты іздеумен секіріп жүр.②қарым-

қатынастың шиеленісуі. 

【上【ес.】】shànɡ∥dài【зат.】  арғы 

ата-бабаларымыз. 

【上党梆子】shànɡdǎnɡbānɡ·zi Шаньси 

операсы. 

【上当】shànɡ∥dànɡ【ет.】  алдауға 

түсу. 

【上等】shànɡ∥děnɡ【сын.】 жоғары 

сапалы тауар～货 ;｜  жоғары сапалы 

сапалы көйлек матасы～衣料. 

【 上 等 兵 】 shànɡděnɡbīnɡ 【 зат. 】 

ефрейтор (солдаттың әскери  ата атақ). 

【上帝】 Shànɡ ∥ dì 【 зат. 】① көк 

патшасы.② құдай. 

【上吊】shànɡ∥diào【ет.】асылу. 

【上调】shànɡ∥diào【ет.】①қызметін 

жоғарылату.②көтерілі, жоғарылату 

另见 1197页 shànɡtiáo. 

【上冻】shànɡ∥dònɡ【ет.】 қату, үсу 

【上颚】shànɡ’è【зат.】  таңдай. 

【 上 方 宝 剑 】 shànɡfānɡbǎojiàn 

жергілікті басшылық құқығы. 

【上房】 shànɡ∥ fánɡ【 зат.】   бас 

корпусы. 

【上访】 shànɡ∥ fǎnɡ【 ет.】петиция 

(үкіметке берілетін ұжымдық арнаулы 

өтініш) . 

【上坟】 shànɡ∥ fén【 ет.】  бейітке 

барып шығу . 

【上风】shànɡ∥fēnɡ【зат.】①жел жақ.

②  артықшылық. 

【 上 峰 】 shànɡ ∥ fēnɡ 【 зат. 】 

басшылық. 

【上浮】shànɡ∥fú【ет.】  жалақыны 

жоғарылату～一级工资 

【上感】shànɡɡǎn【зат.】  үстіңгі дем 

алатын жолдың инфекциясы. 

【上岗】shànɡ∥ɡǎnɡ【ет.】 қызметке 

кірісу, міндетті атқаруға кірісу 

【上告】shànɡ∥ɡào【ет.】 сот үкімін 

бұзу, шағым . 

【 上 工 】 shànɡ ∥ ɡōnɡ 【 ет. 】 ① 

жұмысқа кірісу.  

【 上 供 】 shànɡ ∥ ɡònɡ 【 ет. 】 

құрбандыққа шалу. 

【上钩】 shànɡ∥ ɡōu【 ет.】   қабу, 

алданып қалу. 

【上古】 shànɡ∥ ɡǔ【 зат.】   көне, 

ежелгі. 

【上官】Shànɡ∥ɡuān【зат.】 фамилия. 

【上轨道】shànɡɡuǐdào өзінің дағдылы 

сорабына түсу. 

【上好】shànɡ∥hǎo【сын.】 жоғары 

сортты шай 的茶叶 ;｜жоғары сапалы 

жібек матасы～的绸缎. 

【上颌】shànɡ∥hé【зат.】 үстіңгі жақ. 

【上呼吸道】 shànɡhūxīdào【 зат.】 

үстіңгі дем алатын жолдар. 

【上呼吸道感染】shànɡhūxīdào ɡǎnrǎn 

үстіңгі дем алатын жолдың 

инфекциясы. 

【上火】 shànɡ ∥ huǒ 【 ет. 】  дене 

қызуының көтерілуі. 

【上级】 shànɡ∥ jí【 зат.】  жоғарғы 

мекеме～机关; ｜ бас мекеме～组织｜

完 成 ～ 交 给 的 任 务 . бас мекеме 

дапсиған мендетды атқару 

【 上 佳 】 shànɡ ∥ jiā 【 сын. 】 өте 

жаксі～｜～的营销业绩. Маркетингтік 

көрсеткіштер өте жақсы 

【上家】 shànɡ∥ jiā(～儿 )【 зат.】①
ойыншы(сол жақта отырған, оң жақта 

отырған). 

【上江】Shànɡ∥jiānɡ【зат.】① Янцзы 

өзенінің жоғарғы ағысы.. 

【 上 浆 】 shànɡ ∥ jiānɡ 【 ет. 】
шлихталандыру (матаның арқауына 

шлихта сіңіру, крахмалдау. 

【上将】shànɡ∥jiānɡ【зат.】  генерал, 

генерал-полковник . 

【 上 焦 】 shànɡ ∥ jiāo 【 зат. 】  

асқазанның жоғары орталығы 

【上缴】shànɡ∥ jiǎo【ет.】   жоғары 

органға пайдадан аударымды 

тапсыру～税款 ; ｜～国库  қазынаны 

тапсыру . 

【上界】shànɡ∥jiè【зат.】 жұмақ, көк 

тәңірісі. 

【上紧】shànɡ∥jǐn〈方〉【үс.】 жедел, 

асығыс  

【上进】shànɡ∥jìn【ет.】 өсу шегіне 

талаптану ～ 心 ｜  不 求 ～ табысқа 

мастану. 

【上劲】 shànɡ∥ jìn(～儿 )【 сын.】 

құмар болу. 

【上镜】shànɡ∥jìnɡ①【ет.】 суретте 

жақсы шығатын 

【上课】shànɡ∥kè【ет.】сабақ өту 学

校里八点开始～мектепте сағат 8 сабақ 

басталады. 

【上空 】 shànɡ ∥ kōnɡ 【 зат. 】 әуе 

кеңестігі . 

【 上 口 】 shànɡ ∥ kǒu 【 сын. 】 ①

мүдірместен .② жағымды, үйлесімді. 

【上口字】shànɡkǒuzì【зат.】  кәсіптік 

айтылыс. 

【上款】 shànɡ∥kuǎn(～儿 )【 зат.】 

атаулы арнау. 

【上来】shànɡ∥lái【ет.】бастаунда① 

бастау, басында сөзды аз сөле～先少说

话. 

【上来】 shànɡ∥ ·lái【 ет.】  үстіге 

көтерлу 他在楼下看书，半天没～. Ол 

астында оқып,  көп уақыт бойы үстіге 

барған жоқ 

【上来】shànɡ∥·lái 【ет.】 ①【ет.】

趋 向 词 .Етістік （ лингв: глагол 

направления）②етістік сөздін артінда 

қолданады：那首诗他念了两遍就背～

了 Ол уленді екі рет оқығасон жатаулді

③〈方〉中秋节后，天气慢慢凉～.Ауа 

райы суып кеті 

【上联】shànɡ∥lián(～儿)【зат.】  қос 

жазбаның бірінші жартысы. 

【上脸】shànɡ∥liǎn【ет.】①қызару.②
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〈方〉 мақтаулы, ардақты. 

【 上 梁 不 正 下 梁 歪 】
shànɡliánɡbùzhènɡxiàliánɡwāi егер 

үстінде жаман тәртіп болса, астында 

одан да жаман болады . 

【上列】 shànɡ ∥ liè 【 сын. 】属性

词 .Жоғарыда көрсетілген; жоғарыда 

айтылған 

【上流】shànɡ∥liú【зат.】①жоғарғы 

ағысы：长江～Янцзы өзенінің жоғарғы 

ағысы.② ұлы мәртебесі бар адамдар～

社会. 

【上路】shànɡ∥lù【ет.】жолға шығу

①你几时～？  Сіз жолға қай уақытта 

шығасыз? ② ретке тусу ：工 作还没

有～.бул жумыс эль ретке тусбеген 

【上马】 shànɡ∥mǎ【 ет.】жұмысқа 

кірісу 这项工程即将～  бұл құрылыс 

жақын арада  жұмысқа кіріседі. 

【 上 门 】 -1shànɡ ∥ mén 【 ет. 】 ① 

тауарды үйге жеткізіп беру 送货～.②

〈方〉күшік күйеу：～女婿. 

【 上 门 】 -2shànɡ ∥ mén 【 ет. 】 ①

ысырмамен бекіту.② Дүкен жабық，
жумыс жасамайды. 

【上面】 shànɡ∥miàn(～儿 )【 зат.】

Орын сөздері. ①  үсті. ② жоғарыда 

айтылған. ③ басшылық, . ④ 

саласында( ғылым). ⑤ сыртынан, 

үстінен.⑥соңғы ұрпақ. 

【上年】 shànɡ∥ nián【 зат.】Уақыт 

сөзі. ～我们俩见过一面 Өткен жылы 

біз таныстық. 

【上年纪】shànɡnián·ji  егде жас . 

【上皮组织】 shànɡpízǔzhī  эпителий 

(денені сыртынан және ішінен қаптап 

тұратын жасуша). 

【上品】shànɡ∥pǐn【зат.】龙井是绿茶

中的～ Лунзин шайы- жасыл шайдың  

ең жоғары сорты. 

【 上 坡 路 】 shànɡpōlù 【 зат. 】 ① 

Астыңғы жолдан үстіңгі жолға барыңыз.

② ендігі даму жолы. 

【上去】shànɡ∥·qù【ет.】登着梯子～ 

баспалдақпен көтерілу. 

【上去】∥·shànɡ∥·qù【ет.】顺着山坡

爬 ～  тау баурайымен көтерілу; ｜

кездесуге бару 迎～｜【мөл.】把所有

的力都使～了 бар күшті жұмылдыру. 

【上人】shànɡ∥rén(～儿)〈方〉【ет.】
ие; қожа; қожайын. 

【上任】 -1shànɡ∥ rèn【 ет.】қызметі 

өсу,  қызметке кірісу.  

【 上 任 】 -2shànɡ ∥ rèn 【 зат. 】 

қызметтің негізін салушы . 

【上色】 shànɡ∥ sè【 сын.】  бірінші 

сұрыпты көк шай～绿茶 ; ｜жоғары 

сортты материал～材料， 

【上色】 shànɡ∥ shǎi【 ет.】  бояу, 

сырлау 

【上山】shànɡ∥shān【ет.】① үйіліп 

жатқан отын～砍柴｜ауылға жұмысқа 

жіберу ～ 下 乡 . ② 〈 方 〉 эвфемизм 

(сөйлескенде дөрекі, тұрпайы сөз 

орнына қолданылатын, айтылатын 

сыпайы сөз).③〈方〉再过一两天，蚕

就要～了 . Тағы бір-екі күннен кейін 

жібек құрт тауға көтеріледі. 

【 上 上 】 shànɡ ∥ shànɡ 【 сын. 】

асырмалы жоспар～策.② өткен апта ～

星期｜өткен ай ай～月. 

【上身】1shànɡ∥ shēn【 ет.】Денеге 

кип алу. 

【上升】shànɡ∥shēnɡ【ет.】① будақ 

түтін әуеге баяу көтерілді 一缕炊烟袅

袅～ .②ауа температусының көтерілуі

气 温 ～ ｜ өндіріс көлемі  бірталай 

көтерілді 产 【 мөл. 】  大 幅 度 ～
Айтарлықтай өсу. 

【上声】 shànɡ∥shēnɡ 又 shǎnɡshēnɡ

【зат.】①ежелгі қытай тіліндегі екінші 

тон.②қытай тілінің үшінші тоны . 

 

【 上 士 】 shànɡ ∥ shì 【 зат. 】  аға 

сержант. 

【上市】shànɡ∥∥shì【ет.】①六月里

西红柿大  ～  маусым айында  көп 

мөлшерде кызанақ сатуға 

шығарылады;｜这是刚～的苹果 жаңа 

ғага алманы сату тізіміне қосты.② қор 

биржасындағы қосымша акция 新

股～｜көпшілік  акционерлік қоғам～

公司.③ базарға тамақ сатып алу үшін 

бару～买菜去. 

【 上 市 公 司 】 shànɡshì ɡōnɡsī 

акционерлік қоғам. 

【上世】 shànɡ∥ shì【 зат.】  ежелгі, 

байырғы ұрпақ. 

【上手】1shànɡ∥shǒu(～儿)【зат.】①

құрметті орын . ② үйге бару; 

ойыншы(оң жағындағы не сол 

жағындағы). 

【上手】2shànɡ∥shǒu【ет.】①〈方〉

кірісу.②今天这场球一～就打得很顺利 

Бүгін басынан бастап барлығы жақсы 

болды. 

【上首】shànɡ∥shǒu құрметті орын1 

【上书】 shànɡ∥ shū【 ет.】  хатты 

жоғарғы өкіметке тапсыру：～中央. 

【上述】shànɡ∥shù【сын.】 жоғарыда 

айтылып кеткен. 

【上水】shànɡ∥shuǐ①【зат.】өзеннің 

жоғарғы ағысы. ②【 ет. 】   өзеннің 

жоғары бойымен келе жатқан кеме～船. 

【上水】shànɡ∥shui〈方〉【зат.】 үй 

малдарының жүрегі , өкпе-бауыр . 

【上水道】 shànɡshuǐdào【 зат.】  су 

құбыры. 

【上税】 shànɡ∥ shuì【 ет.】  салық 

төлеу. 

【上司】 shànɡ∥ si【 зат.】  тікелей 

бастық 顶头～. 

【上诉】shànɡ∥sù【ет.】  шағым арыз 

беру . 

【上溯】 shànɡ∥ sù【 ет.】① ағысқа 

қарсы жүзу.②өткен ойға қайту ). 

【上算】shànɡ∥suàn【сын.】пайдалы 

пайдасыз不～. 

【上岁【сан.】  】shànɡsuì·shu(～儿 )

〈口〉қартайған кез. 

【上台】shànɡ∥ tái【ет.】①  сахнаға 

шығу～表演. 

【上台阶】shànɡ táijiē Жаңа кезеңге：  

【上膛】shànɡ∥tánɡ【ет.】мылтықты 

оқтау, таңдай. 

【上体】shànɡ∥tǐ〈书〉【зат.】кеуде, 

дененің жоғарғы бөлігі. 

【上天】 -1shànɡ∥ tiān【ет.】①әуеге 

көтерілу; ұшу.②эвфемизм. 

【上天】 -2shànɡ∥ tiān【 зат.】құдай, 

жаратқан:～保佑/алла сақтасын.  

【上调】shànɡ∥tiáo【ет.】  қызметін 

жоғарылату. 

【上头】shànɡ∥tóu【ет.】15 жастағы 

қыздың неке жасына жетуі. 

【上头】shànɡ∥tou【зат.】 үстінде. 

【 上 网 】 shànɡ ∥ wǎnɡ 【 ет. 】
интернетке кіру. 

【 上 网 卡 】 shànɡwǎnɡkǎ 【 зат. 】 

интернет-карта. 

【 上 尉 】 shànɡ ∥ wèi 【 зат. 】 аға-

лейтенант, капитан. 

【上文】shànɡ∥wén【зат.】жоғарыды 

келтірілген мәтін . 

【上午】 shànɡ∥wǔ【 зат.】  алдағы 

өткен мәтін . 

【上下】 1shànɡ∥ xià【 зат.】 орын 

сөдыры. ① басқарушылар және 

бағыныштылар; бай мен кедейлер, ② 

үстінен астыға. ③   тең бағалы. ④
арттыру. кеміту 

【上下】2shànɡ∥xià【ет.】 Тауда тас 

жол салынғандықтан, көлікпен жүру 

ыңғайлы болды山上【ет.】修了公路，

汽 车 ～ 很 方 便 . Жолды жөндеу, 

автомобиль ға келіп кетуге өте ыңғайлы 

【上下其手】 shànɡxiàqíshǒu қулық-

сұмдық. 

【 上 下 文 】 shànɡxiàwén 【 зат. 】  

сөйлем құрамы. 

【上弦】 shànɡ∥xián【 зат.】бірінші 

ширектің жарты айы. 

【上限】shànɡ∥xiàn【зат.】 максимум, 

барынша көп. 

【上相】shànɡ∥xiànɡ【сын.】 фотода 

жақсы түсетін. 

【 上 校 】 shànɡ ∥ xiào 【 зат. 】 

полковник. 

【 上 鞋 】 shànɡ ∥ xié етік табанын 

отырғызу. 

【上心】 shànɡ∥xīn【 сын.】  қамын 

ойлау, әуестену,берілі 

【上刑】 shànɡ∥xínɡ【ет.】  азаптау, 

қинау. 
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【上行】shànɡ∥xínɡ【ет.】①жұпты 

бағыт.②өзенді бойлай қалқу.③қағазды 

инстанцияға жіберу. 

【上行下效】 shànɡxínɡxiàxiào алма 

алма ағашынан алыс кұламайды. 

【上学】shànɡ∥xué【ет.】① мектепке 

бару.②мектепке түсу 

【上旬】 shànɡ∥xún【 зат.】  бірінші 

онкүндік . 

【上演】shànɡ∥yǎn【ет.】  қойылым 

қою . 

【上扬】shànɡ∥yánɡ【ет.】олжа  

 

【上衣】 shànɡ∥ yī【 зат.】  сыртқы 

киім. 

【上议院】 shànɡyìyuàn【 зат.】  лорд 

палатасы . 

【上瘾】shànɡ∥yǐn【ет.】құмарлану, 

қызығу, құштарлану. 

【 上 映 】 shànɡ ∥ yìnɡ 【 ет. 】
демонстрация жасау 

【上游】shànɡ∥yóu【зат.】①өзеннің 

жоғарғы ағысы.②  алға тырысу 力争～. 

【 上 元 节 】 ShànɡyuánJié 【 зат. 】 

фонарьлар мерекесі. 

【上载】shànɡ∥zài【ет.】файл жіберу. 

【上涨】shànɡ∥zhǎnɡ【ет.】өзен суы 

көтерілді河水～｜ тауар бағасы өсті物

价～. 

【上账】shànɡ∥zhànɡ【ет.】 кітапқа 

енгізу. 

【上阵】 shànɡ∥ zhèn【 ет.】 соғысу, 

төбелесу. 

【上肢】 shànɡ∥ zhī【 зат.】  үстіңгі 

дене мүшелері. 

【上装】1shànɡ∥zhuānɡ【ет.】  грим 

жағу. 

【 上 装 】 2shànɡ ∥ zhuānɡ 【 зат. 】
сыртқы киім. 

【上座】shànɡ∥zuò【зат.】  құрметті 

орын, атақты орын. 

【上座儿】shànɡ∥zuòr 戏园子里～已

到八成 театр 80 % толық. 

【尚】 -1shànɡ① әскери істің бәрінен 

артық болуы ～武 . ② сәнді, танымал

时 ～ . ③ (Shànɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【尚】-2shànɡ〈书〉① әлі ерте为时～

早 ; ｜～待研究 .зерікдеу әліерте ②

【жал.】сонымен қатар. 

【尚方宝剑】shànɡfānɡbǎojiàn ерекше 

өкілеттігі бар адам . 

【尚且】 shànɡ∥ qiě【жал.】  тіпті, 

түгіл 

【尚书】 shànɡ∥ shū【 зат.】шаншу- 

Цин империясындағы жоғарғы төре 

болған. 

【尚武】 shànɡ ∥ wǔ 〈书〉【 ет. 】  

жауынгер рухы精神. 

【绱】(緔、鞝)shànɡ【ет.】 аяқ-киімді 

ұлтандау. 

【绱鞋】 shànɡ∥ xié【 ет.】 табанды 

тақтыру. 

 

shɑnɡ 

【裳】shɑnɡ.  киім , көйлек, іш киім 

 

shāo 

【捎】shāo【ет.】 хатты алып беру～

封信｜ауызша айтып беру～个口信. 

【捎带】shāo∥dài①【ет.】ала жүру.②
жол-жөнекей, жолай . 

【捎带脚儿】shāodàijiǎor〈方〉【үс.】
жол-жөнекей, жолай, былайша 

айтқанда. 

【捎脚】shāo∥ jiǎo(～儿 )【ет.】жол 

бике  

【烧】(燒)shāo①【ет.】 жану, жандыру, 

өртену 燃～ ;｜күйддіру, жағу～毁｜

отын жағып жылытатын көмір～煤取暖.

② 【 ет. 】 су қайнату ～ 水 ｜ түскі 

тамақты істеу～饭｜кірпішті күйдіру～

砖｜көмірлену; күйдіру～炭;｜盐酸把

衣服～坏了 . тұз қышқылы киімді 

күйдірді ③ 【 ет. 】  бұқтыру, қуыру, 

пісіру. ④ 【 ет. 】  доңыз белдемесі

叉～ ;｜ қуырылған тауық еті～鸡 .⑤

【ет.】дене температурасы жоғары～得

厉 害 . ⑥ 【 зат. 】  дене 

температурасының төмендеуі退～了. 

【烧包】 shāo ∥ bāo 〈方〉【 ет. 】
қуанышқа бөлеу,  зор сүйініш . 

【烧杯】shāo∥bēi【зат.】  химиялық 

стакан. 

【烧饼】 shāo∥bǐnɡ【 зат.】  шелпек. 

Жұқа нан. 

【烧化】 shāo∥ huà【 ет.】  өртену, 

жағып жіберу. 

【烧荒】 shāo∥ huānɡ【 ет.】 құрғап 

қалған шөпті жандыру. 

【烧毁】 shāo ∥ huǐ 【 ет. 】  жағып 

жіберу, өртену. 

【烧火】shāo∥huǒ【ет.】  от жағу  做

饭. 

【 烧 碱 】 shāo ∥ jiǎn 【 зат. 】 ойып 

түсетін өткір сода. 

【烧酒】shāo∥jiǔ【зат.】қытай арағы. 

【烧烤】shāokǎo【зат.】қуыру. 

【烧卖】 shāo∥mɑi【 зат.】шаомай- 

қайнатылып пісірілген қаымрдын және 

ішінде салынғыг нәрсесі бар самса. 

【烧瓶】 shāo∥ pínɡ【 зат.】 жұмыр 

шыны; колба; шыны сауыт. 

【烧伤】 shāo∥ shānɡ【 зат.】  күю, 

күйік . 

【烧香】shāo∥xiānɡ【ет.】①қошамет 

қылу, табынғыштыққа бару .② көмек 

сұрау,. 

【烧心】 shāo∥ xīn【 ет.】①〈口〉 

асқазанның қыжылдауы. 

【烧心壶】 shāoxīnhú〈方〉【 зат.】
самауыр. 

【烧夷弹】 shāoyídàn【 зат.】өртегіш 

снаряд, өртегіш бомба. 

【烧针】shāo∥zhēn【зат.】кызған ине. 

【烧纸】shāo∥zhǐ【ет.】.құрбандыққа 

арналған қағазды жағу 

【烧灼】shāo∥zhuó【ет.】күйдіру. 

梢 shāo(～儿 )【зат.】  ағаштың басы

树～;｜眉～қастың ұшы . 

【梢公】 shāo құрбандыққа арналған 

қағазды жағуɡōnɡ қайықшы  

【梢头】 shāo құрбандыққа арналған 

қағазды жағуtóu【зат.】 ай шығуының 

басы月上柳～. 

【稍】shāo①【үс.】衣服～长了一点

көйлектің сәл ұзын болуы｜Сен сәл 

күте тұр 你～等一等.②（Shāo）【зат.】
фамилия. 

另见 1201页 shào. 

【 稍 稍 】 shāo ∥ shao құрбандыққа 

арналған қағазды жағуshāo【 үс.】稍

微：аздап дем алу～休息一下｜аздап 

шаршау～有点儿疲倦. 

【 稍 微 】 shāo ∥ wei құрбандыққа 

арналған қағазды жағуwēi【үс.】放点

糖就好吃了 азғантай қантты қосқанда, 

бірден тәтті болуы～｜今天～有点冷 

Бүгінгі күннің ауа райы суығырақ. 

【稍为】 shāo∥wéi【үс.】сәл, аздап 

қана, зорға. 

【稍许】 shāo∥ xǔ【 үс.】 сәл ғана, 

азғана. 

【稍纵即逝】shāozònɡ jí shì тез өтетін, 

уақытша 

【蛸】shāo ұзын аяқты өрмекші 

【筲】shāo【зат.】 қауға шелек. 

【筲箕】shāo∥jī【зат.】өріп жасаған 

себе . 

【艄】shāo①кеменің артқы жағы船～.

②тұтқамен басқару; тұтқа ұстау掌～. 

【艄公】（梢公）shāo∥ɡōnɡ【зат.】
кеменің, қайықтың тұтқасын ұстап 

отыратын кісі). 

【鞘】shāo（～儿）【зат.】қамшының  

соңы. 

 

 

sháo 

【勺】（①杓）sháo①  бақыраш, ожау

一把～儿｜пісірілген күрішке арналған 

ожау 马 ～ ｜ темір ожау 铁 ～ . ②

【мөл.】блок ыдыстар. 

【勺子】sháo∥zi【зат.】қасық, ожау. 

【芍】sháo［芍药］(sháo·yɑo)【зат.】

①пеон шөбі.②пеонның гүлі. 

【苕】sháo〈方〉тәтті картоп. 

【 韶 】 sháo ① 〈 书 〉  тамаша 

жазғытұрғы  кез～光.②（Sháo）【зат.】
фамилия. 

【韶光】sháo∥ɡuānɡ〈书〉【зат.】①

жазғытұрғы кез.②керемет жас адам. 

【韶华】 sháo∥ huá〈书〉【 зат.】
гүлдену, тамаша кез. 

【韶秀】sháo∥xiù〈书〉【сын.】сырт 
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келбеті әсем,  әдепті мінез-құлығы 仪

容～. 

 

shǎo 

【少】shǎo①【сын.】 аз мөлшерде～

【 мөл. 】  ｜ Аз көрген, көп таң 

қалады～见多怪.②【ет.】жетпеушілік, 

тапшылық.③【ет.】 жоғалту.④【ет.】 

борышты. ⑤【 үс. 】  сәл ғана күте 

тұрыңыз ～候. 

【少安毋躁】 shǎoānwúzào шыдамды 

болу. 

【少不得】 shǎo·budé【 ет.】 қажетті, 

керекті, тиісті. 

【少不了】shǎo·buliǎo【ет.】қажетті, 

керекті, тиісті.. 

【少见】 shǎo∥ jiàn①Кездеспеуімізге 

көп болды , сізді көруіңізге 

қуаныштымын②【сын.】这种情景一

般很～ Бұл сценарий сирек кездеседі 

екен. 

【少见多怪】shǎojiànduōɡuài таңғалу, 

таңдану. Аз көрген, көп таң қалады. 

【 少 礼 】 shǎo ∥ lǐ 【 ет. 】  ①

бәлсінбеуіңізді сұраймын . ②
именбеушілік көрсеткені үшін 

кешіріңіз. 

【少量】 shǎo∥ liànɡ【 сын.】  аздап, 

шағын. 

【少陪】 shǎo ∥ péi 【 ет. 】   Сізді 

қалдыруыңызға рұқсат етіңіз. 

【少时】shǎo∥shí【зат.】 көп ұзамай 

жауын шашын доғарды ～雨过天晴. 

【少数】 shǎo∥ shù【 зат.】 азшылық 

көпшілікке бағыну керек～服从多数 . 

【少数民族】shǎoshùmínzú аз ұлт. 

【少许】 shǎo∥xǔ〈书〉【сын.】  аз 

мөлшерлі. 

 

 

shào 

【少】 shào①  жастық кез～年｜жас 

қыз～女｜жас және қартайған 老～｜

жастық кез青春年～.②бұзылға жастар

恶 ～ ｜ байжастар 阔 ～ . ③ (Shào) 

【зат.】фамилия. 

【少白头】shàobáitóu①【ет.】ақ кіру .

②【зат.】ерте аққа кірген адам. 

【 少 不 更 事 】 shàobùɡēnɡshì жас 

болғандықтан, аз түсінетін . 

【少儿】shào’ér【зат.】 балалар . 

【少妇】shào∥fù【зат.】 жас қыз. 

【少将】 shào∥ jiànɡ【 зат.】 генерал-

майор . 

【少林拳】shàolínquán【зат.】шаолин 

бокс мектебі . 

【少奶奶】shàonǎi·nɑi【зат.】① келін.

②жас ханым, жас бәйбіше. 

【少男】shào∥nán【зат.】 жас еркек 

пен жас қыз～少女. 

【少年】shào∥nián【зат.】① жастық 

кез～时【 ес.】 .②пионер сарайы ～

宫｜жастар үйі～之家.③〈书〉翩翩～
Кәмелетке толмаған жасөспірім. 

【少年犯】 shàoniánfàn【 зат.】  жас 

қылмыскер. 

【 少 年 宫 】 shàoniánɡōnɡ 【 зат. 】 

пионерлер сарайы . 

【少年老成】shàoniánlǎochénɡ жас әрі 

тәжірибелі . 

【少年先锋队】 shàoniánxiānfēnɡduì 

пионерлер отряды. 

【少女】shào∥nǚ【зат.】қыз, бикеш. 

【少尉】 shào∥ wèi【 зат.】   кіші 

лейтенант . 

【 少 先 队 】 shàoxiānduì 【 зат. 】 

пионерлер отряды . 

【少相】 shào∥ xiɑnɡ【 сын.】  жас 

келбет, жасаң (өз жасынан кіші көріну). 

【少校】shào∥xiào【зат.】 майор , 3 

рангтың капитаны . 

【 少 爷 】 shào ∥ ye 【 зат. 】 ① жас 

байбатша. ② сіздің ұлыңыз. ③ жас 

байбатша. 

【少壮】 shào∥ zhuànɡ【 сын.】  жас 

және мықты; күш кемеліне толған ер 

адам  . 

【召】Shào①Шао княздігі.②【зат.】
фамилия. 

【卲】shào сондай ғажайып, керемет, 

маңызды. 

【邵】Shào【зат.】фамилия. 

【 劭 】 shào 〈 书 〉 ①  дем беру, 

ынталандыру.② қадірлі және құрметті 

年高德～. 

【绍】1（紹）shào〈书〉жалғастыру . 

【绍】2（紹）Shào① күріш  шарабы～

酒.②【зат.】фамилия. 

【绍【сөзал.】】shào∥jiè【ет.】ұсыну, 

таныстыру. 

【绍剧】 shào ∥ jù 【 зат. 】  шаоин 

драмасы . 

【绍兴酒】shàoxīnɡjiǔ【зат.】шаосин 

күріш шарабы . 

【捎】shào【ет.】артқа қарай жылжу. 

【捎色】shāo∥shǎi【ет.】оңу. 

【哨】1shào① барлау ～探.②【зат.】 

күзет орны～卡｜ бақылау посты 观

察～｜күзетте жүру 放～ .③（Shào）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【哨】 2shào①【 ет.】 (鸟 )②〈方〉

【ет.】 даналық 神聊海～.③ ысқыру

吹～儿. 

【哨兵】shào∥bīnɡ【зат.】  күзетші, 

қарауыл. 

【哨卡】 qiào∥ qiǎ【 зат. 】 күзетші 

орны. 

【 哨 所 】 shào ∥ suǒ 【 зат. 】 күзет 

заставасы 

【哨位】 shào∥wèi【 зат.】 қарауыл 

посты. 

【哨子】shào∥zi【зат.】ысқырық . 

【睄】shào〈方〉【ет.】байқап тұру. 

【稍】 shào［稍息］ (shàoxī)【 ет.】 

еркін. 

【潲水】 shào∥ shuǐ〈方〉【 зат.】 

доңыз сусыны. 

 

shē 

【奢】shē①байлыққа кенелу穷～极欲.

②үміт күту～望. 

【奢侈】 shē∥ chǐ【 сын.】  әдемілік 

заттар～品;｜молшылықта тұру; сәнді-

салтанатты тұру生活～. 

【奢华】 shē∥ huá【 сын.】   сәнді-

салтанатты жағдай 陈设～. 

【奢靡】（奢糜）shē∥mí【сын.】сән-

салтанатты өмір 生活～. 

【奢求】shē∥qiú①【ет.】  өлшеусіз 

талаптар . 

【奢谈】 shē∥ tán【ет.】Нақты емес 

сөйлесу 

【奢望】shē∥wànɡ①【ет.】үлкен үміт 

ету 

【奢想】 shē∥ xiǎnɡ①【 ет.】 үлкен 

үміт  ету. 

【赊】（賒） shē【ет.】  қарыз алу～

购｜несиеге сату～销  

【赊购】 shē∥ ɡòu【 ет.】  кредитқа 

сатып алу. 

【赊欠】shē∥qiàn【ет.】бір нәрсені 

кредит арқылы сату. 

【赊销】shē∥xiāo【ет.】несиеге сату. 

【赊账】 shē∥ zhànɡ【 ет.】 кредитке 

алу 

【猞】 shē ［猞猁］ (shēlì) 【 зат. 】
сілеусін. 

【畲】Shē指畲族. 

【畲族】Shēzú【зат.】 шэ- Қытайдың 

аз ұлты . 

 

shé 

【舌】 shé①【 зат.】 тіл .② тілшік, 

тілше (жалпы тіл секілді заттар) ：

күнқағар 帽～｜оттың жалыны 火～.③

【зат.】тілшік . 

【 舌 敝 唇 焦 】 shébìchúnjiāo 

қарлыққанша сөйлеу. 

【舌根音】 shéɡēnyīn【 зат.】   артқы 

таңдайдың дауыссыздар. 

【舌耕】 shé ∥ ɡēnɡ 〈书〉【 ет. 】
интеллектуалды еңбекпен күн көру. 

【舌尖音】shéjiānyīn【зат.】 тіл алды, 

апикалды. 

【舌剑唇枪】 shéjiànchúnqiānɡ «ерін-

найза,  тіл- семсер » 

【舌面后音】 shémiànhòuyīn【 зат.】
артқы таңдайдың дауыссыздар. 

【舌面前音】shémiànqiányīn【зат.】тіл 

ортасы арқылы шығатын дауыссыздар. 

【 舌 苔 】 shé ∥ tāi 【 зат. 】 тілдегі 

қабыршақ. 

【舌头】shé∥tou【зат.】① тіл ұшы.②  

тіл мен басу 

【舌下神经】shéxià－shénjīnɡ тіл асты 
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тамыр. 

【 舌 咽 神 经 】 shéyān － shénjīnɡ 

жұтқыншақтың жүйесі. 

【舌战】 shé∥zhàn【 ет.】пікірталас, 

дау. 

【折】shé①【ет.】  бұтақ сындыру 树

枝 ～ 了 . ② 【 ет. 】  капиталдан 

айырылу ～本儿｜артық жұмсау, зақым 

тарту;～耗 .③ (Shé)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【折本】shé∥běn(～儿)【ет.】залалды 

сауда～生意. 

【折秤】 shé∥ chènɡ【 ет.】 салмағы 

кему . 

【折耗】 shé∥ hào【 ет.】   залал, 

шығын . 

【 佘 】 Shé 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【蛇】(虵)shé【зат.】 жылан. 

【蛇胆】shé∥dǎn【зат.】жыланның от 

қабы. 

【 蛇 豆 】 shé ∥ dòu 【 зат. 】 жылан 

тәрізді қияр. 

【蛇毒】shé∥dú【зат.】жыланның уы. 

【蛇瓜】 shé∥ ɡuā【 зат.】①жылан 

тәрізді қияр  

【蛇头 】 shé ∥ tóu 〈方〉【 зат. 】
жыланбас жыланбас балық. 

【蛇蜕】 shé∥ tuì【 зат.】жыланның 

түсірілген терісі- Қытай мединасында 

дәрі дәрмек жасау үшін қолданылады. 

【蛇纹石】 shéwénshí【 зат.】жылан 

түтік (сұйық заттарды өткізетін ирек 

түтік) 2.5—3. 

【蛇蝎】shé∥xiē【зат.】жылан және 

шаян- тас бауыр, арам адам 

мағынасында 

【蛇行】 shé∥ xínɡ【 ет.】①жылжу, 

иреңдеу.②бұлақтың ирелеңдеуі小溪～  

【蛇足】shé∥zú【зат.】мүлде артық  

【 揲 】 shé  әулиелік істеген кезде 

қоданылатын ерекшеліктер . 

 

 

shě 

【舍】(捨)shě【ет.】① жинақтау 四～

五 入 ｜ жақсылықтан жақсылық 

таппайды～近求远 .②  азық беруімен 

көмек көрсету ～ 粥 ｜ дәрі-дәрмекті  

жаңашырлыққа жәрдем ету～药. 

【舍本逐末】shěběnzhúmò ұсақталуды 

іздеп,  негізгісін ұмытасың. 

【舍不得】 shě·bu·de【 ет.】  жасауға 

аянышты, бас тартудан күш таппау. 

【 舍 得 】 shě·de 【 ет. 】 аямау, бас 

тартудан мүмкіншілігі бар болу. 

【舍己为公】 shějǐwèiɡōnɡ біреудің 

мүддесі үшін өзіндікінен бас тарту. 

【 舍 己 为 人 】 shějǐwèirén біреудің 

мүддесі үшін өзіндікінен бас тарту. 

【舍近求远】 shějìnqiúyuǎn жақсыдан 

жақсылық таппайды. 

【舍脸】shě∥liǎn〈方〉【ет.】арсыз, 

ұятсыз. 

【舍命】shě∥mìnɡ【ет.】жанкешті , 

өмір қауіпіне тәуекел ету 

【舍弃】shě∥qì【ет.】қалдыру, тастап 

кету, бас тарту . 

【舍身】shě∥shēn【ет.】  отан үшін 

жан қию～为国. 

【舍生取义】shěshēnɡqǔyì ақиқат үшін 

жан қию . 

【舍生忘死】shě shēnɡ wànɡ sǐ өмір 

қауіпіне тәуекел ету. 

【舍死忘生】 shěsǐwànɡshēnɡ өлімді 

жақтырмай, өмірт туралы ұмыту 

 

shè 

【厍】（厙）shè①〈方〉ауыл .②(Shè)

【зат.】фамилия. 

【设】（設）shè①【ет.】 қорғанысты 

ұйымдастыру～防｜зияпат жасау～宴.

② бір іс туралы ойлау, ойластыру ～计.

③ 【 ет. 】 假 设 ： болжау , көзге 

елестету～想 .④〈书〉【жал.】  егер 

қиыншылық болмаса , мен саған 

көмектесер едім～有困难，当助一臂之

力. 

【设备】shè∥bèi①【ет.】 жабдықтау.

②【зат.】  зауыт, цех құрылыстарына 

арналған құрал-саймандар, жабдықтар

厂房～｜ машина жабдықтары, құрал-

саймандары 机器～｜су шарушылығы

自来水～. 

【设法】 shè∥ fǎ【 ет.】  талпыныс, 

талап～解决｜қиын жағдайдан шығу 

әдісі～克服困难. 

【设防】shè∥fánɡ【ет.】 қорғау күшін 

нығайту, гарнизон 

【设伏】shè∥fú【ет.】торуылдау. 

【设或】shè∥huò〈书〉【жал.】егер, 

егер де. 

【设计】 shèjì①【 ет.】  дизайыншы, 

құрылымдаушы ～ 师 ｜ жұмыс 

сызбалары～图纸 .②【 зат.】  бір іс 

туралы ойлану,ниет; назар аудару. 

【设立】 shè∥ lì【 ет.】  құру, төзу, 

жасау, орнату, ашу . 

【设若】shè∥ruò〈书〉【жал.】егер 

болса, егер де. 

【设色】shè∥sè【ет.】 бояу, сырлау. 

【设身处地】shèshēnchǔdì өзін біреудің 

орнына қою. 

【设施】shè∥ shī【зат.】  жоспарлап 

өмір сүру生活～｜服务～相当齐全. 

【设使】shè∥shǐ【жал.】егер, егерде . 

【设想】 shè ∥ xiǎnɡ 【 ет. 】① көз 

алдында елестете алмау不堪～ .② Қай 

жағынан болса да, мемлекеттің 

ынтасын ескеру қажет 应该处处替国

家～. 

【设置】shè∥zhì【ет.】①Бұл театр 

балалар үшін арналған.②Орнату және 

орнату. 

【社】shè①【зат.】 поэзияны сүйетін 

адамдар 诗 ～ ; ｜ газет редакциясы

报～;｜ақпарат агенттігі 通讯～;｜合

作 ～ кооперция, кооперативті 

серіктестік ｜ жиналыс пен 

қауыдастықты құру 集 会 结 ～ . ②

【 зат.】шәйхана 茶～ ; ｜ қонақ үй, 

пансион旅～; ｜туристік агенттілігі旅

行～. 

③  көктем ортасы кезіндегі мереке

春～ ;｜ егін ору салты 秋～ ;｜Жер 

рухына құрбандық шалу күні～日 .④

(Shè)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【社保】 shè ∥ bǎo 【 зат. 】  қоғам 

қауіпсіздігі. 

【社会】 shè∥ huì【 зат.】① қоғам, 

әлеуметтік .②зиялы қауым. 

【社会保险】shèhuì bǎoxiǎn әлеуметтік 

сақтандыру. 

【社会必要劳动】 shèhuìbìyàoláodònɡ 

әлеуметтік  қажеттіліктің жұмысшылар 

күші. 

【社会存在】 shèhuìcúnzài әлеуметтік 

мән. 

【社会福利】 shèhuì fúlì әлеуметтік 

қамтамасыз ету, қоғамның әл-ауқаты. 

【社会工作】shèhuìɡōnɡzuòәлеуметтік 

жұмыс . 

【社会关系】shèhuìɡuān·xì①қоғамдық 

қарым-қатынастар . ② қоғам 

арасындағы  байланыс . 

【社会活动】shèhuìhuó·dònɡ қоғамдық 

қызмет. 

【 社 会 科 学 】 shèhuìkēxué қоғам 

ғылымы . 

【社会青年】 shèhuìqīnɡnián айқын 

айналысушылығы жоқ  жастар. 

【社会效益】 shèhuì xiàoyìәлеуметтік 

нәтиже. 

【社会形态】shèhuìxínɡtài әлеуметтікті 

қалыптастыру. 

【 社 会 学 】 shèhuìxué 【 зат. 】 

әлеуметтану. 

【社会意识】 shèhuìyìshí қоғамдық 

сана-сезім  

【社会制度】 shèhuìzhìdù әлеуметті к 

жүйе. 

【社会主义】shèhuìzhǔyì социализм . 

【社会主义革命】 shèhuìzhǔyìɡémìnɡ 

социалистік революция. 

【 社 会 主 义 所 有 制 】
shèhuìzhǔyìsuǒyǒuzhì социалистік 

меншік жүйесі . 

【社火】 shè∥ huǒ【 зат.】мерекелік 

сауық-сайран 

【社稷】shè∥jì【зат.】 ертеде жер мен 

нанның құдайы болып, кейін 

мемлекетті білдірді. 

【社交】 shè∥ jiāo【 зат.】 қоғамдық 

байланыстар. 

【社论】shè∥lùn【зат.】бас мақала. 
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【社评】shè∥pínɡ【зат.】бас мақала. 

【社情】shè∥qínɡ【зат.】әлеуметтік 

жағдай . 

【社区】shè∥qū【зат.】① бірлестік, 

қоғамдастық.② коммуналды қызмет～

服务｜～文化活【ет.】. 

【 社 群 】 shè ∥ qún 【 зат. 】 қытай 

қауымы华人～. 

【 社 团 】 shè ∥ tuán 【 зат. 】 қоғам 

ұйымы. 

【社戏】shè∥xì【зат.】  ертеде діни 

фестивалінде көрсетілген ауыл театр 

көрінісі . 

【社员】 shè ∥ yuán 【 зат. 】 қоғам 

мүшесі. 

【舍】1shè①үй：жатақхана 宿～ ;｜

оқу орны 校～.② менің үйім 敝～｜

менің сыпайы-қарапайым үйім 寒～.③ 

шошқа қорасы 猪～｜сиыр қора 牛～.

④ менің жиенім～侄｜менің інім～弟.

⑤(Shè)【зат.】фамилия. 

【舍】 2shè【мөл.】   үш қоналқаға 

шегіну退避三～. 

【舍间】shè∥jiān【зат.】请来～一叙.

也说舍下 менің үйіме қонаққа келіңіз. 

【舍利】 shè∥ lì【 зат.】Шарипутра- 

Будда Шакямунидің бас оқушысы.［梵

arīra］ 

【 舍 亲 】 shè ∥ qīn 【 зат. 】 менің 

ағайыным, туыстарым . 

【舍下】shè∥xià【зат.】менің үйімде. 

【拾】shè〈书〉Жеңіл қадам басу. 

【拾级】shè∥jí〈书〉【ет.】我们～而

上，登上了顶峰 . Біз баспалдақпен 

көтіріліп,  шың басына жеттік 

【射】shè①【ет.】 ату 发～; ｜бораған 

атыс, атқылау 扫～｜ садақпен ату～

箭｜мылтықпен үш реттей ату～出三发

炮弹 .②【 ет.】  атқылау, шашырату

喷～;｜дәрі жіберу; инъекция (денеге 

инемен дәрі жіберу)注～;｜су құбыры 

жарылып, оны ң үстіне су төгілді子坏

了，～了他一身的水.③【ет.】 сурет , 

кескін 反～｜нұр шашу; сәуле тарату

辐～;｜нұр; сәуле～线;｜жарқын, нұр 

сәулелі, нұрлы, өте жарық光芒四～.④

елеусіз; көзге түспейтін 暗 ～ ｜
тұспалдау, ойға алу, есінде тұту; ойына 

алу影～. 

【射程】 shèc∥ hénɡ【 зат.】 аралық, 

қол жетерлік . 

【射电望远镜】 shèdiànwànɡyuǎnjìnɡ  

радиотелескоп. 

【射击】shè∥jī①【ет.】атқылау, ату.

②оқ жаудыру. 

【射箭】 shè∥ jiàn①（ -∥ -）【 ет.】   

жебе тарту.②【зат.】садақпен ату. 

【射界】shè∥jiè【зат.】ату секторы. 

【射猎】shè∥ liè【ет.】аңшылық, аң 

аулау. 

【射流】shè∥liú【зат.】 мерзім өту . 

【射门】shè∥mén【ет.】қақпаға айдап 

енгізу. 

【射频】 shè ∥ pín 【 зат. 】  ражио 

жиілік , жоғары жиілік. 

【射手】shè∥shǒu【зат.】①пулемет 

мергені . 

【射线】shè∥xiàn【зат.】①сәуле, нұр. 

【射影】 shè∥ yǐnɡ【 зат.】① кескін, 

бетсалым.② мүйізді құрбақа 

【涉】shè① қиын , ұзақ жолдан өту  跋

山 ～ 水 ｜ теңіз арқылы жер жүзін 

аралау 远 ～ 重 洋 . ② қауіп төндіру; 

тәуекел ету～险 .③ көтеру; қозғау～

及｜сезік туғызу, күдікті болу～嫌. 

【涉案】shè’àn【ет.】сот ісіне қатысы 

бар. 

【涉笔】 shè∥bǐ〈书〉【 ет.】  адам 

жазған нәрсе-қызықты  ～成趣. 

【涉及】 shè∥ jí【 ет.】  қозғайтын 

мәселе бірнеше адамдарғы қатысты 案

子～好几个人｜这个问题～面很广 . 

мәселе қозғайтын іс өте кең 

【涉猎】 shè∥ liè【 ет.】① жүгірте 

қарап шығу. ② таяз білушілік толып 

кетуі . 

【涉密】 shè ∥ mì 【 ет. 】 жасырын 

әрекеті қатысы бар. 

【涉禽】shè∥qín【зат.】саз құсы. 

【涉世】shè∥shì【ет.】тәжірибесіз～

未深. 

【涉讼】shè∥sònɡ【ет.】соттасу, дау-

дабыраға тартылған. 

【涉外】 shè∥ wài【 сын.】  шетел 

мәселелерін шешетін жұмыс～工作｜

шетел мәселелер～问题. 

【 涉 嫌 】 shè ∥ xián 【 ет. 】 күдікті 

адам：～人犯. 

【涉险】shè∥xiǎn【ет.】қауіп төндіру. 

【涉足】 shè∥ zú〈书〉【 ет.】 ену, 

әбден берілу 

【赦】shè жалпы кешірім 大～｜жеке 

жазакешім 特 ～ ｜ кешірілмейтін 

қылмыс十恶不～. 

【赦免】 shè∥ miǎn【 ет.】 жазадан 

босату, кешірім жасау 

【摄】1(攝)shè① азықты сіңіру～取｜.

②фильм түсіру ～制. 

【摄】2(攝 )shè〈书〉сақ болу, өмір 

сақтау～生. 

【摄】 3(攝 )shè регенттік (регенттің 

уақытша басқаруы)～政. 

【摄理】shè∥lǐ【ет.】 мемлекеттік істі 

басқару～国政. 

【摄录】shè∥lù【ет.】түсір：～电视

片 Теледидарды түсірп шығару. 

【摄取】 shè∥qǔ【 ет.】①  тамақты 

сіңіру～食物｜оттегіні сорып алу～氧

气.② бірнеше кадр жасау～几个镜头. 

【摄生】 shè∥ shēnɡ〈书〉【 ет.】
денсаулық сақтау. 

【 摄 食 】 shèshí 【 ет. 】 тамақ іші, 

тамақты сіңіру. 

【摄氏度】shèshìdù【мөл.】 Цельсий 

градусы . 

【摄氏温标】Shèshìwēnbiāo Цельсий 

температурасының шкаласы. 

【摄氏温度】 Shèshìwēndù Цельсий 

градусы. 

【摄像】shè∥xiànɡ【ет.】  оператор, 

бейнеоператор～师. 

【 摄 像 机 】 shèxiànɡjī 【 зат. 】
бейнекамера. 

【摄行】 shè ∥ xínɡ 〈书〉【 ет. 】 

қызметін баса отыру, біреудің міндетін  

атқару. 

【摄影】shè∥yǐnɡ【ет.】①фотосурет 

жасау.②фильм түсіру. 

【 摄 影 机 】 shèyǐnɡjī 【 зат. 】 ①

фотокамера, фотоаппарат. ②  кио 

түсіретін аппарат . 

 

【摄政】 shè ∥ zhènɡ 【 ет. 】 регент 

(монархиялық елдерде — монарх 

орнында мемлекетті уақытша басқарып 

тұрушы),регенттік (регенттің уақытша 

басқаруы). 

【摄制】shè∥zhì【ет.】  кино түсіру. 

【滠】(灄)Shè  Шэшуй, Янцзы өзенінің 

тармағы . 

【慑】(懾、慴)shè〈书〉қорқыныштан 

бағыну, бас ию～服; ｜қорқыту威～. 

【 慑 服 】 shè ∥ fú 【 ет. 】 ①

қорқыныштан бағыну, бас ию. ②
қорқыту. 

【 歙 】 Shè Шэсянь, Анхуй 

провинциясында орналасқан . 

【麝】 shè【 зат.】①құдыр-құдырдың 

сыртқы пішіні кенгуруге ұқсайды. ②
жұпар. 

【麝牛】shè∥niú【зат.】қошқар-өгіз . 

【麝香】 shè∥ xiānɡ【 зат.】  жұпар, 

құдыр жұпары.  

 

shéi 

【谁】（誰）shéi 又 shuí【ес.】.①сұрау 

есімдігі: Кім? Кімдікі?. ② әлдекім. ③ 

қандай, қайсы, қай. ④ кім болса да,  

әркім, қайсысы  . 

【谁边】shéi∥biān【ес.】 қайда? 

【谁个】 shéi∥ɡè〈方〉【 ес.】  кім, 

анау адам. 

【谁人】 shéi∥ rén【 ес.】  сұраулы 

есімдік Кім?. 

【 谁 谁 】 shéi ∥ shéi 【 ес. 】  кім 

болмасын, қайсыбіреу, әлдекім 

әлдебіреу,. 

 

shēn 

【申】1shēn  түсіндіру, мазмұндау～

说 ; ｜ дәлелдеу, мәлімдеу, есіне салу, 

ескеру 重～｜ әлденеше рет бұйрық 

беру , түсіндіру三令五～. 

【申】2shēn【зат.】 қытайдағы кезең-
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кезеңдік жыл санау «аспан бағана және 

жер бұтағы 

【申】 3Shēn【 зат.】①Шаңхай .②
фамилия . 

【申办】 shēnbàn【 ет.】  мәлімдеме, 

мәлімдеу. 

【申报】 shēn∥ bào【 ет.】  жеткізу, 

хабар ету . 

【申辩】 shēn ∥ biàn 【 ет. 】 таласу, 

ақтау- сотталушыны ақтау, 

сотталушыны қорғау үшін дәлел табу 

【申斥】shēn∥chì【ет.】сөгіс, бетіне 

басу; жазғыру; кінәлау . 

【申饬】 shēn∥ chì①〈书〉【 ет.】

ескерту беру. ② сөгіс, бетіне басу; 

жазғыру; кінәлау .. 

【申敕】shēn∥chì ескерту беру. 

【申购】shēnɡòu【ет.】  сатып алған 

затты мәлімдеу. 

【申领】shēn∥ lǐnɡ【ет.】арыз беру, 

өтініш беру. 

【申令】 shēn ∥ lìnɡ 【 ет. 】  бүкіл 

мемлекетке бұйрық беру 全国. 

【申论】shēn∥lùn 【ет.】   жан-жақты 

жариялау 

【申明】shēn∥mínɡ【ет.】себебін ашу, 

негізін түсіндіру  ～理由. 

【申请】 shēn∥ qǐnɡ【 ет.】  өтініш, 

арыз беру, жазу～书. 

【申时】shēn∥shí【зат.】шэн уақыты-

күндізгі сағат 3 тен 5 ке дейін. 

【申述】 shēn∥ shù【 ет.】  себебін 

түсіндіру～理由｜ келістің мақсатын 

түсіндіру～来意. 

【申说】 shēn∥ shuō【 ет.】 бірнеше 

реттей түсініру反复～. 

【申诉】shēn∥sù【ет.】①шағым арыз 

беру, зарлану. 

【申讨】 shēn ∥ tǎo 【 ет. 】 кінәлау, 

мейірімсіз күрес туралы мәлімдеу. 

【申屠】Shēn∥ tú【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【申谢】shēn∥xiè【ет.】алғыс айту. 

【申雪】（申雪）shēn∥xuě【ет.】шын 

-өтірік. 

【申冤】shēn∥yuān【ет.】①ренішін 

айту, .әділетсіздікке зарлану② ақтауға 

жету. 

【屾】shēn〈书〉2 тау. 

【伸】shēn①【ет.】 созу～直｜созылу, 

жайылу; жайылып жату ～ 展 . ②

（Shēn）【зат.】фамилия. 

【 伸 懒 腰 】 shēnlǎnyāoшаршаудан 

керілу . 

【伸手】shēn∥shǒu【ет.】①қол созу.

②еміну; өтініп сұрау; сұрап алу. 

【伸缩】 shēnsuō【 ет.】①  түзулену-

қысылу.②икемді; иілімді. 

【伸腿】 shēn∥ tuǐ【ет.】①ыңғайын 

тауып кіріп алу, ену , жағымпаздану.②

( ～ 儿 ) 〈 口 〉 берекелі іске 

жағымпаздану. 

【伸雪】shēn∥xuě шын-өтірік 

【伸延】shēn∥yán【ет.】тарту , созу. 

【伸腰】 shēn∥yāo【ет.】құлдықтан 

босанып ерікті өмір сүру. 

【伸冤】shēn∥yuān ақтауға жету . 

【伸展】shēn∥zhǎn【ет.】созылу 麦田

一直～到远远的天边  бидай даласы 

көкжиекке дейін созылып жатыр. 

【伸张】 shēn∥ zhānɡ【 ет.】  әділдік 

үшін күрес ～正义. 

【身】shēn①【зат.】  дене ～上 ; ｜

теріс бұрылу转过～去; ｜бойы 5 чи～

高五尺; ｜денені бұру翻了一个～.②指

生命： жанкешті, ерлік , ынтасымен 

беріліп, өзін аямау 奋不顾～ .③жеке, 

өз： жеке үлгі көрсету 以～作则｜

әскердің бірінші қатарында соғысу～先

士卒｜ қатысу, қатынасу～临其境｜

басшылық етуші ～为领导  .④жетілу

修 ～ ｜ жұртышылықтың алдындағы 

мінез құлық 立～处世 .⑤өзен арнасы

河～; ｜кеменің денесі 船～;｜машина 

корпусы 机～ .⑥(～儿)      басынан 

аяғына дейін киіну 换了～衣裳｜екі 

формалы киімді тігу做两～儿制服. 

【身败名裂】shēnbàimínɡliè сәтсіздікке 

ұшырау. 

【身板】shēn∥bǎn(～儿)〈方〉【зат.】 

дене  келбеті. 

【身边】 shēn ∥ biān 【 зат. 】① өз 

жанында .② өзімен бар,бар болу . 

【身材】shēn∥cái【зат.】ұзын бой～

高大｜сымбатты тұлға～苗条. 

【 身 长 】 shēn ∥ chánɡ 【 зат. 】 ①

адамның бойы, ұзындығы. ② киім 

өлшемі. 

【身段】shēn∥duàn【зат.】①сыртқы 

келбеті әсем ～ 优 美 . ② жұлқынып 

сөйлеу; қол сермеу. 

【身分】shēn∥fen әлеуметтік жағдайы, 

абырой; бедел . 

【身份】shēn∥ fen【зат.】①абырой, 

әлеуметтік жағдай . ② абыройдан 

айырылу 有失～. 

【 身 份 权 】 shēnfènquán 【 зат. 】 

барабарлық құқығы . 

【身高】shēn∥ɡāo【зат.】 ұзын бой. 

【身故】 shēn ∥ ɡù 【 ет. 】 аурудан 

қайтыс болу因病～. 

【身后】 shēn∥hòu【 зат.】өлгеннен 

кейінгі. 

【身家】shēn∥jiā【зат.】①өз өмір , 

отбасы өмірі ～性命.② мінсіз  өткен  

уақыты  бар болған адамдар～清白. 

【身价】shēn∥jià【зат.】①адам құны- 

құл бағасы. ②  әлеуметтік жағдай , 

әлеуметтік бедел～百倍. 

【身教】shēn∥jiào【ет.】 сөзбен ақыл 

беру, бағыт көрсету 言传～ ; ｜ үлгі 

көрсету～重于言教. 

【身历声】 shēnlìshēnɡ〈方〉【 зат.】
стерео, стереофондық . 

【身【 мөл.】  】 shēn∥ liɑnɡ(～儿 )

〈口〉【зат.】 биік емес бой～不高. 

【身强力壮】 shēnqiánɡlìzhuànɡ күш 

кемеліне толған кез . 

【身躯】shēn∥qū【зат.】 дене . 

【身上】 shēn∥ shɑnɡ【 зат.】①  сұр 

киімді киген ～穿一件灰色制服; ｜ өзін 

жаман сезініп тұру～不舒服 .②  өзімен 

қалам жоқ ～没带笔. 

【身世】shēn∥shì【зат.】  сәтсіз өмір 

тәжірибесі ～凄凉. 

【身手】 shēn∥ shǒu【 зат.】本领：
әдеттен тыс қабілет; сирек кездесетін 

қабілет, ептілік～不凡 

【身受】shēn∥shòu【ет.】өз бетімен 

бастан кешіру . 

【身体】shēn∥tǐ【зат.】дене, кеуде . 

【身体力行】shēn tǐ lì xínɡ жеке үлгі 

көрсету 

【身条儿】shēntiáor〈口〉【зат.】арық 

дене 瘦瘦的～｜сымбатты дене ～匀称. 

【身外之物】 shēn wài zhī wù онша 

маңызды емес. 

【身先士卒】shēn xiān shì zú әскердің 

бірінші қатарында соғысу. 

【身心】shēn∥xīn【зат.】 физикалық 

пен рухани күйі. 

【身影】 shēn∥ yǐnɡ【 зат.】  силуэт, 

бейнеу,көлеңке, бұлдыр кескін. 

【身孕】shēn∥yùn【зат.】екіқабаттық; 

жүктілік 

【身姿】 shēn∥zī【 зат.】  жауынгер, 

батыл күй矫健的～. 

【身子】 shēn∥ zi〈口〉【 зат.】① 

жаман сезіну ～ 不 大 舒 服 . ②
екіқабаттық; жүктілік 

【身子骨儿】shēn·ziɡǔr〈口〉【зат.】

бала көтеру; жеміс беру; ұрықтану～结

实. 

【呻】 shēn [呻吟 ]（ shēnyín）【ет.】
ауырғаннан ыңырсу; ауырып ыңқылдау. 

【侁】shēn［侁侁］（shēnshēn）〈书〉

【сын.】тырпылдату, жер тебу. 

【诜】（詵）shēn［诜诜］（shēnshēn）

〈书〉【 сын. 】 байтақ, сансыз көп, 

толып жатқан . 

【参】 1(參、蓡、葠 ) shēn【 зат.】
тамыр дәрі (Қиыр Шығыста өсетін 

қытай медицинасында тамыр дәрі 

есебінде қолданылатын өсімдік). 

【参】2(參) shēn二十八宿之一：～商. 

【参商】shēn∥shānɡ〈书〉【зат.】 бір-

бірімен кездеспейтін шығысбайтін 

адамдар ～ 之 阔 ｜ ағайындылармен 

соғысу, алауыз ағайынды兄弟～. 

【绅】（紳） shēn ① мерекелік киім 

белдігі .② жергілікті шэньши 乡～｜

жергілікті езуші,  қанаушы土豪劣～. 

【 绅 士 】 shēn ∥ shì 【 зат. 】 
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шэньшилардың ең жақсысы 开明～｜

джентельмендік әдет～风度. 

【 绅 士 协 定 】 shēnshìxiédìnɡ 

джентльмендік келісім 

【珅】shēn〈书〉ерекше нефрит 一种

玉. 

【  】（駪） shēn [ ]

（ shēn shēn）〈书〉【 сын.】 көптік; 

қыруар. 

【莘】 1shēn ［莘莘］（ shēn shēn ）

〈书〉【сын.】бірталай оқушылар～学

子. 

【 莘 】 2Shēn ① Шэнсиан- Шандүн 

провинциясында орналасқан . ②

【зат.】фамилия. 

【砷】shēn【зат.】①күшәла; күшән.②

（Shēn）фамилия. 

【甡】shēn［甡甡］（shēn shēn）〈书〉

【 сын. 】 көпшілікте болу,  пармен 

жүретін жануарлар . 

【娠】shēn екіқабаттылық, жүктілік 

【深】 shēn ①【 сын. 】 жерді терең 

айдау ～耕｜ шеткері жер ～山  . ②

【зат.】тереңдік.③【сын.】  оңайдан 

қиынға келу 由浅入～ ; ｜ бұл кітап 

бастаушыларға қиын 这本书很～，初

学的人不容易看懂.④【сын.】 достық 

кеңес ～谈｜ терең әсер ету 影响很～.

⑤【сын.】  терең сезім ～情｜берік 

дәнекер осы 2 адамды байланыстырды

两人的关系很～ .⑥【сын.】  күңгірт 

қызыл～红｜бұл түс өте қара颜色太～.

⑦【сын.】 күздің соңы～秋; ｜уақыт 

кеш болды 夜已经很～了 .⑧【үс.】 

берік түсіну～知｜ сену～信｜ көңіл 

білдіру～表同情 .⑨（Shēn）【 зат.】
фамилия. 

【 深 谙 】 shēn’ān 【 ет. 】  әлемдік 

жағдайын жақсы білу～世情. 

【深奥】 shēn’ào【 сын.】  түсінуге 

қиын жағдай,  терең дұрыс мағына～的

道理. 

【深闭固拒】shēn bì ɡù jù  тұйықталып 

өмір сүру, қасарушылық көрсету. 

【 深 藏 若 虚 】 shēn cánɡ ruò xū 

сыпайылық көрсету, ақ пейілділік. 

【深层】shēn∥cénɡ ①【зат.】терең .

②【сын.】 терең себеп～原因｜терең 

мағына , тереі ой～意义. 

【 深 长 】 shēn ∥ chánɡ 【 сын. 】 

маңыздылық, мәнділік 意味～;｜терең 

ниет用意～. 

【深沉】 shēnchén 【 сын.】①ымырт 

жабыла бастады 暮 色 ～ ｜ қараңғы 

түн ～的夜｜зор қайғы, көңіл айту～的

哀悼.②қатаң дыбыс, терең дыбыс～的

声响.③жасырындық. 

 

【深仇大恨】shēn chóu dà hèn шектен 

шыққан жауласу,  өшпенділік. 

【 深 笃 】 shēn ∥ dǔ 【 сын. 】 (адал 

достық情义～. 

【深度】 shēn∥ dù ①【 зат.】  өзен 

тереңдігін өлшеу 测【мөл.】 河水的～.

② 【 зат. 】  бір іске(білімге) білу 

дережесі(工作、认识)触及事物本质的

程度：бул сурақа көпшілікдің тусіну 

дережесі уқсамайді 对这个问题大家理

解的～不一致.③【зат.】事物向更高阶

段发展的程度：向生产的～和广度进军.

④【сын.】属性词 .程度很深的：көзі 

алыстан өте нашар көреді～近视. 

【深更半夜】shēnɡēnɡ-bànyè қараңғы 

түн. 

【深沟高垒】 shēn ɡōu ɡāo lěi ұзын 

терең ор, жаудан қорғану үшін қорған 

түрінде үйілген үймек . 

【深广】 shēn∥ɡuǎnɡ【 сын.】үлкен 

әсер ету影响～｜ой-өрісі кең见识～. 

【深闺】shēn∥ɡuī【зат.】үйдегі әйел 

бөлмесі . 

【深海】shēn∥hǎi【зат.】 терең теңіз, 

тереңдігі мұхиттай. 

【深厚】shēn∥hòu 【сын.】①  берік 

достық～的友谊; ｜терең сезім～的感

情.② қатты тірек 

【深呼吸】shēnhūxī【ет.】терең дем 

алу . 

【 深 化 】 shēn ∥ huà 【 ет. 】 ① 

қайшылықты тереңдету 矛 盾 ～ ｜

тереңдету, күшейту 认识不断～ . ② 

реформаны күшейту～改革. 

【深加工】 shēnjiāɡōnɡ【 ет.】  қайта 

жасау. 

【深交】shēn∥jiāo ①【зат.】 жақын 

достық, тығыз байланыс. 

【深究】shēn∥jiū【ет.】 аңғару, түсіну, 

заттың қадірін білу. 

【深居简出】 shēn jū jiǎn chū оңаша 

өмір өткізу, адаммен қатынаспай саяқ 

тұру. 

【深刻】 shēn∥kè 【сын.】①негізгі 

мәселені айқындау～剖析.②үлкен әсер

印象～; ｜терең түсіну ～的体会. 

【深谋远虑】shēn móu yuǎn lǜ терең 

ойлылық, терең ниет, болжағыштық. 

【深浅】shēn∥qiǎn 【зат.】① тереңдік.

②қайдағы бір нәрсе ойға келетінін айту

说话没～. 

【深切】 shēn∥qiè 【сын.】①  адал 

қамқорлық～的关怀.② терең түсіну～

地了解. 

【深情】shēn∥qínɡ ①【зат.】  терең 

сезім, шексіз махаббат 无限～ берік 

достық сезімі～厚谊.②【сын.】терең 

сезім. 

【深秋】shēn∥qiū【зат.】күздің соңы. 

【深入】 shēn【 ет.】 rù ①【 ет.】 

шындыққа тереңдетілу, ақиқаттықты 

түсіну～实际,толық, түбегейлі.. 

【深入浅出】 shēn rù qiǎn chū жете 

және түсінікті бандау, мазмұздаманың 

мағыналылығы. 

【深山】 shēn∥ shān【 зат.】 қалың 

орман, шеткері жер. 

【深水炸弹】 shēnshuǐ zhàdàn терең 

кететін бомба. 

【深思】 shēn∥ sī【 ет.】 білімқұмар, 

ойлампаз 好学～｜ ойлампаз; терең 

ойлы; терең пікірлі адам～熟虑入 . 

【深邃】shēn∥suì 【сын.】①терең, 

түпсіз; таудағы сай ～的山谷 .②мәні 

терең философия哲理～. 

【 深 谈 】 shēn ∥ tán 【 ет. 】 Терең 

әңгімелеус 我们见过面，但没有～ Біз 

кездестік, бірақ  әңгімелескен жоқпыз. 

【深通】 shēn ∥ tōnɡ 【 ет. 】  сөзге 

шебер～傣语. 

【深透】 shēn ∥ tòu 【 сын. 】 әбден 

берілу; түсіну; шындығына жету. 

【深望】 shēn∥wànɡ【 ет.】 сүйену, 

күту, тосу. 

【深为】 shēn ∥ wéi 【 үс. 】  терең 

қанағаттанбаушылық～不满｜ қайран 

қалу～敬佩｜мүлдем түңілу～失望｜

алғыс айту～感激. 

【深文周纳】shēn wén zhōu nà қатал 

заңдар. 

【 深 恶 痛 绝 】 shēn wù tònɡ jué 

жақтырмау, қатты жек көру . 

【深信】shēn∥xìn【ет.】   сеніммен, 

көзін жеткізу, ой жүгіртпей нану～不

疑｜дәлелге  сену ～这种说法. 

【 深 省 】 shēn ∥ xǐnɡ 【 ет. 】 терең 

ойланып қалу发人～. 

【深醒】shēn∥xǐnɡ құмары арту, өзін 

жете түсіну. 

【深夜】shēn∥yè【зат.】 қараңғы түн . 

【深意】shēn∥yì【зат.】 терең мағына, 

ой. 

【深渊】 shēn∥ yuān【 зат.】 түпсіз 

тұңғиық万丈～. 

【深远】 shēn∥ yuǎn【 сын.】 терең, 

түпсіз . 

【深造】 shēn ∥ zào 【 ет. 】 білімді 

жалғастыру үшін шетелге бару出国～. 

【深宅大院】shēn zhái dà yuàn үлкен 

ғимараттар,  кең аула. 

【深湛】shēn∥zhàn【сын.】  жүйелі 

еңбек～的著作｜ әсерлі  еңбек 功夫～. 

【深挚】 shēn∥ zhì【 сын.】   шын 

достық ～的友谊. 

【深重】shēn∥zhònɡ【сын.】өте ауыр 

қылмыс罪孽～ауыр апат ～的灾难. 

【棽】shēn［棽棽］（shēnshēn）〈书〉

【сын.】салтанатты, сәнді . 

【糁】 (糝、籸 )shēn(～儿 )【 зат.】

жүгері жармасы玉米～儿. 

【 鲹 】 ( 鰺 )shēn 【 зат. 】 ставрида 

балығы . 

【燊】 shēn〈书〉жалынды, жарқын, 
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жарық . 

 

shén 

【什么】 shén∥me【 ес.】  Жауапты 

есімдіктер. ①  не? Бұл не? Қалай? 

Қандай? ②  Олар бірдеме туралы 

сөйлескен сияқты 他们仿佛在谈论～
Олар бірдеме туралы сөйлескен сияқты;

我饿了，想吃点儿～Менің қарным 

ашты, бірдемені жегім келіп тұр. ③ 

бірдеме, қандай болса да , ешнәрсе, 

ештеңе, бәрі ④Не? Бұл қалай?⑤  не? 

Не үшін? Неге; Сен неге жылап 

отырсын?你笑～?⑥～送个信儿啊，跑

个腿儿啊，他都干得了. Ол барлығын 

істей алады: бір нәрсені жібере алады, 

бір жерге барып келеді , тағы сол 

сияқты 

【什么的】shén·me·de 助  тағы басқа, 

тағы да  сол сияқты . 

【神】 shén①【 зат.】  өлгеннің аты 

жазылған тақта～位;｜Цайшэн- байлық 

құдайы 财～; атеизм, дінсіздік 无～论; 

политеизм (көп құдайға табынушылық)

多～教.②【зат.】жұмысқа шама келу; 

жұмысты орындау 料 事 如 ～ . ③

【 сын. 】 бірден, тез, жедел ～速｜

таңқарарлық нәтиже, керемет іс～效.④

【 зат.】 алаңсыз ойлау, көңіл тоқтату, 

қадалған凝～; мазасыздану, әбігерлену, 

еңбектену 费～; алаңсыз ойлау; көңіл 

тоқтату, зерделі聚精会～.⑤бет көрінісі, 

жүз өзгерісі～色 көңіл-күй～情;瞧他那

个～儿，准是有什么心事 оның қам 

жегені көрініп тұр.⑥〈方〉【 сын.】

Ақылды，өткір：瞧 !这孩子真～Бала 

өте ақылды.⑦(Shén)【зат.】фамилия. 

【神不守舍】shén bù shǒu shè - елестеп 

шарқ ұру . 

【神不知鬼不觉】shén bù zhī ɡuǐ bù jué 

-білдірмей; ептеп; жасырын; 

жасырынып; сездірмей. 

【神采】shén∥cǎi【зат.】көңілді көңіл 

күйі～飞扬｜сергек түр～奕奕. 

【神差鬼使】shén chāi ɡuǐ shǐ «  рухтар 

бағыт көрсетіп, жын сендірді» - кенет 

пайда болу; ой келу . 

【神驰】 shén∥ chí【 ет.】 ойы бір 

жерде емес： ойдың  әкетуі, жанмен 

еңтелеңдеу～心往 . 

【神出鬼没】shén∥chū ɡuǐ mò аруақ 

сияқты еленбейтін . 

【神道】 1shén∥ dào 【 зат.】① ақ 

аруақтарға сену.②〈口〉ақ аруақ, рух. 

【神道】2shén∥dào【зат.】қабір тас～

碑. 

【神道】shén∥dɑo〈方〉【сын.】①

рухы күшті ：这个孩子特别～ Бұл 

баланың рухы өте күшті.②сөз әрекеті 

қалыптсіз. 

【神道碑】shéndàobēi【зат.】 қабір тас, 

қабір  тақта үстіндегі жазылған жазу. 

【神父】 shén∥ fu - дін қызметшісі, 

пастор (протестанттар шіркеуінің 

қызметшісі). 

【 神 甫 】 shén ∥ fu 【 зат. 】 дін 

қызметшісі. 

【 神 工 鬼 斧 】 shén ɡōnɡ ɡuǐ fǔ  

«таңғажайып шебер мен сиқырлы 

балты»-  шеберлігі керемет 

【神怪】shén∥ɡuài【зат.】  ғажайып 

әңгіме ～小说. 

【神汉】 shén∥ hàn〈方〉【 зат.】
сиқыршы . 

【神乎其神】shén hū qí shén ғажайып, 

таңқарарлық  . 

【神化】shén∥huà【ет.】таңғажайып 

өзгеріс, желпініс. 

【神话】shén∥huà 【зат.】① ертегі, 

аңыз, миф.②ертегі . 

【神魂】 shén∥hún【 зат.】  есі жоқ, 

өзін өзі ұмытарлықтай дәрежеде 

қуану ～颠倒 ; ｜ басын қоярға жер 

таппау～不定. 

【神机妙算】shén jī miào suàn тамаша 

жоспар,  керемет болжал. 

【神交】shén∥ jiāo ①〈书〉【зат.】 

сырттай қарым-қатынас, сырттай 

достық. ② 【 ет. 】  рухани тығыз 

байланыс, жаны жақындықта болу . 

【神经】 shén∥ jīnɡ 【 зат.】①  бас 

сүйек-ми жүйкесі . ② 〈 口 〉 жан 

жүйкесіне тию 犯～. 

【神经病】 shénjīnɡbìnɡ 【 зат.】①

жүйке аурулары, невропатия . ②
есалаңдық, психоз . 

【神经错乱】 shénjīnɡ cuòluàn жүйке 

бұзылуы . 

【神经官能症】shénjīnɡ ɡuānnénɡzhènɡ 

невроз (жүйкенің ауруы, тозуы). 

【 神 经 过 敏 】 shénjīnɡ ɡuòmǐn ①

күйгелектілік. ② күйгелек, жеңіл  

елігетін, шүбәланғыш. 

【神经末梢】 shénjīnɡ mòshāo жүйке 

соңы . 

【神经衰弱】shénjīnɡ shuāiruò жүйке 

бұзылу; жүйкесі жұқару (тамырлардың, 

жүйкелердің бұзылуы, оның белгілері 

әлсіздену, сәл нәрсеге ашулану, бас 

ауру). 

【神经系统】 shénjīnɡ xìtǒnɡ  жүйке 

жүйесі . 

【神经细胞】 shénjīnɡ xìbāo- нейрон 

(жүйке жасушасының негізгі элементі); 

жүйке жасушасы. 

【神经元】shénjīnɡyuán【зат.】нейрон 

(жүйке жасушасының негізгі элементі); 

жүйке жасушасы. 

【 神 经 原 】 shénjīnɡyuán -нейрон 

(жүйке жасушасының негізгі элементі); 

жүйке жасушасы. 

【神经症】shénjīnɡzhènɡ【зат.】невроз 

(жүйкенің ауруы, тозуы). 

【 神 经 质 】 shénjīnɡzhì 【 зат. 】

күйгелектік . 

【神龛】shén∥kān【зат.】киот, Будда 

мүсініне арналған ойықша. 

【神侃】shén∥kǎn 〈方〉【ет.】神聊：

两人边吃饭边～. 

【 神 来 之 笔 】 shénláizhībǐ Керемет 

сөздер мен сөз тіркесі. 

【神聊】shén∥liáo〈口〉【ет.】 әңгіме 

айту. 

【神灵】 shén ∥ línɡ 【 зат. 】 құдай, 

тәңірі . 

【神秘】 shén∥mì【 сын.】мистика, 

тылсым, сырлы, түсініксіз. 

【神妙】shén∥miào【сын.】  сондай 

керемет, мүлдем түсініксіз нәрсе ～莫

测｜керемет қол жазу笔法～. 

【神明】 shén∥mínɡ【зат.】құдайдай 

көру奉若～. 

【神农】Shén∥nónɡ【зат.】Шэннун-  

жер иелігінің негізін салушы. 

【神女】shén∥nǚ【зат.】①әйел құдай, 

пері, көз байлаушы әйел, сиқыршы.②
жезөкше. 

【神品】 shén∥ pǐn【 зат.】 ғажайып 

өнер туындылар . 

【神婆】shén∥pó〈方〉【зат.】мыстан 

– кемпір, көз байлаушы әйел . 

【神奇】 shén∥qí【сын.】   тамаша, 

сиқырлы, ғажайып . 

【神祇】shén∥qí〈书〉【зат.】құдай, 

алла тағала. 

【神气】 shén∥ qì①【 зат.】   аса 

байыпты түрі мен айтылған他说话的～

特别认真 . ②【 сын. 】 сергек; тың; 

ширақ.③【сын.】有了几个钱，他就～

起 来 了 Ақша болғанымен, ол 

тәкәппарлана бастады. 

【 神 枪 手 】 shénqiānɡshǒu 【 зат. 】
тамаша атқыш; шебер мерген. 

【神情】shén∥qínɡ【зат.】бет әлпеті, 

түр：жабыңқы қабақ～抑郁 . 

【 神 权 】 shén ∥ quán 【 зат. 】 ①

табиғаттан тыс күштер, құдай күші.②
теократия (саяси өкімет дін 

басшыларының қолында болған 

мемлекет құрылысы). 

【神人】 shén∥ rén 【зат.】①  әулие 

адам.②байсалды сырт пішіні бар адам. 

【神色】 shén∥ sè【 зат.】  асығыс, 

шапшаң, тез～匆忙; ｜байсалдылықпен, 

сабырлылықпен ～自若. 

【神伤】 shén∥ shānɡ〈书〉【 сын.】 

мұңға бату,  жабығу黯然～. 

【神神叨叨】shén·shendāodāo 同“神神

道道”. 

【神神道道】 shén·shendāodāo〈口〉

【сын.】状态词.Әрекеті сөзі қалыпіз.. 

【神圣】shén∥shènɡ【сын.】  әулие, 

ардақты, қасиетті. 

【神圣同盟】Shénshènɡ Tónɡménɡ ізгі 

одақ. 
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【神使鬼差】shén shǐ ɡuǐ chāi кенеттен 

болған оқиға 

【神思】 shén ∥ sī 【 зат. 】 өзім өз 

болмай қалыппын (ауыр қайғылы хал 

салдарынан есінен танып қалған кісі 

туралы), алаңдап отыру～不定. 

【神似】shén∥sì【сын.】таңғаларлық 

ұқсастық 

【神速】shén∥sù【сын.】  нәтижеге 

тез жету 收效～ ; ｜ соғыста басты- 

екпінділік 兵贵～. 

【神算】shén∥suàn 【зат.】①нақты 

болжам.②ғажайып болжау . 

【神态】 shén∥ tài【 зат.】  байсалды 

түрі～自若. 

【 神 通 】 shén ∥ tōnɡ 【 зат. 】 зор 

қабілетті күші бар ～ 广 大 ｜

таңғаларлық күштерін көрсету大显～. 

【神童】 shén∥ tónɡ【 зат.】дарынды 

бала, вундеркинд . 

【神往】shén∥wǎnɡ【ет.】қайран қалу, 

таңқалу, зор қуанышта болу; қатты 

қуану 

【神威】 shén∥wēi【 зат.】  айбатты 

күш-қуат 大显～. 

【神位】 shén∥ wèi【 зат. 】  өлген 

адамның тақтасы . 

【神武】shén∥wǔ〈书〉【сын.】дана 

және құдіретті  

【神物】 shén∥wù〈书〉【 зат.】① 

ғажайып зат.② пайғамбар, әулие . 

【神仙】shén∥xiān 【зат.】①ақ аруақ, 

әулие-әнбие. ② пайғамбар, әулие . ③
қамсыз адам . 

【神像】shén∥xiànɡ 【зат.】①икон 

(христиан дініндегілердің сыйынатын 

құдайдың әулиелердің суреті). ② 

қайтыс болған адамның суреті . 

【神效】 shén∥xiào【 зат.】ғажайып. 

керемет. 

【神学】 shén∥xué【зат.】дін оқуы; 

дін ілімі (діннің хадистері туралы ілім). 

【神医】 shén∥ yī【 зат.】 тәжірибелі 

дәрігер. 

【神异】 shényì ①【 зат.】  керемет 

әңгіме ～小说 . ②【 сын. 】 өте сұлу 

көрініс～景色. 

【神勇】shén∥yǒnɡ жеңімпаз, батыл, 

ер жүрек  

【神游】shén∥yóu〈书〉【ет.】  ойда 

бір жерде болып қалу. 

【神宇】shén∥yǔ〈书〉【зат.】  түр, 

бет әлпеті. 

【神韵】shén∥yùn【зат.】  мәнерлілік, 

бейнелілік. 

【神职人员】 shénzhí rényuán діни 

адамдар; дін басылар (молда, қожа, 

сопы т. б. тобы). 

【神志】 shén∥ zhì【 зат.】 ақылынан 

адасу; естен тану ～不清. 

【神智】shén∥zhì【зат.】таңғажайып 

даналық, кемеңгер ой. 

【神州】Shénzhōu  【зат.】Қытай . 

【神主】shénzhǔ【зат.】ата – бабалар 

тақтасы. 

 

shěn 

【沈】-1(瀋)shěn географиялық атау . 

Шэньян-Ляонин провинциясында 

орналасқан. 

【沈】-2(瀋)shěn〈书〉»сия әлі кеуіп 

қалған жоқ»- уәдені бұзу. 

【 沈 】 -3Shěn  【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【审】-1(審)shěn ①  абай, байқағыш, 

сақ～ 

【慎】қадағалау, қарау, тексеру～视.②

【ет.】салыстыра тексеру; салыстырып 

дұрыстау～阅,｜қолжазба тексеру～稿.

③【ет.】 істі анықтау～案;｜үлгілі сот 

процесі公～.④(Shěn)【зат.】фамилия. 

【审】-2(審)shěn〈书〉білу～悉. 

【审】-3(審)shěn〈书〉【үс.】的确；果

然：～如其言. 

【 审 查 】 shěn ∥ chá 【 ет. 】 қарап 

аңықтау; қарап шешу; қарап 

шығу;бақылау, тексеріп шығу. . 

【审察】shěn∥chá 【ет.】①қарап алу; 

қарап аңықтау; қарап шешу; қарап 

шығу. 

【审处】shěn∥chǔ 【ет.】анықтау;  

тексеру, қарау; тыңдау. 

【审订】shěn∥dìnɡ【ет.】 қолжазбаны 

редакциялау, оқып білу～书稿. 

【审定】shěn∥dìnɡ【ет.】 жоспарды 

қарау және бекіту～计划. 

【审读】shěn∥dú【ет.】 қолжазбаны 

тексеру, қарап шығу～书稿. 

【审改】shěn∥ɡǎi【ет.】колжазбаның 

алғашқы түрі тексеру, оқып білу, 

редакциялау～文稿. 

【 审 核 】 shěn ∥ hé 【 ет. 】  ақша 

шығынын тексеру～经费｜ бюджетті 

қарап шығу～预算. 

【 审 计 】 shěn ∥ jì 【 ет. 】 тексеру, 

тексеріс, қайта қарау. 

【审计师】shěnjìshī【зат.】бақылаушы; 

контролер; тексеруші. 

【审校】 shěn∥ jiào【 ет.】  дәлелдеу, 

дәлелдеп түзету. 

【审结】shěn∥jié【ет.】үкім шығару, 

шешім шығару 

【审理】 shěn∥ lǐ【 ет.】 соттың істі 

қараушылығы,  тергеу жүргізу . 

【审美】shěn∥měi 【ет.】эстетикалық 

қабылдау：эстетикалық көзқараса～观

点. 

【审判】shěn∥pàn【ет.】 соттау, сот. 

【审判员】shěnpànyuán【зат.】төреші, 

судья . 

【审判长】 shǎnpànzhǎnɡ【 зат.】 сот 

алқасының ағасы. 

【审批】 shěn∥pī【ет.】қарап шығу 

және бекіту, қабылдау, мақұлдау  

【审慎】shěn∥shèn【сын.】байқағыш; 

сақ . 

【审时度势】 shěn shí duó shì жан-

жағынан алып қарағанда, жағдайды 

ескере отырып. 

【审视】 shěn∥ shì【 ет.】  сызбаны 

тексеру, анықтап қарау, ～图纸. 

【审题】 shěn∥ tí【 ет.】Мақаланы 

немесе жауапты жасамас бұрын, 

тақырыптың сұрауын мұқият оқып 

шығыу. 

【审问】 shěn ∥ wèn 【 ет. 】 тергеу 

жүргізу . 

【 审 讯 】 shěn ∥ xùn 【 ет. 】 тергеу 

жүргізу , істі анықтау . 

【审验】shěn∥yàn тексеру, тергеу . 

【 审 议 】 shěn ∥ yì 【 ет. 】 тексеру, 

терггеу жүргізу ～. 

【审阅】 shěn∥yuè【ет.】салыстыра 

тексеру, қарап шығу,  танысу. 

哂 shěn〈书〉 тек  мейірбандықпен 

күлімсіреу 不值一～. 

【哂纳】 shěnnà〈书〉【 ет.】 құрмет 

көрсетіп, сыйлықты алу. 

【哂笑】 shěnxiào〈书〉【ет.】келеке 

ету; келемеждеу; күлкі қылу; 

мысқылдау. 

【矧】shěn〈书〉【жал.】оның үстіне, 

сонымен бірге; тағы да. 

【谂】 (諗 )shěn〈书〉①  түсіну, көз 

алдына келтіру, аңғару, ұғыну ～知｜

түсіну, білу～悉 . ② ақыл айту; жөн 

сілтеу; кеңес беру, сендіру . 

【谉】(讅)shěn〈书〉білу . 

【婶】(嬸)shěn(～儿)【зат.】① жеңге .

②келін  

【婶母】shěn∥mǔ【зат.】жеңге . 

【婶娘】 shěn∥ niánɡ〈方〉【 зат.】
жеңге . 

【婶婆】shěn∥pó【зат.】келін . 

【婶婶】 shěn∥ shen〈方〉【 зат.】
жеңге . 

【婶子】shěn∥zi〈口〉【зат.】келін . 

【瞫】shěn〈书〉қарау. 

 

shèn 

【肾】 (腎 )shèn 【 зат.】①бүйрек ②
аталық ұрық безі 

【肾上腺】 shènshànɡxiàn  【 зат.】
бүйрек безі; бүйрек үсті безі, 

【肾图】shèn∥tú【зат.】нефрограмма . 

【肾脏】shèn∥zànɡ【зат.】бүйрек . 

【甚】-1shèn①【сын.】 адамдарды аса 

өкпелету 欺人太～ .②【ет.】  күннен 

күнге дейін мықты болуы日～一日 .③

【 үс. 】  өте жақсы ～佳 . ④ (Shèn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【甚】-2 shèn〈方〉【ес.】 не керек? 

Қандай іс?～事？｜не айтайын енді? 

有～说～ 

【甚而】shèn’ér【жал.】одан да,  тіпті . 

【甚或】shèn∥huò〈书〉【жал.】одан 
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да, тіпті . 

【 甚 为 】 shèn ∥ wéi 【 үс. 】  өте 

сыпайы ～热情｜аса қанағатсыз～不满 . 

【甚嚣尘上】shèn xiāo chén shànɡ « у-

шу болғандықтын, құйын үйірілді»-

сөзбен талас басталды. 

【甚至】 shèn∥ zhì【 жал.】  тіпті, 

соншалық, қалай да, одан да, егер де. 

【昚】(眘)shèn  〈书〉абай болу, сақ 

болу, ұқыпты болу,  санасу, қамын 

ойлау, жауаптылықпен қарау . 

【胂 】 shèn【зат.】арсин  

【渗(滲)shèn【ет.】 су ағылды～水; ｜

雨水都～到地里去了 жаңбыр суы  ағып 

құйылды. 

【渗流】 shèn∥ liú【 ет.】  жет асты 

сулары . 

【渗入】 shèn ∥ rù 【 ет. 】① ағып 

жиналу, ішіне кіру .②ену . 

【 渗 透 】 shèn ∥ tòu 【 ет. 】 ①

транссудация .②雨水～了泥土 жаңбыр 

суы жерге сіңді.③ ену; экономикалық 

толғаныс：经济～ . 

【渗析】shèn∥xī【ет.】диализ . 

【葚】shèn  жібек ағаш; тұт жидегі ; 

тұт ағаш 

【椹】shèn〈书〉тұт жидегі. 

【蜃景】shèn∥jǐnɡ【зат.】 сағым . 

【瘆】(瘮)shèn【ет.】қатты қорқыту, 

қорыққаннан қалтырау. 

【 慎 】 shèn ① 谨 慎 ； абайламай, 

байқамай. абайыз 不 ～ ｜ абайлап, 

байқау , аңдап～重 .② (Shèn)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【慎独】shèndú【ет.】古人的一种修养

方法，指人独处时谨慎不苟. 

【慎重】shèn∥zhònɡ【сын.】谨慎认

真：～处理｜态度～. 

 

shēnɡ 

【升】l(昇、②陞)shēnɡ 【ет.】①туды 

көтеру ～旗｜жоғары көтерілу 上～.②

қызметін  жоғарылату～级. 

【升】2shēnɡ ①【мөл.】  шэн – литр .

②【мөл.】   шэн- судырақ заттардың 

өлшемі .③【зат.】 шэн- дән не астық 

өлшеуіш  (Shēnɡ)【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【升班】shēnɡ∥bān〈口〉【ет.】келесі  

тапқа көтерілу . 

【升班马】 shēnɡbānmǎ【 зат.】 спорт 

түрлерінің келесі тапқа көтерілуі . 

【 升 幅 】 shēnɡ ∥ fú  【 зат. 】
жоғарылудың өлшемі . 

【升格】 shēnɡ∥ ɡé【 ет.】 қызметте 

жоғары сатыға өту . 

【升官】shēnɡ∥ɡuān【ет.】шені өсу; 

жоғарылау. 

【 升 华 】 shēn ∥ ɡhuá 【 ет. 】 ①
айналдыру (қатты денені тікелей буға, 

буды керісінше қатты денеге 

айналдыру).② ұлы мәртебеге жету . 

【 升 华 热 】 shēnɡhuárè 【 зат. 】
сублимация жылылығы . 

【升级】 shēnɡ∥ jí【 ет.】① келесі 

сыныпқа көшу.②соғыстың  бірте бірте 

көбеюі, күшеюі 战争～. 

【升降】shēnɡ∥jiànɡ【ет.】Өсу және 

құлдырау. 

【 升 降 舵 】 shēnɡjiànɡduò 【 зат. 】
жоғарылау тұтқасы (ұшақтың ұшуын 

жоғарылататын тетік). 

【升降机】shēnɡjiànɡjī【зат.】көтеру 

механизмі , эскалатор (электр қуатымен 

өзі жылжитын басқыш), лифт (көп 

қабатты үйлерде, шахталарда 

адамдарды, затты көтеретін, түсіретін 

машина),  көтергіш (ауыр жүкті көтеріп 

қоятын тетік). 

【升力】 shēnɡ∥ lì【 зат.】 көтергіш 

күш. 

【 升 平 】 shēnɡ ∥ pínɡ 【 сын. 】
бейбітшілік және аманшылық . 

【升旗】shēnɡ∥qí【ет.】 туды көтеру 

рәсімі ～仪式. 

【升迁】 shēnɡ ∥ qiān 【 ет. 】 басқа 

қызметке көшіп, қызмет бабында 

жоғарылатуы. 

【升任】 shēng∥ rèn қымет бабында 

жоғарылатуы. 

【升势】shēnɡ∥shì【зат.】上升的趋势
Өсу үрдісі. 

【升堂入室】shēnɡ tánɡ  rù shì  жоғары 

ғылымға жету , оқудың жасырын 

құпияны ашу . 

【升腾】 shēnɡ∥ ténɡ【 ет.】 жалын 

өршелене түсті 火光～; ｜～起白蒙蒙

的雾气 қалың тұман көтерілді. 

【升天】 shēnɡ∥ tiān 【 ет.】  қайтыс 

болу . 

【升位】shēnɡ∥wèi【ет.】(电话等)号

码位【сан.】 增加 қосілу ：身份证号

码～жеке куәлікдін номері қосілу. 

【 升 温 】 shēnɡ ∥ wēn 【 ет. 】 ①

температураның көтерілуі .②жылыту, 

ысыту  

【升学】shēnɡ∥xué【ет.】 кіру, түсу . 

【 升 涨 】 shēnɡ ∥ zhǎnɡ 【 ет. 】
жоғарылату, көтерілу, өсу  

【升帐】 shēnɡ∥ zhànɡ【 ет.】 әскери 

жоғары қызметте болу . 

【 升 值 】 shēnɡ ∥ zhí 【 ет. 】 ①
ревальвация (ұлттық валюта бағамын 

қайта бағалау, ресми түрде жоғарылату).

②қымбаттау, құнның көтерілуі  

【升职】 shēnɡ∥ zhí【 ет.】 қызметте 

жоғарытылуы . 

【生】1shēnɡ ①【ет.】 тірілей туатын

胎～; ｜жұмыртқадан тұқым өрбітуші

卵 ～ ; ｜ бала туу ～ 孩 子 ｜ жаңа 

ұрпактың  туылуы және оларға тәрбие 

беру 优～优育｜Пекинде туу～于北京.

②【ет.】тамыр жаю～根; ｜тамырын 

жаю～芽.③ өмір сүру .④ күнкөрістік 

қаржы табу谋～｜жұмыс істеу营～.⑤ 

өмірден айыру  丧～ .⑥ өмір, ғасыр .⑦

тірі мақлұқ, жанды ағза～物; көңілді , 

жігерлі адам ～龙活虎.⑧【ет.】 ауыра 

бастау～病;｜ бәлеге ұшырау 惹是～非.

⑨【ет.】 от жағу ～火; ｜пеш жағу ～

炉 子 . ⑩ (Shēnɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 生 】 2shēnɡ ① 【 сын. 】  пісіп 

жетпеген, шикі  құрма ～柿子  . ②

【сын.】дүмбілез тағам; шала піскен .

③【сын.】  ～石膏｜шойын ～铁 .④

【 сын.】 бейтаныс адам～人｜ таныс 

емес иероглиф ～ 字 ｜ бейтаныс 

адамдардың алдында апалақтасу 

认～; ｜刚到这里，工作很～Ол жаңа 

ғана осында келді, ол жұмыспен әлі 

таныс емес.⑤【үс.】 дөрекі, айлакер, 

олпы-солпы тіл .⑥【үс.】зәресі ұшып; 

өлердей қорқу ～ 怕 ｜ қауіп тудыру; 

қорқу тудыру～恐｜ауруды сезіну ～疼. 

【生】3shēnɡ ① оқушы, шәкірт .②өмір 

тәжірибиесінен қол үзген ғалым 书～.

③ ер рөлінің амплуасы . ④  дәрігер  

医～.. 

【生搬硬套】shēnɡ bān yìnɡ tào – 

біреуге еліктеу; біреудің істегенін істеу. 

【生变】shēnɡ∥biàn【ет.】дау жанжал 

болып қалды  

【生病】 shēnɡ∥bìnɡ【ет.】  ауырып 

қалу . 

【生财】shēnɡ∥cái 【ет.】 пайда қылу; 

пайда табу～有道. 

【生财有道】shēnɡ cái yǒu dào пайда 

қылу; пайда табу; пайдаға бату 

【生菜】 shēnɡ∥ cài 【 зат.】①шикі 

көкөністер . ② сүтшөп (көкөніс 

тұқымдас өсімдік). 

【 生 产 】 shēnɡ ∥ chǎn 【 ет. 】 ① 

өнеркәсіптік өндіріс 工业～ өндірісті 

өркендету 发展～.②бала табу . 

【生产方式】shēnɡchǎn fānɡshì өндіріс 

әдісі. 

【生产工具】shēnɡchǎn ɡōnɡjù өндіріс 

құралы. 

【 生 产 关 系 】 shēnɡchǎn ɡuānxì 

өндірістік қатынастар . 

【生产过剩】shēnɡchǎn ɡuòshènɡ қайта 

өндіру; қайта шығару. 

【生产基金】shēnɡchǎn jījīn өндірістік 

қор. 

【 生 产 力 】 shēnɡchǎnlì 【 зат. 】  

өндіруші күштер. 

【 生 产 率 】 shēnɡchǎnlǜ 【 зат. 】
өнімділік, нәтижелілік . 

【 生 产 能 力 】 shēnɡchǎn nénɡlì -

өнімділік , өндірістік қуат. 

【 生 产 手 段 】 shēnɡchǎn shǒuduàn  

өндіріс құрал-жабдығы (материалдық 

игіліктер өндіру үдерісінде 

пайдаланылатын еңбек құралдары мен 

еңбек заттарының жиынтығы, яғни 
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басқа тауарлар өндіру үшін 

пайдаланылатын тауарлар: өнеркәсіптік 

үймереттер, керек-жарақтар мен құрал-

жабдықтар, тас жолдар, кеңсе үйлері, 

үкіметтік ғимараттар). 

【 生 产 线 】 shēnɡchǎnxiàn 【 зат. 】
өндірістік желі (тасқынды өндірісті 

ұйымдастыру, мұнда болашақ 

бұйымның бөліктері немесе 

жиынтықтайтын бөліктері тізбекті 

түрде дайындаудың бір кезеңінен 

екінші кезеңіне өтіп отырады) 

【生产要素】 shēnɡchǎyàosù өндіріс 

факторы (жер, еңбек, капитал, 

кәсіпкерлік қабілет сияқты факторлар). 

【生产资料】shēnɡchǎn zīliào өндіріс 

құрал-жабдығы  

【生辰】 shēnɡ∥ chén〈书〉【 зат.】
туған күн . 

【生成】 shēnɡ∥ chénɡ 【 ет.】① туа 

біткен .②туылғаннан  дарын . 

【生齿】 shēnɡ∥ chǐ〈书〉【 зат.】 

күннен күнге дейін халық көбейіп 

жатыр  ～日繁. 

【生词】shēnɡ∥cí【зат.】жаңа сөздер . 

【生存】shēnɡ∥cún【ет.】 өмір сүру  

【生存竞争】shēnɡcúnjìnɡzhēnɡ табиғи 

сұрыпталу; табиғи іріктелу . 

【生地】1shēɡ∥dì  【зат.】①қауіпсіз 

орын. ② айдалмаған жер; өңделмеген 

жер. 

【生地】2shēnɡ∥dì【зат.】оймақгүл 

тамыры – дәрі дәрмек ретінде 

қолданылады . 

【 生 地 黄 】 shēnɡdìhuánɡ 【 зат. 】
оймақгүл тамыры 

【生动】shēnɡdònɡ【сын.】 

көңілді, шаттанған ～ 活 泼 ｜ қызу 

сөз ～的语言. 

【生发】shēnɡ∥fā【ет.】 күшейюдің 

қызушылығы , дамыту. Жақсарту, 

жетілдіру . 

【生番】 shēnɡ∥ fān【 зат.】  жабайы 

тайпа, мәдениетсіз халық . 

【生分】shēnɡ∥fen【сын.】алшақтану, 

басқалану, салқындау бір-біріне . 

【生俘】shēnɡ∥fú【ет.】тұтқындау. 

【生父】shēnɡ∥fù【зат.】 әке . 

【生根】shēnɡ∥ɡēn【ет.】тамыр жаю 

【生光】shēnɡ∥ɡuānɡ 【зат.】толық 

ай тұтылуының соңғы кезеңі  

【生花之笔】 shēnɡ huā zhī bǐ әдеби 

қабілеті бар . 

【生还】shēnɡ∥huán【ет.】аман қалу 

【生荒】 shēnɡ∥ huānɡ【 зат.】 тың, 

айдалмаған; өңделмеген; 

пайдаланылмаған. 

【生荒地】 shēnɡhuānɡdì【 зат.】 тың 

жерлер. 

【生活】shēnɡ∥huó ①【зат.】 саяси 

қызмет 政治～ ; ｜күнделікті өмір 日

常～ .②【ет.】老人一直和儿孙们～在

一起  Қарт адам өзінің балаларымен 

және немерелерімен бірге тұрады. ③

【ет.】一个人脱离了社会就不能～下去
Қоғамнан кеткен адам, бірден өмірі 

қабілетсіз қабылады.④【 зат.】人民

的 ～ 不 断 提 高 Адам өмірінің 

бірқалыпты жақсаруы  . ⑤ 〈 方 〉

【 зат. 】  сонда да жұмыс істеуге  

мәжбүр ету 做～｜асығыс жұмыс～忙. 

【生活费】 shēnɡhuófèi【 зат.】өмірге 

арналған шығыс, тұрмыс құны (орташа 

статистикалық үй қожалығының белгілі 

бір уақыт кезеңінде жұмсаған ақша 

сомасы). 

【生活资料】shēnɡhuó zīliào күнкөріс 

қаржысы. 

【生火】shēnɡ∥huǒ【ет.】  от жағу, 

пеш жағу . 

【生机】shēnɡ∥jī【зат.】① өмір нұры 

一线～.② белсенді, жігерлі ～勃勃  

【生计】 shēnɡ∥ jì 【 зат.】 күнкөріс 

қаржысы  

【 生 境 】 shēnɡ ∥ jìnɡ 【 зат. 】
мекендейтін жері, кең  таралу аймағы . 

【生就】shēnɡ∥jiù【ет.】табиғи; туа 

біткен; тумыстан; іштен. 

【生角】 shēnɡ∥ jué  (～儿 )【 зат.】
қарапайым адамдар. 

【生客】 shēnɡ∥kè【 зат.】бейтаныс 

кісі; таныс емес. 

【生恐】shēnɡ∥kǒnɡ【ет.】қорқу . 

【生圹】 shēnɡ∥kuànɡ〈书〉【 зат.】  

көз тірісінде жерлеу орнын таңдау . 

【生拉硬扯】 shēnɡ lā yìnɡ chě ①

көндіру; сендіру. ② еріксіз; зорлап; 

зорлықпен; күштеп; күш жұмсап. 

【 生 拉 硬 拽 】 shēnɡ lā yìnɡ zhuài 

көндіру; сендіру, еріксіз; зорлап;. 

【生来】shēnɡ∥lái【үс.】табиғи; туа 

біткен; тумыстан; іштен. 

【 生 老 病 死 】 shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ 

күнделікті тұрмыстағы қам . 

【生冷】суық және шикі . 

【生离死别】shēnɡ lí sǐ bié мәңгі-бақи 

қоштасу. 

【生理】shēnɡ∥lǐ【зат.】физиология 

(ағзаның, өсімдіктердің тіршілік 

үдерісінің барысын, дамуын және зат 

алмасуы заңдылығын зерттейтін 

ғылым) ～ 学 ｜ физиологиялық 

ерекшелік～特点. 

【 生 理 学 】 shēnɡlǐxué 【 зат. 】
физиология (ағзаның, өсімдіктердің 

тіршілік үдерісінің барысын, дамуын 

және зат алмасуы заңдылығын 

зерттейтін ғылым). 

【 生 理 盐 水 】 shēnɡlǐ yánshuǐ -

физиологиялық ерітінді. 

【生力军】shēnɡlìjūn 【зат.】 тың күш, 

қосымша күш   

【生料】shēnɡ∥ liào【зат.】  шикізат, 

шикізат материалдары . 

【生灵】shēnɡ∥línɡ 【зат.】①〈书〉 

халық қиындық пен азапқа кенелді ～

涂炭. 

②тірі өсімдік草木～  

【生灵涂炭】 shēnɡlínɡ tútàn халық 

қиындық пен азапқа кенелді. 

【 生 龙 活 虎 】 shēnɡ lónɡ huó hǔ 

сергектігі , жігерлілігі бар; жасампаз; 

өмірге келтіретін. 

【生路】shēnɡ∥ lù【зат.】①  құтылу 

жолы .② өмір  сүру мүмкіншілігі . 

【生猛】shēnɡ∥měnɡ〈方〉【сын.】① 

қзғалмалы теңіз деликатесі～海鲜 .② 

шұғыл акробатика～的武打【ет.】作. 

【生米煮成熟饭】shēnɡ mǐ zhǔ chénɡ 

shúfàn іс істелінді-кейін қайтара 

алмайсын . 

【生命】 shēnɡ∥mìnɡ【 зат.】жанын 

қию, өмірін қию 牺牲～ . 

【生命保险】 shēnɡ∥ mìnɡ bǎoxiǎn 

өмірді сақтандыру. 

【生命科学】 shēnɡmìnɡ kēxué- өмір 

туралы ғылым ( биология, билхимия, 

экология сияқты ғылымдарды 

қамтиды ). 

【生命力】shēnɡmìnɡlì【зат.】өмірге 

орайлық, итжандылық; өміршеңдік . 

【生命线】shēnɡmìnɡxiàn【зат.】 өмір 

сүрудің қайнар көзі  . 

【生母】shēnɡ∥mǔ【зат.】туған ана . 

【生怕】 shēnɡ∥pà【 ет.】  құлаудан 

қауіптену ～滑倒了. 

【生僻】 shēnɡ ∥ pì 【 сын. 】 сирек 

қолданылатын сөз ～ 字 ｜ көп 

қолданылмайтын нақысты сөз～的典故. 

【 生 平 】 shēnɡ ∥ pínɡ 【 зат. 】 ① 

өмірбаян ～事迹.②көз тірісінде, бүкіл 

өмір . 

【生漆】shēnɡ∥qī【зат.】өңделмеген 

лак (шайырлардың спирттегі ерітіндісі, 

сырдың бір түрі). 

【生气】 1shēnɡ∥ qì【 ет.】 ашулану, 

өкпелеу, ренжу, бұртаңдау; бұртию  

【生气】2shēnɡ∥qì【зат.】 жігерлікке 

толы～勃勃 , өскелең , өмірге бейімді . 

【生前 】 shēnɡ ∥ qián 【 зат. 】 көзі 

тірісінде болған достық ～友好. 

【生擒】shēnɡ∥qín【ет.】тұтқындау . 

【 生 趣 】 shēnɡ ∥ qù 【 зат. 】
жайнақылық, ақ көңілділік; аржайылық. 

【生人】1shēnɡ∥rén 【ет.】 他是 1949

年～. Ол 1949жылы туған 

【生人】2shēnɡ∥ rén Бейтаныс адам

【зат.】孩子怕见～ Балалар бейтаныс 

адамнан қорқады. 

【生日】shēnɡ∥rì  【зат.】(人)туған 

күн ◇1 шілде 七月一日是中国共产党

的～ Қытайдың коммунист партиясы 

күні. 

【生色】 shēnɡ∥ sè【 ет.】жандыру, 

тірілту, байыту, молайту . 

【生涩】 shēnɡ∥ sè【 сын.】  ауыр, 

қиын . 
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【生杀予夺】shēnɡ shā yǔ duó жазалау 

мен кешірудің шексіз құқығы . 

【生身】 shēnɡ∥ shēn【сын.】  туған 

ата-ана ～父母. 

【 生 生 世 世 】 shēnɡshēnɡshìshì 

ұрпақтан-ұрпаққа дейінгі . 

【生石膏】 shēnɡshíɡāo【 зат.】 гипс, 

гипстік . 

【 生 石 灰 】 shēnɡshíhuī 【 зат. 】
сөндірілмеген әк. 

【生事】shēnɡ∥shì【ет.】өсектеу мен 

әзәзілдік істеу; қастық істеу 造谣～ ; 

жағымсыздық туғызу容易～. 

【 生 手 】 shēnɡ ∥ shǒu 【 зат. 】
үйренбеген адам . 

【 生 疏 】 shēnɡ ∥ shū 【 сын. 】 ① 

бейтаныс жағдай 人地～｜іспен таныс 

болмау 业务～ .②  ептілік жоғалту 技

艺 ～ . ③  іңкәрлік сезімінен  

қарайыңқырау感情～. 

【 生 水 】 shēnɡ ∥ shuǐ 【 зат. 】
қайнамаған су. 

【生丝】shēnɡ∥sī【зат.】аршылмаған 

жібек. 

【生死】shēnɡ∥sǐ①【зат.】  қатерлі 

жағдай ～关头｜бiрге өмiр сүрiп, бірге 

өлу, тағдырлас～与共｜ортақ тағдыр 

同～.②【сын.】  мәңгілік достық ～之

交. 

【生死存亡】shēnɡ sǐ cún wánɡ - өмір я 

өлім мәселесі. 

【生死攸关】shēnɡ sǐ yōu ɡuān- өмір я 

өлім мәселесі, қауіпті жағдай . 

【生死与共】shēnɡ sǐ yǔ ɡònɡ - ортақ 

тағдыр, бірге өмір сүріп бірге о дүниеге 

кету. 

【 生 态 】 shēnɡ ∥ tài 【 зат. 】 

экологиялық тепе- теңдік ～平衡. 

【 生 态 标 志 】 shēnɡtài 

biāozhìэкологиялық таңбалау . 

【 生 态 工 程 】 shēnɡtài ɡōnɡchén- 

экологиялық инженерия. 

【 生 态 环 境 】 shēnɡtài huánjìnɡ- 

экологиялық орта. 

【 生 态 建 筑 】 shēnɡtài jiànzhù- 

аркология қағидатымен салынған 

құрылым . 

【生态科学】shēnɡtài kēxué-  экология. 

【 生 态 旅 游 】 shēnɡtài lǚyóu- 

экологиялық туризм . 

【 生 念 农 业 】 shēnɡtài nónɡyè- 

экологиялық шаруашылық . 

【生态平衡】shēnɡtài pínɡhénɡ 

Экологиялық тепе-теңдік . 

【 生 态 系 统 】 shēnɡtài xìtǒnɡ -

экологиялық жүйе . 

【 生 态 学】 shēnɡtàixué 【 зат. 】  – 

экология. 

【生铁】shēnɡ∥tiě【зат.】шойын . 

【 生 土 】 shēnɡ ∥ tǔ 【 зат. 】 шикі 

топырақ . 

【生吞活剥】 shēnɡ tūn huó bōАшық 

қабылданғану немесе механикалық 

қолда. 

【 生 物 】 shēnɡ ∥ wù 【 зат. 】 тірі 

жәндіктер, тірі  ағза, био-. 

【生物安全】shēnɡwù ānquán- 

Биологиялық қауіпсіздік . 

【生物电】shēnɡwùdiàn【зат.】- био-

электр . 

【 生 物 防 治 】 shēnɡwùfánɡzhì-

биологиялық күрес әдісі. 

【 生 物 工 程 】 shēnɡwù ɡōnɡchénɡ- 

биоинженерия. 

【 生 物 光 】 shēnɡwùɡuānɡ 【 зат. 】
биофотон . 

【 生 物 技 术 】 shēnɡwù jìshù -

биотехнология (табиғат мүмкіндіктерін 

коммерциялық мақсатта, мыс., дәрі-

дәрмек өндіруде пайдалану әрекеті). 

【 生 物 碱 】 shēnɡwùjiǎn 【 зат. 】
алкалоид. 

【 生 物 圈 】 shēnɡwùquān 【 зат. 】
биосфера (Жер шарының тіршілік 

тараған аймағы Жердегі бүкіл тіршілік). 

【生物污染】shēnɡwù wūrǎn- 

Биологиялық ластану . 

【 生 物 武 器 】 shēnɡwùwǔqì- 

биологиялық қару. 

【 生 物 芯 片 】 shēnɡwù xīnpiàn – 

биочип . 

【 生 物 学 】 shēnɡwùxué 【 зат. 】
биология, биологиялық . 

【 生 物 战 剂 】 shēnɡwùzhànjì 

биологиялық қорғану құралы. 

【 生 物 钟 】 shēnɡwùzhōnɡ 【 зат. 】
биологиялық сағат . 

【生息】1shēnɡ∥xī【ет.】пайыз әкелу . 

【生息】 2shēnɡ∥ xī 【 ет.】① өмір 

сүру .②〈书〉 арту; балалау; бықу; 

көбейтілу; көбею; өсіп-өну; төлдеу; 

шұбыру.③〈书〉әл жинау; күш жинап 

алу～力【мөл.】 . 

【生相】 shēnɡ ∥ xiànɡ 【 зат. 】 бет 

келбеті; бет әлпеті. 

【 生 橡 胶 】 shēnɡxiànɡjiāo 【 зат. 】
каучук; көксағыз (оңтүстікте өсетін 

кейбір өсімдіктердің шырынынан 

резіңке бұйым жасау үшін сығып 

алынатын қарамай түстес сұйық зат). 

【生肖】 shēnɡ∥ xiào【 зат.】 зодиак 

(күннің жүрісін көрсетін 12 айдың басы 

болған жұлдыздардың ортақ аты). 

【生效】shēnɡ∥xiào【ет.】  Шарт қол 

қою күнінен күшке  енеді 条约自签订

之日起～. 

【 生 性 】 shēnɡ ∥ xìnɡ 【 зат. 】

болмысынан қағылез ～活泼. 

【生涯】shēnɡ∥yá【зат.】    和尚 ～
монахтық өмір. 

【生养】shēnɡ∥yǎnɡ〈口〉【ет.】бала 

туу  және асырау . 

【生药】shēnɡ∥yào【зат.】таза емдік 

дәрі-дәрмектер. 

【生意】shēnɡ∥yì【зат.】 толық өмір, 

елірме ～ 盎 然 ; ｜ жан-жақта өмір 

гүлденуде大地上一片蓬勃的～. 

【生意】 shēnɡ∥ yi【 зат.】①  сауда 

жасау做～; ｜думанды сауда, сауданың 

өркендеуі ～兴隆.②〈方〉сауда жабу 

停～(解雇). 

【 生 意 经 】 shēnɡ·yijīnɡ 【 зат. 】
саудалық есеп, коммерциялық іс. 

【生硬】shēnɡ∥yìnɡ 【сын.】①кедiр-

бұдырлы стиль～的文体 .② үндеудiң 

сыпайылығы 态度～｜ дөрекi мiнез-

құлық作风～. 

【 生 油 】 1shēnɡ ∥ yóu 【 зат. 】
қуырылмаған май. 

【生油】2shēnɡ∥ yóu〈方〉【 зат.】
жержаңғақ майы. 

【生育】shēnɡ∥yù【ет.】  жоспарлы  

бала туу 计划～. 

【生员】 shēnɡ∥yuán【 зат.】оқушы, 

тыңдаушы, курсант . 

【生源】shēnɡ∥yuán【зат.】оқушінын 

қайнар көзі. 

【 生 造 】 shēnɡ ∥ zào 【 ет. 】 

жасау,шығару: 

～词/сөз жасау .   

【生长】 shēnɡ ∥ zhǎnɡ 【 ет. 】①
вегетация кезеңі; өсімдік өсетін 

мезгіл～期.②Ол Бейджиңде өсті 他～

在北京｜жаңа күштер үздiксiз өседi 新

生力【мөл.】 不断～. 

【生长点】 shēnɡzhǎnɡdiǎn【 зат.】①

өсу нүктесі. ② экономикалық өсу 

нүктесі 经济～. 

【生殖】shēnɡ∥zhí【ет.】көбею, . 

【生殖器】 shēnɡzhíqì【 зат.】жыныс 

органдары, өсіп-өну мүшелері. 

【生猪】shēnɡ∥zhū【зат.】 шошқа . 

【生字】shēnɡ∥zì【зат.】бейтаныс сөз, 

бейтаныс иероглиф . 

【声】 (聲 )shēnɡ (～儿 )①【 зат.】

дыбыс, үн, дауыс, сыбдыр: 雨 ～ / 

жаңбырдың сыбдыры. 小 ～ 儿 说 话 / 

сыбырлап сөйлеу.②【мөл.】喊了两～/ 

екі рет айқайлау. ③ өтiнiш, 

түсiнiктеме～名; ｜～东击西/ шығыста 

азан-қазан етіп,ал соққы  батыста 

келтiру- қателестiру, алдау жүрiс iстеу.

④ абырой; данқтылық; даңқ& ～ 誉

/абырой; данқтылық; даңқ ～ 望 . ⑤
аллитерация мен консонанс (өлеңде, 

көркем әдеби шығармаларында 

бірыңғай дыбыстардың қайталанып 

қиысуы) 双 ～ 叠 韵 . ⑥ төрт үндес 

санаттар, төрт тон 四 ～ . ⑦ (Shēnɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【声辩】 shēnɡ∥ biàn【 ет.】 ақталу,  

қорғалу. 

【 声 波 】 shēnɡ ∥ bō 【 зат. 】
(акустикалық ) дыбыстық толқындар. 

【声部】 shēnɡ∥bù【 зат.】дауыстың 

регистрi. 
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【 声 场 】 shēnɡ ∥ chǎnɡ 【 зат. 】
дыбыстық өріс  . 

【声称】shēnɡ∥chēnɡ【ет.】空言～
дәлелсiз мәлiм ету; дәлелсiз өтiнiш . 

【声带】 shēnɡ∥dài 【зат.】①дауыс 

желбезегі ② фонограмма (дыбыс 

жазылған пластинка). 

【声调】 shēnɡ∥diào 【 зат.】① тон, 

үндi екпiн;.②тон , дауыс . 

【声东击西】shēnɡdōnɡjīxī  -   шығыста 

азан-қазан етіп,ал соққы  батыста 

келтiру- қателестiру, алдау жүрiс iстеу. 

【声卡】 shēnɡ∥ kǎ【 зат.】 звуковая 

плата, звуковая карта. 

【 声 控 】 shēnɡ ∥ kònɡ 【 сын. 】
дыбыстық басқару. 

【声口】shēnɡ∥kǒu〈方〉【зат.】①

тон, дыбыс.②акцент; екпін. 

【声浪】shēnɡ∥lànɡ 【зат.】①дыбыс 

толқыны. 

②көтерiңкi дауыстар, дауыс; толқын 

【声泪俱下】shēnɡlèi jù xià көз жасы 

төгiлiп отырып сөйлеу 

【声名】shēnɡ∥mínɡ【зат.】абырой; 

даңқ; әйгiлi. 

【 声 明 】 shēnɡ ∥ mínɡ ① 【 ет. 】 

салтанатты мәлімдеу, маңызды өтiнiш

郑 重 ～ . ② 【 зат. 】 бiрлескен 

өтiнiшжариялау 发表联合～. 

【声母】shēnɡ∥mǔ【зат.】дауыссыз 

әрiп; дауыссыз дыбыс. 

【 声 呐 】 shēnɡ ∥ nà 【 зат. 】
гидролокатор навигация және 

орналастырылуды сияқты сезiледi 

【 声 旁 】 shēnɡ ∥ pánɡ 【 зат. 】
(иероглиф ) фонетикалық бөлiк, 

фонетикалар 

【声频】shēnɡ∥pín【зат.】дыбыстың 

жиiлiгi. 

【 声 谱 】 shēnɡ ∥ pǔ 【 зат. 】
акустикалық спектр. 

【 声 气 】 shēnɡ ∥ qì 【 зат. 】 ① 

жаңалықпен айырбасталу 互通～ .②

〈方〉Сөйлеу тону：听他说话的～像

是生了气 . Оның дауысын тыңдағаңда 

ашуланған боп тур 

【声腔】shēnɡ∥qiānɡ【зат.】әуен; күй; 

мелодия; саз. 

【声强】 shēnɡ∥qiánɡ【 зат.】дыбыс 

күш. 

【声情并茂】 shēnɡ qínɡ bìnɡ mào- 

(әуездi ) сазды дауыс . 

【声请】shēnɡ∥qǐnɡ【ет.】сұрау, өтiну. 

【声色】 1shēnɡ∥ sè【 зат.】  қатал 

дауыспен және байсалды бет әлпетiмен 

сөйлеу～俱厉｜шырқы бұзылмастан, 

абыржымастан, қаймықпастан; түрдi 

алып бермеу; өз тебiренiсiн көрсетпеу 

不【ет.】～. 

【 声 色 】 2shēnɡ ∥ sè 【 зат. 】
Мақаланың түсі. 

【声色】 3shēnɡ∥ sè〈书〉【 зат.】 , 

бұзықтық өмiр зинақорлық (бұзық 

мінез-құлыққа беріліп кетушілік)～犬

马. 

【 声 势 】 shēnɡ ∥ shì 【 зат. 】 бос 

қауiптер. көптірме көрсету 虚张～｜

құдiреттi. сәулеттi. орасан зор～浩大. 

【声嘶力竭】shēnɡ sī lì jié-дауысты үзу,  

діңкесі құру; титықтау. 

【声速】 shēnɡ ∥ sù 【 зат. 】 дыбыс 

жылдамдығы . 

【声讨】shēnɡ∥tǎo【ет.】әшкерелеу; 

талқылау; (масқарамен ) таңбалау. 

【声望】shēnɡ∥wànɡ  【зат.】   бет 

ажары 社 会 ～ ; абырой, абырой; 

данқтылық 

【声威】shēnɡ∥wēi  【зат.】①абырой 

күштi жоғары көтерiлдi～大震. 

【声息】 shēnɡ∥xī【 зат.】①рухани 

жақындық, ортақ тiл.②дыбыс; дауыс; 

хабар. 

【声响】shēnɡ∥xiǎnɡ【зат.】шу; гуiл; 

дыбыс . 

【 声 像 】 shēnɡ ∥ xiànɡ 【 зат. 】
акустикалық түр, дыбыстық түр. 

【声学】shēnɡ∥xué【зат.】акустика; 

үнжаңғырық (дыбыс әуезі туралы ілім). 

【 声 讯 】 shēnɡ ∥ xùn 【 зат. 】
акустикалық сигнал . 

【 声 讯 台 】 shēnɡxùntái 【 зат. 】 

аудиомәлiметті өңдеу . 

【声言】shēnɡ∥yán【ет.】жариялау; 

қатты дауысты мәлiм ету. 

【声扬】shēnɡ∥yánɡ【ет.】әйгі ету; 

әйгілеу; елге жаю; жария ету; жариялау. 

【声音】 shēnɡ∥ yīn【 зат.】 дыбыс 

күшті дыбыс～大｜他听见了敲门的～
Ол есiкке ұрғанын  естiдi . 

【声誉】shēnɡ∥yù【зат.】   败坏～
абыройды бұзу. 

【声援】 shēnɡ∥ yuán【 ет.】 рухани 

көмек; рухани қолдау. 

【声源】shēnɡ∥yuán【зат.】дыбыстық 

көз. 

【声乐】shēnɡ∥yuè【зат.】вокалдық 

музыка . 

【 声 韵 学 】 shēnɡyùnxué 【 зат. 】

фонология (тіл білімінің  【 зат. 】 

фонемаларды зерттейтін саласы) 

【声张】shēnɡ∥zhānɡ【ет.】  不要声

张- асқақтау кеоек емес, өзін сыпайы 

ұстау керек. 

【 声 障 】 shēnɡ ∥ zhànɡ 【 зат. 】
дыбыстық кедергi. 

【狌】shēnɡ〈书〉сарыкүзен;. 

【牲】shēnɡ ①үй малдары～〈口〉｜

үй малдары～畜.②құрбандық мал献～. 

【 牲 畜 】 shēnɡ ∥ chù 【 зат. 】  үй 

құстары ～家禽. 

【牲口】shēnɡ∥kouжұмыс малы (жүк 

артатын мал). 

【胜】 shēnɡ【зат.】пептид. 

【笙】   shēnɡ【зат.】 (тiлшiктi ойын 

құралы) Шэн. 

【笙歌】shēnɡ∥ɡē〈书〉【ет.】  өлең 

айту және тарту-ойнау～达旦. 

【甥】  shēnɡ немере жиен (қыз)～女

(外甥女). 

【湦】shēnɡ - аты мен тегі . 

【鼪】 shēnɡ〈书〉сібір күзені. 

 

shénɡ 

【渑】 (澠 )Shénɡ Шэншуй  өзені – 

Шаньдун провинциясында. 

【绳】 (繩 )shénɡ ① (～儿 )【 зат.】 

кендiрден iстелген бау 麻～｜бау; жіп

线～｜болат арқан钢～.②〈书〉 заңға 

сәйкес жазалау ～之以法 .③〈书〉

жалғастыру . ④ (Shénɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【绳锯木断】 shénɡ jù mù duàn  - 

табандылығы артық болу . 

【绳墨】 shénɡ∥mò【 зат.】  ережеге 

сәйкес болмау 不中～｜ әріпшілдік; 

тақуашылдық拘守～. 

【绳索】shénɡ∥suǒ【зат.】бау; арқан . 

【 绳 梯 】 shénɡ ∥ tī 【 зат. 】 арқан 

басқыш; арқан саты; жіп баспалдақ; 

жіп басқыш. 

【绳之以法】shénɡzhīyǐfǎ заңға сәйкес 

жазалау. 

【绳子】shénɡ∥zi【зат.】бау, жіңішке 

арқан; жіп арқан. 

 

shěnɡ 

【 省 】 -1shěnɡ ① 【 ет. 】 үнемдеу, 

экономдау:～钱/ ақшаны үнемдеу｜～

吃俭用/қарапайым күн кешіп, үнемшіл 

болу.②【ет.】 қысқарту, тарту:  这两个

字不能～ /осы екі сөзді қысқартуға 

болмайды.③(Shěnɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【 省 】 -2shěnɡ 【 зат. 】 ① өлке, 

провинция:河北～/ Хэбей провинциясы.

②  жергілікті жер, өлке, аймақ:抵～
/провинцияға келу. 

【 省 便 】 shěnɡ ∥ biàn 【 сын. 】
жеңiлдетiп, өте ыңғайлы жасау; жеңiлдi, 

ыңғайлы. 

【 省 城 】 shěnɡ ∥ chénɡ 【 зат. 】
(губерниялық ) провинциал орталығы. 

【省得】shěnɡ∥de【жал.】құтылуға; 

емес үшiн...; құтылу үшiн. 

【省份】shěnɡ∥fèn провинция【зат.】

台湾是中国的一个～  Тайвань- Қытай 

провинциясы ның бірі. 

【省会】shěnɡ∥huì【зат.】   әкімшілік 

провинция орталығы  

【省略】shěnɡ∥lüè 【ет.】①(мәтiн ) 

қысқарту; (сөз) қалдырып кету. ②
қысқарту, аббревиатура . 

【省略号】 shěnɡlüèhào【 зат.】 көп 

нүкте  (үш нүктелі тыныс белгісі). 

【省却】shěnɡ∥què【ет.】қысқарту①

这样做，可以～不少时间 Бұны істеу 
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үшін біршама уақыт қысқарту керек.②

бас қатырудан  құтылу～麻烦. 

【 省 事 】 shěnɡ ∥ shì ① 【 ет. 】
нысаншылықтардан құтқарылу; 

еңбектен құтқарылу; iс (ықшамдау ) 

жеңiлдету.②【сын.】在食堂里吃饭～ 

Асханада тамақ ішу ыңғайлы. 

【省心】 shěnɡ∥xīn【 ет.】 анағұрлы 

жеңiлдеу 孩子进了托儿所，我～多了
Балаларды балабақшаға апарып, маған 

анағұрлым жеңiлдеу болды. 

【省垣】 shěnɡ∥ yuán〈书〉【 зат.】
провинцияның басты қаласы. 

【省治】shěnɡ∥zhì【зат.】әкiмшiлiк 

провинцияның орталығы . 

【眚】 shěnɡ〈书〉① көзге шыққан 

сүйелдей.②апат; бақытсыздық.③不以

一～掩大德(不因为一个人有个别的错

误而抹杀他的大功绩) бiр терiс қылық  

iстеп,барлық шығылған 

жақсылықтарды сызып тастау. 

 

 

shènɡ 

【圣】(聖)shènɡ ①қасиетті жер～地｜

қасиеттi; ғажап 神～.②асқан шебер～

手｜поэзия кемеңгері 诗～ .③  киелі, 

әуелі, қасиетті ～贤 . ④  император, 

патша ～上｜ заңғар жарлық～旨 .⑤
конфуциандықтың канондық 

кiтаптары～经｜ақ аруақ～灵.⑥(Shènɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【圣诞】 shènɡdàn【 зат.】 рождество 

(құдайдың туған күні деп 

мейрамдайтын христиан дінін 

тұтушылардың мейрамы). 

【 圣 诞 节 】 Shènɡdàn Jié 【 зат. 】
рождество (құдайдың туған күні деп 

мейрамдайтын христиан дінін 

тұтушылардың мейрамы). 

【圣诞老人】Shènɡdàn Lǎorén  Санта 

Клаус, рождестволық аяз-ата . 

【 圣 诞 树 】 shènɡdànshù 【 зат. 】
рождестволық шырша . 

【圣地】 shènɡ∥ dì 【 зат.】① аруақ 

қонған жер. ② революциялық аруақ 

қонған жер, 革命～. 

【 圣 火 】 shènɡ ∥ huǒ 【 зат. 】 

олимпиялық факел . 

【圣洁】shènɡjié【сын.】ақ аруақ～的

心灵. 

【 圣 经 】 Shènɡ ∥ jīnɡ 【 зат. 】
таурат,конфуциандықтың канондық 

кiтаптары. 

【 圣 经 贤 传 】 Shènɡjīnɡ-xiánzhuàn 

(канондық ) қасиеттi кiтаптар және 

оған берілетін түсiнiк. 

【圣灵】shènɡ∥línɡ【зат.】ақ аруақ. 

【 圣 庙 】 shènɡ ∥ miào 【 зат. 】 

Конфуций храмы . 

【圣明】 shènɡ∥mínɡ【 сын.】 асқан 

дана; білгір; дана; данышпан; өте 

ақылды. 

【 圣 母 】 shènɡ ∥ mǔ 【 зат. 】 ①

патшаның анасы.②Құдай ана (Иисус 

Христостың шешесі Марияның аты) . 

【圣人】shènɡ∥rén 【зат.】①дана .② 

әмір, патша, император . 

【圣上】shènɡ∥shànɡ【зат.】жоғары 

мәртебелім!. 

【圣手】 shènɡ∥ shǒu【 зат.】 асқан 

шебер 

【圣水】shènɡ∥shuǐ【зат.】 қасиетті 

су . 

【圣贤】shènɡ∥xián【зат.】даналар 

【圣旨】 shènɡ∥ zhǐ【 зат.】 заңғар 

бұйрық 

【胜】1(勝)shènɡ ①【ет.】 жеңіп шығі, 

жеңу 取～ .②【ет.】аз санмен үлкен 

жеңу 以少～多｜қарсы жақты жеңіп 

шығу 战～敌人.③【ет.】他的技术胜过

我 Техника ісінде ол мені артып түседі .

④ғажайып түр, әдемi әсем көрiнiс～景.

⑤ (Shènɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【胜】2(勝)shènɡ(旧读 shēnɡ) жұмысқа 

шама келу; жұмысты орындау～任 . 

【胜】 3(勝 )shènɡ  екі квадратикпен 

байланған бас әшекейі 方～. 

【胜败】shènɡ∥bài【зат.】    жеңiс не 

жеңіліс . 

【胜朝】 shènɡ∥ cháo 〈书〉【 зат.】

бұрынғы атақты  адамдар～遗老. 

【胜出】shènɡ∥chū【ет.】 жеңіс 

【胜地】 shènɡ∥ dì【 зат.】   жазғы 

демалыс үшiн көркем жер避暑～. 

【 胜 负 】 shènɡ ∥ fù 【 зат. 】 жеңiс 

немесе ұтылу; шайқастың нәтижесi; 

нәтиже, кесiмдi нәтиже. 

【胜果】 shènɡ∥ ɡuǒ【 зат.】Жеңіс 

жемісі. 

【胜机】shènɡ∥jī【зат.】Жеңіске жету 

мүмкіндігі. 

【胜迹】 shènɡ∥ jì【 зат.】   таудың 

атақты орындары 【зат.】山～. 

【胜绩】shènɡ∥jì【зат.】  үстем болу. 

【胜景】shènɡ∥ jǐnɡ【зат.】ғажайып 

түр, әдемi әсем көрiнiсі бар саябақ 园

林～ . 

【胜境】shènɡ∥jìnɡ 【зат.】①керемет 

жер, атақты таулар【зат.】山～.②极美

好的意境. 

【胜局】 shènɡ ∥ jú 【 зат. 】  жеңіс 

орнату ～已定. 

【胜利】shènɡ∥lì【ет.】①агрессорға 

қарсы соғыста жеңіп шығу 抗战～.②
жиналыс өз жұмысын ойдағыдай 

аяқтады大会～闭幕 . 

【胜利果实】 shènɡlì ɡuǒshí жеңiстiң 

жемiсі. 

【胜率】shènɡ∥lǜ【зат.】 жеңіп шығу . 

【胜面】shènɡ∥miàn【зат.】Жеңіс алу 

пайызы. 

【胜券】 shènɡ∥quàn【 зат.】жеңіске 

деген сенім稳操～ . 

【胜任】 shènɡ∥ rèn【 ет.】жұмысқа 

шама келу; жұмысты орындау～工作 . 

【胜势】 shènɡ ∥ shì 【 зат. 】 Жеңіс 

жағдайы алу：【胜似】shènɡ∥sì【ет.】
асып түсу, (жоғары ) жақсы болу; 

күштiрек болу, 

【胜诉】 shènɡ∥ sù【 ет.】 сот ісін 

жеңіп шығу . 

【胜算】 shènɡ∥ suàn〈书〉【 зат.】
(жеңiс ) адал жоспар. 

【胜仗】shènɡ∥zhànɡ【зат.】ұрыста 

жеңіп шығу打了一个大～. 

【晟】shènɡ〈书〉①жарық, жарқын, 

жалынды, ғажап .②гүлдену; өркендеу; 

өрлеу. 

【乘】 -1 shènɡ  - анналы (тарихи 

оқиғалардың жылға бөлініп жазылуы)

史～｜тарихи жазулар 野～. 

【乘】 -2 shènɡ【 мөл. 】  мемлекет 

ауданы 1000 Шэнге千～之国. 

【 盛 】 shènɡ ① 【 сын. 】  Жоғары 

өркендеудің заманы 全 ～ 时 期  . ②

【 сын. 】 жастығынан ашушаң 年轻

气～｜жалын өршеленіп кетті火势很～.

③ салтанатты кеш ～ 会 . ④ тағам, 

тәттiлер; жеңсiк астар;  салтанатты 

тағам ～ 馔 . ⑤ жылы сезiмдер; 

жайдарылық; жайдары ～情 ｜ жақсы 

қатынас; мейiрбандылық, iлтипат～意.

⑥аса кең жүрiсi бар , модада болу～

行｜кең таралу～传 .⑦мақтау , ашық 

мақұлдау ～ 赞 . ⑧ (Shènɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【盛产】shènɡ∥chǎn【ет.】молынан 

өндіру:  ～木材 /ағаш материалдарын 

молынан өндіру. 

【盛传】 shènɡ ∥ chuán 【 ет. 】 кең 

таралу. 

【盛大】shènɡ∥dà【сын.】салтанатты 

қонағасы～的宴会｜салтанатты әскери 

шеру ～的阅兵式. 

【 盛 典 】 shènɡ ∥ diǎn 【 зат. 】 

мемлекетті орнатуға арналған 

салтанатты рәсім 开国～. 

【盛服】 shènɡ ∥ fú 〈书〉【 зат. 】
мерекелік киім, парад формасы . 

【盛会】shènɡ∥huì【зат.】 салтанатты 

жиналыс; салтанатты кеш, форум . 

 

【盛举】shènɡ∥jǔ【зат.】орасан зор 

әрекет. 

【盛开】 shènɡ∥ kāi【 ет.】   гүлдер 

шешек атты百花～. 

【盛况】shènɡ∥kuànɡ【зат.】бұрын-

соңды болып көрмеген салтанатты 

жағдай～空前. 

【盛名】 shènɡ∥mínɡ【 зат.】  әйгілі 

болу 享有～｜;  

【盛年】 shènɡ∥ nián〈书〉【 зат.】

өмiрдің  жақсы жылдар; 正值～. 
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【盛怒】shènɡ∥nù【ет.】 қатты ашу . 

【盛评】shènɡpínɡ【зат.】高度的评价
Жоғары дәрежелі бағалау. 

【 盛 气 凌 人 】 shènɡqìlínɡrén 

асқақтықтықпен  өкпелеу, асқақ тәртіп . 

【盛情】shènɡ∥qínɡ【зат.】жақсылық 

тілеушілік; тілектестік～厚谊. 

【盛世】 shènɡ∥ shì【 зат.】  татулық 

пен өркендеудің  дәуірі 太平～. 

【盛事】 shènɡ∥ shì【 зат.】  әдеби 

қоғамда (орасан зор ) беретiн оқиға 文

坛～. 

【盛暑】 shènɡ∥ shǔ【 зат.】 ыстық 

толық күшіне мінді. 

【盛夏】shènɡ∥xià【зат.】жаз толық 

күшіне мінді. 

【盛销】shènɡ∥xiāo【ет.】Үздік сату. 

【盛行】shènɡ∥xínɡ【ет.】бiр уақыт 

модада болды～一时. 

【 盛 宴 】 shènɡ ∥ yàn 【 зат. 】 

салтанатты зияпат . 

【盛意】 shènɡ ∥ yì 【 зат. 】 жақсы 

қатынас; мейiрбандылық, iлтипат. 

【盛誉】 shènɡ∥ yù 【 зат. 】 даңққа 

бөленген; құрметке бөленген 享有～. 

【盛赞】 shènɡ∥ zàn【 ет.】мақтау , 

ашық мақұлдау. 

【盛馔】 shènɡ∥zhuàn〈书〉【 зат.】
тағам, тәттiлер; жеңсiк астар;  

салтанатты тағам. 

【 盛 装 】 shènɡ ∥ zhuānɡ 【 зат. 】

мерекелiк көйлектер姑娘们换上了节日

的 ～ Қыздар мерекелiк көйлектердi 

киедi. 

【剩】 (賸 )shènɡ①【 ет.】  күріштің 

қалдығы  ～饭｜тауарлар қалдығы～货 .

② （ Shènɡ ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【剩磁】 shènɡ ∥ cí 【 зат.】 қалдық 

магнетизм . 

【剩余】 shènɡ∥yú【 ет.】剩余利润
мол пайда. 

【剩余产品】shènɡyúchǎnpǐn қосымша 

өнім. 

【剩余价值】shènɡyújiàzhí -  қосымша 

құн. 

【 剩 余 劳 动 】 shènɡyúláodònɡ-  

қосымша  еңбек ресурстары . 

【椉】  shènɡ〈书〉 тарихи жазулар, 

жылнамалар. 

【 嵊 】   Shènɡ 嵊 州

(Shènɡzhōu)Шэңчжоу， 

 

shī 

【尸】(①屍)жансыз дене, мәйіт死～｜

үсіген мәйіт 僵～｜ жансыз жүретін 

行～走肉.②古【ес.】祭祀时【ес.】表

死者受祭的人. 

【尸骨】shī∥ɡǔ【зат.】 қаңқа, сүйек  

【尸骸】shī∥hái【зат.】сүйек (өлген 

адамның сүйегі). 

【尸检】 shī∥ jiǎn【 ет.】 аутопсия- 

паталого анатомдық сот-

мединициналық денені сою(мәйітті  

ашу ) . 

【尸身】shī∥shēn【зат.】мәйіт, өлген 

дене. 

【尸首】shī∥shou【зат.】мәйіт, сүйек 

(өлген адамның сүйегі).табыт (өлген 

адамның). 

【尸体】 shī∥ tǐ【 зат.】 өлген дене, 

мәйіт, сүйек(өлген адамның сүйегі. 

【尸位】 shī ∥ wèi 〈书〉【 ет. 】
өкіметтің әрекетсіздігі мемлекетке 

зиянкестік істеді ～误国. 

【尸位素餐】shīwèisùcān  -  қызметте 

болу, бірақ ештеме істемеу . 

【失】 shī ①【 ет. 】 жоғалтып алу; 

жоғалту; жойып алу; жою, айырылу 

遗 ～ ｜ қанның жоғалтуы ～ 血 ｜
қолайлы жағдайды пайдалана алмай 

қалу 坐～良机｜сенімді жоғалтпау  不

要～了信心 .②  сәтсіздікке ұшырау, 

жеңілу  ～手｜қателік жасау ～足｜

ойдағыдай; сәтті 百无一～ .③бағытты 

жоғалту 迷～方向｜ топтан бөлініп 

кету ～群之雁 . ④ үміт үзу ～望｜

сәтсіздікке ұшырау ～意 . ⑤ айқайлап 

жіберу; кенет айқайлап қалу ～声｜

жаман түрде көріну ～色｜алаңғасар; 

жаңғалақ; қаңғалақ; ұмытшақ～神 .⑥

сенімін ақтамау ～ 信 ｜ уәдені бұзу, 

орындамау ～约.⑦ қателік, мүлт ～误. 

【失败】shī∥bài 【ет.】①遭～жеңіліп 

қалу. ② сәтсіздікке ұшырағаны үшін 

мұңаймау ～时不灰心. 

【失策】 shī∥ cè 【 ет.】жаңсақтық 

істеп алу. 

【失察】 shī∥ chá【 ет.】 жеткілікті 

түрде қарамау; тиісінше бағып-қақпау, 

бақылаудың жоқтығы . 

【失常】shī∥chánɡ【сын.】 делқұлы; 

есерсоқ; есуас精神～｜түсініксіз түрде 

ұстау举【ет.】～. 

【失宠】 shī∥ chǒnɡ【 ет.】 қаһарға 

ұшырау, біреуге жағымды болмау  . 

【失传】shī∥chuán【ет.】жоғалу; жоқ 

болу, ұмытылған, ұрпаққа жете алмау . 

【 失 聪 】 shī ∥ cōnɡ 【 ет. 】  сол 

құлақтың есту қабілетінен айырылу 左

耳～. 

【失措】shī∥cuò【ет.】 әлсіз болу 茫

然～｜ сасып қалу, абыржып қалу 惊

慌～. 

【失单】shī∥dān【зат.】жоғалтылған 

заттардың тізімі . 

【失当】 shī ∥ dànɡ 【 сын. 】 босқа 

кеткен; жөнсіз; қолайсыз; мақсатқа сай 

емес; пайдасыз , кате меңгермеу 处理～. 

【失盗】shī∥dào【ет.】ұрлап кету. 

【 失 道 寡 助 】 shīdàoɡuǎzhù-  

әділетсіздікті жасаған, өзін қолдаудан. 

Көмектесуден айырылу . 

【 失 地 】 shī ∥ dì ① 【 ет. 】

территориядан айырылу , жоғалту .②

【зат.】 жоғалған жерін қайтару 收复～. 

【失掉】 shī∥diào 【 ет.】①  хабар-

ошарсыз қалу～联络｜маңызын жою～

作用.②қолайлы жағдайдан айырылу ～

机会. 

【 失 范 】 shī ∥ fàn 【 ет. 】 аномия 

(әлеуметтік, құқықтық нормалар 

тиімділігінің төмендігі). 

【失和 】 shī ∥ hé 【 ет. 】 ажырасу; 

ажырасып кету; араздасып қалу; 

ренжісу, қарым-қатынастағы қырғи 

қабақтық. 

【 失 衡 】 shī ∥ hénɡ 【 ет. 】
диспропорция; сай келмеу; 

сәйкестенбеу; үйлеспеу, алауыздық, 

жанжал . 

【失欢】 shī ∥ huān 【 ет. 】  пайда 

шығару . 

【失悔】shī∥huǐ【ет.】өкіну, опыну:  

他～没有听从老人的劝告 / Ол үлкен 

адамдардың ақыл кеңесін тыңдмағаны 

үшін өкінді  

【失婚】 shī∥hūn【 ет.】 ажырасқан; 

айырылысқан. 

【失魂落魄】 shīhúnluòpò абыржыған 

түр, адасқандай болып жүру. 

【失火】 shī∥ huǒ【 ет.】 өрт  жана 

бастау; тұтану. 

【失计】shī∥jì〈书〉【ет.】жаңылысу; 

қателесу. 

【失记】shī∥jì〈书〉【ет.】ұмыту  

【失检】 shī∥ jiǎn【 ет.】 жарамсыз 

қылық; лайықсыз қылық行为～. 

【 失 脚 】 shī ∥ jiǎo 【 ет. 】 аяқты 

жаңылыс басу; байқамай басып қалу; 

сүрініп кету. 

【 失 节 】 shī ∥ jié 【 ет. 】 ①

қылықтылықтан бас тарту . ② ерлі-

зайыптың опасыздығы. 

【失禁】shī∥ jìn【ет.】тежей алмау; 

ұстай алмай. 

【失敬】shī∥ jìnɡ【ет.】ынтасыздық 

үшін кешіріңіз , кешірім сұрау. 

【失据】 shī∥ jù【 ет.】  қолдаудан 

айырылу 进退～. 

【失控】shī∥kònɡ【ет.】 бақылаудан 

айырылу . 

【失礼】shī∥lǐ 【ет.】①этикет бұзу, 

жөнсіздік істеп алу. ② әдепсіздік 

істегені үшін кешіріңіз . 

【失利】 shī∥ lì【 ет.】жолы болмай 

қалу, сәтсіздікке ұшырау . 

【失恋】 shī ∥ liàn 【 ет. 】 махаббат 

сәздігіне ұшырау . 

【失灵】shī∥línɡ【ет.】  қозғалтқыш 

басылып қалды 发【ет.】机～. 

【失落】shī∥ luò –жоғалту ,айырылу,  

түсіріп алу; түсіріп жіберу. 

【失落感】shīluòɡǎn【зат.】адасқандай 

болып жүру. 

【失迷】shī∥mí【ет.】жолдан адасу . 
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【失密】 shī∥mì【ет.】құпия айтып 

қою. 

【失眠】shī∥mián【ет.】ұйқы көрмеу; 

ұйқы қашу; ұйқысыздық. 

【失明】 shī∥mínɡ【 ет.】 екі көзге 

айрылу, соқыр болып қалу 双目～. 

【失陪】shī∥péi【ет.】 Мен қарбалас 

болғандықтан, сізді қалдыруыңызға 

рұқсат етіңіз 我有事～了. 

【失窃】shī∥qiè【ет.】 ұрлық,  ұрлап 

кету . 

【失去】 shī∥ qù【 ет.】 естен тану; 

есінен тану～知觉｜күшін жою～效力. 

【失却】 shī∥ què〈书〉【 ет.】  есі 

шығу ～ 记 忆 ｜ жасампаздық; 

итжандылық; өміршеңдік; ұзақ 

жасағыштықтан айырылу ～活力. 

【失散】shī∥sàn【ет.】 小孩在人群中

和父母～了 Жұрттың ішінде бала ата-

аналарынан адасып қалды . 

【失色】 shī ∥ sè 【 ет. 】① жаман 

көріну ～ . ② қорыққаннан 

қорыққанынан өңі қашып кету 大惊～ 

бір-біріне қорқып қарау 相顾～. 

【失闪】 shī ∥ shɑn 〈口〉【 зат. 】
кенеттік; күтпегендік, алдын-ала 

ескерілмеген жағдай . 万一有个失闪,怎

麽办 - бірдеме болып қалса, онда не 

істейміз? . 

【 失 身 】 shī ∥ shēn 【 ет. 】 ерлі-

зайыптың опасыздығы. 

【失神】shī∥shén 【ет.】①сәл ғана 

зейінсіздік , аварияға(сәтсіздікке) 

ұшырауы мүмкін 稍一～就会出差错.②
өзім өз болмай қалыппын (ауыр 

қайғылы хал салдарынан есінен танып 

қалған кісі туралы) . 

【失慎】 shī∥shèn 【ет.】①абайсыз 

істелген қылық; алды-артын байқамай 

істелген қылық 行【ет.】～.②〈书〉
жана бастау; тұтану. 

【失声】shī∥shēnɡ 【ет.】①айқайлап 

жіберу; кенет айқайлап қалу～喊叫｜.

② ағыл-тегіл жылау; боздау; еңіреп 

жылау痛哭～.③тамағын қарлықтырып 

алу. 

【 失 时 】 shī ∥ shí 【 ет. 】 қолайлы 

жағдайды пайдалана алмай қалу  

【失实】 shī∥ shí【 ет.】 анық емес; 

дәйексіз; дерексіз; дүдәмал; күмәнді; 

шын емес сыбыс. Хабар 传闻～. 

【失势】 shī∥ shì【 ет.】 беделінен , 

ықпалынан айырылу . 

【失事】shī∥shì 【ет.】авиация апаты 

飞机～. 

【失收】shī∥shōu 【ет.】①нашар егін; 

өнім; түсім (астық өнімі). 

【失手】shī∥shǒu 【ет.】①сәтсіздікке 

ұшырау, жеңілу.②қолдан түсіріп жіберу. 

【失守】shī∥shǒu  позициядан айрылу

阵地～. 

【失算】shī∥suàn【ет.】мүлт кету. 

【失态】shī∥tài【ет.】мастықпен өзін 

өзі әдепсіз ұстау酒后～. 

【失调】 shī∥ tiáo 【ет.】①  供求～

талап және  ұсыныстың үзілуі  .②
босанғаннан кейінгі дистрофия (ағзаға 

азық сіңбеуінен адам салмағының 

кеміп, денсаулығының нашарлауы) 产

后～ . 

【失望】shī∥wànɡ ①【ет.】үміт үзу.

②【сын.】көңілі қайту; көңілі түңілу 

【失物】 shī∥wù【 зат.】  жоғалған 

затты іздеу 寻找～｜табылған заттың 

бюросы～招领. 

【失误】shī∥wù【ет.】 қателік, мүлт 

жіберу, әбес кету . 

【失陷】 shī∥ xiàn 【 ет.】 (жоғалту, 

беру, айрылу . 

【失笑】shī∥xiào【ет.】күлкіні тыю 

мүмкін емес 哑然～. 

【失效】 shī∥xiào【 ет.】  жарамсыз 

дәрі-дәрмек 药剂～. 

【失信】 shī∥ xìn【 ет.】  халықтың 

сенімін ақтамау ～于人民 . 

【失修】shī∥xiū【ет.】  көп жылдар 

бойы жөнделмеген 年久～. 

 

【失序】 shī∥ xù【 ет.】 бір ізділік; 

жүйелілік; реттілік. 

【 失 学 】 shī ∥ xué 【 ет. 】 оқуға 

мүмкіншілігі болмау . 

【失血】shī∥xuè【ет.】  қанның ағуы, 

айырылуы ～过多 . 

【失言】 shī∥yán 【ет.】  байқаусыз 

айтып қалу; айтып қою偶尔 ～. 

【失业】shī∥yè【ет.】жұмыссыздық . 

【 失 业 保 险 】 shīyè bǎoxiǎn- 

жұмыссыздықтан сақтандыру . 

【 失 宜 】 shī ∥ yí 〈 书 〉【 сын. 】
жөнсіздік; қолайсыздық; мақсатқа 

сәйкес еместік; пайдалы еместік. 

【失意】 shī∥ yì【 сын.】  махаббат 

сезімінде сәтсіздікке ұшырау 情场～. 

【 失 音 】 shī ∥ yīn 【 ет. 】 тамағын 

қарлықтырып алу. 

【失迎】shī∥yínɡ【ет.】үйінде болмау 

үшін өкіну . 

【失语】 shī∥ yǔ 【 ет.】①〈书〉
афазия (миға зақым келу салдарынан 

тіл байлану; тіл күрмелу; жарым-

жартылай немесе мүлде сақау болып 

қалу). 

【失约】shī∥yuē【ет.】сөзінде тұрмау,  

уәдені орындамау . 

【失着】 shī ∥ zhāo 【 ет. 】 қателік, 

ғапілдік. 

【失真】shī∥zhēn 【ет.】①言语失真 

сөйлеудің бұрмалануы , дәл еместігі . 

【失之东隅，收之桑榆】shī zhī dōnɡ 

yú ， shōu zhī sānɡ yú-  осында 

жоғалтсаң, басқа жерде табасың . 

【失之毫厘，谬以千里】 shī zhī háo 

lí，miùyǐ qiān lǐ开始稍微差一点儿，结

果会造成很大的错误 .Басинда жағыс 

болмаса нәтижесінде көптеген 

қателіктер пайда болады. 

【失之交臂】 shī zhī jiāo bì қолайлы 

жағдайды пайдалана алмай қалу  

【 失 职 】 shī ∥ zhí 【 ет. 】 қызмет 

борышын бұзу . 

【 失 重 】 shī ∥ zhònɡ 【 ет. 】
салмақсыздық. 

【失主】shī∥zhǔ【зат.】жоғалғанның 

иесі . 

【失准】 shī∥ zhǔn【 сын.】① дәл 

еместік; дәлсіздік.②Қажетті деңгейді 

ойналамады 

【 失 踪 】 shī ∥ zōnɡ 【 ет. 】 хабар-

ошарсыз жоқ болып кету, із-түзсіз 

жоғалып кету. 

【失足】 shī∥ zú 【 ет.】①  сүрініп 

кетіп, суға құлау ～落水 .②қате істеу, 

дұрыс жолдан адасу . 

【 师 】 1 （ 師 ） shī ①  ақылгөй; 

басалқышы; баулушы; жетекші; 

тәлімгер; ұстаз 教 ～ ｜ тәлімгерлік; 

ұстаздық～徒关系.② 前事不忘，后事

之～ .③  инженер 工程～｜ технолог 

(технология маманы) 技 ～ ｜ дәрігер 

医～.④ақылгөй; басалқышы; баулушы; 

жетекші; тәлімгер; ұстаз 法 ～ . ⑤

жетекші; тәрбиеші (әйел)～母｜ аға-

жетекші～兄｜ағатай-жетекші ～弟.⑥

〈书〉 еліктеу; ұқсауға тырысу, үлгі 

алу ～法 .⑦ (Shī)【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【师】 2( 師 )shī ①【 зат.】 дивизия 

(бірнеше полктардан құралған әскери 

бөлім). ② әскерді майданға жіберу 

出～｜әскерді қайтарып алу 班～. 

【师表】 shī∥biǎo〈书〉【 зат.】үлгі 

болу; өнеге болу, еліктеу; ұқсауға 

тырысу 为人～. 

【师承】 shī∥ chénɡ ①【 ет.】 көне 

даналарынан қалған әдет-ғұрпы ～前贤.

②【зат.】 жетекшінің жолына түсу. 

【师出无名】shī chū wú mínɡ дәлелсіз; 

негізсіз . 

【师从】shī∥cónɡ【ет.】академиялық 

немесетехникалық ретінде біреуге 

оқытушы болу 

【师德】 shī ∥ dé 【 зат. 】 Мұғалім 

моральдық сипатқа ие. 

【师弟】shī∥dì 【зат.】①кіші шебер; 

көмекші шебер; қосшы шебер; 

шебердің жәрдемшісі.② шебердің ұлы. 

Шебердің оқушысы .③〈书〉оқытушы 

мен оқушы. 

【师法】shī∥fǎ〈书〉①【ет.】жолын 

қуушы, еруші, серік, шәкірт, ізбасар .②

【зат.】мектеп, алған білім. 

【 师 范 】 shī ∥ fàn 【 зат. 】 ①
педучилище (педагогикалық училище).

②〈书〉үлгі болу, өнеге болу 为世～. 

【 师 范 学 校 】 shīfàn xuéxiào 
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педучилище (педагогикалық училище). 

【师父】shī∥fu 【зат.】①ата-жетекші.

② шебер . 

【师傅】 shī∥ fu 【 зат.】①жетекші, 

оқытушы, шебер .②қарт ұстаз, жетекші

老 ～ ; ｜ бас аспазшы; шеф-повар

厨 ～ ; ｜ ағаш ұстазы; ағаш шебері; 

ағашшы; балташы木匠～. 

【师姐】shī∥jiě【зат.】апа-жетекші. 

【师妹】 shī∥mèi 【 зат.】 сіңілі не 

қарындас – жетекші . 

【师母】 shī∥mǔ【 зат.】жетекшінің 

әйелі . 

【师娘】shī∥niánɡ〈口〉【зат.】ана-

жетекші . 

【师事】shī∥shì〈书〉【ет.】біреуге 

үйренуге бару. 

【师心自用】shī xīn zì yònɡ  өкіріктеу . 

【师兄】 shī∥ xiōnɡ 【 зат.】① аға 

шебер; көмекші шебер; қосшы шебер; 

шебердің жәрдемшісі.② шебердің ұлы, 

шебердің оқушысы . 

【师爷】 shī∥ yé【 зат.】  жетекші 

мырза . 

【师长】 shī∥ zhǎnɡ【 зат.】 дивизия 

командирі 

【 师 资 】 shī ∥ zī 【 зат. 】 ～ 训 练  

мұғалімдер кадрларын дайындау . 

【 诗 】（ 詩 ） shī 【 зат. 】 ① өлең, 

көоркем-өлең, жыр.②（Shī）фамилия . 

【诗抄】 shī∥chāo【зат.】   өлеңдер 

жинағы . 

【诗词】shī∥cí【зат.】 өлең үзіндісі, 

өлең, жыр. 

【诗风】 shī∥ fēnɡ【 зат.】 ақындық 

стилі. 

【 诗 歌 】 shī ∥ ɡē 【 зат. 】 түрлі 

жанрдағы өлең , жырлар . 

【诗话】shī∥huà 【зат.】①ақындық 

сөз туындысы мен олардың өмірбаяны 

жазылған кітап . ② баллада (ертегі 

сарынымен жазылған толғау өлеңнің 

бір түрі). 

【诗集】shī∥jí【зат.】өлеңдер жинағы. 

антология (әр түрлі авторлардың 

көркем шығармаларынан құралған 

жинақ). 

【诗句】shī∥jù【зат.】～的旋律构造
өлең сазы . 

【诗律】shī∥lǜ【зат.】өлең құрылысы; 

өлең шығару ережесі . 

【诗篇】shī∥piān 【зат.】①бұл өлең 

өте әсерлі түрде жазылған 这些～写得

很【ет.】人 .②тамаша жазылған діни 

өлең 光辉的～ ;｜ әдеби шығарманың 

қаһарманы英雄的～. 

【 诗 情 画 意 】 shī qínɡ huà әсем, 

арбайтын 

【诗人】shī∥rén【зат.】ақын . 

【诗史】shī∥shǐ 【зат.】①өлең жыр 

тарихы . ② көркем өлеңнің тарихи 

маңызы . 

【诗坛】 shī∥ tán 【 зат. 】 ақындық 

майданы . 

【诗兴】 shī∥xìnɡ【 зат.】  ақындық 

шабыт . 

【诗意】shī∥yì【зат.】富有～的故事 

ақындық әңгіме . 

【诗韵】 shī∥ yùn 【 зат.】① ұйқас 

(өлең жолдарының ұйқасы) .② бөлім, 

тарау. 

【诗章】  shī∥zhānɡ【зат.】  ①өлең, 

өлең-жыр ② діни-өлең  

【诗作】shī∥zuò【зат.】поэтикалық 

шығарма,  ақындық сөз туындысы. 

【鸤】（鳲）shī［鸤鸠］(shījiū)【зат.】
көкек . 

【虱(蝨)shī【зат.】бит . 

【虱子】shī·zi【зат.】бит . 

【狮】(獅)shī【зат.】арыстан . 

【狮子】】shī·zi【зат.】арыстан . 

【狮子搏兔】shī·zi bó tù- ұсақталуға 

байыптылықпен  қарау ). 

【狮子大开口】 shī·zi dà kāi kǒu  - 

арттыру; асырғандық; асырып айту. 

【狮子狗】shī·ziɡǒu【зат.】    пекиндік  

болонка (бөлмеде ұстайтын сабалақ 

жүнді қанден ит). 

【狮子舞】shī·ziwǔ【зат.】арыстандар 

биі- Қытайдың халық биі. 

【狮子座】shī·zizuò【зат.】  Арыстан 

шоқжұлызы . 

【施】 shī ① жасап шығару; жасау; 

өндіру; тарату; шығару: 实 ～ істеп 

шығару; ｜ 措 ～ шара қолдану; ｜

құрылыс, өндіріуге шығару ～ 工 ｜

қандай іске кірісуін білмеу 无计可～.②

【 ет. 】 әдеп сақтау ～ 礼 ; ｜ қысым 

жасау～压力 .③  төлеусіз дәрігерлік 

жәрдем көрсету ～诊 ;｜ сыйға беру, 

беру～与 .④【ет.】  тыңайту ～肥 .⑤

(Shī)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【施暴】shī∥bào 【ет.】①озбырлық 

жасау .②зорлау; күштеу. 

【施放】shī∥fànɡ【ет.】түтін тұман 

шығару (жаудан жасырыну үшін 

түтінді тұмандататын дәрілі зат) ～烟

幕｜улы газды шығару ～毒气. 

【施肥】shī∥féi【ет.】жер өңдеу; жер 

тыңайту. 

【施工】 shī∥ ɡōnɡ【 ет.】 құрылыс, 

өндіріс, жұмыс жоспарын жасау . 

【施加】 shījiā【 ет.】 аудару; білдіру; 

көрсету; тигізу. 

【施礼】shī∥lǐ【ет.】әдеп сақтау, бас 

иіп сәлемдесу; иіліп амандасу; сәлем 

беру. 

【施舍】shī∥shě【ет.】қайыр; садақа, 

жақсылық; жанашырлық жәрдем ету; 

қайырымдылықпен сыйға тарту; қию; 

құрбандыққа беру . 

【施事】shī∥shì【зат.】іс субъектісі . 

【施威】  shī∥wēi【 ет.】қорқыныш 

сендіру, каталдық көрсету . 

【施行】shī∥xínɡ 【ет.】①әрекетке 

келтіру; іске қосу, күшке кіру . ②

операция жасау～手术. 

【施压】shī∥yā【ет.】对... 施加压力 

біреуге қысым жасау . 

【施用】 shī∥ yònɡ【 ет.】  қолдану, 

жасау, өндіру. 

【施与】 shī∥yǔ 【 ет.】 сыйға беру. 

Аямай беру . 

【施斋】 shī∥ zhāi【 ет.】майсыз ас 

беру . 

【施展】 shīzhǎn【 ет.】  қабілеттілік 

көрсету～本领 . 

【施诊】shī∥zhěn【ет.】тегін емдеу , 

төлеусіз дәрігерлік жәрдем көрсету. 

【施政】 shīzhènɡ 【 ет. 】  саяси – 

әкімшілік қызметтің негізі ～方针. 

【 施 主 】 shī ∥ zhǔ 【 зат. 】 бағалы 

сыйлықтар беруші; игілік іске қаржы 

беруші, жарылқаушы; қайыр көрсетуші, 

жәрдемші; қайырымгер. 

【浉】(溮)Shī 狮河，水【зат.】，在河

南 shīhéshuǐ өзені- Хэнан 

провинциясында . 

【葹】shī сарысояу. 

【湿】(濕、溼)shī【сын.】ылғалдылық 

дәрежесі. ～ 度 ｜ дым; дымқыл; 

ылғалды潮～. 

【湿地】shīdì【зат.】дымқос жер; сыз 

жер; сызды жер; ылғалды жер . 

【湿度】 shī∥ dù 【 зат.】① ауаның 

ылғалдығы .②жердің ылғалдылығы 土

壤～. 

【湿季】 shī∥ jì【 зат.】 тропиктерде 

мен субтропикте  жаңбыр жауатын 

мезгіл. 

【湿淋淋】 shīlínlín （口语中也读

shīliūliū）сулы, ылғалды . 

【湿漉漉】（湿渌渌）shīlùlù（口语中

也读 shīlūlū）ылғалды, сулы, дымқыл . 

【湿润】 shī∥ rùn【 сын.】 дымқыл 

топырақ 的土地｜雨水使土地湿润了
жаңбыр жерді суландырды. 

【湿疹】 shī∥ zhěn【 зат.】 есекжем; 

қышыма (бөртіп қышып шығатын тері 

ауруы) . 

【湿租】shī∥zū【ет.】  жолаушылар 

ұшағын жалға алу ～大型客机. 

【蓍】 shī【 зат.】Сібір мыңжапырақ 

(көп жылдық өсімдік). 

【酾】1(釃)shī 又 shāi①〈书〉сүзгіден 

өткізу, фильтрден өткізу).②〈方〉құю. 

【酾】2(釃 )shī〈书〉 түп тереңдету,  

суға жол ашу . 

【嘘】 shī 叹  Ештеңе айтпай тыныш 

отыршы! ～!别做声. 

【鲺】（鯴）shī【зат.】тұқы бит (тұщы 

суда болатын бүрге балық). 

 

shí 

【十】shí ①【сан.】  он, он шақты .② 

толық; түгел～足 ;｜бүтінімен; тұтас; 
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тұтасымен; түп-түгел,толығымен; 

толық; түгелімен～分;.③（Shí）【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【十八般武艺】 shíbā bān wǔyì суық 

қарудың барлық түрине икемі болуы. 

【十八罗汉】shíbā-luóhàn 18 архат . 

【 十 不 闲 儿 】 shíbùxiánr- Қытай 

циркіндегі музыкалық  эксцентрик . 

【十冬腊月】 shídōnɡ là yuè- қысқы 

маусым, қыс мезгілі. 

【 十 恶 不 赦 】 shí è bù shè- 

кешірілмейтін қылмыс, а йып . 

【 十 二 分】 shí’èrfēn 【 үс. 】 барып 

тұрған; болғанынша; жоғары дәрежеде . 

【十二指肠】 shí’èrzhǐchánɡ【 зат.】
жіңішке ішек аш ішек (адамның 

қарнынан басталатын жіңішке ішектің 

алты елі ұзындықтағы жері)  

【十番乐】 shífānyuè【 зат.】  Қытай 

ұлттық оркестр орындайтын музыка. 

【十方】 shí∥ fānɡ【 зат.】 он жақ-

құбылнаманың сегіз румб (компастың 

шеңберіндегі көк жиектін, 1/32 

көрсететін бөлімі) және надир мен 

зенит . 

【 十 分 】 shí ∥ fēn 【 үс. 】  әбден 

қанағаттанған ～ 满 意 ｜ өзін 

айыптымын деп сезіну～过意不去. 

【十戒】shí∥jiè【зат.】10 уәде мен 10 

парыз . 

【十锦】 shí∥ jǐn – ассорти, аралас, 

қоспа 

【十进对【 сан.】  】 shíjìn－ duìshù- 

ондық логарифмдер. 

【十进制】shíjìnzhì【зат.】ондық жүйе, 

метрлік жүйе; метр өлшеуіштер жүйесі 

(метрді өлшем бірлігі етіп қабылдаған 

өлшем мен таразының метрлік 

халықаралық жүйесі). 

【十目所视，十手所指】 shí mù suǒ 

shì， shíshǒusuǒzhǐ- көпшіліктің қатаң 

бақылауында болу . 

【十拿九稳】shí ná jiǔ wěn  - дәлдеу; 

дәл; жаза баспау; мүлтіксіз. қалайда; 

міндетті түрде; сөзсіз; шүбәсіз. 

【十年九不遇】shínián jiǔ bù yù- өте 

сирек кездесетін жағдай,. 

【十年树木，百年树人】shí nián shù 

mù， bǎi nián shù rén- ағашты өсіру 

үшін он жыл керек, адамды өсіру үшін 

- жүз. 

【十全十美】 shí quán shí měi  - 

кемелдің ең биік шыңы, мінсіз, 

мұнтаздай 

【十三经】 Shísān Jīnɡ【 зат.】  «13 

кітап»Конфуцийшілдіктің он кітап 

ережелері. 

【十三辙】 shísān zhé 【 зат. 】 ария 

(оркестрге қосылып, көбінесе операда 

жеке түрде орындалуға арналған 

шығарма) мен өлеңдерде болатын 

ұйкастырудың он үш түрі . 

【十室九空】 shí shì jiǔ kōnɡ  «он 

шақты үйлердің тоғызы бос тұр»- 

талқандалған аудан . 

【十四行诗】shísìhánɡshī【зат.】сонет 

(14 жолды өлең, төрт жолды екі 

бөліп,екінші жолды екі бөлім). 

【十万八千里】shí wàn bā qiān lǐ- «108 

мың ли» - өте алыс, жеті қабат жердің 

астында 

【十万火急】shí wàn huǒ jí- өте жедел, 

асығыс. 

【十项全能】 shíxiànɡ quánnénɡ  - 

онсайыс; он сатылы жарыс. 

【十一】 Shí－Yī【 зат.】Қытайдың 

ұлттық мерекесі- мемлекеттің құрылған 

күні – қазанның бірі  . 

【十月革命】 Shíyuè Gémìnɡ - Ұлы 

Қазан социалистік революциясы. 

【十指【жал.】心】 shí zhǐ lián xīn  

саусақтың бастарының жүкесі 

жүрекпен байланыстырылған . 

【十字架】shízìjià【зат.】керу; керіп 

тастау . 

【 十 字 街 头 】 shízì jiētóu- көше 

қиылысы. 

【十字路口】 shízì lùkǒu(～儿 ) жол 

түйіс; қиылыс; торап ？ 

【十足】 shí ∥ zú 【 сын. 】① таза 

алтын～的黄金 .② құлшыныс; ынта; 

ынтагерлік; ынталылық (өте қатты 

құлшыну, ынта, ықылас)干劲～. 

【什】 shí ①〈书〉 Ұпайлар үшін 

қолданылады 【 сан. 】： ～ 一 Онда 

біреуі.② әр түрлі үй заттары ～物｜
металл бұйымдар -күнделікті 

пайдаланылатын заттар ～ 件 ; ｜ үй 

аспаптары; үй әбзелдері 家～.③（Shí）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【什不闲儿】shíbùxiánr【зат.】Қытай 

циркінде музыкалық эксцентрик 

(күлкілі рөлдерде сомдайтын актер). 

【什件儿】 shíjiànr 【 зат.】① ішек-

қарын (балықтың не құстың).②〈方〉
металл бұйымдар күнделікті 

пайдаланылатын заттар. 

【什锦】（十锦）shí∥jǐn ①【сын.】 

печенье ассорти ～ 饼 干 ｜ тәттілер 

ассорти ～ 糖 . ② 【 зат. 】 көкөністі 

майдалап тураған ассорти , 

вегетариандық тамақ; етсіз тамақ 

ассортиі 素～. 

【什物】 shí ∥ wù 【 зат. 】 көр-жер; 

мүлік; ол-пыл; ұсақ-түйек (мүліктер), 

үй заттары . 

【 辻 】 shí Канджи- Жапонияның 

аттарында мен фамилияларда 

қолданылады . 

【石】 shí①【 зат.】  гранит (тас)花

岗～; ｜әк тас; ізбес тасы (ішінде ізбесі 

бар қатпарлы тау жынысы) 石灰～ ; 

тастан жасалған бұйымдар ～器 . ② 

металл мен минералдар 金～ .③емдік 

дәрі-дәрмектер мен тас тебен ине药～.

④(Shí)【зат.】фамилия. 

【石板】shí∥bǎn 【зат.】①тас тақта, 

тас төсеуіш (көшелерге төсейтін 

қырлы-қырлы табиғи тастар). ②
грифель тақта. 

【石版】shí∥bǎn【зат.】  литография 

тасы. 

【 石 笔 】 shí ∥ bǐ 【 зат. 】 грифель 

(жазатын қарындаш тас). 

【石材】shí∥cái【зат.】тас- құрылыс 

материалы. 

【石沉大海】 shí chén dà hǎi- із-түзі 

қалмау, зым-зыя жоқ болу; суға батып 

кеткендей жоқ болу. 

【石担】shí∥dàn【зат.】тас қарнақ . 

【石刁柏】shídiāobǎi【зат.】итшу. 

【 石 雕 】 shí ∥ diāo 【 зат. 】 тасқа 

салынған ою, нақыштама . 

【石方】 shí∥ fānɡ【 зат.】① текше 

метр кубометр тас.② тас жұмысы . 

【石舫】 shí ∥ fǎnɡ 【 зат. 】 мәрмәр 

қайығы . 

【石膏】 shí ∥ ɡāo 【 зат.】   гипс 

(минерал, ақ я сары түсті) ; ангидрит 

(су қосқанда гипске айналатын құрғақ 

күкірт қышқылтымды кальций). 

【石膏像】 shíɡāoxiànɡ【 зат.】 гипсті 

мүсін . 

【石工】shí∥ɡōnɡ 【зат.】① тас өңдеу.

② тас қашаушы; тас шабушы 

(жұмысшы). 

【 石 鼓 文 】  shíɡǔwén 【 зат. 】 тас 

барабанында жазылған жазу . 

【石磙】shí∥ɡǔn 【зат.】见 878 页[碌

碡]. 

【石斛】shí∥hú【зат.】 Дендробиум- 

көп жылдық өсімдік . 

【石化】shí∥huà【зат.】мұнайхимия 

өнеркәсібі . 

【石灰】shí∥huī【зат.】әк; ізбес . 

【石级】shí∥jí【зат.】тас сатылар, тас 

баспалдақ . 

【 石 匠 】 shí ∥ jiɑnɡ 【 зат. 】 тас 

қашаушы; тас шабушы (жұмысшы). 

【石蜐】 shí∥ jié【 зат.】   Mitella 

mitella- шаяң тәрізді; шаян тектес. 

【石刻】shí∥kè【зат.】тас барельеф 

(тегіс нәрсеге түсірілген бедерлі сурет). 

【石窟】shí∥kū【зат.】тас үңгір . 

【 石 蜡 】 shí ∥ là 【 зат. 】 парафин 

(мұнайдан, көмірден т. б. шығатын 

балауыз сияқты ерігіш ақ түсті зат). 

【石料】shí∥liào【зат.】құрылыстық 

тас . 

【石林】shí∥lín【зат.】Жар ак тас 

【石榴】 shí∥ liu 【 зат.】 анар; анар 

ағашы (анар өсетін ағаш) . 

【石榴裙】 shíliúqún【 зат.】  қызыл 

юбка-ә йелінің ықпалында болу. 

【石榴子石】 shíliúzǐshí【 зат.】 анар 

жемісі . 

【石煤】shí∥méi【зат.】тас көмір. 
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【石棉】 shí∥ mián 【 зат. 】 асбест; 

талшықтас; таскендір (жылы 

жібермейтін, отқа төзімді минерал) . 

【石漠】shí∥mò【зат.】тас шөл . 

【 石 墨 】 shí ∥ mò 【 зат. 】 графит 

(қарындаш жасауға жұмсалатын түрлі 

түсті минерал) . 

【石女】shí∥nǚ【зат.】тұл әйел . 

【石破天惊】shí pò tiān jīnɡ- ғажайып; 

ғажап; таңғажайып; керемет, тамаша . 

【石器时【 ес.】】 shíqì shídài - тас 

дәуірі. 

【石蕊】shí∥ruǐ【зат.】①бұғы мүгі.②
көк бояу; лакмус (көк бояудың сілтіге 

тисе – көк, қышқылға тисе – қызыл 

түске өзгеретін бір түрі). 

【石笋】 shí∥ sǔn【 зат.】 сталагмит 

(тау үңгірі еденіне сүмелек түрінде 

тұрып қалатын әк тұнба). 

【石锁】shí∥suǒ【зат.】тас құлып . 

【石头】shí∥tou 【зат.】тас . 

【石头子儿】 shí·touzǐr〈口〉【 зат.】
жұмыр тас; малта тас, уақ тас; ұсақ тас. 

【石羊】 shí∥ yánɡ【 зат.】 тас теке- 

Оңт.батыс Қытайда мекендейді . 

【石印】 shí∥ yìn【 ет.】 литография 

(жадағай тасқа басу әдісі). 

【石英】shí∥yīnɡ【зат.】       кварц 

(кремний тотығы). 

【石英钟】shíyīnɡzhōnɡ【зат.】кварц 

сағаты. 

【 石 油 】 shí ∥ yóu 【 зат. 】 мұнай 

заттары; мұнай өнімдері (бензин, 

керосин, мазут). 

【石油气】shíyóuqì【зат.】мұнай газы. 

【石钟乳】shízhōnɡrǔ【зат.】сталактит 

(тау үңгірі төбесінен аға-аға сүмелек 

түрінде салбырап тұратын әк тұнба). 

【石柱】shí∥zhù【зат.】①тас бағана.

②бағана; тіреуіш. 

【石子儿】shízǐr〈口〉【зат.】жұмыр 

тас. 

时(時)shí①【зат.】ертеде 古～; ｜Суң 

дәуірі 宋～.②【зат.】 заматта; уақтылы; 

уақытылы 按～ ; ｜ дәл кезінде; дәл 

уақытында; дер кезінде; уақытында

准～.③жыл маусымдары 四～; ｜дала 

жұмысы; егін жұмыстары; егіс 

жұмыстар уақыты 农～｜дер кезінде; 

мерзімді; уақытында 应～ . ④ бүгінгі 

күнде; бұл заман да; қазіргі кезде; 

қазіргі уақытта; қазірде; осы бір 

әзірде～下｜мерзімнің жаңалығы ～新.

⑤  мезгілге сәйкес болу 入～｜ дәл 

кезінде; дәл уақытында; дер кезінде; 

уақытында合～.⑥ 5 тен сағат 7 дейінгі 

уақыт 卯～;｜   7 ден сағат 9 дейінгі 

уақыт 辰～.⑦【мөл.】 计时的单位，

小时 ( 点 ) ： 上午 八～ . ⑧ қолайлы 

жағдайды пайдалана алмай қалу失～ .

⑨ 【 үс. 】 сағат сайын, жиі-жиі, 

әрқашан, кейде бағзы уақытта.⑩ кейде-

кейде【үс.】⑫ (Shí)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【时弊】shí∥bì 【зат.】 осы заманға  

лайықты кемшіліктерді ашу针砭～. 

【时不时】shbùshí〈方〉【үс.】кейде 

бағзы уақытта, жиі,  көбінесе, анда-

санда . 

【时不我待】 shí bù wǒ dài - уақыт 

күтпейді, кешіктірушілікті шыдамау . 

【时差】 shí∥ chā 【 зат.】①  күн 

уақыты .②уақыттағы айырмашылық . 

【时长】shí∥chánɡ【зат.】уақыттың 

ұзатығы . 

【时常】shí∥chánɡ【үс.】 我们～见面 

Біз жиі жиі кездесеміз . 

【时辰】 shí·chen 【 зат.】① Уақыті 

есептедейтін бірліг②уақыт时间；时候. 

【时【 ес. 】】 shídài 【 зат. 】① тас 

ғасыры 石器～ феодализм дәуірі 封

建～ ,май қозғалысы 五四～ .② бала 

күнімде; сәбилік күнде青年～. 

【时点】shídiǎn【зат.】уақыт кезеңі  . 

【时调】shí∥diào【зат.】атақты ән . 

【时段】 shí∥ duàn 【 зат.】  уақыт 

арасында, уақыт мерзімі. 

【时而】 shí’ér【 үс.】①  кейде, кей 

уақытта, кейде бағзы уақытта.② 这几

天～晴天，～下雨 . Соңғы күндері 

кейде шуақты күн, кей кезде жауын 

шашын жауып тұрады 

【时分】shí∥fēn（旧读 shífèn）【зат.】

黄昏～ымырт; іңір. 

【时乖运蹇】shí ɡuāi yùn jiǎn- болмай 

қалмас қиыншылықтар, бақытсыздық, 

ақыр заман . 

【时光】shíɡ∥uānɡ 【зат.】①уақыт 

зымырап өтуде～易逝｜уақыт өткізу 消

磨 ～ . ② мезгіл; мерзім, уақыт . ③

молшылықта тұру -жақсы уақыт 过着

丰衣足食的好～. 

【时过境迁】shí ɡuò jìnɡ qiān- уақыт 

өтеді де, жағдай өзгереді  

【时候】shí·hou 【зат.】уақыт①你写

这篇文章用了多少～? Бұл мақаланы 

жазу үшін сізге қанша уақыт керек?②

мезгіл, кез: 现在是什么～了 ? Қазір 

қанша уақыт болды?;｜到～请叫我一声
Уақыт болғанда, сен шақыр мені. 

【时机】shí∥ jī【зат.】орай, орайлы 

сәт: 掌 握 ～ /қолайлы жағдайды 

пайдаланып қалу ｜ қолайлы кезеңді 

өткізіп алу 错 过 ～ ｜ қолайлы кез; 

ыңғайлы сәт有利～. 

【时价】shí∥jià【зат.】нарықтық баға. 

【时间】shí∥jiān【зат.】① уақыт.②

уақыт кезеңі③мезгіл; мерзім; пұрсат. 

【时间差】 shíjiānchā【 зат.】 Уақыт 

айырмасы. 

【时间词】 shíjiāncí【 зат.】уақыттың 

зат есімдері . 

【时间性】shíjiānxìnɡ【зат.】уақытша 

мінез . 

【时节】shí∥jié【зат.】① егін уақыты; 

қауырт жұмыс; жұмыстың қызу кезі; 

науқан 农忙～ .②那～她才六岁 сол 

кезде ол сегіз жаста болатын. 

【时局】shí∥jú【зат.】 қазіргі күйін  

нығайту ～稳定. 

【时刻】shí∥kè①【зат.】 жауапты сәт 

关键～ .②【үс.】 әрқашан, үнемі . 

【时空】shí∥kōnɡ【зат.】уақыт және 

кеңістік. 

【时来运转】shí lái yùn zhuǎn- жақсы 

уақыттың басталуы . 

【时令】shí∥lìnɡ【зат.】 Күз мезгілі 

басталды ～已交初秋. 

【时令】 shí ∥ linɡ 〈方〉【 зат. 】
эпидемияның таралуы (жұқпалы 

аурудың кең тарап жайылуы)闹～. 

【 时 令 病 】 shí·lìnɡbìnɡ 【 зат. 】
маусымдық ауру . 

【 时 令 河 】 shílìnɡhé 【 зат. 】 

маусымдық өзен . 

【时髦】shímáo【сын.】әсемпаздану, 

сәнқойлану 赶 ～ ｜ модадағы киім-

кешек～服饰｜她的穿戴很～Ол сәнді 

киінеді 她的穿戴很～. 

【 时 评 】 shí ∥ pínɡ 【 зат. 】
публицистика (қоғамдық саяси 

мәселелер жөнінде жазылған әдебиет). 

【时期】shí∥qī【зат.】 алғашқы кезең 

草创～;｜социализм орнату кезеңі社会

主义建设～. 

【时气】shí∥qi〈方〉【зат.】① Жолы 

бар, сәтке ұшырау 碰～｜.②эпидемия 

(жұқпалы аурудың кең тарап жайылуы), 

мерзімді ауру . 

【时区】 shí ∥ qū 【 зат. 】 сағаттық 

белдеу. 

【时人】 shí∥ rén【 зат.】①дәуірлес; 

замандас; иықтас; тұстас. ② қазіргі 

заман кейіпкері. 

【时日】 shí∥ rì【 зат.】① мерзімін 

өткізіп алу延误～.②  这项工程需要～. 

Бұл жоба уақытты талап етеді 

【时尚】 shí∥ shànɡ①【 зат.】  сәнді 

емес 不合～.②【сын.】 өте сәнді киім 

衣着很～. 

【时时】 shí∥ shí【үс.】时时乞酒钱
 ылғи шарапқа ақша беру ;  

уақытша үкімет 临时时政府. 

【时世】 shí ∥ shì 【 зат. 】① заман 

қиыншылығы 艰难～ . ②时世精神  

заман рухы . 

【时式】shí∥shì【зат.】мода; сән; үлгі 

(бір уақытта тұрмыста қолданылатын 

заттардың, көбінесе киімнің белгілі бір 

формасының үстем болуы). 

【时势】shí∥shì【зат.】қазіргі жағдай. 

【时事】shíshì【зат.】қазіргі кезеңдегі 

баяндама ～报告｜күнгі тақырыптың 

түсінігі ～述评. 

【时蔬】shí∥shū【зат.】жаңа піскен 
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көкөністеден істелген салат 新鲜～. 

【时俗】 shí∥ sú【 зат.】   заманның 

әдет-ғұрпы . 

【时速】 shí∥ sù【 зат.】  бір сағат 

жылдамдығы . 

【时务】 shí∥wù【 зат.】   оқиғалар 

ағымын ескеру 识～｜ қазіргі жағдай 

туралы емтихан шы ғармасы ～策. 

【时下】 shí∥ xià【 зат.】   时下样 

қазіргі үлгі, сәнді фасон. 

【时鲜 】 shí ∥ xiān 【 зат. 】  жаңа 

маусымдық азық-түлігі . 

【时贤】 shí∥xián〈书〉【 зат.】 аса 

құрмет тұтатын; мәртебелі. 

【时限】 shí∥ xiàn【 зат.】шектеулі 

мерзім; шекті мерзім～紧迫. 

【时效】 shí∥xiào【 зат.】①айрылу; 

айрылып қалу; айырылу; жоғалту; үзу.

② мерзімі өткен, ескілік . 

【时新】shí∥xīn【сын.】 сәнді фасон 

款式. 

【时兴】shí∥xīnɡ【ет.】сәнді болып

现在正～这种服装 . Қазіргі кезде осы 

киім  сәнді болып келеді  

【时行】shí∥xínɡ【ет.】сәнді болу . 

【 时 序 】 shí ∥ xù 【 зат. 】 жыл 

мезгілдерінің ауысымы . 

【时宜】 shí ∥ yí 【 зат. 】 бейсауат, 

мезгілсіз,уақытсыз 不合～. 

【 时 疫 】 shí ∥ yì 【 зат. 】 індет; 

эпидемия (жұқпалы аурудың кең тарап 

жайылуы). 

【时运】 shí∥ yùn【 зат.】 оң келіп 

тұрған нәрсе емес,  жолы болмау ～不

济. 

【时针】shí∥zhēn【зат.】①сағат тілі .

②сағаттағы стрелка . 

【时政】 shí∥ zhènɡ【 зат.】 қазіргі 

саясат . 

【时钟】shí∥zhōnɡ【зат.】сағат . 

【时装】shí∥zhuānɡ【зат.】①  сәнді 

киімді көрсету үшін қою～展览 .② 

қазіргі киім . 

【识】(識)shí①【ет.】 сауатты болу ～

字;таныс болу 相～.②білімді, оқыған, 

оқымысты, тәжірибелі, жоғары білімді

卓～;білгір адам 有～之士;сауаттылық 

常～білім  学～. 

【 识 别 】 shí ∥ bié 【 ет. 】 

түпнұсқалылықта ажырату ～真伪. 

【识货】shí∥huò【сын.】бір нәрсені 

тани білу. 

【识家】shí∥jiā【зат.】 бүкіл отбасын 

білу , отбасымен таныс болу . 

【识见】shí∥jiàn〈书〉【зат.】 ой-өріс, 

тәжірибе мен білім . 

【识荆】shí∥jīnɡ〈书〉【ет.】  алғаш 

рет көру,  көрнекті адаммен танысу . 

【识破】 shí∥pò【ет.】 ～机关｜арам 

ойлы ниетін әшкерелеу  ～阴谋. 

【识趣】shí∥qù【сын.】әдепті болу . 

【识时务者为俊杰】 shíshíwùzhě wéi 

jùnjié – оқиғалар ағымын ескеріп 

отыратын – дана адам . 

【识文断字】shí wén duàn zì 他～，在

民 办 小学 当了 教师  - ол сауатты 

болғандықтан, бастауыш мектебінде 

мұғалім болды. 

【识相】shí∥xiànɡ〈方〉【сын.】我劝

你～点 Менің саған кеңесім- өз орнын 

біл !. 

【识羞】shí∥xiū 【сын.】 ұятын білу . 

【识字】shí∥zì【ет.】сауатын ашу 读

书 ～ ｜ фонетикалық сауаттылық 注

音～. 

【 实 】 ( 實 )shí ① 【 сын. 】 Ішкі 

толығымен толтырылған.②【 сын.】 

шындық сөз ～话｜ашық; аян; ешбір 

қалтқысыз; шын көңілден～心眼儿｜
шындыққа негізделген; шындық 

тұрғысындағы ～ 事 求 是 . ③ ағат; 

жаңылыс; қате, өтірік , жалған 失～ .④ 

эвриал дәндері 芡～(鸡头米)｜гүлдену 

және жемістену 开花结～ .⑤（ Shí）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【实报实销】shí bào shí xiāo- есептеме 

қосымша ақтау құжатымен тапсыру  . 

【实测】shí∥cè【ет.】байқау, бақылау, 

қадағалау, қарау . 

【实诚】shí∥chenɡ【сын.】алғаусыз 

айтқан сөз～话; ｜Бұл адам өте адал 这

个人～. 

【实处】shí∥chù【зат.】Нақты өнім 

болған  жер. 

【实词】shí∥cí【зат.】мәні бар сөздер 

(зат есім, сын есім, етістік, үстеу 

сияқты дербес мәні бар сөздер). 

【实打实】shí dǎ shí- айтқаны дәлме-

дәл ～地说吧. 

【实弹】shí∥dàn ①【ет.】еш аянбай; 

мейлінше құралданып 荷 枪 ～ . ②

【зат.】атыс патроны; соғыс патроны 

маневрі ～演习. 

【实底】shí∥dǐ【зат.】нақді уақиға. 

【实地】 shídì 【 үс. 】①  орнында 

тексеру ～考察｜орнында эксперимент 

жасау ～试验 .②  негізі солай істеу 

керек ～去做. 

【实感】shíɡǎn【зат.】 сезу, әсерлену, 

сезім, сезіну, түйсік  . 

【实干】shíɡàn【ет.】іскер адам～家｜
рухты арттыру және іскерлікпен жұмыс 

істеу 发扬～精神. 

【实话】shíhuà【зат.】 шынын айту ～

实说. 

【 实 惠 】 shíhuì ① 【 зат. 】 пайда 

шығарып алу 得 到 ～ . ②【 сын. 】 

жинақтылық, қолайлылық,  үнемділік.. 

【实际】 shíjì ①【 зат. 】 шындыққа 

сүйену 一切从～出发 ;｜ теорияның 

практикамен байланысы 理论联系～.②

【сын.】  нақты жұмыс ～工作｜ іске 

асатын қимыл ～行【ет.】.③【сын.】 

епті жоспар 计划订得很～. 

【 实 际 工 资 】 shíjì ɡōnɡzī- нақты 

жалақысы 

【实际上】shíjì·shɑnɡ【үс.】расында, 

нақты айтқанда,  іс жүзінде. 

【实绩】 shí∥ jì【 зат.】   жоспарлы 

тапсырма, қойылған тапсырмалар 指

标 ～. 

【实践】 shí∥ jiàn ①【 ет.】жүзеге 

асыру, орындау, өтеу.②【зат.】 ～出真

知  тәжірибеде  нақты білімді алуға 

болады. 

【 实 景 】 shí ∥ jǐnɡ 【 зат. 】
Кинофильмдерді, теледидарды нақты 

сахнаның фоны. 

【实据】shí∥jù【зат.】бұлтартпайтын 

дәлел, нағыз айғақ  真凭～. 

【实况】 shí∥ kuànɡ【 зат.】  басты 

жерден хабарлама беру ～报道｜басты 

жерден бейнежазбаны жасау  ～录像 . 

【实力】shí∥lì【зат.】 экономикалық 

күш 经济～｜пәрменді күш ～雄厚｜

күшті бекіту 增强～. 

【实例】 shí∥ lì【 зат.】有教益的～
өнегелі мысал. 

【实录】 shí∥ lù ①【 зат.】  анық 

жазбалар; нақты фактілерден 

негізделен жазбалар  . ② 【 зат. 】 

императорлық хроника (күнделікті 

хабар-ошар) . ③ 【 ет. 】 ата- 

бабаларымыздың істері туралы жеке 

жазбалар . 

【实落】shí∥luo〈方〉【сын.】① адал, 

адал ниетті, ақ ниетті, шын .②确切

нақді：你究竟哪天动身，请告诉我

个～的日子 сен қайсы куні жолға 

шіғасін нақді уақтін айтші.③结实；牢

固 берік; мықты. 

【实名】shí∥mínɡ【зат.】 өз аті жөні 

дегі 凭驾照可～买火车票 жүргізу 

куәлігі арқылы  пойыз билетін сатып 

алуға болады. 

【实【 зат.】制】 shímínɡzhì【 зат.】
қандай болса да затты сатып алу немесе 

қолдану үшін шын атын тіркеп  жазу  . 

【实木】 shí∥mù【 сын.】  табиғи 

ағаштан жасалынған еден, паркет ～地

板 ｜ табиғи ағаштан жасалынған 

жиһаз ～家具. 

【实拍】 shí∥pāi【ет.】   дәл өзінің 

фотосуреті . 

【实情】shí∥qínɡ【зат.】  ақиқатты, 

шындықты түсіну 了解～. 

【实权】shí∥quán【зат.】 нақты күш, 

нақты құқығы бар . 

【实生】  shí∥ shēnɡ【 сын.】 екпе 

көшет; сеппе көшет (қолдан өсірген 

өсімдік)～苗 . 

【实施】Shí∥ shī【ет.】   сараптама 

жүргізу 监 定 ～ ｜ толық қолдану 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/берік/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мықты/
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ережелері ～细则｜жаңа шараны  іске 

асыру ～新的办法. 

【实时】shí∥shí【үс.】 нақты уақытта 

есеп беру 行～报道｜нақты уақыттың 

жұмысшысы ～工作. 

【实事】shí∥shì【зат.】①іскер сын～

求是的批评.②这是一件～ бұл нақты 

факт . 

【实事求是】 shí shì qiú shì- іскер, 

шындыққа негізделген; шындық 

тұрғысындағы. 

【实【сан.】  】 shí∥ shù【 зат.】нақ  

сан . 

【实说】 shí ∥ shuō 【 ет. 】  ешбір 

өтіріксіз шындықты айту 实话～. 

【 实 体 】 shí ∥ tǐ 【 зат. 】 ① негіз; 

субстанция; түп негіз (барлық 

заттардың, кұбылыстардың алғашқы 

негізі).② экономикалық мән 经济～｜

саяси субъект 政治～. 

【实体法】 shítǐfǎ【 зат.】 негізгі заң 

(конституция) . 

【实物】 shí∥wù【 зат.】①～地租

заттай рента.②～教授 пәндік сабақ  . 

【 实 习 】 shí ∥ xí 【 ет. 】 практика, 

қолданылу; іске асырылу; істе байқалу,  

жаттығу; машықтану; үйрену; үйреніп 

көру. 

【实现】 shí∥ xiàn【 ет. 】 арманын 

жүзеге асыру～理想. 

【实像】 shí ∥ xiànɡ 【 зат. 】 нақты 

келбеті. 

【实效】 shíxiào【зат.】нәтижелілікті 

ескеру 讲求～. 

【实心】shí∥xīn【сын.】①  алғаусыз 

айтқан сөз～话｜адал жүректен (адал 

ниетпен)～实意.② тұтас шар ～球. 

【 实 心 球 】 shíxīnqiú 【 зат. 】
медициналық шар . 

【实心眼儿】  shíxīnyǎnr①【 сын.】 

адал жігіт  ～的小伙子.②【зат.】他是

个～，不会说假话 Ол – адал адам, 

өтірікті айта алмайды. 

【实行】 shí∥xínɡ【ет.】 реформаны 

жүзеге асыру ～ 改 革 ; ｜ соғыс 

жағдайын енгізу ～戒严. 

【实学】shí∥xué【зат.】нағыз талант , 

нағыз білімпаздық 真才～. 

【实验】shí∥yàn ①【ет.】экперимент 

жасау, сынау .②【 зат.】   тәжірибе 

жасау 做～; ｜ғылыми тәжірибе 科学～. 

【 实 验 式 】 shíyànshì 【 зат. 】 

эмпирикалық формула . 

【实业】 shí∥ yè【 зат.】  кәсіпорын 

иесі, кәсіпкер (пайда түсіретін кез 

келген заңды экономикалық қызметпен 

айналысушы кәсіпкер, коммерсант, 

саудагер)～家｜өнеркәсіпті өркендету

振兴 ～. 

【 实 用 】 shí ∥ yònɡ ① 【 ет. 】
жинақтылық; қолайлылық; құнттылық; 

үнемділік .②【 сын.】   қолданбалы 

өнер～艺之. 

【 实 用 主 义 】 shíyònɡ zhǔyì ①
практицизм (бірдемені тәжрибеге 

асырудағы іскерлік) .②прагматизм (іс 

жүзінде пайдалы нәтиже беретінді ғана 

ақиқат деп білетін философиялық бағыт, 

іс жүзіндегі; қажеттік тұрғысындағы 

мүдделерді көздейтін қарекет, ойлау 

салты, мінез-құлық). 

【实在】shí∥zài  ①【сын.】  нағыз 

білім ～的本事｜ ақ көңілмен, адал 

ниетімен 心眼儿～.②【үс.】 шынында 

тамаша ～ 太 好 了 ｜ расында да 

білмеу ～不知道.③【үс.】Ол  түсінді 

деп айтты, бірақ шынында ол ештеме 

түсінген жоқ 他说他懂了，～并没懂. 

【实在】 shí∥ zɑi 〈口〉【 сын.】

жақсылап жұмыс істеу 工作做得很～. 

【实在法】shízàifǎ【зат.】  әрекеттегі 

оң құқық. 

【实则】shí∥zé【үс.】 шындығында, 

іс жүзінде, шынында, ақиқатында . 

【实战】 shí ∥ zhàn 【 зат.】  соғыс 

практикасы,  нағыз соғыс . 

【实证】 shí∥ zhènɡ【 зат.】  ақиқат  

дәлел . 

【实职】 shí∥ zhí【 зат.】шынында 

міндетін атқарушы. 

【实至名归】shí zhì mínɡ ɡuī- нақты 

табыс арқыла атақ та келеді . 

【实质】shí∥zhì【зат.】болмыс; жан; 

мазмұн; маңыз; мән; түйін; түйір. 

【实字】shí∥zì【зат.】мәні бар сөздер 

(зат есім, сын есім, етістік, үстеу 

сияқты дербес мәні бар сөздер). 

【实足】shí∥zú【сын.】 шын жас ～

年 龄 ｜ расында да жүз адамды 

жинау ～一百人. 

【旹】shí〈书〉сағат, уақыт, кезең. 

【拾】-1shí ①【ет.】 көң жинау～粪｜

масақ (егіннің дәнді басы) жинау ～麦

穗儿｜таза шындық ～金不昧.② жинау, 

жинастрыру, жию ～掇. 

【拾】-2shí【сан.】 он  

【拾掇】shí∥duo 【ет.】①  бөлмені 

жинастыру ～屋子.② сағат жөндеу ～

钟表.③〈口〉 жазалау , қыспаққа алу  

【拾荒】shí∥huānɡ 【ет.】ескі-құсқы 

жинау . 

【拾金不昧】 табылған затты  өзіне 

алмау . 

【拾零】shí∥línɡ【ет.】байланыссыз 

мағлұмат; тарқау мағлұмат, шағын 

ескелік . 

【拾取】 shí∥qǔ【ет.】көтеру, жинап 

алу . 

【拾趣】 shí∥qù【ет.】бір қызықты 

матириалыды жинау. 

【拾人牙慧】 shí rén yá huì – бөгде 

ойын қайталау . 

【拾物】shí∥wù【зат.】 табылған зат 

бюросы ～招领处. 

【拾遗】 shí ∥ yí 〈书〉【 ет. 】① 

жоғалтылған затты алу, көтеру .② белгі 

мен  үстеме істеу ～补阙. 

【拾音器】 shíyīnqì 【 зат.】 дыбыс 

түсіргіш, адаптер (граммофон 

пластинкасына жазылған дыбысты 

радиоқабылдағыштың репродукторы 

арқылы өткізетін аспап) . 

食 shí①【ет.】 етті жеу～肉｜шарап 

ішу ～酒 .②  асхана, дәмхана ～堂｜

тыйым көрмей жұмыс істеу 废寝忘～.

③ ет тағамы 肉～｜ұнды тағам 面～｜

негізгі тамақ өнімдері 主～｜ екінші 

дәрежелі тамақ өнімдері 【үс.】～｜

асқазаннға дем беру 消～｜ киінген 

және тоқ болу, молшылықта тұру 丰衣

足～ .④ (～儿 )【 зат.】шошқа жемі 

猪～｜тауықтарда жем жоқ 鸡没～儿

了｜鸟儿出来找～儿 Тауықтар жемді 

іздеуге ұшты.⑤ азық-түлік өнімдері ～

物｜тағам майы ～油｜ асқа салатын 

тұз; ас тұзы; қайнатпа тұз～盐 .⑥күн 

тұтылу 日～｜ай тұтылу月～. 

【食补】 shí∥ bǔ【 ет.】  диеталық 

сауығу . 

【食不甘味】shí bù ɡān wèi- шабытсыз 

тамақ жеу . 

【食道】shí∥dào【зат.】өңеш . 

【食分】 shí∥ fēn【 зат.】 бір кісілік 

тамақ; порция; сыбаға , ас үлесі; 

рацион; тағам мөлшері (адамға я малға 

белгілі мерзімде берілетін азықтың 

мөлшері). 

【食古不化】shí ɡǔ bù huà- көнелікті 

жұтып, оны меңгермеу . 

【食管】shí∥ɡuǎn【зат.】өңеш  

【食积】 shí∥ jī【 зат.】 асқазанның 

тамақ сіңірмеуі. 

【食既】 shí∥ jì 【 зат.】  тұтылудың 

басы . 

【食客】 shí∥ kè 【 зат.】① клиент, 

келіп кетуші .②арамтамақ; жарамсақ; 

маймөңкелеп күн көруші, тамағы мен 

жатар орны үшін жалданушы (ақы 

төлеп бір үйден тамақтанып тұрушы). 

【食口】shí∥kǒu【зат.】①үйде тамақ 

ішу .②〈方〉жегіш, жемпаз . 

【食粮】shí∥liánɡ【зат.】азық-түлік; 

әскер үшін азық-түлік; жорық ішіп-

жемі; нәрсе-қарамен тойдыру ～供应◇

жан азығы精神～ . 

【食【 мөл.】  】 shí∥ liànɡ【 зат.】
зауық; тәбет; шабыт (асқа 

шабыттылық). 

【食疗】shí∥liáo【ет.】диета; емдәм; 

тамақ жеу тәртібі, емдәмдік тағам, 

емдәмтану (науқастардың тағамы және 

оларды емдәм арқылы емдеу туралы 

ғылым). 

【 食 品 】 shí ∥ pǐn 【 зат. 】  

консервіленген азық-түлік 罐头～｜

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/болмыс/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жан/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мазмұн/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/маңыз/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мән/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түйін/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/түйір/
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азық-түлік өнеркәсібі～工业. 

【食谱】shí∥pǔ 【зат.】①аспаздыққа 

үйрететін кітапша . ② мәзір 

(асханаларда тамақтардың, түрі, бағасы 

көрсетілген тізім). 

【食甚】shí∥shèn 【зат.】 тұтылудың 

жоғарғы фазасы . 

【食堂】 shí ∥ tánɡ 【 зат. 】 асхана, 

дәмхана. 

【食糖】shí∥tánɡ【зат.】қант, шекер . 

【食物】shí∥wù【зат.】  азық-түлік, 

ас,қорек, тағам . 

【食物链】shíwùliàn 【зат.】тағамдық 

қатар . 

【食物中毒】 shíwù zhònɡdú азық-

түліктен улану . 

【食相】 shí∥ xiànɡ 【 зат.】 тұтылу 

фазасы . 

【食性】 shí∥ xìnɡ 【 зат.】  тағам 

түйсігі . 

【食言】shí∥yán【ет.】өз сөзінде тұру

决不～. 

【食言而肥】shí yán ér féi- ылғи ұястыз 

айтқан сөзін бұзу . 

【食盐】shí∥yán【зат.】асқа салатын 

тұз; ас тұзы; қайнатпа тұз. 

【食蚁兽】shíyǐshòu【зат.】құмырсқа 

қоректі (жануар); құмырсқажегі. 

【食用】 shí∥ yònɡ 【 ет.】 азықтық, 

жеуге болатын:  ～油/азықтық май｜～

植物/. жейтін өсімдік 

【食油】shí∥yóu【зат.】өсімдік майы . 

【食欲】shí∥yù【зат.】 тәбет:～不振/ 

тәбеті  болмау  . 

【食指】shí∥zhǐ 【зат.】сұқ саусақ. 

【蚀】 (蝕 )shí ①【 ет.】 зиян тарту; 

шығынға ұшырау～本｜ сіңу , іріту 

侵～｜ өңделу, өңдеу 腐～｜ бұзылу,  

шіру 剥～.②тұтылу . 

【蚀本】 shí∥běn【 ет.】 зиян тарту; 

шығынға ұшырау . 

【炻】 shí ［炻器］ (shíqì) 【 зат. 】
керамика; күйіктас (балшықтан, 

қыштан істелген бұйымдар) . 

【祏】shí  тасты табыт . 

【埘】(塒)shí〈书〉тауық бақан (тауық 

қонақтайтын). 

【莳】(蒔)shí［莳萝］(shíluó)【зат.】 

аскөк; ораздық (тамақтың дәмін 

келтіретін хош иісті шөп). 

【湜】shí〈书〉水清见底的样子. 

【寔】shí〈书〉①бұл, осы, мынау .② 

шын, ақиқат,  нағыз,  нақты . ③
фамилия . 

【鲥】(鰣)shí【зат.】майшабақ-гильза 

балығы . 

【鼫】shí  тиін . 

 

 

 

shǐ 

【史】shǐ ① тарих:  ～学/ тарихнама｜

近【ес.】～ / таяу заман  тарихы; 世

界～/  дүниежүзі тарихы｜有～以来/ 

тарихтан бері ② тарихшы, 

(историограф), жылнамашы. ③ тарих 

әдебиеті ～ 书 ｜ тарихнама: ～ 部 / 

тарихнама бөлімі. ④ (Shǐ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【史部】 shǐ∥bù【 зат.】  тарихнама 

(тарих ғылымының дамуы туралы және 

тарихи нұсқалар туралы ғылым). 

【史册】shǐ∥cè【зат.】тарихи кітап, 

тарих: 名垂～ оның аты тарихқа кірді . 

【 史 策 】 shǐ ∥ cè – тариты 

дәуірлеу:(тарихи оқиғалардың жылға 

бөлініп жазылуы). 

【史官】shǐ∥ɡuān【зат.】жылнамашы. 

【史馆】 shǐ∥ɡuǎn【 зат.】  жылнама 

мемлекеттік институты . 

【史话】shǐ∥huà【зат.】тарих  

【史籍】shǐ∥jí【зат.】тарихи кітаптар, 

тарих әдебиеті, жылнамалар . 

【史迹】  shǐ∥ jì【 зат.】  революция 

тарихы 革命～. 

【 史 料 】 shǐ ∥ liào 【 зат. 】 тарихи 

дерекнама, тарихи материалдар . 

【史略】shǐ∥lüè【зат.】шағын тарихи 

очерк  

【史评】shǐ∥pínɡ【зат.】тарихи сын . 

【史前】shǐ∥qián【зат.】бағы заман, 

тарихтан бұрын: ～时【ес.】/тарихтан 

бұрыңғы замандар｜～考古学/тарихтан 

бұрыңғы археология. 

【史乘】 shǐ∥ shènɡ〈书〉【 зат.】
тарихи жазулар, анналы (тарихи 

оқиғалардың жылға бөлініп жазылуы), 

тарих . 

【史诗】 shǐ∥ shī【 зат.】 дәуірнама; 

эпопея (маңызды тарихи оқиғаларды 

сипаттайтын ірі шығарма). 

【史实】shǐ∥shí【зат.】тарихи дерек. 

【史书】shǐ∥shū【зат.】жылнама . 

【史无前例】 shǐ wú qián lì- болып 

көрмеген , тарихта болмаған, 

кездеспеген . 

【史学】shǐ∥xué【зат.】тарих . 

【 矢 】 1  shǐ 箭 ： қақтама садақ, 

қаңғырған  жебе кездейсоқ келіп тиген 

сада 流 ～ ｜ мақсатқа бағытталған; 

мақсатқа беттелген; мақсатқа ұмтылған; 

мақсатты; нысаналы有的放～. 

【矢】2shǐ〈书〉 анттасу, серттесу ～

口｜ан беру ～志 . 

【矢】3shǐ〈书〉 нәжіс қалдыру 遗～ . 

【矢车菊】 shǐchējú【 зат.】 көктікен 

(егін арасында өсетін ашық көк гүлді 

арамшөптердің бір түрі). 

【矢口】  shǐ∥kǒu【үс.】  қарысып 

мойындамау,  терістеу ～否认｜ табан 

тіреп мойындамау ～抵赖. 

【矢【мөл.】  】 shǐ∥ liànɡ【 зат.】  

вектор (сан жөнінен ғана емес 

амалының бағыт жөнінде де 

сипатталатын шама). 

【矢志】 shǐ ∥ zhì 〈书〉【 ет. 】 өз 

сөзінде тұру; өз сөзін қуаттау～不移. 

【豕】shǐ〈书〉доңыз, шошқа . 

【使】1shǐ ①【ет.】 басқару, бұйрық 

беру ～ 唤 ｜ уәкілді хабарды білуге 

жіберу ～人去打听消息.②【ет.】 Бұл 

қаламұшпен жазу  өте ыңғайлы 这支笔

很好～ .③【ет.】  Адамдар риза болу 

үшін жұмыс істеу керек 办事～群众满

意  .④〈书〉【 жал.】 егер, егерде, 

мындай жағдай болса, мүмкін . 

【使】2shǐ  елші (бір мемлекеттің басқа 

бір мемлекеттердегі дипломатиялық 

уәкілі) 大 ～ ｜ елші; уәкіл (бір 

мемлекеттің екінші мемлекеттегі 

дипломатиялық уәкілі)公～｜ эмиссар 

(саяси я мемлекеттік ұйым тарапынан 

құпия тапсырмамен жіберілетін адам)

特～. 

【使绊儿】shǐ∥bànr 〈口〉【ет.】①

аяқтан шалып құлату.②қастық ойлау . 

【 使 不 得 】 shǐ·bu·de 【 ет. 】 ①

жарамайды; жарамсыз. ② қолдануға 

болмайдыф, істетуге жарамайды: 这种

办法使不得.бұл әдіс қолайсыз  

【使得】-1shǐ∥de 【ет.】①  істетуге 

болады, қолдануға болады: 这支笔～使

不得? /Бұл қалам жазуға жарай ма②

болады, жарайды:这个主意倒～ ?/ Бұл 

пікір бола ма?  

【 使 得 】 -2shǐ·de 【 ет. 】 әкелу, 

мұрындық болу, түрткі болу: 这种政策

使得中国工业迅速的发展起来  Бұл 

саясат Қытай  өнеркісібінің  тез 

күшеюіне әкелді. 

【使馆】 shǐ∥ ɡuǎn【 зат.】 елшілік 

(дипломатиялық уәкілдік) . 

【 使 坏 】 shǐ ∥ huài 〈 口 〉【 ет. 】 

жасырынып өсектеу 暗中～. 

【使唤】shǐ∥huɑn 【ет.】① бағыну, 

бағынышты болу . ②〈口〉 Бұл ат 

таныс емес адамдарға бағынбайды 这匹

马不听生人～. 

【使假】shǐ∥jiǎ【ет.】 бұрмалау . 

【使节】 shǐ∥ jié【 зат.】 елші (бір 

мемлекеттің басқа бір мемлекеттердегі 

дипломатиялық уәкілі). 

【使劲】 shǐ∥ jìn(～儿 )【 ет.】 бар 

күшімен; есу ～划船 . 

【使命】 shǐ∥mìnɡ【 зат.】  тарихи 

миссия 历史～｜ қасиетті міндет 神

圣～. 

【使女】shǐ∥nǚ【зат.】қызметші әйел , 

күң . 

【使然】 shǐ∥ rán  〈书〉【 ет.】бір 

себепден оспай болған. 

【 使 团 】 shǐ ∥ tuán 【 зат. 】

дипломатиялық корпус外交～. 

【使性子】 shǐ xìnɡ·zi – себебі бар 

болса да болмаса да, бірден ашулануға 
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болмайды 不要【ет.】不【ет.】就～. 

【使眼色】 shǐ yǎn·sè - көз қысу; қас 

қағу; ымдау. 

【使役】shǐ∥yì【ет.】 жегетін малды  

пайдалану . 

【使用】 shǐ∥ yònɡ【 ет.】  кадрлар 

қолдану ～ 干 部 ｜ амалды тиімді 

қолдану 合理～资金. 

【使用价值】 shǐyònɡ jiàzhí- тұтыну 

құны. 

【使者】shǐ∥zhě【зат.】 уәкіл . 

【始】shǐ ①ата; ата-баба; ру басы～

祖｜басынан аяғына шейін 从～至终.② 

бұның басталғаны бүгінгі күннен емес

不 自 今 日 ～ ｜ қашан басталғаны 

белгісіз 不知～于何时.③〈书〉【үс.】  

ерінбей-жалықпай оқу керек, тек солай 

ғана табысқа жетерсің 不断学习～能进

步.④（Shǐ）【зат.】фамилия. 

【始创】 shǐ∥ chuànɡ【 ет.】 бірінші 

қарағаннан – ақ . 

【始发】 shǐ ∥ fā 【 ет. 】  порттың 

кетуі ～港｜алғашқы станция ～站 . 

【始末】 shǐ∥mò【зат.】істің жүрісі. 

【始业】shǐ∥yè【ет.】   салтаннаты 

ашылу ～式  ;   көктемгі семестірдің 

басы 春季～｜күзгі семестрдің басы 秋

季～. 

【始终】shǐ∥zhōnɡ①【зат.】他～没离

会场 Ол мәжіліс залынан аяғына дейін 

кеткен жоқ . ② 【 үс. 】  ерінбей-

жалықпай, үздіксіз ～不懈｜ тұрақты  

достық 友情～不渝. 

【始祖】 shǐ∥ zǔ 【 зат.】①ата; ата-

баба; ру басы.②негізін қалаушы . 

【 始 祖 鸟 】 shǐzǔniǎo 【 зат. 】
археоптерикс . 

【始作俑者】shǐzuò yǒnɡ zhě - жанжал 

шығарушы; төбелес қозғаушы; ұрыс 

бастаушы . 

【驶】（駛） shǐ 【 ет.】①желдірту; 

замғау; зулау; зымырау. ②  жүргізу, 

меңгеру, басқарып ұшу 驾～｜жүріп 

тұру, сапар шегу 行～ . 

【屎】 shǐ ①【 зат.】 дәретке отыру; 

ішті босату 拉～.② көз бұрышындағы 

құрғақ ірің 眼～｜құлық 耳～. 

【屎壳郎】 shǐ·kelànɡ〈方〉【 зат.】
күбір; тезек жейтін қоңыз. 

 

shì 

【士】shì①бойдақ, сүр бойдақ:.②орта 

тап③бірер кәсіппен айналысушы: ～农

工商 диқаншы, егінші, қолөнершілер 

мен саудагерлер. ④  қарапайым, 

қатардағы: ～兵 қатардағы сарбаз. ⑤ 

әскери шен: 上～/аға сержант сержант 

(кіші командирлер құрамының атағы)

中～｜ кіші сержант 下～ .⑥  емші, 

дәрігер 医 ～ ｜ санитарка, күтуші, 

медбике 护～｜техник (орта дәрежелі 

техникалық білімі бар маман), шебер 

技 ～ ｜ акушер (босанатын әйелге 

жәрдем ететін дәрігер)助产～ .⑦отан 

сүйгіш, патриот 烈～｜ абыройы мен 

айбыны бар адам , батыр ,батыл 勇～｜

ханым, ханша 女～ .⑧ (Shì)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【士兵】 shì∥bīnɡ【 зат.】жауынгер; 

сарбаз; солдат; ұлан, унтер-офицер 

(патша және кейбір армияларда кіші 

командир құрамына жататын әскери 

шен). 

【士大夫】shìdàfū【зат.】мемлекеттік 

қауым, атқамінерлік; шенеуніктер. 

【士官】 shì∥ ɡuān 【 зат.】 офицер 

(қарулы күштердегі, полициядағы 

командалық басшы құрамдағы адам). 

【士女】shì∥nǚ ①【зат.】үйленбеген 

жастар .②әйел кейпі . 

【士气】 shì ∥ qì 【 зат.】  әскердің 

жоғары жауынгер рухы ～ 旺 盛 ｜

әскердің жауынгер рухын көтеру 鼓

舞～. 

【士人】 shì∥ rén【 зат.】 зиялылар; 

интеллигенция (арнаулы білімі бар ой 

еңбегінің адамдары). 

【士绅】shì∥shēn【зат.】ақсүйектер . 

【士卒】 shì ∥ zú 【 зат. 】  шабуыл 

кезінде әскердің алдында жүру 身先～. 

【士族】shì∥zú【зат.】 әскери қауым . 

【氏】shì ① Чжан ағалары 张～兄弟.

②Чжао Ван ханым 赵王～. 

③  摄～温度  Цельсий шкаласы .④

〈书〉нағашы аға 舅～ (母舅 )｜ана, 

шеше 母～.⑤（Shì）【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【氏族】shì∥zú【зат.】  ру . 

【示】 shì түсіндіру, ескеру 告～｜

бағыттау , көрсету 指 ～ ｜ көрсету; 

көрсетіп шығу; қыр көрсету 显～｜
астарлап айту; ишара қылу; сездіру; 

тұспалдау; шет жағалап айту 暗～｜

ұқтыру ～ 意 ｜ үлгілі ～ 范 ｜

демонстрация жасау, көрсету ～威. 

【示爱】 shì’ài 【 ет. 】  махаббат , 

сүйіспеншілік . 

【 示 波 器 】 shìbōqì 【 зат. 】  

осциллограф (электр жүйелерінің 

уақытқа қарай өзгеруін жазатын 

автомат құрал). 

【示范】 shì∥ fàn【 ет.】   көрнекі 

орындау, ～操作｜үлгі жарғы ～章程. 

【示警】 shì∥ jǐnɡ【 ет.】 абайлату; 

алдын ала ескерту , дабыл қағу. 

【 示 例 】 shì ∥ lì мысалдау; мысал 

келтіру, үлгі  

【示人】 shì∥ rén【 ет.】 ақыл беру; 

бағыт көрсету; жөн сілтеу . 

【示弱】 shì∥ ruò【 ет.】  осалдық 

жасамау 不甘～. 

【示威】 shì∥wēi【 ет.】①  ереуіл, 

көтеріліс: 游行～/демонстрация жасау.

②наразылық акциясы, халық шеруі: 游

行～манифестация. 

【 示 性 式 】 shìxìnɡshì 【 зат. 】 

рационалды формула . 

【示意】 shì∥yì【 ет.】  пікірін айту 

表～见｜қол былғап сөйлеу以手势～ . 

【示意图】shìyìtú【зат.】схема түрінде 

көрсету. 

【 示 指 】 shì ∥ zhǐ 【 зат. 】 индекс, 

көрсеткіш . 

【示众】 shì∥ zhònɡ【 ет.】   көше 

бойымен көрсету, демонстрация жасау 

游街～. 

【 示 踪 元 素 】 shìzōnɡ-yuánsù  - 

таңбаланған атом. 

【世】( )shì① өмір бойы 一生一～.

②【зат.】 отбасының оныншы ұрпағы 

第十～孙 .③  ғсырлық достық ～交｜

ғасырлық алауыздық ～仇｜ дәуірлік 

достық ～谊｜ата-бабадан келе жатқан 

дәрігер ～医.④сен, сіз ～兄｜ағай ～叔.

⑤қазіргі заман , жаңа заман 近～｜

қазіргі заман 当～ .⑥ даңқтылық алу 

问 ～ ｜ дәуірлес; замандас; иықтас; 

тұстас～人 .⑦ (Shì)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【 世 弊 】 shì ∥ bì 【 зат. 】 қазіргі 

қоғамның кемістіктері . 

【世变】 shì∥ biàn【 зат.】  әлемнің 

өзгерістері арқылы  өту 历经～. 

【世仇】shì∥chóu【зат.】көп жылдық 

алауыздық . 

【世传】shì∥chuán【ет.】  ұрпақтан 

ұрпаққа келетін  медицина 

қайраткері ～【зат.】医. 

【世【ес.】】shì∥dài 【зат.】① ғасыр 

бойы .② ұрпақтан ұрпаққа берілетін ～

相传｜ұрпақтан ұрпаққа берілетін егін 

шаруашылығымен айналысу ～务农. 

【 世 【 ес. 】 交 替 】 shìdài jiāotì 

метагенез; ұрпақтың кезектесіп келуі . 

【世道】shì∥dào【зат.】дәуірдің әдет- 

ғұрыптары . 

【世风】 shì ∥ fēnɡ 【 зат. 】  әдет-

ғұрыптың  төмендеуі ～日下 . 

【世故】 shì∥ ɡù【 зат.】   адамдар 

арасындағы қарым-қатынастары мен 

қазіргі мәселелері 人 情 ～ ｜ өмір 

тәжірибесі болу 老于～. 

【世故】shì∥ɡu【сын.】Тегіс, күнәкар 

емес：这人有些～，不大愿意给人提意

见 . Бұл адам тегіс ， кеңес бергіңіз 

келмейді 

【 世 纪 】 shì ∥ jì 【 зат. 】 ғасыр, 

жүзжылдық, дәуір . 

【世纪末】 shìjìmò【 зат.】 ғасырдың 

аяғы . 

【世家】shì∥jiā 【зат.】①атақты тек , 

ие болушы үй . ② атақты рудың 

ғұмырнамасы .③ атақты рудың театры 

梨园～. 
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【世间】 shìjiān 【 зат. 】世闲万事 

әлемдегі бар істердің болуы  . 

【世交】 shìjiāo 【 зат. 】  ғасырлық 

достық . 

【 世 界 】 shìjiè 【 зат. 】 ① дүниеге 

көзқарас; дүниетану; дүниетаным ～观 .

② сансыз әлем ,  дүние 大千～.③жер 

жүзін аралау 周 游 ～ . ④ 【 сын. 】

қоғамдағы жағыдай⑤  ішкі әлем 内

心～｜ суъективтік әлем 主 观～｜

ғылым әлемі 科学～｜балалар әлемі 儿

童～. 

【世界观】 shìjièɡuān【 зат.】дүниеге 

көзқарас; дүниетану; дүниетаным. 

【世界贸易组织】Shìjiè Màoyì Zǔzhī  

бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы         . 

【 世 界 时 】 shìjièshí 【 зат. 】
дүниежүзілік уақыт. 

【 世 界 市 场 】 shìjiè shìchǎnɡ  

дүниежүзілік рынок. 

【 世 界 银 行 】 Shìjiè Yínhánɡ - 

дүниежүзілік банк. 

【世界语】Shìjièyǔ【зат.】эсперанто . 

【世局】shì∥ jú【зат.】қорқынышты 

жағдай～【ет.】荡. 

【 世 面 】 shì ∥ miàn 【 зат. 】 өз 

ғасырында көпті көру 见过～. 

【世情】 shì∥qínɡ【 зат.】  әлемдегі 

жағдайын түсінбеу 不懂～. 

【世人】 shì∥ rén【 зат.】 замандас, 

халық . 

【世上】  shì∥ shànɡ【 зат.】  ешбір 

көрген жоқпын ～不见. 

【世事】 shì∥ shì【 зат.】  өзгермелі  

оқиға ～多变. 

【世俗】shì∥sú 【зат.】①Танымал.②
Әлемдік. 

【世态】 shì∥ tài【 зат.】Қоғамдағы 

адамдардың қарым-қатынасына 

нұсқайды. 

【世态炎凉】shìtài yán liánɡ- қоғамдық 

пікірдің тұрақсыздығы . 

【世外桃源】 shì wài Táoyuán- жер 

жаннаты, арман еткен жер . 

【世袭】 shì∥ xí【 ет.】 мұрагерлік, 

мұралық . 

【世系】 shì ∥ xì 【 зат. 】  шежіре, 

генеалогия- ру тарихы . 

【世兄】shì∥xiōnɡ【зат.】 сіз, сен. 

【世医】shì∥yī【зат.】әулетінен, ата 

бабадан келе жатқан дәрігер . 

【世族】 shì∥ zú【 зат.】 атақты ру; 

ақсүйек ру. 

【仕】 shì①  қызметке кіру, шенеунік 

болу 出～.②（Shì）【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【仕宦】 shì ∥ huàn 〈书〉【 ет. 】
шенеунікте қызмет атқару . 

【仕进】shì∥jìn〈书〉【ет.】қызметке 

кіру; орынға кіру 

【仕女】 shì∥ nǚ【 зат.】  ①  әйел 

бейнесі .②ақсүйек; дворян әйел .③сұлу, 

әдемі қыз . 

【仕途】shì∥tú 〈书〉【зат.】қызмет 

мансап . 

【市】 shì ①【 зат.】  күріш базары 

米～｜азық-түлік базары 菜～｜кешкі 

базар 夜～｜ базарға бару 上～ . ②

〈书〉жарбақтау , қарық қылу ～惠.③

【 зат. 】  қала көрінісі ～容｜ қала 

халқы～民｜ қала маңы ～区｜ сауда 

орталығы 都～.④【зат.】行政区划单

位，分直辖市和省辖市等 аймақтық 

қала.⑤ базарлық(нарықтық ) чи～尺｜

базарлық(нарықтық ) шэн ～ 升 ｜

базарлық(нарықтық ) цзин ～斤. 

【 市 标 】 shì ∥ biāo 【 зат. 】 Қала 

символы. 

【市布】 shì∥ bù【 зат.】мақта-мата 

кездемесі . 

【市场】 shì∥ chǎnɡ 【 зат.】①базар 

саудасы 集贸～.②ішкі нарық 国内～｜

сыртқы рынок国外～ . 

【市场机制】 shìchǎnɡ jīzhì- нарық 

тетігі (нарықтың негізгі үш элементінің: 

ұсыныс, сұраныс, бағаның әсерлесу 

тетігі). 

【市场经济】shìchǎnɡ jīnɡjì- нарықтық 

экономика. 

【市场调节】shìchǎnɡ tiáojié- нарықты 

реттеу. 

【 市 道 】 shì ∥ dào 【 зат. 】  

экономикалық құлдырау～低迷. 

【市电】shì∥diàn【зат.】  қала электр 

желісі; электр торабы. 

【市花】shì∥huā【зат.】қала гүлі – 

қала рәмізі . 

【市话】 shì ∥ huà【 зат. 】 қалалық 

телефон . 

【 市 徽 】 shì ∥ huī 【 зат. 】 қала 

эмблемасы . 

【 市 惠 】 shì ∥ huì 〈 书 〉  

қанағаттандыру, қарық қылу. 

【市价】shì∥jià【зат.】нарықтық баға. 

【 市 郊 】 shì ∥ jiāo 【 зат. 】 қала 

айналасы; қала жаны . 

【市井】 shì∥ jǐnɡ 〈书〉【 зат.】①

Нарық②көз қарасі таяз. 

【市侩】shì∥kuài【зат.】мещандық; 

мещанның мінез-құлқы ～习气. 

【市况】shì∥kuànɡ【зат.】市场情况 

нарықтық жағдай . 

【市貌】shì∥mào【зат.】 қала көркін  

әшекейлеу 美化市容～. 

【 市 面 】 shì ∥ miàn 【 зат. 】 ① 

нарықтық конъюнктура (бір нәрсеге 

әсерін тигізетін жағдайлардың 

кездесуі).② қаланың көркі. 

【市民】shì∥mín【зат.】қала халқы . 

【市区】 shì∥qū【 зат.】 қала маңы, 

қала ауданы . 

【市容】shì∥rónɡ【зат.】城市的面貌; 

市容 қаланың сыртқы көрінісі . 

【市声】shìshēnɡ【зат.】 қалалық шу . 

【市树】shìshù【зат.】қала ағаштары . 

【市肆】 shì∥ sì〈书〉【 зат.】 сауда 

орны, базар . 

【市镇】shì∥zhèn【зат.】қала қыстақ . 

【 市 政 】 shì ∥ zhènɡ 【 зат. 】 қала 

басқарманың мәселелері, коммуналдық, 

муниципалдық . 

【市值】 shì∥ zhí【 зат.】 нарықтық 

капиталдандыру (компанияның қор 

нарығының бағалауы бойынша құны, 

компания шығарған акциялардың 

олардың нарықтық бағасына 

көбейтілген саны). 

【市制】 shì∥ zhì【 зат.】 қытайдың 

өлшем мен салмақ жүйесі . 

【式】 shì①  жаңа үлгі 新～｜ ескі 

фасон 旧～｜еуропалық үлгісіне қарай 

西～.② үлгі, түр 程～｜үлгі , стандарт 

法～ .③  ашылу салтанаты 开幕～｜

шығару актісі毕业～｜әскери парад 阅

兵～.④молекулалық формула 分子～｜

теңдеу 方程～.⑤【зат.】рай . 

【式微】 shì ∥ wēi 〈书〉【 ет. 】

материалдық жағдайдың құлдырауы  家

道～. 

【式样】 shì∥yànɡ【 зат.】摩登式样 

сәнді түр ; 时髦的式样 сәнді үлгі . 

【式子】 shì∥ zi【 зат.】①  ұнамды 

бейне ～ 摆 得 很 好 . ② формула 

(функциялық бағыныштылығына қарай 

шартты белгілермен берілген 

математикалық шама). 

【似】shì［似的］мөлшер (shì·de)助他

提着笔像要写什么似的   Ол бояу 

жаққышты алып , бірдеңе жазғысы 

сияқты келді  . 

【势】(勢)shì①билік пен күш 权～｜

көп халық болса, көп күш болады 人

多 ～ 众 ｜ жәбірлеу 仗 ～ 欺 人 . ② 

жақындау қарқыны 来～｜бөгеттердің 

бәрін жеңу～如破竹 .③жердің бедері 

山～｜жердің рельефі地～ .④ жағдай, 

ахуал 局～｜дамудың бағыты 大～所趋.

⑤дене қимылы; ым (қол сермеу, қол 

бұлғау, бас изе т. б), ишарат (қолмен 

сілтеп не иек қағу арқылы әмір ету 

手～.⑥кестіріп жіберу, піштіру 去～. 

【势必】shì∥bì【үс.】势必有人在内 

бәлкім, ішінде біреу бар . 

【 势 不 可 当 】 shì bù kědānɡ- 

тежелмейтін күшпен барлық кедергіден 

өту. 

【 势 不 可 挡 】 shì bù kě dǎnɡ 

тежелмейтін күшпен барлық кедергіден 

өту. 

【势不两立】shìbù liǎnɡ lì- бір біріне 

қарсы тұру, қаңқұйлы жау болу . 

【势均力敌】 shì jūn lì dí- бірдей 

күштер; тең күштер. 

【势力】 shì∥ lì【 зат.】 әсер, күш, 

қуаттылық  . 
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【 势 利 】 shì ∥ li 【 сын. 】 билеп 

төстеушілер өкіметіне алдиярлау ～

眼｜домбыт; еліктегіш; көрсеқызар～

小人 . 

【势利眼】 shì·liyǎn①【сын.】билеп 

төстеушілер өкіметіне алдиярлау. ②

【зат.】қошеметші, жағымпаз . 

【势能】 shì∥ nénɡ【 зат.】 әлеуетті 

қуат . 

【势派】shì∥pɑi(～儿)〈方〉【зат.】①
өзін ұстау әдеті манерасы,  ажар, 

кескін .②жағдай , ахуал . 

【势如破竹】shì rú pò zhú- бөгеттердің 

бәрін жеңу. 

【势态】 shì∥ tài【 зат.】шиеленіскен 

жағдай～严重. 

【势头】shì∥tóu〈口〉【зат.】бұлдық; 

ықпалдылық. 

【势焰】shì∥yàn【зат.】шексіз билік 

ие болу ～万丈 . 

【势在必行】shì zài bì xínɡ- қажетті, 

керекті болу . 

【事】shì①(～儿)【зат.】той; үйлену 

тойы 婚～｜жаңа адамдар- жаңа істер 

新人新～｜这～儿容易办 Бұл жұмысты 

оңай істей аласын.② (～儿 )【 зат.】 

ыңғайсыздық болып қалуы 出 ～ ｜

аман-есен , жақсы  平安无～ .③(～儿)

【 зат.】жоспар жасау 谋～｜жұмыс 

табу 找～儿.④【зат.】回去吧，没有你

的～了 қайтінз, ол сіздің  жұмысыңыз 

емес. ⑤ 〈 书 〉  ата-ананы  бағып-

қағу  ～父母 .⑥从事：бос жүру; бос 

сандалу; бұлғақтау; бұрау басын 

сындырмау; жұмыссыз жүру; іссіз жүру

无所～事. 

【事半功倍】 shì bàn ɡōnɡ bèi- аса 

тиімді; өте тиімді 

【 事 倍 功 半 】 shì bèi ɡōnɡ bàn- 

тиімділігі аз. 

【事必躬亲】shì bì ɡōnɡ qīn- барлығын 

өз  істеу . 

【事变】shìbiàn【зат.】① Марко Поло 

көпіріндегі қақтығыс 七七～｜Сиань 

өмірдің қақтығысы 西安～.②саяси ірі 

өзгерістері .③ өзгеріс,  ауысу . 

【事出有因】 shì chū yǒu yīn- әр 

нәрсенің өз дәлелі бар . 

【事端】 shìduān【зат.】  қақтығысты 

арандату 挑起～. 

【事故】 shì∥ ɡù【 зат.】 өндірістік 

жарақат 工伤～｜ жазатайым оқиға; 

сәтсіз оқиға责任～ . 

【事过境迁】shì ɡuò jìnɡ qiān-  мәселе 

қаралып болды, қазір басқа жағдай . 

【事后】shì∥hòu【зат.】постфактум 

(бірдеме істелгеннен кейін) , кейіннен; 

өтіп кеткен соң; өтіп кеткен күнді 

қойып жазу. 

【 事 机 】 shì ∥ jī 【 зат. 】 ① сыр, 

құпияны ашу ～ 败 露 . ②  жағдай, 

мүмкіндік, конъюнктура (бір нәрсеге 

әсерін тигізетін жағдайлардың 

кездесуі). 

【事迹】shì∥ jì【зат.】  өмірбаян 生

平～｜үлгілі қылық, іс 模范～. 

【事假】shì∥jià【зат.】демалыс . 

【事件】 shì∥ jiàn【 зат.】国际  ～
халықаралық уақиғалар . 

【事理】shì∥lǐ【зат.】істің дәл мәні; 

істің мазмұны , өмір логикасы; істің 

қисыны 

【事例】shì∥lì 【зат.】оқиға; өнеге; 

өнеге боларлық жағдай; өткенде орын 

алған; үлгі боларлық; үлгілі іс (кейінгі 

іске үлгі боларлық я ақтауға себепкер 

боларлық өткендегі өнеге) . 

【 事 略 】 shì ∥ lüè 【 зат. 】 шағын 

өмірбаян . 

【事前】  shì∥qián【зат.】事前故意 

әдейі, қасақана жасалған,  жорта . 

【事情】shì∥qinɡ 【зат.】① Жұмыс 

көп болғандықтан, үлгірмей 

жатырмын ～多，忙不过来 .②отбасы 

оқиғасы . ③ істің дәл мәні; істің 

мазмұны. 

【事实】 shì∥ shí【 зат.】  фактілер- 

қасарысып болған зат ～胜于雄辩. 

【事态】 shì ∥ tài 【 зат. 】  жағдай 

нашарлады ～严重｜жағдай қиындап 

кетті～扩大. 

【事体】 shì∥ tǐ〈方〉【 зат.】①  іс, 

қызмет ② оқиғаның мәні . 

【事务】shì∥wù 【зат.】① жұмысы 

көп ～ 繁 忙 . ②  қызметші, кеңсе 

қызметкері, іс жүргізуші ～ 员 ｜

шаруашылық жұмысы ～工作. 

【事务主义】shìwù zhǔyì- өрісі тарлық; 

ұсақшылдық . 

【事物】 shì∥wù【 зат.】 зат , нәрсе, 

құбылыс . 

【事先】shì∥xiān【зат.】 алдын-ала, 

ерте бастан; күн бұрын. 

【 事 项】 shì ∥ xiànɡ 【 зат. 】 көңіл 

аударарлық пунктері 注意～. 

【 事 业 】 shì ∥ yè 【 зат. 】 ① 

революциялық әрекет 革命～｜ғылыми 

және мәдени шаралар 科学文化～｜

кәсіпкерлік, іскерлік ～心 .② басқару 

шығысы～费｜мекеме, ұйым ～单位. 

【事宜】shì∥yí 【зат.】жумыс туралы

商 谈 呈 递 国 书 ～ сенім қағаздары 

тапсыру  туралы  келісу  . 

【事由】 shì∥ yóu 【 зат.】① істің 

жүрісі . ②  іс – қағаздың қысқаша 

мазмұны . ③ дәлел, себеп, негіз . ④

себебін іздеу 找事由. 

【事与愿违】shì yǔ yuàn wéi- тілекке 

қарамастан. 

【事在人为】shì zài rén wéi- адамның 

істегені өзінен  байланысты . 

【 事 主 】 shì ∥ zhǔ 【 зат. 】 ①
жәбірленуші; зардап шегуші. 

【侍】shì①  қызмет ету 服～｜қатар 

тұра қалу ～ 立 . ② (Shì) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【侍从】shì∥cónɡ【зат.】нөкер, алып 

бару, шығарып салу . 

【侍奉】 shì∥ fènɡ【 ет.】  ата-ананы 

бағу ～ 父 母 ｜ жасы үлкен адамды 

күту ～老人. 

【侍候】 shì∥ hòu【 ет.】  ата-ананы 

бағып күту  ～父母｜ауруларды бағып-

қағу～病人. 

【侍郎】 shì∥ lánɡ【 зат.】  министр 

орынбасары . 

【侍立】shì∥lì【ет.】екі қолын төмен 

түсіріп қақшиып тұру 

【侍弄】 shì∥nònɡ 〈方〉【 ет.】① 

шошқа ұстау ～猪 .②машинаға қызмет 

ету ～机器. 

【侍女】shì∥nǚ【зат.】қызметші әйел. 

【侍卫】shì∥wèi ①【ет.】қорғау .②

【зат.】сарай қарауылы . 

【 侍 养 】 shì ∥ yǎnɡ 【 ет. 】  қарт 

адамдарды күту , бағу ～老人. 

【侍者】shì∥zhě【зат.】 үй қызметші, 

қызмет атқарушылар. 

【饰】 (飾 )shì ①  әдемілену, сәндену 

修～｜жақсарту 润～｜әдемілеп бояу; 

безендіріп бояу; сырлау 涂～.②стилін 

өңдеу～词｜ қателерін бүркемелеу 文

过～非 .③зергерлік бұйымдар 首～｜
киімге келетін әшекей- бұйымдар 

衣～｜терезе сырты 窗～.④【ет.】рөл 

атқару; рөлінде ойнау. 

【饰词】shì∥cí【зат.】сылтау . 

【饰品】 shì ∥ pǐn 【 зат. 】  алтын 

әшекей-бұйым 黄金～. 

【饰物】 shì∥wù 【 зат.】① әшекей, 

безек .②әшекей-бұйымдар . 

【饰演】 shì∥yǎn【 ет.】рөл атқару; 

рөлінде ойнау. 

【 试 】 ( 試 )shì ① 【 ет. 】  байқау, 

сынау ～行｜байқалатын жүзу ～航 .② 

емтихан тақырыптары ～题｜емтихан 

өткізілетін орын ～场｜сұрақтары бар 

емтихан қағазы ～卷｜ауызша емтихан 

口～｜жазбаша емтихан 笔～｜бірінші 

сын 初～｜ емтиханның екінші туры 

复～. 

【试笔】 shì∥ bǐ【 ет.】 құламұштың 

бірінші сынауы 新春～. 

【试表】shì∥biǎo【ет.】 ауру адамға 

температура өлшеу 给病人～. 

【试播】shì∥bō【ет.】сынақ ретінде 

тарту, берудін алдында сынап көру 

(кино, радио, теле бағдарламалы): . 

【试场】shì∥chǎnɡ【зат.】емтиханды 

өткізу орны . 

【试车】shì∥chē【ет.】сынақ сынау. 

【试点】shì∥diǎn ①【ет.】тәжірибелі 

аумақ .②【 зат.】 тәжірибе өткізентін 

орын . 
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【试电笔】shìdiànbǐ【зат.】сынақтама . 

【试飞】shì∥fēi 【ет.】 сынама ұшу; 

сындық ұшу. 

【试岗】 shì∥ɡǎnɡ【 ет.】Бір жуміс 

орінқа істеу ушін сынап бағу. 

【 试 工 】 shì ∥ ɡōnɡ 【 ет. 】 (сынау 

мезгілі; сынау мерзімін өту . 

【试管】shì∥ɡuǎn【зат.】түтік; түтік 

шыны (зертхана аспабы) . 

【试管婴儿】shìɡuǎn yīnɡ’ér-  жасанды 

ұрықтандыру . 

【试航】 shì∥hánɡ【 ет.】 сыналатын 

жүзу . 

【试机】 shì ∥ jī 【 ет. 】 жабдықты, 

құрал-сайманды сынау . 

【试剂】shì∥jì【зат.】реактив (басқа 

бір затқа қосқанда химиялық реакция 

туғызып, ізделетін затты сол құрамнан 

табуға мүмкіндік беретін зат). 

【 试 金 石 】 shìjīn shí 【 зат. 】
мықтылықты сынайтын тас; сын тас . 

【试镜】shì∥jìnɡ【ет.】кастинг . 

【 试 卷 】 shì ∥ juàn 【 зат. 】  

сұрақтармен берілетін емтихан парағы . 

【试看】shì∥kàn【ет.】байқап көру; 

байқау; сынап көру. 

【试手】 shì∥shǒu  (～儿)【ет.】①
сынау мерзімін өту . 

【试水】shì∥shuǐ【ет.】①суландыру 

құрылысына су жургізу алдында суді 

жіберіп карап су сапасін тексеру. ②
сынап көру. 

【试探】shì∥tàn【ет.】зерттеп тексеру, 

сынау, эксперимент жасау . 

【 试 题 】 shì ∥ tí 【 зат. 】 емтихан 

сұрақтары . 

【试图】shì∥tú【ет.】талпыну, сынау, 

байқау . 

【试问】shì∥wèn【ет.】～他有 什么

权利这样办呢 ? айтыңызшы, солай 

істеуге оның құқығы бар ма? 

【试想】shì∥xiǎnɡ【ет.】көз алдына 

елестету  

【试销】 shì∥xiāo【 ет.】 сынамалық 

өткізу . 

【 试 行 】 shì ∥ xínɡ 【 ет. 】 сынап 

жургызу. 

【试验】 shì∥ yàn 【 ет.】①  сынау, 

байқау, экперимент жасау .②емтихан; 

сараптама . 

【试验田】shìyàntián 【зат.】тәжірибе 

учаскесі . 

【试用】shì∥yònɡ【ет.】 сыналатын 

үлгі ～品｜сынау мерзімі ～期｜сынақ 

мерзімін өтуші～人员. 

【试纸】shì∥zhǐ【зат.】лакмус қағазы; 

лакмус сіңірілген қағаз. 

【试制】shì∥zhì【ет.】сынақ әдісін 

өткізу . 

【 视 】 ( 視 、 眡 、 眎 )shì ① көру 

жітілігі ～力｜көзқарас; көз тастау; көз 

тігу ～ 线 ｜ алыстан көрмеушілік; 

алысқа көзі жетпеушілік; жақыннан 

көргіштік 近～ .②жаратпау; жек көру, 

ұнатпау 轻～｜мән беру, жоғары бағала 

重～｜ жаратпау; жек көру, ұнатпау

藐～｜ бейтарап қарау 一～同仁 .③ 

қарау, инспекциялау; тексеру (істің 

дұрыстығын тексеру), бақылау ～察｜

байқау 监～.④(Shì)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【视差】 shì∥chā 【зат.】параллакс; 

параллакстық (заттың көріністік 

өзгерімі) . 

【 视 察 】 shì ∥ chá 【 ет. 】 ①
инспекциялау; тексеру (істің 

дұрыстығын тексеру). ②  аймақты 

қарау ～地【сын.】. 

【视点】shì∥diǎn【зат.】нысана . 

【视而不见】shì ér bù jiàn- немқұрайды 

қарау, көз жұму. 

【视感】shì∥ɡǎn【зат.】көз, көру . 

【视角】 shì ∥ jiǎo 【 зат. 】① көру 

бұрышы .②көзқарас . . 

【视界】shì∥jiè【зат.】视界之外 ой 

өрісінен тыс . 

【 视 觉 】 shì ∥ jué 【 зат. 】 көру 

қабылдауы. 

【视力】 shì∥ lì【 зат.】 көз жітілігі; 

көздің жітілігі; көру жітілігі. 

【视盘】 shì∥pán【 зат.】оптикалық 

диск . 

【视盘机】shìpánjī【зат.】ауыстырып-

қосқыш; ток аударғыш (токты басқа 

бағытқа аударатын тетік) . 

【视频】shì∥pín【зат.】бейне, клип . 

【 视 频 电 话 】 shìpín diànhuà – 

бейнетелефон . 

【 视 频 光 盘 】 shìpín ɡuānɡpán- 

бейнетабақ – видеодиск . 

【视屏】shì∥pínɡ【зат.】теле эфир . 

【视若无睹】shì ruò wú dǔ ескермеу; 

көзге ілмеу; назар салмау. 

【 视 神 经 】 shìshénjīnɡ 【 зат. 】 көз 

тамыры; көру жүйкесі 

【视事】shì∥shì 〈书〉【ет.】忽～实
фактыларды елемеу. 

【视死如归】shì sǐ rú ɡuī- өлімді елең 

қылмау . 

【 视 听 】 shì ∥ tīnɡ 【 зат. 】 естен 

жаңылдыру; есін шығару 混淆～;  ～说 

аудирование . 

【视图】 shì∥ tú【 зат.】 бетсалым; 

кескін. 

【视网膜】shìwǎnɡmó【зат.】көз торы; 

тор қабық, көздің түбі; көз ұясы 

【视线】 shì∥xiàn 【 зат.】① көздеу 

сызығы.②алаң ету; көңілін алаң еткізу

转移～. 

【视野】shì∥yě【зат.】  ой өрісі кең 

адам～宽广｜білім өрісін кеңейту 开

阔～. 

【视域】shì∥yù- ой өрісі. 

【视阈】shì∥yù【зат.】көзбен шолу. 

【拭】shì  - сүрту, өшіру. жуу 拂～｜

көз жасын сүрту ～泪. 

【拭目以待】shì mù yǐ dài- күту, түсу . 

【贳】 (貰)shì①〈书〉жалға алу .②

〈书〉қарызға беру .③〈书〉кешіру, 

кешірім жасау. . ④ (Shì) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【贳器店】  shìqìdiàn〈方〉【 зат.】
прокат, жалға алу. 

【 柿 】 ( 柹 )shì 【 зат. 】 құрма 

(техниканың түрлі салаларында 

қолданатын оңтүстікте өсетін ағаш). 

【柿饼】 shì∥bǐnɡ【зат.】кептірілген 

құрма . 

【 柿 霜 】 shì ∥ shuānɡ 【 зат. 】
кептірілген құрманың қант түсуі . 

【柿子】 shì ∥ zi 【 зат. 】① құрма 

(техниканың түрлі салаларында 

қолданатын оңтүстікте өсетін ағаш).②
құрма (жеміс). 

【 柿 子 椒 】 shì·zijiāo 【 зат. 】 ①
бұршаққынды бұрыш; қабықты бұрыш . 

【昰】shì  есімнен кейін  қолданылады . 

【是】 1shì ①【 сын. 】  жақсының 

ештеңісі жоқ 一无～处｜ кекірейген; 

менменсінген; өркөкірек 自以为～｜
істке асатын фактілерге сүйене отыру 

实事求～｜сіздің айтқаныңыз дұрыс 你

说 得 ～  . ② 〈 书 〉 көнелікті 

жақтаушы  ～古非今｜.③【ет.】 Иә, 

мен білемін ～，我知道｜ Иә, сен 

кеттім ～，我就去 .④ (Shì)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【是】2shì〈书〉【 ес.】 егер, егерде 

如～｜ осыдан былай көруге болады

由～可知｜Осы күні күн райы ашық ～

日天气晴朗. 

【是】3shì【ет.】①Граматика жағына 

айтганда бір ісді дэлейдейді：这是我的

书.:бул меным кітапім:②бар боліп тур 

деген мағана.③алайда④用在句首，加

重语气 Тонді ұлғайтыну.⑤дэль солай.

⑥ тандау ушін сурак сурау⑦ нағыты 

солай деген мағана береді. 

【是的】shì·de-сияқты еді , тәрізді, тән. 

【是凡】 shìfán〈方〉【 үс.】 әркім, 

қашан да;  әр жолы, қашан да . 

【是非】shì】 fēi【зат.】①ақ-қараны 

айқын ажырату 明辨～｜дұрыс және 

қате ～ 曲 直 . ② ақтылы-қаралыны 

шатастыру 搬弄～. 

【是非窝】 shìfēiwō【 зат.】Қарама-

қайшылықтар, даулар көп жер. 

【是否】shì】fǒu【үс.】  他～昨天来

的 Ол кеше келген жоқ па?. 

【是味儿】shì∥wèir〈口〉【сын.】①

көңілден шығу. ② әдемі, тамаша, 

қолайлы, ыңғайлы . 

【是样儿】shì∥yànɡr〈口〉【сын.】衣

服做得很～Киім өте әдемі тігілген ：. 

【峙】shì 繁峙(Fánshì)，地【зат.】，在
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山 西  Фаншы атауы, Шанси 

провинциясында орналасқан . 

【 适 】 1( 適 )shì ① дәмді; татымды; 

тәтті ～ 口 ｜ жарайтын; жарамды; 

пайдалы～用.②керісінше; қайта～得其

反｜қол жеткізіп тоқтау ～可而止 .③ 

ұнамды, жағымды, қолайлы,  жайлы 

舒～｜науқастану; сырқаттану不～. 

【适】2(適)shì ① не істеуін білмеу 无

所～从.②〈书〉 күйеуге шығу ～人. 

【 适 才 】 shìcái 【 үс. 】 қазір ғана, 

бағанағы . 

【适当】shìdànɡ【сын.】   ～的措施

тиісті шаралар｜қолайлы жағдай～的

机会 . 

【适得其反】shì dé qí fǎn- керісінше, 

қайта . 

【适度】 shì ∥ dù 【 сын. 】 шектен 

шықпай . 

【适逢其会】 shì fénɡ qí huì – дәл 

заматта,  дәл жағдайға . 

【适合】shì∥hé【ет.】жанасу; жарасу; 

лайық болу; сәйкес келу; сәйкестелу; 

сәйкестендіру; сәйкестену; тура келу; 

үйлесіп келу. 

【适婚】 shì∥ hūn【 сын.】   неке 

жасы ～年龄. 

【适可而止】 shì kě ér zhǐ- шамасын 

білу , дәл кезінде тоқтату  . 

【适口】 shì ∥ kǒu 【 сын. 】 дәмді; 

татымды; тәтті , дәмі ұнамды . 

【适【мөл.】  】 shì∥ liànɡ【 сын.】 

ішімдікті шектен шықпай ішу керек 饮

酒要～. 

【适龄】shì∥línɡ【сын.】тиісті жас . 

【适时】shì∥shí【сын.】орынсыз айту

说得不适时 ; 播种适时  тиісті егіс 

уақыты . 

【适销】 shì∥ xiāo【 ет.】～  对路 

жақсы сатылатын тауар . 

【适宜】 shì ∥ yí 【 сын. 】 қолайлы 

климат 气候～｜тиісті жауап 应对～. 

【适意】shì∥yì【сын.】 Жазда суық 

ваннаға түсу өте жағымды 微 风 徐

徐，～极了. 

【适应】 shì∥yìnɡ【ет.】айналадағы 

жағдай бейімделу ～环境. 

【适用】shì∥yònɡ【сын.】 бірдемеге 

жарамсыз болу  不～于.... 

【适值】 shì∥ zhí〈书〉【 ет.】 бір 

нәрсемен бір кезде болып қалу; 

кездесіп қалу. 

【适中】shì∥zhōnɡ 【сын.】① бойы 

қалыпты 身材～ .② жағдайлы орын; 

жайлы орын地点～. 

【恃】shì  тірегі бар екенін сезіп, өзін 

емін еркін сезіну, 有～无恐. 

【恃才傲物】shì cái ào wù- астамсу; 

есіру; дандайсу; мақтану; менменсу; 

тәкаппарлану. 

【 室 】 shì ① 【 зат. 】  сынып 

бөлмесі,аудитория  教～｜жатақ бөлме 

卧～｜ дем алатын бөлме 休息～｜

сыртқы; тысқы～外.②【зат.】  мұрағат 

(тарихи материалдар мен құжаттар бар 

кітаптардың не мерзімді жинақтардың 

атауы)档案～｜ оқу залы 图书～ .③ 

әйел 妻～｜ екінші рет неке ге түсу 

继～ .④  император тегі 皇～  .⑤ми 

қарыншасы脑～｜жүректің қан қуысы 

(қан жүруін реттеп тұратын жүректің 

бөлімі); қарынша 心～.⑥жиырма сегіз  

зодиак шоқжұлдызының біреуі 二十八

宿之一. 

【 室 颤 】 shì ∥ chàn 【 зат. 】
ырғақсыздық (жүрек соғуы 

ырғақтылығының бұзылуы). 

【室内乐】 shìnèiyuè【 зат.】 аз адам 

орындайтын музыка. 

【 室 女 】 shì ∥ nǚ 【 зат. 】 бойдақ; 

күйеуге шықпаған әйел . 

【室女座】 shìnǚzuò 【 зат.】 Бикеш 

шоқжұлдызы  

【逝】shì① 岁月易～｜～去的时光.② 

қайтыс болу; аурудан қайтыс болу 

病～｜қаза табу 永～｜өмірден өшу; 

өмірмен қош айтысу长～. 

【逝世】 shì∥ shì【 ет.】 қаза табу; 

қайтыс болу; өлу. 

【莳】 (蒔 )shì①〈方〉【ет.】  көшет 

егу ～秧 .②〈书〉бағу, өсіру.③ (Shì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

另见 1240页 shí. 

【 栻 】 shì  балгерлік ету үшін 

қолданылатын  биркалар . 

【轼】(軾)shìежелгі арбаның алдында 

тұтқаны ретінде қолданылған. 

【铈】shì【зат.】церий (түсі сұрғылт 

жақсы соғылатын және оңай кесілетін 

металл). 

【舐】shì〈书〉»сиыр бұзауды жалап 

тұр» - ата-ананыі мейірімі 老牛～犊. 

【舐犊情深】shì dú qínɡ shēn- өзінің 

балаларын қатты сүю . 

【 舐 痔 】 shì ∥ zhì 〈 书 〉【 ет. 】
жағымпаздану; жалбақтау; жалбалақтау; 

жалпақтау; жарамсақсу; жарамсақтану; 

жарану; жәреукелену; итаршылану. 

【弑】shì〈书〉патшаны өлтіру～君｜

әке өлтірушілік～父. 

【 释 】 1( 釋 )shì ① мағынасын 

түсіндіру～义｜ түсіндірме , түсінік 

беру 注～ .② күдіктерді жою～疑｜

жойылу, зым-зия жоқ болып кету冰～.

③ қолын суға малу～手｜ықыласпен 

жасау 手不～卷.④ шығару 开～｜кепіл 

арқылы босату 保～. 

【释】2(釋)Shì① будда мектебі ～门｜

буддист (буддизмді тұтынушы)～家｜
будда монахы, бонза (өркөкірек 

лауазымды адам) ～ 子 . ② 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【释典】  shì ∥ diǎn 【 зат. 】 будда 

қағидалары . 

【释放】shì∥fànɡ 【ет.】① ақпаратты 

ашу ～ 信 息 . ② ～  热 【 мөл. 】  

жылулықтың шығуы . 

【释怀】 shì∥ huái【 ет.】 ) жұбану; 

көңіл жайлану; тынышталу; 

тыныштану 

【释教】 Shì∥ jiào【 зат.】 буддизм 

(Қытай, Жапон, Үндістан және кейбір 

Шығыс елдеріне тараған будда). 

【释然】 shì ∥ ràn 〈书〉【 сын. 】 

жойылу, жоқ болу . 

【释文】 shì∥ wén 【 зат.】 мәтінді 

зерттеу, түсіндірме беру . 

【释疑】shì∥yí【ет.】 күдіктерді жою . 

【释义】 shì ∥ yì ①【 ет. 】 мәтінді 

зерттеу, түсіндірме беру. ② 【 зат. 】
талдау беру; түсіндіру. 

【 释 藏 】 Shì ∥ zànɡ 【 зат. 】 будда 

қағидалар  жинағы . 

【释子】  shì∥zǐ〈书〉【зат.】будда 

монахы . 

【谥】 (謚、諡 )shì① өлгеннен кейін 

берілген атақ. 

【 嗜 】 shì  әуестік; құмарлық; 

құмартушылық; құштарлық; 

ынтызарлық; ынтықтық; іңкәрлік ～

好｜ішуге құмарлық ～酒. 

【嗜好】shì∥hào【зат.】   不良嗜好 

теріс құмарлық . 

【嗜欲】 shì∥yù【 зат.】әуесқойлық; 

құмарлық; құштарлық. 

【 筮 】 shì балгерлік ету үшін 

қолданылатын  биркалар. 

【誓】shì①【ет.】 ант бергізу ～师｜

ант беру ～不甘休.②【зат.】ант беру; 

ант ету 宣～｜ант беру 起～ . 

【誓不两立】 shì bù liǎnɡ lì-жауды 

қырып ант беру не өлу . 

【誓词】shì∥cí【зат.】 ант беру үшін 

айтылатын сөздер . 

【誓师】shì∥shī【ет.】 ант беру үшін  

өткізілетін арнайы митинг ～大会. 

【誓死】 shì∥sǐ【үс.】 берілмеу үшін, 

ант беру ～不屈. 

【誓言】shì∥yán【зат.】  ант беру . 

【誓愿】 shìyuàn 【 зат.】 салтанатты 

уәде; салтанатты серт беру . 

【誓约】 shì∥yuē【 зат.】 салтанатты 

уәде. 

【奭】 shì ①〈书〉 еркін .② (Shì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【噬】shì жұту;  жұтып қою 吞～｜

қайыр көрсетушіне зиян келтіру 反～. 

【噬菌体】shìjūntǐ【зат.】бактериофаг 

(бактерияны құртатын зат). 

【噬脐莫及】 shì qí mò jí шынтағын 

тістеу (опық жеу)- қол жетпестік. 

【澨】shì〈书〉 Шишуй өзені . 

【螫】shì〈书〉 шағып алу, шағу . 

【 螫 针 】 shì ∥ zhēn 【 зат. 】 

жарғақтылардың тілі . 
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【襫】shì жауын өткізбейтін шекпен; 

кәжең; сулық 

 

 

shi 

【匙】·shi сарай кілті . 

【殖】 ·shi күл; сүйек; табыт (өлген 

адамның). 

 

 

shōu 

【收】 ( 収 )shōu 【 ет. 】①  жинау, 

жинастыру: коллекция жинау ～藏｜

жинау ～ 集  ② алып тастау; 

қолданылудан қалдыру～回｜алып қою, 

қайтарып алу ～复｜салық жинау ～

税 ｜ кәмпескелеу; конфискелеу; 

тәркілеу 没～｜ұлттандыру (мемлекет 

мүлкіне айналдыру)～归国有 .③кіріс; 

табыс; түсім ～ 入 ｜ ) кіріс; пайда; 

түсім～益｜шығын ～支 .④  түсім ～

成｜ күзгі түсім 秋～｜ егін жинау

麦 ～ ｜ Биыл күріштің тез пісетін 

сортның түсімі көп 今年早稻～得多.⑤ 

жасырып қою, паналату ～ 留 ｜

қабылдау ～ 容 ｜ сыйлықты қабыл 

алу ～ 礼 物 . ⑥ жиналу; топталу; 

шоғырлану～心 .⑦түрмеге қамау～监.

⑧ жұмысты аяқтау ～ 工 ｜ саптық 

даярлықты өту ～操｜бітіру, аяқтау ～

场. 

【收报】 shōu∥ bào【 ет.】 телеграф 

қабылдағыш . 

【收编】shōu∥biān 【ет.】  біріккен 

көтеріліс күші ～起义部队. 

【收兵】shōu∥bīnɡ 【ет.】①  отбой 

беру 鸣金～.②қару тастау; тізе бүгу. 

【收藏】 shōu∥ cánɡ【 ет.】  мәдени 

ескерткіштердің коллекциясы ～文物. 

【收操】 shōu ∥ cāo 【 ет. 】 саптық 

даярлықты өту. 

【收场】shōu∥chǎnɡ ①【ет.】  аяқтау, 

бітіру  ②【зат.】 қорытынды, нәтиже . 

【 收 车 】 shōu ∥ chē 【 ет. 】 Көлік 

жұмысы аяқталғанда көлікды қайтаріп 

алу：. 

【收成】shōu∥chenɡ【зат.】егін; өнім; 

түсім (астық өнімі). 

【收存】 shōu∥ cún【 ет.】  сақтауға 

беру . 

【收发】shōu∥ fā ①【ет.】тіркейтін 

орын (мекемеге келген кісілерді, 

қағаздарды тіркейтін бөлім) ～ 室 ｜

тіркеу жұмысы ～工作 . ②【 зат. 】
тіркеуші . 

【 收 服 】 ( 收 伏 )shōu ∥ fú 【 ет. 】
бағындыру , табындыру . 

【收抚】 shōu∥ fǔқамқорлық жасау; 

қанатының астына алу; паналату 

【收复】shōu∥fù【ет.】  жау басқан 

жерін азат ету ～失地. 

【收割】shōu∥ɡē【ет.】 егін жинау ～

庄稼. 

【收工】shōu∥ɡōnɡ 【ет.】(жұмысты 

бітіру . 

【 收 购 】 shōu ∥ ɡòu 【 ет. 】 мақта 

дайындау～棉花｜ азық-түлік сатып 

алу ～粮食 . 

【收红】 shōu∥ hónɡ【 ет.】 Бағалы 

қағаздар нарығында қызыл айырбастау 

бағамына нұсқайды. 

【收回】 shōu∥huí 【 ет.】①  несие 

алу ～贷款｜ өзіндік құнның орнын 

толтыру ～成本 .②бұйрықты бұзу～成

命. 

【收活】 shōu∥ huó(～儿 )【 ет.】①
Клиенттердін өңдеу немесе жөндеуді 

қалайтын элементтерді қабылдау. ②

〈方〉Жұмысді  уақытында жинастру. 

【收获】shōu∥huò ①【ет.】春天播

种 ， 秋 天 ～ Көктемде егіп, күзде 

орасың.②жетістік, жеңіс . 

【收集】 shōu ∥ jí 【 ет. 】  мәлімет 

жинау ～资料｜ ескі-құсқы заттарды 

жинау ～废品. 

【收监】 shōu∥ jiān【 ет.】 түрмеге 

қамау. 

【收缴】 shōu∥ jiǎo 【 ет.】①  қару-

жарақ жиыны ～ 武 器 . ②  салық 

жинау ～税款. 

【 收 据 】 shōu ∥ jù 【 зат. 】 қолхат, 

түбіртек . 

【收看】shōu∥kàn【ет.】көру, қарау . 

【收口】shōu∥kǒu  (～儿)【ет.】① 

байлауды бітіру ② бітелу, тартылу . 

【收揽】 shōu∥ lǎn【ет.】  халықьың 

көңілін аулау, өзіне аудару ～人心. 

【收镰】 shōu∥ lián【 ет.】 орақпен 

жинау . 

【收敛】shōu∥liǎn 【ет.】① әлсіреу, 

жоғалу . ②  байсалдылық, 

шыдамдылық . ③ бырыстыратын дәрі 

(йод)～剂. 

【收殓】shōu∥liàn【ет.】молаға көму. 

【收留】 shōu∥liú【ет.】баспаналату; 

қамқорлық жасау. 

【收拢】shōu∥lǒnɡ 【ет.】①әскерді 

жинап шоғырлау～队伍 .②  халықты 

өзіне тарту ～人心. 

【收录】shōu∥lù【ет.】① қабылдау. 

Қабыл алу .② енгізі, кіргізу . 

【 收 录 机 】 shōu ∥ lùjī 【 зат. 】
магнитола . 

【收罗】 shōu∥ luó【 ет.】  қабілетті 

адамдарды жұмысқа жинау ～人才｜

мәліметті жинау ～材料. 

【收买】 shōu∥mǎi 【 ет.】①  ескі 

кітаптарды сатып алу ～旧书｜металл 

сынықтарын сатып алу ～废铜烂铁.② 

халықты өзіне тарту ～人心. 

【收纳】shōu∥nà【ет.】қабылдау  

【收盘】shōu∥pán【ет.】①істі жою.

②қорытынды биржа бағамы . 

【收篷】 shōu∥ pénɡ〈方〉【 ет.】

Желкенді төмендету：аяқтау. 

【收讫】shōu∥qì【ет.】 толық алу . 

【收清】 shōu∥qīnɡ【 ет.】 түгелмен 

алу . 

【收秋】shōu∥qiū【ет.】егін жинау  

【收取】shōu∥qǔ【ет.】 жеткізілімді 

қабылдау ～货物. 

【收容】shōu∥rónɡ【ет.】 лагерь ～

所｜жарақат алғанды паналау ～伤员. 

【收入】shōu∥rù ①【ет.】 қабылдау, 

алу .②【зат.】 қаржылық табыс 财政～. 

【收审】 shōu∥ shěn【 ет.】 зерттеу 

үшін бөгеу . 

【 收 生 】 shōu ∥ shēnɡ 【 ет. 】
босандырып алу. 

【收尸】 shōu ∥ shī 【 ет. 】 жансыз 

денені көтеру  

【收拾】shōu∥shi【ет.】①бөлме ішін 

жинау ～屋子.②бәтеңке жамау ～皮鞋.

③〈口〉сазайын тарттыру; сыбағасын 

беру; үйрету. 

【收市】 shōu∥ shì【 ет.】 дайындау. 

Сатып алу . 

【 收 视 】 shōu ∥ shì 【 ет. 】 

тыңдаушылар рейтингі ～ 率 ｜

телевизиялық көрсеткіш ～效果. 

【收手】shōu∥shǒu〈方〉【ет.】біту; 

доғару; қою 

【收受】shōu∥snòu【ет.】пара алу～

贿赂 . 

【收束】 shōu∥ shù【 ет.】①байлау; 

будыру; буу.②把游玩的心思～一下

жұмылдыру.③ хатты жазу аяқтау керек 

我的信也该～了. 

【 收 缩 】 shōu ∥ suō 【 ет. 】 ① 

қысқарту,қысылу, тартылу  . ②

шығындарды азайту ～开支. 

【 收 缩 压 】 shōusuōyā 【 зат. 】
Систолалық қан қысымы 

【收摊儿】shōu∥tānr【ет.】көшедегі 

далба дүкен жинау. Дүкен шікті жабу .  

【收条】 shōu∥ tiáo(～儿 )【 зат.】

түбіртегін жазып беру 打～. 

【 收 听 】 shōu ∥ tīnɡ 【 ет. 】 радио 

хабарын тыңдау. 

【 收 尾 】 shōu ∥ wěi ① 【 ет. 】
қорытынды, нәтиже . 

【收文】 shōu∥ wén 【 зат. 】  кіріс 

журналы . 

【收效】 shōu∥xiào【ет.】  күмәнсіз 

нәтиже ～显著. 

【收心】 shōu∥ xīn【 ет.】 жиналу; 

топталу; шоғырлану. 

【收押】shōu∥yā【ет.】тұтқынға алу. 

【收养】 shōu∥ yǎnɡ【 ет.】жетімге 

жанашырлық жасау～孤儿. 

【收益】shōu∥yì【зат.】табыстардың 

өсуі增加～. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/паналату/
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【收音】shōu∥yīn 【ет.】①резонанс 

жасау. ② қабылдағыш; 

радиоқабылдағыш (радио хабарын 

қабылдайтын аппарат) ～ 机 ｜

радиооператор ～员. 

【 收 音 机 】 shōuyīnjī 【 зат. 】
қабылдағыш; радиоқабылдағыш (радио 

хабарын қабылдайтын аппарат). 

【收银】 shōu ∥ yín 〈方〉【 ет. 】 

кассир ～员｜касса～台. 

【收支】 shōu∥zhī【зат.】  төлемнің 

теңгерімсіздігі ～平衡. 

【收执】 shōu∥ zhí ①【 ет.】  дәлел 

қағазын ұстау .②【 зат.】  түбіртек, 

қолхат. 

【收治】 shōu∥ zhì【 ет.】Науқасты 

қабылдау және емдеу. 

 

 

shóu 

【熟】shóu〈口〉әзір, дайын . 

 

 

shǒu 

【手】 shǒu ①【 зат. 】 қоп. ②  кең 

таралған 人～一册 .③ қойын дәптер, 

блокнот ～册  .④  жеке құрастыру ～

订｜өз қолымен қойған қолжазба～抄.

⑤  жаман ниетті, зәрлі ～辣｜ өзіне 

орындалмайтын міндет қою 眼高～低.

⑥他真有两～  Ол нағыз шебер. ⑦ 

құрама команданың ойыншысы , 

чемпион 选～｜маман шебері 能～｜

тракторшы 拖拉机～. 

【手把手】shǒu bǎ shǒu- алған білімді 

қолдан қолға беру. 

【手把】shǒu∥  bà(～儿)【зат.】сап, 

тұтқа . 

【手板】shǒu∥bǎn ①〈方〉【зат.】

алақан . ②  бұйрықты жазу үшін 

арналған тақтайша . 

【 手 版 】 shǒu ∥ bǎn 【 зат. 】 ①
бұйрықты жазу үшін арналған 

тақтайша. ② визит карточкасы 

(визитшінің аты жазылған карточка) 

【手包】 shǒu∥ bāo(～儿 )【 зат.】
Қолында кішкене сөмке былғарыдан 

жасалған 

【手背】shǒu∥bèi【зат.】қолдың сырт 

жағы. 

【手本】 shǒu∥běn 【 зат.】①қысқа  

қызмет тізімі; визит карточкасы 

(визитшінің аты жазылған карточка). 

【手笔】shǒu∥bǐ 【зат.】① қолтаңба, 

шығарма , туынды .② сөз шебері 大～. 

【手臂】shǒu∥bì 【зат.】① қол .②
жәрдемші; көмекші . 

【手边】shǒu∥biān  (～儿)【зат.】ең 

керекті, қол астында . 

【手表】shǒu∥biǎo【зат.】қол сағат . 

【手柄】 shǒubǐnɡ【 зат.】 сап; тұтқа; 

тұтқыш. 

【 手 不 释 卷 】 shǒu bù shì juàn- 

ықыласты оқу. 

【手不稳】shǒu bù wěn〈方〉ұрлық 

жасауға бейімді . 

【手册】shǒu∥cè【зат.】①мәліметші 

(керек мәліметтерді білдіретін кітап) .

② еңбек кітапшасы (қызметкердің 

еңбек қызметі туралы негізгі құжат)劳

【ет.】～. 

【手钏】 shǒu∥ chuàn〈方〉【 зат.】
білезік . 

【手戳】 shǒu∥ chuō(～儿 ) 〈口〉

【зат.】жеке  баспа . 

【手大】 shǒu∥ dà【 сын.】Ақшаны 

жұмсағанда ойлас байды. 

【手袋】 shǒu ∥ dài 〈方〉【 зат. 】
әйелдер сөмкесі. 

【手到擒来】shǒu dào qín lái- тірдеңені 

қңай жасау . 

【 手 底 下 】 shǒu dǐ·xiɑ 【 зат. 】 

бағынушы, көмекші . 

【手电】shǒu∥diàn【зат.】электрлік 

қол шам . 

【手电筒】shǒudiàntǒnɡ【зат.】қалта 

фонары . 

【手段】shǒu∥duàn 【зат.】①амал.②

本领；能耐 өнер.③айла амал. 

【手法】shǒu∥fǎ【зат.】① сурет салу 

әдісі 白描～.②  екіжақтылық тәсіл 两

面～. 

【 手 风 琴 】 shǒufēnɡqín 【 зат. 】
аккордеон (гармон тектес музыка 

аспабы). 

【手感】shǒu∥ɡǎn【зат.】қармалап; 

сипалап. 

【手稿】shǒuɡ∥ǎo【зат.】қолжазба . 

【手工】 shǒuɡōnɡ 【 зат.】①  қол 

жұмысын жасау 做～.② қол еңбегі ～

劳【ет.】.③〈口〉қол шеберлігі үшін 

төлем  

【 手 工 业 】 shǒuɡōnɡyè 【 зат. 】
майдагерлік өнеркәсібі. 

【 手 工 艺 】 shǒuɡōnɡyì 【 зат. 】
қолданбалы өнер . 

【手鼓】shǒu∥ɡǔ【зат.】дабыл; даң 

(музыка аспабы). 

【手黑】 shǒu∥ hēi【 сын.】 ашулы; 

жауыз; заһарлы; зәрлі; кекті; қас; ызалы. 

【手机】shǒu∥jī【зат.】ұялы телефон . 

【手疾眼快】 shǒu jí yǎn kuài-істе 

қырақ және жүйрік  . 

【手记】shǒu∥jì ①【ет.】өз қолымен 

жазған жазба .②【зат.】қол белгісі . 

【手技】 shǒu∥ jì 【 зат.】① кәсіп; 

қолөнер. ② музыкалық цирктік ойын 

көрсету . 

【手迹】 shǒu∥ jì【 зат.】 қолтаңба 

(автордың өзінің қойған қолы; кітаптың 

шетіне я бетіне жазған жазуы; өз 

қолтаңбасы) 

【手脚】shǒu∥jiǎo 【зат.】① ширақ, 

сыпылдақ ～利落｜епті, шапшаң～灵

敏.②құру, қылу 做～. 

【手巾】shǒu∥jīn【зат.】① орамал .

②〈方〉қол орамал . 

【手紧】shǒu∥jǐn【сын.】① берекелі, 

үнемшіл .②  ақшамен ауыр жағдайда 

болу . 

【手卷】 shǒu∥ juàn【 зат.】 бұрама 

қағаз; бүктеме қағаз. 

【手绢】shǒu∥juàn(～儿)【зат.】қол 

орамал . 

【手铐】shǒu∥kào【зат.】қол бұғау 

салу, қолкісен (қолға салатын шынжыр 

кісен). 

【手快】 shǒu ∥ kài 【 сын. 】  істе 

шапшаң және қырағы眼疾～. 

【手辣】 shǒu∥ là【 сын.】  зұлым, 

жауыз心狠～. 

【手雷】shǒu∥ léi【зат.】танк бұзар 

граната . 

【手链】 shǒu∥ liàn(～儿 )【 зат.】
білезік . 

【手榴弹】 shǒuliúdàn 【 зат.】① қол 

гранатасы.② жаттығу граната . 

【 手 令 】 shǒu ∥ lìnɡ 【 зат. 】 дара 

тапсырыс. 

【 手 炉 】 shǒu ∥ lú 【 зат. 】  қол 

жылытқы (емдеу, жылыту мақсатымен 

қолданылатын ішіне ыстық су 

құйылған ыдыс). 

【手锣】shǒu∥luó【зат.】гонг (соғып 

ойнайтын музыка аспабының бір түрі). 

【手慢】shǒu∥màn【сын.】ақырын, 

баяуламалы, жайбарақат . 

【手忙脚乱】 shǒu mánɡ jiǎo luàn- 

сүрініп жығылу, абыржу, сасқалақтау . 

【手民】 shǒu∥mín〈书〉【 зат.】
безеуші; қырнақшы; оюшы (металл, 

ағаш, сүйек сияқты нәрселерге ойып 

жазушы, сурет салушы ұста. 

【手模】shǒu∥mó【зат.】 саусақтың 

ізі . 

【手帕】shǒu∥pà【зат.】қол орамал . 

【 手 旗 】 shǒu ∥ qí 【 зат. 】 сигнал 

беретін жалау. 

【手气】shǒu∥qì【зат.】  сәттілік, іс 

оңға айналу, . 

【手枪】shǒu∥qiānɡ【зат.】пистолет, 

револьвер . 

【手巧】shǒu∥qiǎo 【сын.】  ақылды 

бас және алтын қол-жұмысқа епті 

қолдар 心灵～. 

【手勤】shǒu∥qín【сын.】еңбекқор, 

ынталы. 

【手轻】 shǒu ∥ qīnɡ 【 сын. 】 епті, 

әдепті . 

【手球】shǒu∥qiú【зат.】①) гандбол; 

қол добы .②гандбол добы. 

【手软】 shǒu∥ ruǎn【 сын.】  адал, 

жақсы, жұмсақ 心慈～. 

【 手 生 】 shǒu ∥ shēnɡ 【 сын. 】
тәжірибесіз, икемсіз . 

【手势】shǒu∥shì【зат.】ымдау, қол 
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былғап сөйлеу. 

【 手 书 】 shǒu ∥ shū ① 【 ет. 】 өз 

қолымен жазылған хат 【зат.】 сіздің 

хатыңыз . 

【手术】 shǒu∥ shù①【 зат.】негізгі 

операциялар 大～｜ операция жасау 

【ет.】～.②【ет.】 амал, тәсіл . 

【手松】 shǒu ∥ sōnɡ 【 сын. 】 бей-

берекет, шашқыш, ысырапшыл . 

【手谈】 shǒu ∥ tán 〈书〉【 ет. 】
ишарамен сөйлесу,  қолмен әңгімелесу .  

【手套】 shǒu∥ tào(～儿 ) 【 зат.】
биялай, қолғап . 

【手提包】shǒutíbāo【зат.】қол сөмке, 

әйел сөмкесі . 

【手提箱】 shǒutíxiānɡ 【 зат. 】 қол 

чемодан. 

【手头】shǒu∥ tóu (～儿 )【зат.】① 

өтімді.②  берекелі ～宽裕｜ ақшасы 

жеткіліксіз ～ 紧 . ③  ширақ, 

сыпылдақ ～利落. 

【手头紧】shǒutóujǐn қалтада ақшасы 

жеткіліксіз . 

【 手 头 字 】 shǒutóuzì 【 зат. 】
Жеңілдетілген таңбалардың ескі атауы. 

【手推车】shǒutuīchē【зат.】қол арба; 

тәшке (бір дөңгелекті қол арба). 

【手腕】 shǒu∥wàn(～儿 )【зат.】①

білек .②әр түрлі айла іздеу耍～. 

【手腕子】shǒuwàn·zi【зат.】білек . 

【 手 无 寸 铁 】 shǒu wú cùn tiě- 

қорғансыз; таянышсыз. 

【手无缚鸡之力】shǒu wú fù jī zhī lì-

әлсіз, күшсіз . 

【 手 舞 足 蹈 】 shǒu wǔ zú dǎo- 

қуанғаннан секіру. 

【手下】shǒu∥xià【зат.】①біреудің 

бастауында болу . ②  бағынушы , 

жәрдемші . ③ өзінде бар болу, қол 

астынан .④епті қол,  қолы шебер .⑤ 

кешірім жасау ～留情. 

【手写】shǒu∥xiě【ет.】 қолжазба 口

问～. 

【手写体】 shǒuxiětǐ【 зат.】 қолмен 

жазу  

【手心】shǒu∥xīn 【зат.】алақан  

【手续】shǒu∥xù【зат.】  арыз беру 

тәртібі 报【зат.】～. 

【手癣】shǒu∥xuǎn【зат.】бұзаутаз; 

теміреткі. 

【手眼】shǒu∥yǎn【зат.】айла; епті 

тәсіл. 

【手眼通天】shǒuyǎn tōnɡ tiān мығті 

аға адамдармен байланыс бар. 

【手艺】 shǒu∥ yì【 зат.】 әбзелші; 

кәсіпші; қолөнерші～人. 

【手淫】 shǒu∥ yín 【 ет.】 онанизм, 

мастурбация . 

【手印】shǒu∥yìn(～儿)【зат.】①қол 

ізі .② дактилоскопиялық саусақтың ізі . 

【手语】shǒu∥yǔ【зат.】дактилология 

(мылқаулардың саусақпен ымдау 

арқылы сөйлесу тәсілі). 

【手谕】shǒu∥yù 〈书〉【зат.】алдын 

ала жазып қою, бұйрық; жарлық. 

【手泽】shǒu∥zé〈书〉【зат.】өлген 

адамның ізі . 

【手札】 shǒu∥ zhá〈书〉【 зат.】
қолтаңба (автордың өзінің қойған қолы; 

кітаптың шетіне я бетіне жазған жазуы; 

өз қолтаңбасы). 

【手掌】shǒu∥zhǎnɡ【зат.】 алақан . 

【手杖】 shǒu∥ zhànɡ【 зат.】 таяқ, 

асатаяқ . 

【手植】shǒu∥zhí【ет.】 өз қолымен 

отырғызу  

【手纸】 shǒu∥ zhǐ【 зат.】 туалеттік 

қағаз . 

【手指】 shǒu∥ zhǐ【 зат.】 бармақ, 

саусақ . 

【手指头】 shǒuzhǐ·tou〈口〉【 зат.】
бармақ, саусақ. 

【手指头肚儿】 shǒuzhǐ·toudùr〈口〉

【зат.】Саусақ іздері бар саусақтардың 

сәл көтерілген бөлігі. 

【 手 指 字 母 】 shǒuzhǐ zìmǔ 

Саусақтардың бүгілуімен және 

кеңейтілуімен әртүрлі қаңылтырлар 

саңырау үні қолдануға арналған әртүрлі 

әріптерді білдіреді. 

【手重】 shǒu ∥ zhònɡ【 сын. 】 өте 

күшті . 

【手镯】shǒu∥zhuó【зат.】білезік . 

【手足】shǒu∥zú 【зат.】①абдырасу, 

дәрменсіз, әлсіз болу ～无措 . ② бір 

біріне ағайынды болу 情同～. 

【手足无措】shǒu zú wú cuò-абдырасу, 

дәрменсіз, әлсіз болу . 

【守】 shǒu ①【 ет.】  қорғау, сақтау 

把～｜ бағу, қорғау 看～ .②【 ет.】 

қорғау, сақтау ～护｜Дәрігер жарақат 

алған адамды  сақтады 医生～着伤员.

③【ет.】заңды сақтау～法｜келісім-

шартты орындау ～约｜тәртіп сақтау～

纪律 .④【 ет.】жақын, жанында .⑤

(Shǒu)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【守备】 shǒu∥ bèi【 ет.】  қорғау, 

қарауылдау, күзету . 

【守财奴】 shǒucáinú【 зат.】 ашкөз; 

бақыл; бермес, сараң . 

【守车】shǒu∥chē【зат.】жүкті алып 

жүретін вагон . 

【守成】 shǒu∥ chénɡ〈书〉【 ет.】 

жаратылғанды сақтау . 

【 守 敌 】 shǒu ∥ dí 【 зат. 】 жау 

гарнизоны . 

【守法】 shǒu ∥ fǎ 【 ет. 】   заңды 

сақтайтын азамат ～公 民 ｜ қоғамға 

қызмет ету 奉公～. 

【守服】shǒu∥fú【ет.】қаралы киім 

жамылу. 

【守宫】 shǒu∥ ɡōnɡ【 зат.】 геккон 

кесіртке . 

【守寡】shǒu∥ɡuǎ【ет.】жесір қалу; 

тұл қалу. 

【守恒】shǒu∥hénɡ【ет.】сақтау: 物

质守恒律 заттың сақталу заңы  

【守候】 shǒu∥hòu 【 ет.】①  күту, 

тосу .② бағу, жәрдем беру, күту . 

【 守 护 】 shǒu ∥ hù 【 ет. 】 күзету, 

қарау:  ～仓库/қойманы күзету. 

【守活寡】 shǒu huóɡuǎ- жесір әйел; 

тұл әйел; тұл жесір. 

【守节】shǒu∥ jié【ет.】жесір әйел; 

тұл әйел болу . 

【守旧】shǒu∥jiù【сын.】守旧主义- 

ескілік; ескішілдік; кертартпалық; 

консерватизм; сақтанымпаздық 

【守空房】shǒu kōnɡfánɡ: үйде жалғыз 

қалу, қуыс үйді бағып қалу, күйеуінің 

жолына қарау. 

【守口如瓶】shǒu kǒu rú pínɡ- сырға 

берік, сырды қатаң  сақтау. 

【守灵】 shǒu ∥ línɡ 【 ет.】 сүйекті 

күзету, табыттың құрметті қарауылда 

тұру . 

【守门】shǒu∥mén 【ет.】①қақпаны 

қарауылдау .②қақпашы. 

【 守 门 员 】 shǒuményuán 【 зат. 】
қақпашы . 

【守丧】 shǒu∥sānɡ【ет.】табыттың 

құрметті қарауылда тұру. 

【 守 时 】 shǒu ∥ shí 【 ет. 】
бұлжытпайтын; дәл; мұқият; тап-

тинақтай; ұқыпты. 

【守势】 shǒu∥ shì【 зат.】  қорғану, 

сақтану 取～. 

【守岁】shǒu∥suì【ет.】  жаңа жыл 

түні бойы ұйықтамай шығу. 

【守土】 shǒu∥ tǔ〈书〉【 ет.】  ел 

территориясын қорғау . 

【守望】 shǒu ∥ wànɡ 【 ет. 】 күзет 

мұнарасы～塔. 

【守望相助】shǒu wànɡ xiānɡ zhù елді 

қорғау үшін өзара көмек жасау  . 

【守卫】 shǒu∥wèi【 ет.】шекараны 

қорғау～国境. 

【守孝】 shǒu ∥ xiào 【 ет. 】 азалы; 

қаралы болу . 

【守信】 shǒu∥ xìn【 ет.】 адалдық; 

адал ниеттілік; ақ ниеттілік . 

【守业】 shǒu∥yè【 ет.】 әкенің ісін 

жалғастыру . 

【守夜】shǒu∥yè【ет.】 түнгі күзетте 

болу值班～. 

【守则】shǒu∥zé【зат.】 оқушыларға 

арналған ережелері 学生～. 

【守职】 shǒu ∥ zhí 【 ет.】  берген 

міндетін орындау ～尽责. 

【守制】 shǒu∥ zhì【 ет.】  ата-анаға 

қаралы тойын жасау . 

【守株待兔】shǒu zhū dài tù-сәттілікке 

үміттену . 

【首】1shǒu ①өз күшіне сеніп; өзіне 

сенімді  ұстау  昂～｜не істерін білмей 
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дағдару 搔～｜ әшекей-бұйымдар ～

饰 ｜ бас ～ 级 . ② канцлер (кейбір 

елдердеге жоғары дәрежелі атақ)～相｜

төрағалық орын ～ 席 . ③ мекеме 

бастығы～长｜үкімет басшысы～脑｜

апаттың басты себепшісі 祸～.④басын 

бастау～创 .⑤айыбын мойындап кету

自～｜айып тағу 出～.⑥(Shǒu)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【首】2shǒu【мөл.】   бір өлең 一～诗. 

【 首 班 车 】 shǒubānchē 【 зат. 】 ①
Алғашқы автобус тұрақты негізде 

жүреді.②Бірінші мүмкіндік. 

【首播】 shǒu∥bō【 ет.】  түнқішғы 

бағдарлама. 

【首倡】 shǒu∥chànɡ【ет.】бастама; 

бастау (қызметке, іске бой ұрғызатын, 

бастайтын, жетектейтін қабілет). 

【首车】 shǒu∥ chē【 зат.】  бірінші 

рейс . 

【首创】 shǒu∥ chuànɡ【 ет.】 басын 

бастау . 

【首次】shǒu∥cì-алғашқы рет, бірінші 

рет . 

【首当其冲】shǒu dānɡ qí chōnɡ- соққы  

қабылдау . 

【首都】shǒu∥dū【зат.】астана . 

【首度】 shǒu∥dù алғаш рет қаржы 

бөлу ～拨款. 

【 首 恶 】 shǒu’è 【 зат. 】  басты 

қылмыскер . 

【首发】 shǒufā 【 ет. 】 бірінші рет 

жиберу. ②球类比赛中首先出场：
бастапқы позицияда тұру. 

【首发式】 shǒufāshì【 зат.】 алғашқы 

таныстыру; таныстыру рәсімі. 

【 首 犯 】 shǒu ∥ fàn 【 зат. 】 басты 

қылмыскер . 

【首府】shǒu∥fǔ 【зат.】①астана.② 

шет аймақ орталығы . 

【首富】 shǒu ∥ fù 【 зат. 】 бірінші, 

алғашқы бай адам . 

【首告】 shǒu ∥ ɡào 〈书〉【 ет. 】
жеткізу . 

【首功】shǒu∥ɡōnɡ【зат.】①көрнекті 

еңбек .②әскери еңбек . 

【首户】shǒu∥hù【зат.】бай адам . 

【首级】shǒu∥jí【зат.】өлген жаудың 

басы . 

【首届】shǒu∥ jiè алғашқы спорттық 

бәсеке ～运【ет.】会｜бірінші түлек ～

毕业生. 

【首肯】shǒu∥kěn【ет.】 басын изеу- 

илігу; көну; ырзаласу. 

【首领】shǒu∥lǐnɡ 【зат.】①〈书〉

басшылықты сақтау 保全～.② басшы. 

【首脑】 shǒu ∥ nǎo 【 зат. 】 үкімет 

басшысы 政 府 ～ ｜ үкімет 

басшылардың кездесуі ～会议. 

【首屈一指】 shǒu qū yī zhǐ- бірінші 

орын алу . 

【首日封】  shǒurìfēnɡ【зат.】бірінші 

күн конверті . 

【首善之区】 shǒu shàn zhī qū〈书〉
мемлекеттің басты мәдени орталығы . 

【首饰】 shǒu∥ shì【 зат.】  құнды 

заттар, әшекей- бұйымдар . 

【首鼠两端】 shǒu shǔ liǎnɡ duān-

батылсыздық, жігерсіздік көрсету . 

【 首 途 】 shǒu ∥ tú 〈 书 〉【 ет. 】

тағайындалған орынға аттану ～赴任. 

【首推】 shǒu∥ tuī【 ет.】Алдымен 

таңдау. 

【首位】 shǒu∥wèi- үздіктік, бірінші 

орын  

【首席】shǒu∥xí ①【зат.】 құрметті 

орында отыру 坐～ .②【 сын.】  бас 

өкілі ～【ес.】表. 

【首先】shǒu∥xiān ①【үс.】 алдымен, 

тіркеліп қою～报【зат.】 .②【жал.】
алғашқы рет, бірінші рет . 

【首相】 shǒu∥xiànɡ【 зат.】канцлер 

(кейбір елдердеге жоғары дәрежелі 

атақ); бас министрі . 

【首选】 shǒu∥xuǎn【ет.】 жақтайтын, 

ұнататын наша ～药物. 

【首演】 shǒu∥ yǎn【 ет.】 алғашқы 

қойылым; бірінші көрсетілім. 

【首要】shǒu∥yào ①【сын.】абзал 

міндет～任务｜басты бөлшек ～分子.

②【зат.】 үкімет басшысы 政府～. 

【首义】shǒu∥yì〈书〉【ет.】бірінші 

қарсылық көрсету . 

【首映】 shǒu∥ yìnɡ【 ет.】 алғашқы 

қойылым; бірінші көрсетілім. 

【首战】shǒu∥zhàn【ет.】  алғашқы 

жарыста жеңу ～告捷. 

【首长】 shǒu∥ zhǎnɡ【 зат.】 бөлім 

бастығы部～｜мекеме бастығы 团～. 

【首座】(①首坐)shǒu∥zuò 【зат.】① 

басты орын .②бірінші жақ. 

【艏】  shǒu Кеменің алдыңғы жағы. 

 

shòu 

【寿】(壽、夀)shòu ①бақыт пен ұзақ 

өмір сүрушілік 福 ～ ｜ халықтың 

амандығы мен денсаулығы 人～年丰.②; 

ұзақ өмір сүру 长 ～ ｜ өмірдің 

ұзақтығы ～命 .③ туған күнді тойлау

做～｜өмірдің ұзақтығы кеспесі ～面.

④табыт ～材｜жерлеу киім кешегі ～

衣 . ⑤ (Shòu) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 寿 斑 】 shòu ∥ bān 【 зат. 】 қарт 

адамның бетінде шыққан дақ . 

【寿比南山】shòu bǐ nánshān-ұзақ өмір 

сүру тілегі . 

【寿材】shòu∥cái【зат.】табыт  

【寿辰】shòu∥chén【зат.】  80туған 

күн八十～. 

【寿诞】shòu∥dàn【зат.】туған күн . 

【 寿 礼 】 shòulǐ 【 зат. 】 туған күн 

сыйлықтары . 

【寿联】shòu∥ lián【зат.】құттықтау 

сөздері . 

【寿面】shòu∥miàn【зат.】ұзақ өмір 

сүру кеспесі . 

【寿命】shòu∥mìnɡ【зат.】  өмірдің 

ұзақтығы . 

【寿木】shòu∥mù【зат.】табыт . 

【 寿 山 石 】 shòushānshí 【 зат. 】
агальматолит . 

【寿【 сан.】  】 shòu∥ shu 【 зат.】  

өмірдің ұзақтығы～已尽. 

 

【寿桃】 shòu∥ táo【 зат.】шабдалы- 

ұзақ өмір сүру белгісі . 

【寿险】 shòu∥xiǎn 【 зат.】  өмірді 

қамсыздандыру; өмірді сақтандыру. 

【寿星】 shòu∥ xinɡ 【 зат.】① өмір 

ұзақтығының құдайы .② жаңа туған; 

нәресте; сәби. 

【寿星老儿】shòu·xinɡlǎor【зат.】ұзақ 

өмір сүру Құдайы . 

【寿穴】shòu∥xué【зат.】бейіт; көр; 

қабір; мазар; мола; мүрде. 

【寿筵】shòu∥yán【зат.】туған күн 

банкеті . 

【寿衣】shòu∥yī【зат.】жерлеу киім-

кешегі . 

【寿幛】 shòu∥ zhànɡ【 зат.】 туған 

күнде берілген жібек бұйымы . 

【 寿 终 正 寝 】 shòuzhōnɡzhènɡqǐn-

туыстар  қолында қайтыс болц . 

【受】shòu 【ет.】①пара алу～贿｜

білім алу ～教育｜көмек алу ～到帮助.

②дүлей апат зиян шегу ～灾｜мінеуші, 

сыншыл ～批评.③адам төзгісіз; төзуге 

болмайтын～不了 .④ дәмді ～吃(吃着

有味)｜ықыласқа лайықты～看(看着舒

服)｜тыңдауға жағымды ～听(听着入

耳). 

【受案】 shòu’àn【 ет.】юрисдикция 

(сот жүргізу құқығы)～范围. 

【受病】 shòu∥ bìnɡ【 ет.】  ауырып 

қалу . 

【受潮】 shòu∥ cháo【 ет.】 дымқыл 

тарту; дымығу; зәктеу; ылғалдану  

【 受 宠 若 惊 】 shòuchǒnɡruòjīnɡ.Өте 

еркелеткенетаң қалдырды 

【受挫】 shòucuò 【 ет. 】 сәтсіздікке 

ұшырау 

【受敌】shòu∥dí 【ет.】 жан-жақтан 

шабуылға ұшырау 四面～｜ қыспақта 

болу腹背～. 

【受罚】shòu∥fá【ет.】  бұзушылық 

жазаланады 违章～. 

【受粉】 shòu∥ fěn【 ет.】 тозаңдану; 

ұрықтану. 

【 受 过 】  shòu ∥ ɡuò 【 ет. 】 

жауапкершілікті өз міндетіне алу 

【ес.】人～. 

【受害】shòu∥hài【ет.】нақақ құрбан

无辜～. 
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【受话器】shòuhuàqì【зат.】есту түтігі, 

телефон. 

【受贿】shòu∥huì【ет.】 жемқорлық 

пен пара 贪污～. 

【受检】shòu∥jiǎn【ет.】接受检查或

检验 Тексеруді қабылдау. 

【受奖】shòu∥jiǎnɡ【ет.】  қызметте 

лайықты марапат алу  立功～. 

【受戒】 shòu ∥ jiè 【 ет. 】① шаш 

қырықтыруды қабылдау. ② Меккудағы 

діншіл дің қажыға баруы . 

【受惊】 shòu∥ jīnɡ【 ет.】 екі көзі 

атыздай болу; қорқынышты бастан 

кешіру. 

【 受 精 】 shòu ∥ jīnɡ 【 ет. 】
ұрықтандыру; ұрықтану. 

【受窘】 shòu∥jiǒnɡ【ет.】қымсынып 

қалу; ұялып қалу. 

【受苦】 shòu∥ kǔ【 ет.】  мүшкіл 

жағдайда болу ～受难. 

【受累】shòu∥lěi【ет.】 қатыстыру. 

【受累】 shòu∥ lèi【 ет.】 болдыру; 

жүдеп-жадау; қажу; қалжырау; шаршау. 

【受礼】 shòu∥ lǐ【 ет.】 құттықтау 

сөзін қабылдау. 

【 受 理 】 shòu ∥ lǐ 【 ет. 】 қарап 

тексеруге тапсыру. 

【受凉】shòu∥liánɡ【ет.】салқын тиіп 

ауыру. 

【受命】shòu∥mìnɡ【ет.】нұсқау алу. 

【受难】 shòu∥ nàn【 ет.】  мүшкіл 

жағдайда болу 受苦～. 

【受盘】 shòu∥ pán【 ет.】 басталған 

істі қабылдау . 

【受骗】shòu∥piàn【ет.】 торға түсу, 

алданып қалу ～上当. 

【受聘】 shòu∥pìn 【ет.】① жұмысқа 

шақыру .②басы байлаулы болу. 

【受气】shòu∥qì【ет.】зәбір көру. 

【受气包】 shòuqìbāo(～儿 )【 зат.】
қасқырдың аузы жесе де қан; жемесе де 

қан. 

【 受 穷 】 shòu ∥ qiónɡ 【 ет. 】 

кедейліктен қиналу 吃苦～. 

【受屈】shòu∥qū【ет.】ренжу, зәбір 

көру. 

【受权】shòu∥quán【ет.】өкілеттілік 

алу . 

【受让】shòurànɡ【ет.】接受别人转让

的物品、权利等：～股权. 

【受热】shòu∥rè күн өтіп кету; күн 

тию; күнсіп қалу. 

【受辱】shòu∥rǔ【ет.】 қарабет болу . 

【受伤】shòu∥shānɡ【ет.】жаралану. 

【受赏】 shòu∥ shǎnɡ【 ет.】  еңбегі 

марапаттады 立功～. 

【受审】shòu∥shěn【ет.】 ～判 сотқа 

тартылу . 

【受事】shòu∥shì【зат.】зат, нысан, 

объект . 

【受胎】shòu∥tāi【ет.】бала көтеру; 

екіқабат болу; жүкті болу. 

【受托】 shòu∥ tuō【 ет.】 сенілген; 

аманат жүктелген. 

【受洗】shòu∥xǐ【ет.】шоқындыру; 

шоқыну (христиан дінін ұстаушылар 

қатарына қабылдау жорасы). 

【受降】shòu∥xiánɡ【ет.】тұтқынға 

алу, капитуляция . 

【受刑】 shòu ∥ xínɡ 【 ет. 】 жазаға 

тартылу. 

【受训】 shòu∥ xùn【 ет.】受训练 

жаттықтыруды өту . 

【受业】 shòu∥yè 〈书〉①【 ет.】

білім алу.②【зат.】оқушы болу . 

【受益】shòu∥yì【ет.】пайда табу. 

【受用】 shòu∥ yònɡ【 ет. 】 пайда, 

пайдалану . 

【受用】 shòu∥ yonɡ【 сын.】 көңілі 

көтеріңкі болу 

【受阅】 shòu∥ yuè【 ет.】  парадты 

әскерді қабылдау ～部队. 

【受孕】 shòu∥yùn【ет.】бала көтеру; 

екіқабат болу; жүкті болу. 

【 受 灾 】 shòu ∥ zāi 【 ет. 】  апат 

зонасы ～地区. 

【受制】shòu∥zhì 【ет.】① бөтенге 

бағынышты болу～于人 .②азап шегу, 

қиналу . 

【受众】 shòu∥zhònɡ【 зат.】～定位 

мақсатты аудитория . 

【 受 阻 】 shòu ∥ zǔ 【 ет. 】 Тыйым 

салынған. 

【 受 罪 】 shòu ∥ zuì 【 ет. 】 жазаға 

ұшырау. 

【 狩 】 shòu 〈 书 〉 қысқы аң 

аулаушылық . 

【狩猎】shòuliè【ет.】аң аулау . 

【授】 shòu ①  ту тапсыру ～旗｜

марапатту, сыйлық беру ～奖｜өкіл ету; 

уәкіл ету; уәкімдік беру～权.②оқыту, 

сабақ беру 讲～｜сабақ беру ～课｜

сырттан сабақ беру 函～. 

【 授 粉 】 shòu ∥ fěn 【 ет. 】
тозаңдандыру; тозаңдату; ұрықтандыру. 

【授奖】shòu∥jiǎnɡ【ет.】марапатты 

қолға беру жиналысы ～大会. 

【授课】shòu∥kè【ет.】оқыту, сабақ 

беру . 

【 授 命 】 1shòumìnɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

батылдықты көрсету 见危～｜жағдай 

болған кезде өмірді қиюға дайын болу 

临危～. 

【授命】2shòu∥mìnɡ 【ет.】 жүктеу; 

міндеттеу; тапсыру. 

【授权】 shòu∥quán【 ет.】өкіл ету; 

уәкіл ету; уәкімдік беру. 

【授让】shòu∥rànɡ【ет.】交付转让(物

品、权利等)给别人：～商标使用权. 

【授时】shòu∥shí 【ет.】①  күнтізбе 

жариялау .②уақыт қызметі . 

【授首】shòu∥shǒu〈书〉【ет.】басын 

жою; жанын құрбан ету (. 

【授受】shòu∥shòu【ет.】  жасырын 

айырбасталу私相～. 

【授衔】shòu∥xián 【ет.】给予军衔或

其他称号. 

【授信】shòuxìn【ет.】несиелеу шегі . 

【授勋】shòu∥xūn【ет.】марапаттау 

салтанаты ～典礼. 

【授意】shòu∥yì【ет.】 ой салу, ақыл 

беру . 

【授予】 shòu∥ yǔ【 ет.】 лайықтау,  

тапсыру,  атақ беру . 

【售】 shòu ①【ет.】  билет сату ～

票｜ тауар сату ～货｜жекелеп сату 

零～｜ сатуға шығару 出～｜ кепілді 

қызмет ету ～后服务 .②〈书〉  оның 

арам жоспары табыспен аяқталған жоқ 

其计不～. 

【 售 货 员 】 shòuhuòyuán 【 зат. 】
сатушы, дүкенші . 

【售卖】shòu∥mài【зат.】сату . 

【售票员】shòupiàoyuán【зат.】кассир; 

кондуктор . 

【兽】(獸)shòu ①【зат.】жабайы аң

野～｜хайуанаттар әлемі禽～｜аң走～.

②  ашулы, кекті ～ 心 ｜ айуандық; 

дөрекілік; мәдениетсіздік; 

рақымсыздық; тағылық～行. 

【 兽 环 】 shòu ∥ huán 【 зат. 】 есік 

шығыршығы . 

【兽力车】shòulìchē【зат.】ат-арба, ат 

–көлік . 

【兽王】 shòu∥ wánɡ【 зат.】 аңдар 

патшасы. 

【 兽 行 】 shòu ∥ xínɡ 【 зат. 】 ①
дөрекілік; мәдениетсіздік; 

рақымсыздық; тағылық. ② зорлау; 

күштеу. 

【兽性】shòu∥xìnɡ【зат.】жексұрын 

өшпенділік～的憎恶. 

【兽医】 shòu∥yī【 зат.】 ветеринар; 

мал дәрігері. 

【兽疫】 shòu∥ yì【 зат.】 эпизоотия 

(малда болатын жалпы індет). 

【 兽 欲 】 shòu ∥ yù 【 зат. 】 әйел 

жандылық; еркек жандылық; жеңсіктік; 

күйтшілдік; құймырлық; 

нәпсіқұмарлық. 

绶(綬) мөр 印～. 

【绶带】shòu∥dài【зат.】аксельбант 

(көптеген армияларда офицерлердің 

парадтық киім нысанының бір бөлігі, 

металл ұштығы бар, иықтан асыра 

салатын бау). 

【瘦】shòu 【сын.】① түрі аш және 

ауру 面黄肌～｜ Соңғы уақытта ол 

қатты арықтады 他近来～了 .②  Бұл 

еттің кесегі өте майлы, маған майсыз 

керек еді 这块肉太肥，我要～点儿的.

③ Бұл киім өте тар 这件衣裳太～.④

өнімсіз жер～田. 

【瘦长】 shòuchánɡ 【 сын. 】  арық 

бет ～脸｜ бойы тұрпатты～个儿｜
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сымбатты тұлға～的身材. 

【瘦骨嶙峋】 shòu ɡǔ línxún азғын; 

арық; жүдеу. 

【瘦猴儿】shòuhóur【зат.】指非常瘦

的人(含戏谑意).Өте арық адамді атайді 

(мазақдап айту) 

【瘦瘠】 shòu∥ jí 【 сын.】① арық, 

жүдеу. ② босқа кеткен; жеміссіз; 

құнарсыз. 

【瘦金体】shòujīntǐ【зат.】宋徽宗赵佶

的字体，笔势瘦硬挺拔. 

【瘦溜】shòu∥liu〈方〉【сын.】 арық 

дене 身材. 

【瘦弱】shòu∥ruò【сын.】 арық дене 

身体～◇құнарсыз көшет 树苗～. 

【瘦小】shòu∥xiǎo【сын.】арық және 

кішкентай . 

【瘦削】 shòu ∥ xuē 【 сын. 】 арық, 

жүдеу . 

【瘦子】shòu∥zi【зат.】арық, жүдеу . 

 

shū 

【 殳 】 shū ① найза; сүңгі. ② (Shū)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【书】(書)shū ①каллиграфия; көркем 

жазу (анық әдемі жазу)～法｜ бөлу; 

шығару 大 ～ 特 ～ . ② кайшу стилі 

楷～｜лишу стилі 隶～.③【зат.】 бір 

кітап 一本～｜一 кітаптар жинағы 一

套～｜жинақ 丛～｜жаңа кітап 新～｜

көне жазулар 古～｜кітап дүкені ～店.

④ хат 家～｜хат～札.⑤ куәлік 证～｜

кепілді хат 保证～｜ түсіндірме 说

明～｜жарысқа шақыру 挑战～｜ ақ 

кітап- ресми құжат жинағы 白皮～.⑥

(Shū)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【书案】 shū’àn〈书〉【 зат.】 жазу 

столы . 

【书包】 shū∥ bāo【 зат.】портфель, 

сөмке . 

【书报】shū∥bào【зат.】 газет . 

【书背】shū∥bèi 【зат.】кітап түбі . 

【书本】 shū ∥ běn( ～儿 ) 【 зат. 】  

жаттап алған білім ～知识. 

【书册】 shū ∥ cè 【 зат. 】 кітапша, 

брошюра . 

【书场】shū∥chǎnɡ【зат.】эстрада . 

【书虫】shū∥chónɡ【зат.】  кітапты 

көп оқитын адам . 

【书橱】shū∥chú【зат.】кітап қоятын 

шкаф . 

【书呆子】shūdāi·zi【зат.】кітапшыл, 

дүмше, көргенінен жазбаушы. 

【书丹】shū∥dān【ет.】киноварьмен 

жазылған жазба (қызыл түсті минерал, 

сол минералдан істелген бояу). 

【书牍】 shū∥ dú〈书〉【 зат.】 хат 

алысу . 

【书法】shū∥fǎ【зат.】 каллиграфия 

жарысы～比赛｜каллиграфия үйрену 

学习～. 

【书坊】 shū ∥ fānɡ 【 зат. 】  кітап 

дүкені . 

【书房】shū∥fánɡ【зат.】кабинет . 

【书稿】 shūɡǎo 【 зат. 】  қолжазба 

көшірмесін  түсіріп алу 誊写～. 

【书馆】 shū∥ ɡuǎn 【 зат.】①  оқу 

залы .②(～儿)〈方〉жеке мектеп . 

【书柜】shū∥ɡuì【зат.】кітап қоятын 

шкаф . 

【书函】shū∥hán 【зат.】①конверт, 

хатқалта .②хат . 

【 书 号 】 shū ∥ hào 【 зат. 】 шифр 

(кітаптардын тіркеу шифрлары) . 

【书后】shū∥hòu【зат.】ақырғы сөз, 

соңғы сөз . 

【书画】shū∥huà【зат.】 сурет өнері 

мен каллиграфия көрмесі ～展览会. 

【书籍】shū∥jí【зат.】кітап, әдебиет . 

【书脊】 shū∥ jǐ【 зат.】 түп (кітап, 

дәптер беттерінің тігілген жері). 

【书记】  shū∥ ji【зат.】①хатшы.②
хатшы; іс жүргізуші. 

【书记员】shūjìyuán【зат.】хатшы. 

【书家】 shū∥ jiā【 зат.】 каллиграф, 

көркемдеп жазушы. 

【书架】shū∥jià【зат.】кітап сөресі. 

【书简】(书柬)shū∥ jiǎn 【зат.】хат, 

жолдау хаты . 

【书局】shū∥jú【зат.】кітап баспасы. 

【书卷】shū∥juàn【зат.】бұрама қағаз, 

хартия . 

【书卷气】shūjuànqì【зат.】зиялылық; 

интеллигенттік; мәдениеттілік. 

【书刊】 shū∥ kān【 зат.】 басылым, 

баспа. 

【书口】shū∥kǒu 【зат.】кітап жиегі . 

【书库】shū∥kù【зат.】кітап қоймасы 

(кітаптар сақталатын үлкен қойма). 

【 书 录 】 shū ∥ lù 【 зат. 】 ①
библиография; кітапнама (кітаптардың 

атын, мазмұнын т. б. жазып отыру)②
библиография (әдебиеттерді көрсеткіш). 

【书眉】shū∥méi【зат.】колонтитул 

(кітап бетінің жоғары бөлігіндегі жазу). 

【书迷】 shū∥mí【 зат.】 библиофил 

(кітапқа әуес, кітап жинағыш). 

【书面】 shū∥miàn【сын.】жазбаша 

хабарландыру кағаз ～ 通 知 ｜ жазба 

жауап～答复. 

【书面语】shūmiànyǔ【зат.】кітаби тіл  

【书名号】 shūmínɡhào【 зат.】 бүйір 

сызық . 

【书目】 shū ∥ mù 【 зат. 】① кітап 

каталогы .②библиография . 

【书皮】shū∥pí (～儿)【зат.】мұқаба  

【 书 评 】 shū ∥ pínɡ 【 зат. 】 пікір; 

рецензия (көркем шығарма, ғылыми 

еңбек, спектакль т. б. туралы сын, пікір). 

【书签】shū∥qiān  (～儿)【зат.】①
белгі (кітаптың бетін белгілеп салынған 

қағаз, бау не бір зат).②кітап басындаға 

жапсырма . 

【书社】 shū∥ shè【 зат.】① әдебиет 

клубы.②кітап баспасы . 

【书生】 shū ∥ shēnɡ 【 зат. 】  жас 

тәжірибесіз адам 白面～. 

【书生气】 shūshēnɡqì【 зат.】 зиялы 

тәсілдеме . 

【书市】shū∥shì【зат.】кітап базары . 

【书套】shū∥tào【зат.】кітап  қабы. 

【 书 亭 】 shū ∥ tínɡ 【 зат. 】 кітап 

сататын киоск . 

【书童】 shū∥ tónɡ【 зат.】кабинетте 

қызмет ететін бала . 

【书屋】shū∥wū【зат.】кабинет . 

【 书 系 】 shū ∥ xì 【 зат. 】  кітап 

топтамасы . 

【书香】shū∥xiānɡ【сын.】  әдебиет 

жанұясы ～ 门 第 ｜ зиялылар 

балалары ～子弟｜ мәңгілік атақ 世

【ес.】～. 

【书写】shū∥xiě【ет.】 ұран жазу ～

标语｜жазу құралдар ～工具. 

【书信】 shū∥xìn【 зат.】   жазбаша 

нысаны ～格式. 

【 书 业 】 shū ∥ yè 【 зат. 】  әдеби 

шығармашылық . 

【书页】shū∥yè【зат.】 кітаптың беті . 

【书院】 shū∥ yuàn【 зат.】жоғарғы 

мектеп . 

【书札】shū∥zhá〈书〉【зат.】іскерлік 

қағаз, хат . 

【书斋】 shū∥ zhāi【 зат.】оқу залы, 

кітапхана . 

【书展】 shū∥ zhǎn【 зат.】① кітап 

көрмесі .②каллиграфия көрмесі . 

【书证】 shū∥ zhènɡ【 зат.】 құжат 

дәлелі . 

【书桌】shū∥zhuō(～儿)【зат.】жазу 

үстелі . 

【抒】  shū ① әркім өз пікірін айтты

各～己见.② басылу, бәсеңдеу . 

【抒发】shū∥fā【ет.】айту, көрсету . 

【抒怀】shū∥huái【ет.】  өз сезімін 

өлеңмен көрсету 赋诗～. 

【抒情】shū∥qínɡ【ет.】  лирикалық 

проза ～散文 . 

 

【 抒 情 诗 】 shūqínɡshī 【 зат. 】
сыршылдық жыр. 

【抒写】shū∥xiě【ет.】баяндау, айту, 

білдіру . 

【纾】(紓)shū〈书〉① отанды құтқару 

үшін бар мүлкін сыйға тарту 毁家～难

(nàn). ② мерізімін ұзарту, баялату. ③
ауқаттылық. 

【枢】 (樞)shū ① дене еңбегінен адам 

сау болады 户～不蠹.②жинағы; түйіні

中～. 

【枢机】shū∥jī【зат.】①мәні, негізі .

②〈书〉басқарушы орталық . 

【枢机主教】 shūjī zhǔjiào кардинал 

(католик шіркеуі дін бастықтарынын ең 
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жоғарғы шені). 

【枢纽】 shū∥ niǔ【 зат.】  құрылыс 

торабы ～工程｜көлік торабы 交通～. 

【枢要】 shū ∥ yào 〈书〉【 зат. 】
орталық әкімшілік органы . 

【叔】 shū ①【зат.】叔父：二～ .②

【зат.】  аға 表～ .③  ～嫂 .④〈书〉

ағалық қатары 伯 仲 ～ 季 . ⑤ (Shū)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【叔伯】shū∥bɑi【сын.】немере . 

【叔父】shū∥fù【зат.】аға. 

【叔公】shū∥ɡōnɡ【зат.】①шөбере 

аға .②〈方〉немере аға . 

【叔母】shū∥mǔ【зат.】апа . 

【叔婆】shū∥pó【зат.】апа . 

【叔叔】shū∥shu〈口〉【зат.】① ағай, 

аға亲～｜аға 堂房～.② аға Лю刘～｜

аға жұмысшы工人～. 

【叔祖】shū∥zǔ【зат.】немере ата . 

【叔祖母】shūzǔmǔ【зат.】немере әже . 

【姝】shū〈书〉①әдемі, әсем, сұлу, 

нәзік.② сұлу бикеш. 

【殊】shū ① әр түрлі жолмен мақсатқа 

жету～途同归.② маңызды ерлік ～勋｜

маңызды, ерекше еңбек～功｜ерекше 

іс～效｜көрнекті ерлік～绩 .③〈书〉

【үс.】 қатты өкіну～觉歉然.④〈书〉

бөлу, доғару .⑤(Shū)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【殊不知】shūbùzhī【ет.】  【ет.】①

түсінбеу.②үмітке қарамастан . 

【殊荣】shū∥rónɡ【зат.】ерекше атақ . 

【殊死】shū∥sǐ ①【сын.】  шектен 

шыққан соғыс ～ 战 ｜ өлімге бел 

байлау ～ 的斗争 . ② 【 зат. 】 басын 

шауып тастау. 

【殊途同归】shū tú tónɡ ɡuī - әр түрлі 

жолмен мақсатқа жету. 

【殊勋】 shū ∥ xūn 〈书〉【 зат. 】 

ерекше, көрнекті ерлік . 

【殊誉】shū∥yù【зат.】 бедел . 

倏 (倐 )shū〈书〉【үс.】  лезде көріну, 

пайда болу ～而一现. 

【倏地】shū∥dì【үс.】тез, шапшаң . 

【倏忽】shū∥hū【үс.】  көзін ашып 

жұмғанша көрінбей кету ～不见 . 

【倏然】 shū∥ rán〈书〉【 үс.】① 

кенеттен жаңбыр жауп кетті ～一阵暴

雨.② метеор кенеттен жоқ болып кетті 

一道流星，～而逝. 

【菽】(尗)shū【зат.】таза білмес болу 

不辨～麦. 

【菽粟】shū∥sù【зат.】 мануфактура 

мен азық-түлік ; кажетті  күнделікті 

заттар 布帛～. 

【梳】 shū ①  ағаш тарақша 木～ .②

【ет.】 басты жуу және тарау ～头洗

脸 . 

【梳篦】shū∥bì【зат.】тарақ . 

【梳辫子】shū biàn·zi – істі тәртіпке 

келтіру, реттеу . 

【 梳 理 】 shū ∥ lǐ 【 ет. 】  шашты 

тарау ～头发 . 

【梳头】 shū∥ tóu【 ет.】шаш тарау, 

әдемілеп алынған шаш  . 

【梳洗】shū∥xǐ【ет.】 таралу, жуыну 

және киіну ～打扮. 

【梳妆】shū∥zhuānɡ【ет.】 туалеттік 

үстелше ～台. 

【梳子】shū·zi【зат.】тарақ . 

【 鄃 】 Shū- Шу аймағы(Қытай 

жерінде) . 

【淑】shū сыпайы қыз ～女. 

【淑静】 shū∥ jìnɡ【 сын.】 ерке де 

нәзік . 

【淑女】shū∥nǚ〈书〉【зат.】  сұлу 

және сыпайы қыз 窈窕～. 

【舒】shū ①【ет.】жадыраңқы, көңілі 

ккөтеріңкі, рахаттанған:  ～眉展眼 / 

мәз-мәйрам.｜ ～经活血/ жадыраңқы .

②〈书〉еркін, байсалды ～徐(缓慢)｜

байсалды, баяу ～缓 .③ (Shū)【 зат.】
фамилияға қолданылады. 

【舒畅】shū∥chànɡ【сын.】   因为爱

而心情～махаббаттан елжіреу 

【舒服】shū∥ fu【сын.】①  ұйқысы 

жақсы 睡得很～.②ыңғайлы, жайлы. 

【 舒 缓 】 shū ∥ huǎn 【 сын. 】 ① 

байсалды әрекет 【ет.】作～.② жұмсақ 

әрі баяу үн 语调～.③азырақ ылдилау 

жер. 

【舒卷】  shū∥ juǎn〈书〉бейімделу; 

бейімдену, лайықтану. 

【舒散】 shū ∥ sàn 【 ет. 】① дене 

шынықтыру .②көңіл сергіту . 

【舒适】shū∥shì【сын.】 жайлылық, 

ыңғайлылық 环境～｜ қолайлы өмір 

сүру ～的生活. 

【舒爽】shū∥shuǎnɡ【сын.】бақытты . 

【舒坦】 shū ∥ tɑn 【 сын. 】 ай-жай 

көңілім心里～. 

【舒心】 shū∥xīn【сын.】日子过得

挺～күн өте баһралы болып өтті. 

【舒展】shū∥zhǎn ①【ет.】 ұлғайту, 

кеңейту.②【сын.】ыңғайлы, жайлы . 

【舒张】 shū∥ zhānɡ【 ет.】 диастола 

(жүрек бұлшық етінің босаңсуы). 

【 舒 张 压 】 shūzhānɡyā 【 зат. 】
диастолық қан қысымы . 

【疏】1(疎)shū①  түбін тереңдету ～

导｜ суға жол ашу ～浚 . ②  сирек 

тоғай ～林｜сирек жұлдыздар ～星.③ 

алшақтану, басқалану ～远｜ жақын 

және арғы 亲～ .④  көптен көрмеу , 

салқындау 生～｜жалқаулану, бос жүру 

荒～.⑤қырағылықты бәсеңдету ～于防

范 . ⑥  тілегі үлкен болғанымен,  

қабілеттілігі әлсіз 志 大 才 ～ . ⑦ 

бытырап , сирек ～散 .⑧(shū)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【疏】 2shū  императорға баяндама 

беру 上 ～ ｜ императорға берілетін 

баяндау хаты 奏～. 

【疏财仗义】shū cái zhànɡ yì- мұқтаж 

ететін адамжарға көмек бергенде 

жомарт болу . 

【疏导】shū∥dǎo 【ет.】① Хуйайхэ 

өзенін бұрып жіберу ～ 淮 河 . ② 

байланыс арнасы ～交通. 

【疏放】 shū∥ fànɡ〈书〉【сын.】①

алшаң, еркін .② босату, бос, емін-еркін . 

【疏忽】shū∥hu【ет.】бейберекеттік; 

жинақсыздық,  жаңсақтық . 

【疏剪】shū∥jiǎn【ет.】жегенелеу . 

【疏解】shū∥ jiě【ет.】①делдалдық 

ету . ② жолаушылар тасқынын 

жеңілдету ～客流. 

【 疏 浚 】 shū ∥ jùn 【 ет. 】  түбін 

тереңдететін жұмыстар ～工程. 

【疏狂】 shū∥ kuánɡ〈书〉【 сын.】 

туғаннан тәртіпсіз 生性～. 

【疏懒】shū∥ lǎn【сын.】  бойкүйез, 

жалқау . 

【疏朗】 shū∥ lǎnɡ 【 сын.】 айқын, 

ашық,  таза, мөлдір . 

【疏离】shū∥lí【ет.】 айыру 关系～ . 

【 疏 漏 】 shū ∥ lòu ① 【 ет. 】

байқаусыздық, жетімсіздік, қателік .②

【 зат. 】 абайсыз; аңғал; аңғырт; 

байқамай; епсіз. 

【疏略】 shū∥ lüè〈书〉 бейберекет; 

бойкүйез . 

【疏落】shū∥luò【сын.】  сирек таң 

жұлдыздар ～的晨星. 

【疏散】shū∥sàn ①【сын.】  сирек 

кезесетін ауыл ～的村落 .②【 ет.】 

халықты эвакуациялау ～人口. 

【 疏 失 】 shū ∥ shī 【 ет. 】
абайламаушылық; жаңсақтық; қателік. 

【疏松】shū∥sōnɡ ①【сын.】 құрғақ 

топырақ 土 质 干 燥 ～ . ② 【 ет. 】

борпылдақ топырақ～土壤. 

【疏通】 shū∥ tōnɡ 【 ет.】①  түпті 

тереңдету жұмыстары ～工程.② бітісу . 

【疏远】shū∥yuǎn【ет.】алшақтану , 

салқындау. 

【输】 1(輸 )shū ①【 ет.】  экспорт, 

сыртқа шығару ～ 出 ｜ мұнай 

құбыры ～油管｜электр торабы ～电网.

② 〈 书 〉 оқуға қаржылық көмек 

көрсету ～财助学. 

【输】 2(輸 )shū【 ет.】  еш уақытта 

жеңілісті мойындамау 决不认～. 

【输诚】 shū∥ chénɡ〈书〉【 ет.】① 

бұрмалаусыз таныс бола бастау ～结交.

② қашу, шегіну . 

【输出】 shū∥ chū【 ет.】① экспорт, 

сыртқа шығару . 

【 输 电 】 shū ∥ diàn 【 ет. 】 электр 

қуатын беру， ақпаратдан информация 

шығару. 
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【输家 】 shū ∥ jiā 【 зат. 】 ұтылып 

қалған  жақ . 

【输将】 shū∥ jiānɡ 〈书〉【 ет.】

жанашырлық жәрдем ету 慷慨～. 

【输精管】 shūjīnɡɡuǎn【 зат.】 ұрық 

шашатын жол. 

【 输 理 】 shū ∥ lǐ 【 ет. 】 дәлелсіз, 

сенімсіз, ауқатсыз, тұрақсыз . 

【 输 卵 管 】 shūluǎnɡuǎn 【 зат. 】
жұмыртқа жолы, жатыр түтігі. 

【 输 尿 管 】 shūniàoɡuǎn 【 зат. 】
несептамыр; несеп жолы (несептің 

бүйректен қуыққа баратын жолдары) 

【输入】 shū ∥ rù 【 ет. 】① әкелім; 

импорт; шеттен әкелу; шеттен келтіру 

(елге басқа елдің тауарын әкелу). ②
енгізу . 

【 输 送 】 shūsònɡ 【 ет. 】 ленталы 

транспортер～带. 

【输血】shū∥xuè【ет.】қан құю, . 

【输氧】shū∥yǎnɡ【ет.】оттегі беру . 

【输液】 shū∥yè【 ет.】 құю (сұйық 

дәріні денеге құю). 

【输赢】shū∥yínɡ 【зат.】ұтыс пен 

жеңіліс . 

【输油管】 shūyóuɡuǎn【 зат.】мұнай 

құбыры. 

【毹】shūкілем  

【蔬】shū∥сыпайы өмір сүру 布衣～

食. 

【蔬菜】shū∥cài 【зат.】көкөністер . 

【儵】shū〈书〉бір сәтте, бір заматта, 

кенеттен . 

 

shú 

【秫】 shú∥бал жүгерінің сабағы ～

秸｜ қонақ (Қытайда, Маньчжурияда 

көп өсетін тары тұқымдас 

дән)жармасы ～米. 

【秫秸】shú∥jie【зат.】бал жүгерінің 

сабағы. 

【 秫 米 】 shú ∥ mǐ 【 зат. 】 қонақ 

(Қытайда, Маньчжурияда көп өсетін 

тары тұқымдас дән)жармасы. 

【秫秫】shú∥shú〈方〉【зат.】қонақ 

(Қытайда, Маньчжурияда көп өсетін 

тары тұқымдас дән). 

【孰】 shú①〈书〉【 ес.】  әркімнің 

қателігі бар ～能无过②〈书〉【ес.】 

кім жеңеді, кім ұтылып қалады ～胜～

负 .③〈书〉【ес.】  Осыны шыдасаң, 

онда нені шыдай алмайсын?是可忍，～

不可忍 ? ④ (Shú) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【赎】 (贖 )shú ①【ет.】өтеуін беріп 

құтылу, сатылып алыну ～身｜ затты 

сатып алу 把东西～回来 .② кінәсін 

өтеу～罪. 

【赎当】shú∥dànɡ【ет.】ломбардтан 

өтеу . 

【赎金】shú∥jīn【зат.】құн, өтеу . 

【赎买】shú∥mǎi【ет.】өтеу, төлеу.. 

【赎身】shú∥shēn【ет.】өтеуін беріп 

құтылу, сатылып алыну. 

【赎罪】 shú∥ zuì【 ет.】  еңбекпен 

кінәсін өтеу 将功～｜өз кінәсін өтеу立

功～. 

塾 shú жеке мектеп 私～｜жеке мектеп 

мұғалімі , үй ұстазы～师.  

【塾师】shú∥shī【зат.】жеке мектеп 

мұғалімі . 

【熟】shú 【сын.】① қарбыз да пісті 

西瓜已经～了.② дайын ас ～菜｜күріш 

пісіру 饭～了.③иленген тері～皮子｜

пісіргіш темір ～铁 .④  есімі жақсы 

таныс адам ～人.⑤тәжірибелі шебер ～

手｜шеберлікке тәжірибе арқылы ие 

болу  ～能生巧.⑥қатты ұйықтау 睡得

很～｜ойлану, толғану,  байыптылық 深

思～虑. 

【熟谙】 shú’ān〈书〉【 ет.】  соғыс 

өнерін жақсы білу ～兵法. 

【熟菜】shú∥cài【зат.】дайын ас . 

【熟道】shú∥dào(～儿)【зат.】 таныс 

жол . 

【熟地】1shú∥dì【зат.】егістік жер . 

【 熟 地 】 2shú ∥ dì 【 зат. 】 қытай 

реманиясы-  бүйрек ауырғанда дәрі-

дәрмек ретінде қолданылады . 

【熟化】shú∥huà【ет.】өнерлі, шебер, 

білікті. 

【熟荒】shú∥huānɡ【зат.】тыңайған 

жерлер. 

【熟荒地】shúhuānɡdì【зат.】тыңайған 

жерлер. 

【熟客】 shú ∥ kè 【 зат. 】 тұрақты 

қонақ . 

【熟练】 shú∥ liàn【 сын.】  маман 

жұмысшы ～工人. 

【熟路】shú∥lù【зат.】даңғыл жол. 

【熟能生巧】 shú nénɡ shēnɡ qiǎo 

шеберлікке тәжірибе арқылы ие болу  . 

【熟年】shú∥nián【зат.】өнімді жыл . 

【熟漆】shú∥qī【зат.】табиғи лактың 

бір түрі . 

【熟人】shú∥rén(～儿)【зат.】таныс 

адам  

【熟稔】shú∥rěn〈书〉【ет.】жақсы 

білу, үйренген. 

【熟石膏】 shúshíɡāo【 зат.】 сылақ 

гипс . 

【熟石灰】shúshíhuī【зат.】сөнген әк; 

шыланған әк тас. 

【熟识】shú∥shi  【ет.】 我和他很～
ол менің жақсы танысым . 

【 熟 食 】 shú ∥ shí 【 зат. 】  

гастрономиялық дүкен, аспаздық ～店. 

【 熟 视 无 睹 】 shú shì wú dǔ- 

немқұрайды қарау, көзді жұму, білмеу . 

【熟手】shú∥shǒu【зат.】тәжірибелі . 

【熟睡】shúshuì【ет.】қатты ұйықтау . 

【熟思】shú∥sī【ет.】әбден ойлану, 

ой жүгірту . 

【熟烫】 shú∥ tɑnɡ〈口〉【 сын.】
балаусалықты жоғалту . 

【熟铁】shú∥tiě【зат.】пісірген темір . 

【熟土】shú∥tǔ【зат.】жұмсақ жер . 

【熟悉】 shú∥ xī【 ет.】  жағдайды 

жақсы білу ～情况｜мен оны жақсы 

білем我～他. 

【熟习】 shú∥ xí【 ет.】  баспа ісін 

игеру ～业务. 

【 熟 橡 胶 】 shúxiànɡjiāo 【 зат. 】
ысытылған каучук, резеңке . 

【熟语】shú∥yǔ 【зат.】фразеология 

(белгілі тілге тән тұрақты сөздер мен 

идиом сөздер тізбегі). 

 

【熟知】 shú∥zhī【 ет.】жақсы білу, 

таныс болу . 

【熟字】 shú∥ zì【 зат.】 таныс сөз,  

таныс иероглиф . 

 

 

shǔ 

【暑】shǔ ыстық, жаз, шіліңгір: ～天/ 

ыстық күндер｜中（zhònɡ）～/ыстық 

ұру｜寒来～往/ жыл мезгілінің ауысуы 

【 暑 假 】 shǔ ∥ jià 【 зат. 】 жазғы 

демалыс . 

【 暑 期 】 shǔ ∥ qī 【 зат. 】  жазғы 

курстар ～训练班. 

【暑气】shǔqì【зат.】ыстық . 

【暑热】shǔ∥ rè【зат.】жазғы аптап 

ыстықты шыдау қиын ～难耐. 

【暑天】shǔ∥tiān【зат.】 ыстық жыл 

мезгілі . 

【 暑 运 】 shǔ ∥ yùn 【 зат. 】 Жазда 

арнаулы журлгізген транспорт. 

【黍】shǔ   тары . 

【黍子】shǔ∥zi 【зат.】①тары .②
тары дәні . 

【属】 ( 屬 )shǔ ①  металл 金～ . ②

【 зат.】түр.③【ет.】бағыну, бас ию

直～｜басыбайлы болу, меншігі болу 

附～ .④【 ет.】Жеңіс -біздікі!!!胜利

终～我 们 ! ⑤  әскери қызметкердің 

отбасы 军～｜құрбан болған батырлар 

отбасының мүшелері 烈～ .⑥【 ет.】 

түпнұсқасын анықтау 查明 ～实 . ⑦

【 ет. 】  Ағам-ат, інім-

әтеш(жұлдызнама )哥哥～马，弟弟～

鸡. 

【属地】shǔ∥dì【зат.】отарлық иелік . 

【 属 国 】 shǔ ∥ ɡuó 【 зат. 】 вассал 

мемлекеті. 

【属相】 shǔ∥ ·xiɑnɡ〈口〉【 зат.】
туған жылдың мал белгісі . 

【属性】 shǔ∥ xìnɡ【 зат.】 атрибут; 

ерекше белгі (заттың я құбылыстың 

өзінен айырылмайтын бөлінбес 

қасиеті). 

【 属 性 词 】 shǔxìnɡcí 【 зат. 】  сөз 

атрибуты . 

【属于】shǔ∥yú【ет.】 меншігі болу, 
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құрамында болу . 

【属员】shǔ∥yuán【зат.】бағынышты, 

табынышты. 

【署】 1shǔ①【 зат.】  кеденнің бас 

басқармасы 海关总～ .② орналастыру, 

жайластыру,тарату  部～.③орнын баса 

тұру . 

【署】2shǔ【ет.】қол қою 签～ . 

 

【署理】 shǔ∥ lǐ【 ет.】 орнын баса 

тұру . 

【署名】shǔ∥mínɡ【ет.】қол қою . 

蜀 Shǔ①Шу патшалығы .②【 зат.】

Сычуан провинциясы . ③ 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【蜀汉】Shǔ－Hàn【зат.】  Шу-Хань 

патшалығы  . 

【 蜀 锦 】 shǔ ∥ jǐn 【 зат. 】 сычуан 

әшекейлі жібек мата. 

【蜀葵】 shǔ∥ kuì【 зат.】штокроза 

(үлпілдек гүлді, ұзын сабақты сәндік 

ағаш). 

【蜀犬吠日】Shǔ quǎn fèi rì-тартымсыз 

адмдардың жұртқа белгілі заттарға 

таңғалу . 

【 蜀 黍 】 shǔ ∥ shǔ 【 зат. 】 қонақ 

(Қытайда, Маньчжурияда көп өсетін 

тары тұқымдас дән). 

【蜀绣】 shǔ ∥ xiù 【 зат. 】 сычуан 

кестесі . 

【鼠】shǔ【зат.】егеуқұйрық, тышқан . 

【 鼠 辈 】 shǔbèi 【 зат. 】 арамза; 

жексұрын. 

【鼠标】shǔ∥biāo【зат.】 оптикалық 

тышқан光电～. 

【鼠标器】shǔbiāoqì【зат.】тышқан . 

【鼠窜】shǔ∥cuàn【ет.】   бытырап 

қашу; тұра қашу抱头～. 

【鼠肚鸡肠】shǔ dù jī chánɡ-бишара, 

нашар  

【鼠目寸光】 shǔ mù cùn ɡuānɡ- көз 

алдындағыдан басқаны көрмеу. 

【鼠窃狗盗】 shǔ qiè ɡǒu dào  -ұсақ 

ұрлық . 

【鼠窃狗偷】shǔqièɡǒutōu  ұрлық . 

【鼠蹊】shǔ∥xī【зат.】шап . 

【鼠疫】shǔ∥yì【зат.】оба, мәлік . 

【数  】 (數 )shǔ ①【 ет.】  мөлшер, 

сан ～【 сан. 】  目 . ②【 ет. 】  ең 

жақсылардың біреу ～一～二.③кінәлау, 

жазғыру айыптау ～ 说 ｜ айыпты 

көру ～其罪. 

【数 不上】shǔ·bu shànɡ【ет.】елеусіз, 

жарамсыз болу . 

【数 不胜【сан.】 】shǔ bù shènɡ shǔ-

есепсіз, мөлшерсіз, сансыз . 

【数  不着】 shǔ·bu zháo【 ет.】 артта 

қалу , жарамсыз . 

【数 叨】shǔ∥dɑo〈方〉【ет.】кінәлау, 

жазғыру айыптау. 

【数  得上】 shǔ·deshànɡ 【 ет. 】 ең 

жақсылардың қатарында болу . 

【数  得着】 shǔ·de zháo 【 ет. 】 ең 

жақсылардың қатарында болу. 

【 数  典 忘 祖 】 shǔ diǎ wànɡ zǔ- 

туыстықты білмеу, ұмыту . 

 

【数  伏】shǔ∥fú【ет.】жазғы аптап 

күндерін санау  

【数  九】 shǔ∥ jiǔ【 ет.】қыстың ең 

суық уақыты . 

【 数  来 宝 】 shǔláibǎo 【 зат. 】 

шулайбао- тақпақтың  түрі . 

【数落】 shǔ∥ luo〈口〉【 ет.】①

кінәлау, жазғыру айыптау.②көкезулену; 

көп сөйлеу; мылжыңдау. 

【数米而炊】shǔ mǐ ér chuī-ұсақшыл, 

есептескіш . 

【数秒】shǔ∥miǎo【ет.】секунд. 

【数说】 shǔ∥shuō【ет.】① атап өту, 

санап шығу .②жақтырмау,  айыптау. 

Кінәлау, жазғыру . 

【数一数  二】 shǔ yī shǔ èr – ең 

жақсылардың біреуі,  айрықша, әдеттен 

тыс,  бірегей . 

【薯】(藷)shǔ батат; тәтті картоп. 

【 薯 莨 】 shǔ ∥ liánɡ 【 зат. 】 

Диоскорея- шөп өсімдігінің түрі . 

【薯莨绸】shǔliánɡchóu【зат.】каочоу- 

жібек мата түрлерінің бірі . 

【薯蓣】shǔ∥yù【зат.】қытай ямсы . 

 

【曙】shǔ  таң сәрісі～光. 

【曙光】 shǔ∥ɡuānɡ 【 зат.】①  таң 

сәрісі .②жеңіс таңы 胜利的～. 

【曙色】shǔ∥sè【зат.】  таң ату; таң 

сәрі. 

【癙】shǔ〈书〉 қайғы қасірет басқан, 

азап шеккен ,  күйіну, уайымдау ～忧. 

 

 

shù 

【术】(術)shù ① көркемөнер, бейнелеу 

өнері 美 ～ ｜ соғыс өнері 武 ～ ｜

дәрігерлік еті өнері 医 ～ ｜
терминология (ғылымның, техниканың, 

өнердің тарауларында қолданылатын 

терминдердің жиынтығы) ～ 语 ｜

білімсіз, надан 不学无～.② соғыс өнері 

战～｜түсініксіз тәсіл 权～ .③（Shù）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【术科】shù∥kē【зат.】пән, сабақ . 

【术士】 shù∥ shì〈书〉【 зат.】① 

балшы балгер . ②  конфуцийшілдік 

ғалым . 

【术语】shù∥yǔ【зат.】терминология 

(ғылымның, техниканың, өнердің 

тарауларында қолданылатын 

терминдердің жиынтығы). 

【戍】shù① гарнизон қызметін атқару 

卫～｜шекараны қорғау ～边.②（Shù）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【戍边】 shù∥biān【ет.】  шекараны 

қорғау . 

【戍守】shù∥shǒu【ет.】  шекараны 

қорғау ～边疆. 

【束】 shù ①【ет.】   белбеу байлау

腰～皮带.②【мөл.】  бір шоқ гүл 一～

鲜花  .③  шоқ сәуле 光～｜электрон 

шоғы 电子～ . ④  еріксіз, жасанды, 

дүрдараз 拘～｜бөгелмелі; кедергілі～

手～脚 . ⑤ (Shù) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【束缚】shù∥fù【ет.】  кедергі болу～

手脚 . 

【束身】 shù∥ shēn 〈书〉【 ет.】①

абыройын сақтау ～ 自 爱 . ②  өзін 

байлау ～请罪. 

【束手】shù∥shǒu【ет.】қарсылықсыз 

берілу～就擒｜қолын суға малу, әлсіз 

болу ～无策. 

【束手待毙】 shù shǒu dài bì- қолды 

қусырып өлім жазасын күту . 

【 束 手 就 擒 】 shù shǒu jiù qín  

қарсылықсыз берілу. 

【 束 手 束 脚 】 shù shǒu shù jiǎo-

батылсыз, жігерсіз , жалтақ . 

【束手无策】 shù shǒu wú cè-әлсіз , 

бишара болу , қолын суға малу. 

【束脩】shù∥xiū〈书〉【зат.】ұстазға 

сыйақы беру . 

【束之高阁】shù zhī ɡāo ɡé  - кейінге 

қалдырып созу. 

【束装】shù∥zhuānɡ 〈书〉【ет.】жол 

алдынан буынып-түйіну～就道. 

【述】 shù ауызша баяндау 口～｜

мазмұнын тағыда айтып беру 重～一

遍｜қысқаша айту 略～经过 . 

【述而不作】 shù ér bù zuò- мен 

жеткізем,  ойдан шығарып алған 

жоқпын (Конфуций өзі туралы ). 

【述怀】 shù∥ huái【 ет.】  өз ойын 

айту . 

【述评】shù∥pínɡ①【ет.】 қысқаша 

шолу, шолу . 

【述说】 shù∥ shuō【 ет.】  өмірдің 

додасы н айту ～身世. 

【述职】shù∥zhí 【ет.】  елші өз еліне 

оралды, үкіметке есеп беру үшін 大使

回国～. 

【沭】Shù 沭河  Шухэ өзені-Шандүн 

провинциясында орналасқан . 

【树】(樹) shù ①【зат.】  тал; үйеңкі

柳～｜ағаш 一棵～.② ауыр және ұзақ 

жылдар бойы тәрбие беру 十年～木，

百年～人.③【ет.】құру,орнату 建～｜

айрықша бағытты құру 独～一帜  .④

(Shù)【зат.】 фамилия . 

【树碑立传】 shù bēi lì zhuàn  - 

ескерткіш орнату және өмірбаянын 

жазу . 

【树丛】 shù ∥ cónɡ 【 зат. 】 қалың 

орман . 

【树大招风】shù dà zhāo fēnɡ атақты 

тұлғаны сынға алу. 
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【树倒猢狲散】 shù dǎo húsūn sàn- 

басшы болмаса, барлығы да қышап 

кетеді . 

【树敌】shù∥dí【ет.】өзіне дұшпан 

тауып алу . 

【树墩】 shùdūn【 зат.】 томар; түбір 

(кесілген ағаштың түбірі). 

【树干】shù∥ɡàn【зат.】ағаштың діңі. 

【树挂】shù∥ɡuà【зат.】қатқақ; қырау. 

【树冠】 shù∥ ɡuān【 зат.】 ағаштың 

ұшар басы. 

【树行子】 shùhànɡ·zi 【 зат. 】 ағаш 

қатары, аллея . 

【树胶】 shù ∥ jiāo 【 зат. 】 каучук; 

көксағыз (оңтүстікте өсетін кейбір 

өсімдіктердің шырынынан резіңке 

бұйым жасау үшін сығып алынатын 

қарамай түстес сұйық зат). 

【树懒】shù∥lǎn【зат.】жалқау . 

【树篱】shù∥lí【зат.】бұта қоршамы, 

дуал . 

【树立】 shù ∥ lì 【 ет. 】  стандарт 

бойынша жасау, стандарт беру ～榜样 . 

【 树 凉 儿 】 shùliánɡr 【 зат. 】
ағаштардың панасында, ағаштың 

көлеңкесі. 

【树林】shù∥lín【зат.】орман . 

【树龄】shù∥línɡ【зат.】ағаштардың  

асы. 

【树苗】 shù∥miáo 【 зат.】   екпе 

көшет; сеппе көшет (қолдан өсірген 

өсімдік). 

【树木】shù∥mù【зат.】 ағаштар . 

【树梢】 shù∥ shāo(～儿 )【 зат.】
ағаштың жоғарғы ұшы. 

【树身】 shù∥ shēn【 зат.】 ағаштың 

діңі. 

【 树 阴 】 shù ∥ yīn ағаштардың 

панасында. 

【树阴凉儿】 shùyīnliánɡr - ағаштың 

көлеңкесі. 

【树荫】 shù ∥ yīn( ～儿 ) 【 зат. 】
ағаштардың панасында. 

【树荫 凉儿 】 shùyīnliánɡr 【 зат. 】
ағаштардың панасында, ағаштың 

көлеңкесі. 

【树葬】shù∥zànɡ【ет.】жерге көму; 

жерлеу. 

【树脂】shù∥zhī【зат.】шайыр. 

【树种】shù∥zhǒnɡ 【зат.】①қылқан 

жапырақты түрі 针 叶 ～ ｜ жалпақ 

жапырақ түрі 阔叶～ .②  ағаш дәнін 

жинау 采集～. 

【树桩】 shù∥ zhuānɡ 【 зат.】 томар; 

түбір (кесілген ағаштың түбірі). 

【竖】 1( 竪、豎 )shù ①【 сын. 】 

вертикальды шахта ～ 井 ｜ арфа 

(ұзынша үшкілденіп жасалған 

саусақпен тартатын ішекті музыка 

аспабының бірі)～琴 .②【 сын.】 тік 

сызық жүргізу 画一条～线 .③【ет.】
жерге перпендикуляр болу. 

【竖】2(竪、豎)shù〈书〉жасөспірім, 

бозбала ～子. 

【竖立】shù∥lì【ет.】орнату . 

【竖琴】shù∥qín【зат.】арфа (ұзынша 

үшкілденіп жасалған саусақпен 

тартатын ішекті музыка аспабының 

бірі). 

【竖蜻蜓】 shù qīnɡtínɡ〈方〉 қолға 

тіреніп тұру. 

【竖子】shù∥zǐ〈书〉【зат.】①бала-

даяшы .②  ессіз, зейінсіз . 

鉥 shù〈书〉ұзын ине . 

【恕】 shù ①  ақкөңіл; кең пейілді; 

қайырымды, адалдық 忠 ～ ｜
кешірімділік, ақкөңілділік; кең 

пейілділік ～ 道 . ②  кешірім жасау 

宽～｜кешіру 饶～｜кінәні кешіру ～

罪 .③【 ет.】   кешіріңіз, бірак мен 

онымен келісе алмаймын !～难从命. 

【恕罪】shù∥zuì【ет.】кешірім сурау

来 晚 了 ， 请 大 家 ～  Менің кеш 

келгеніме кешіріңіз!. 

【庶】1shù ① іс қағаздарын жүргізу ～

务｜бай және елді жер 富～.②〈书〉

қарапайым халық ～ 民 . ③ （ Shù ）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【庶】2 еріксіз әйелден бала туу～出. 

【庶】3shù〈书〉【үс.】 тек солай ғана 

жаңсақтық жасаудан құтылуға 

болады～免误会｜ солай ғана қателік 

жасаудан құтылуға болады ～不致误. 

【 庶 出 】 shù ∥ chū 【 ет. 】 еріксіз 

әйелден бала туу . 

【庶几】 shù∥ jī〈书〉【 үс.】 үміт 

күттіру. 

【庶民】 shù ∥ mín 〈书〉【 зат. 】
қарапайым халық. 

【庶母】shù∥mǔ 【зат.】әкенің ерксіз 

әйелі . 

【庶人】 shù ∥ rén 〈书〉【 зат. 】
қарапайым халық . 

【 庶 务 】 shù ∥ wù 【 зат. 】 ① 

шаруашылық .②шаруашылық істерінің 

қызметшісі . 

【庶子】shù∥zǐ【зат.】еріксіз әйелден 

бала туу . 

【裋】 shù ［裋褐］ (shùhè) 〈书〉

【зат.】шекпен . 

【腧穴】 shù∥ xué【 зат.】  инемен 

емдегенде активті орын . 

【数 】(數)shù ①(～儿)【зат.】 халық 

саны 人～｜жылдағы күндердің саны 

岁～｜рет саны 次～｜сансыз көп ～以

万计◇жағдайды түсіну 心中有～ .②

【зат.】 есеп, сан.③【зат.】род түрінде, 

жекеше, көпше түрінде, септеу түрінде.

④【 зат.】 жазмыш; пешене; тағдыр; 

талай.⑤【сан.】  бірнеше сағат ～小时. 

【 数  表 】 shù ∥ biǎo 【 зат. 】
математикалық кесте . 

【数 词】shù∥cí【зат.】сан есім . 

【数  额】 shù’é 【 зат. 】  мөлшерін 

арттыру 超出～. 

【 数 据 】 shù ∥ jù 【 зат. 】 цифрлы 

мәліметтер, параметр . 

【数据库】 shùjùkù【 зат.】  деректер 

жинақтамасы; деректер қоры (көпшілік 

пайдалана алатындай жерде 

шоғырландырылған ақпарат 

жиынтығы). 

【数控】shù∥kònɡ【сын.】цифрлық 

басқару . 

【 数 理 逻 辑 】 shùlǐ-luó·ji - 

математикалық логика. 

【 数 量 】 shù ∥ liànɡ 【 зат. 】 сан, 

мөлшер . 

【数量词】shùliànɡcí【зат.】сан есім . 

【数量级】 shùliànɡjí【зат.】шаманың 

реті . 

【 数 列 】 shù ∥ liè 【 зат. 】 санның 

реттілігі . 

【数论】shù∥lùn【зат.】сан теориясы . 

【数码】 shù∥mǎ(～儿 )【 зат.】 сан, 

цифр, мөлшер . 

【数码港】shùmǎɡǎnɡ〈方〉 【зат.】
цифроград дүкені . 

【数码相机】 shùmǎxiànɡjī цифрлық 

фотоаппарат . 

【数目】 shù∥mù【 зат.】жиынтық, 

қосынды . 

【数目字】shùmùzì【зат.】цифр . 

【数位】 shù∥ wèi 【 зат.】 цифрлы 

разряд . 

【数学】shù∥xué【зат.】математика . 

【 数 值 】 shù ∥ zhí 【 зат. 】 САН 

мағынасы . 

【数 制】shù∥zhì【зат.】жүйе . 

【数轴】shù∥zhóu【зат.】сандық осі . 

【数珠】shù∥zhū(～儿)【зат.】таспиқ. 

【数字】 shù∥ zì 【 зат.】①бірнеше 

иероглиф; біреше сөз. ② цифр. ③ 

цифрлар, мөлшер, сан . 

【数字电话】shùzì diànhuà – цифрлы 

телефон . 

【数字电视】 shùzì diànshì – сандық 

(цифрлы) теледидар . 

【数字化】shùzìhuà【ет.】цифрлау . 

【数字控制】shùzì kònɡzhì -  сандық, 

цифрлік басқару . 

【数字视频光盘】shùzì shìpín ɡuānɡpán 

цифрлік видеодиск . 

【数字通信】 shùzì tōnɡxìn- сандық 

байланыс, цифрлік коммуникация . 

【数字相机】 shùzì xiànɡjī- цифрлі 

фотоаппарат . 

【 数 字 信 号 】 shùzì xìnhào-сандық 

сигнал . 

【数字音频光盘】shùzì yīnpín ɡuānɡpán 

цифрлі аудиодиск . 

【数罪并罚】shù zuì bìnɡ fá- бірнеше 

қылмыс жасағаны үшін жаза беру . 

【 墅 】 shù саяжай, вилла,  қала 

сыртындағы үй . 
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【漱】   shù 【 ет. 】  ауыз тазарту, 

шаю ～口 . 

【澍】  shù〈书〉澍雨 нұрлы жаңбыр; 

берекелі жаңбыр. 

 

shuā 

【刷】 -1  shuā ①мәсуек, тіс щетка 

牙～｜ қылшақ 板～ .②【 ет.】  тіс 

тазалау ～牙｜ етік қылшағы ～鞋｜

қазанды тазалау үшін қылшақ ～锅 .③

【ет.】тазалау. . 

【 刷 】 -2( 唰 ) shuā 【 ел. 】 лингв. 

дыбыстық еліктеуіш сөздер. 

【刷卡】shuā∥kǎ 【ет.】   кредиттік 

картамен төлеу . 

【刷拉】shuā∥lā  【ел.】 дыбыстық 

еліктеуіш сөздер.. 

【刷洗】 shuā∥xǐ【 ет.】  қазан мен 

табаны жарқыратып тазалау ～锅碗. 

【刷新】 shuā∥ xīn【 ет.】 жаңалау, 

жаңарту . 

【刷子】shuā∥zi【зат.】 етік  қылшақ 

鞋～.  

 

shuǎ 

【耍】 shuǎ ①〈方〉【 ет.】  балалар 

аулада ойнап келсін 让孩子到院子里～

去  ②【 ет.】  қылышпен жонглрелік 

ету ～刀｜трюктер орындау～把戏.③

【ет.】 жазусымақпен шұғылдану ～笔

杆｜еркелік істеу; кежірлену～脾气｜

маңғазсыну; маңыздану～威风｜мінез 

көрсету ～态度.④【ет.】 әзілдесу ～人.

⑤ (Shuǎ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 耍 把 戏 】 shuǎ bǎxì ① трюктер 

орындау. ② 〈 方 〉 алаяқтық жасау; 

алдау; қиянат жасау; отырғызып кету. 

【 耍 笔 杆 】 shuǎ bǐɡǎn( ～ 儿 ) 

жазулармен айналысатын адам 光会～

的人，碰到实际问题往往束手无策
керексіз немесе іске алғысыз 

жазулармен айналысатын адам, 

жасалған істе әлсіз. 

【 耍 骨 头 】 shuǎ ɡǔ·tou 〈 方 〉 ①

күлдіргі түрде айту. ② мысқылдау, 

сықақтау . 

【耍横】 shuǎ∥ hènɡ〈方〉【 ет.】 

дөрекі болу . 

【 耍 猴 儿 】 shuǎ ∥ hóur 【 ет. 】 

үйретілген маймылмен фокустар 

көрсету . 

【耍花腔】 shuǎ huāqiānɡ - бас қатыру . 

【耍花招】 shuǎ huāzhāo( ～儿 ) ①

ақылдымсу; данасыну.②айла іздеу. 

【耍滑】 shuǎ∥huá【ет.】айла табу; 

қулану; қулық қылу. 

【耍滑头】 shuǎhuátóu алдау; арбау; 

арамдық жасау; қулық істеу. 

【耍奸】 shuǎ ∥ jiān 【 ет. 】 қастық 

ойлау , қулық істеу. 

【耍赖】 shuǎ∥ lài【ет.】арсыздыққа 

салыну; бетпақтану, бұзықтық жасау . 

【耍流氓】 shuǎ liúmánɡ - бассыздық 

істеу; бұзақылық жасау. 

【耍闹】 shuǎ ∥ nào 【 ет. 】 алдану; 

ермек ету, көңіл көтер. 

【耍弄】shuǎ∥nònɡ 【ет.】① трюкты 

орындау ～ 花 招 . ② ～ 人  адаммен 

әзілдесу . 

【耍贫嘴】shuǎ pínzuǐ -  жалықтыру; 

қыңқылдау; мазаны алу. 

【耍钱】 shuǎ∥ qián 〈方〉【 ет. 】
құмарта ойнау. 

【耍人】shuǎ∥rén【ет.】әзілдесу . 

【 耍 手 艺 】 shuǎ shǒuyì – қолөнер 

кәсібімен айналысу . 

【 耍 无 赖 】 shuǎ wúlài арсыздыққа 

салыну; бетпақтану, бұзықтық жасау . 

【耍笑】shuǎ∥xiào【ет.】①күлу .②
ойнап айту, мазақ қылу . 

【耍心眼儿】shuǎ xīnyǎnr  ептілік ету; 

тәсіл қылу 

【 耍 嘴 皮 子 】 shuǎ zuǐpí·zi ① ауыз 

жаппас; көк ауыз; мылжың; сөз құмар.       

②әзілдеу; қалжыңдау. 

 

shuà 

【刷】shuà〈方〉【ет.】таңдай, іріктеу . 

【刷白】shuà∥bái〈方〉【сын.】  把

墙～қабырғаны ағарту . 

 

shuāi 

【衰】shuāi  өркендеу және құлдырау  

盛～｜қартайған және дәрменсіз 年老

力～｜жел басылып қалды 风势渐～. 

【衰败】shuā∥ibài【ет.】солу, әлсіреу , 

тозу  

【衰惫】 shuāi∥ bèi〈书〉【 сын.】
шаршау . 

【衰变】shuāi∥biàn【ет.】ыдырау . 

【衰减】shuāi∥jiǎn【ет.】басылу; өшу; 

сөну; тоқталу. 

【衰竭】 shuāi∥ jié【 ет.】  жүректің 

нашарлығы 心 力 ～ ｜ мүшелердің 

әлсіздігі 器官～. 

【衰老】shuāi∥ lǎo【сын.】  қартаю, 

кеудіреу . 

【衰落】shuāi∥luò 【ет.】отбасының 

ойраны шықты家道～. 

【衰迈】 shuāi∥mài〈书〉【 сын.】 

қартаю年纪～. 

【 衰 弱 】 shuāi ∥ ruò 【 сын. 】 ① 

ағзаның әлсіреуі 身 体 ～ ｜ жүйке 

бұзылу; жүйкесі жұқару (тамырлардың, 

жүйкелердің бұзылуы, оның белгілері 

әлсіздену, сәл нәрсеге ашулану, бас ауру)

神经～｜жүрек жетімсіздігі 心脏～.② 

әлсіреу , нашарлау . 

【衰替】shuāi∥ tì〈书〉【ет.】  әдет-

ғұрыптың әлсіреуі 世风～. 

【衰颓】shuāi∥tuí【сын.】торыққан; 

түңілген; үміті үзілген. 

【衰退】 shuāi∥ tuì 【 ет.】①  естің 

әлсіздігі 记忆力～ . ② экономикалық 

құлдырау经济～. 

【衰亡】shuāi∥wánɡ【ет.】  жойылу, 

өлу . 

【衰微】 shuā∥wēi 〈书〉【 сын.】 

мемлекет күшінің құлдырауы 国力～｜

материалдық жағдайдың құлдырауы 家

道～. 

【衰萎】shuāi∥wěi【ет.】солу; сеңу . 

【衰歇】 shuāi ∥ xiē 〈书〉【 ет. 】
тіршілікті тоқтату , жоғалып кету . 

【衰朽】shuāi∥xiǔ〈书〉【сын.】алжу; 

кеудіреу; қартаю. 

【摔】 (① )shuāi【 ет.】①  құлау, 

төңкерілу ～跤｜тоңқалаң асып ұшып 

түсу～了一个跟头.②Көп ұзамай жерге 

құлап түсті：敌机冒着黑烟～下来 .: 

қарсыластың ұшағы қара түтінді қағып 

кеттіКөп ұзамай жерге құлап түсті③

сындыру; уату; ұсақтау. ④ лақтырып 

жіберу, тастау. ⑤ қағып сілку, желпу, 

қағу . 

【摔打】 shuāi∥ dǎ【 ет.】①  қағып 

сілку, желпу, қағу  .②шыдамды ету, 

шынығу . 

【摔跟头】 shuāi ɡēn·tou құлап кету; 

құлау; түсу, аунап түсу  

【摔跤】 shuāi∥ jiāo 【 ет.】① құлап 

кету; құлау.② күресу, күрес . 

【摔耙子】shuā pá·zi істеген жұмысты 

тастау . 

shuǎi 

【甩】shuǎi 【ет.】① бұлғау, сермеу:  

қол бұлғау ～胳膊｜袖子一～就走了

/жеңін сермеп тастап  кетіп қалды②

лақтыру, тастау:  ～手榴弹 / граната 

лақтыру.③бас тарту; қабыл алмау; қою; 

тастау; істемейтін болу. 

【 甩 包 袱 】 shuǎi bāo·fu  қалдыру, 

тастап кету . 

【甩货】 shuǎi∥ huò【 ет.】 арзанқол 

тауар; төменқол тауар 

【甩客】shuǎi∥kè【ет.】жолаушыдан 

бас тарту . 

【 甩 脸 子 】 shuǎi liǎn·zi 〈 方 〉
наразылық білдіру. 

【甩卖】 shuǎimài【 ет.】  мерзімдік 

сату / 紧急～/ шұғыл саудалау, жаппай 

сату. 

【甩腔】 shuǎi∥qiānɡ【 ет.】 асығыс; 

жедел, маңызды, ерекше, төтенше . 

【甩手】 shuǎi∥ shǒu 【 ет.】① бас 

тарту; қабыл алмау; қою; тастау. ②
қалдыру, қою, тастау . 

【 甩 手 掌 柜 】 shuǎishǒu zhǎnɡɡuì-  

өзінен жауапкершілікті алу . 

【甩站】shuǎi∥zhàn【ет.】аялдамадан 

өтіп кету . 

 

shuài 

【帅】1(帥)shuài①маршал (генералдан 

жоғары әскери атақ), бас қолбасшы  
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元 ～ ｜ қолбасшы 将～ ｜ қолбасшы 

жалауы ～ 旗  . ② (Shuài) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【帅】2(帥)shuài【сын.】   толымды; 

тұлғалы, белгілі, көрнекті . 

【 帅 才 】 shuàicái 【 зат. 】 Жалпы 

жағдайды басқару талантты бар адам

【率】1shuài ①【ет.】басқару, бастау .

②〈书〉туа біткен қасиеті ～性｜бар 

ниетімен берілу ～意.③(Shuài)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【率】2shuài ①жеңіл ойлы; жеңілтек, 

шалағай 轻～｜бейберекет; бойкүйез, 

икемсіз , аңғырт 草～.②ақ көңіл; әділ; 

тура сөзді; турашыл直～｜адал坦～.③

〈书〉【үс.】бәлкім; мүмкін; ықтимал.

④басшы болу. 

 

【 率 尔 】 shuài’ěr 〈 书 〉【 үс. 】 

ойламастан соғысқа кіру ～应战. 

【率领】 shuài∥ lǐnɡ【 ет.】 әскерді 

басқару ～队伍. 

【率然】 shuài∥ rán 〈书〉【 үс.】
ойланбай, асығыс , кенеттен . 

【率先】shuài∥xiān【үс.】 көтеріліске 

шығу ～发难｜көзқарас айту ～表态. 

【率性】 shuài∥ xìnɡ ①【 үс.】 туа 

біткен қасиет . ② 【 сын. 】 абайсыз 

қылық～行事 . 

【率由旧章】shuài yóu jiù zhānɡ一 ескі  

заңдарын қолдану . 

【率真】 shuài∥zhēn【сын.】  мінезі 

адал, ақкөңіл, шын 为人～. 

【率直】shuài∥zhí【сын.】ашықтан-

ашық айтқанда 说话～｜тура тәсіл ～

的态度. 

【 蟀 】 shuài қара шегіртке; 

шырылдауық 

 

shuān 

【闩】 ( 閂、 )shuān ①【 зат. 】

есіктің ысырмасы 门～｜ысырмасын 

салу 上 了 ～ . ② 【 ет. 】  есікті  

ысырмамен бекітіп қою 把门～上｜.③

(Shuān) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【拴】 shuān 【 ет.】   атты ағашқа 

байлап қою 把马～在树上.. 

【栓】shuān ①гидрант (көшеге, өртке 

су себу үшін қолданылатын су краны消

火 ～ . ② 【 зат. 】 бекітпе (зеңбірек, 

мылтық және машина механизмінің 

бекітуші тетігі).③(瓶)тығын . 

【 栓 剂 】 shuān ∥ jì 【 зат. 】 білте, 

суппозиторий . 

【栓皮】shuān∥pí【зат.】тоз; тығын. 

【栓皮栎】shuān∥pílì【зат.】пробка 

емені. 

【 栓 塞 】 shuān ∥ sè 【 ет. 】 көк 

тамырлардың бітеліп қалуы.  

 

shuàn 

【涮】shuàn 【ет.】① тазалап жуу 洗

洗～～｜ қол шайдыру ～～手 . ② 

бөтелке шаю ～一下瓶子 .③ қой етін 

сәл қайнату ～羊肉 . ④〈方〉 сен 

менімен әзілдеме你别～我啦. 

【 涮 锅 子 】 shuànɡɡuō·zi- қазан 

қайнатылған қой еті . 

 

shuānɡ 

【双】 (雙 ) shuānɡ ①【 сын.】 қос 

қанат ～翅｜екі қолы ～手 .②【мөл.】  

бір жұп етік 一～鞋｜екі қол 一～手｜

бір пар шұлықты сатып алу 买～袜子.

③【сын.】 жұп сан ～【сан.】 ｜жұп 

сандар ～ 号 . ④  қос материалдан, 

үлкен ～料｜екі, қос порция ～份 .⑤

(Shuānɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【双棒儿】shuānɡbànɡr〈方〉【зат.】
егіз . 

【双胞胎】shuānɡbāotāi【зат.】егіздер . 

【双边】 shuānɡbiān 【 сын. 】  екі 

жақты келіс сөз ～会谈｜ екі жақты 

шарт～条约｜екі жақты сауда ～贸易. 

【双宾语】 shuānɡbīnyǔ【 зат.】  қос 

толықтауыш . 

【双重】shuānɡ∥chónɡ【сын.】  қос 

басшылық ～领导｜қос тапсырма ～任

务. 

【双重国籍】shuānɡchónɡ ɡuójí  - қос 

азаматтық . 

【 双 重 人 格 】 shuānɡchónɡ rénɡé  

тұлғаның екі жүзді болуы.  

【 双 唇 音 】 shuānɡchúnyīn 【 зат. 】
билабиал (қос еріндік )дыбыс. 

【双打】shuānɡ∥dǎ【зат.】жұптанып 

ойнау; қосарланып ойнау. 

【双方】 shuānɡ∥ fānɡ【 зат.】 еркек 

пен әйелдер 男 女 ～ ｜ екі келісуші 

жақтар缔约国～｜екі жақты әрекет ～

行为. 

【双杠】 shuānɡ∥ɡànɡ【 зат.】①қос 

брус (астында тірегі бар қатар 

орнатылған жарыспалы екі ағаш 

гимнастика аспабы). ② қос бруспен 

жаттығу . 

【双钩】shuānɡ∥ɡōu【зат.】қос сұлба . 

【双关】 shuānɡ∥ɡuān①【 зат.】әрі-

сәрі; екі ұшты; мәнсіз. 

【双管齐下】 shuānɡɡuǎn qí xià- бір 

уақытта екі істі жасау . 

【双规】 shuānɡ∥ ɡuī【 ет.】 Тартіп 

тексеру тарауларынын басшісы 

кадырларға қарата колданнатін тексеру 

әрекеті. 

【 双 轨 】 shuānɡ ∥ ɡuǐ 【 зат. 】 екі 

қатарлы. 

【双轨制】 shuānɡɡuǐzhì【 зат.】 екі 

вариациялық жүйе  

【 双 簧 】 shuānɡ ∥ huánɡ 【 зат. 】 

шуанхуан- екі әртістердің ойын көрсету: 

біреу қол бұлғап сөйлесе. Екіншісі 

оның айтканын ән етіп айтады . 

【双簧管】 shuānɡhuánɡɡuǎn【 зат.】
гобой (ауызбен үрлеп тартылатын 

музыкалық аспаптың бір түрі). 

【双肩挑】shuānɡ jiān tiāo бір бөлімде 

екі турлы жумысды бір адам атқарады. 

【双键】 shuānɡ ∥ jiàn 【 зат. 】 қос 

байланыс . 

【双料】shuānɡ∥liào  (～儿)【сын.】 

нағыз ақымак ～的傻瓜. 

【双栖】shuānɡ∥qī【ет.】айырылмас 

құс . 

【双抢】 shuānɡqiǎnɡ【 ет.】 екпінмен 

егін жинау . 

【 双 壳 类 】 shuānɡqiàolèi 【 зат. 】  

жарма ұлу (жұмсақ денелі омыртқасыз 

сауытты жәндік. 

【双亲】shuānɡ∥qīn【зат.】ата-ана . 

【双全】shuānɡ∥quán 【ет.】 ата-ана 

сау父母～. 

【 双 人 舞 】 shuānɡrénwǔ 【 зат. 】
екеулеп билеу , па-де-де . 

【双身子】shuānɡshēn·zi〈口〉【зат.】
жүкті әйел . 

【双生】 shuānɡ ∥ shēnɡ 【 сын. 】
егіздер . 

【 双 声 】 shuānɡ ∥ shēnɡ 【 зат. 】
аллитерация (өлеңде, көркем әдеби 

шығармаларында бірыңғай 

дыбыстардың қайталанып қиысуы). 

【双输】 shuānɡ∥ shū【ет.】Еке жак 

шығынға ұшырайды. 

【双【сан.】  】 shuānɡ∥ shù【 зат.】
жұп сан . 

【双双】shuānɡ∥shuānɡ【үс.】екеу-

екеу; жұп-жұбымен; қос-қостап. 

【双糖】shuānɡ∥tánɡ【зат.】диозид . 

【双喜】 shuānɡ∥ xǐ【 зат. 】  үйде 

болған қос қуаныш ～临门. 

【双响】shuānɡ∥xiǎnɡ(～儿)【зат.】
фейерверктің қос жарылысы . 

【双向】  shuānɡ∥xiànɡ【сын.】  екі 

жақты сауда ～ 贸 易 ｜ екі жақты 

таңдау ～选择. 

【双薪】 shuānɡ∥ xīn【 зат.】  жыл 

соңында берілетін екі есе төлем 年终

发～. 

【双星】shuānɡ∥xīnɡ 【зат.】①қос 

жұлдыз . ② шуансиң- жұбайлар 

шоқжұлдызы . 

【 双 休 日 】 shuānɡxiūrì 【 зат. 】 екі 

демалыс күндері- сенбі мен жексенбі . 

【双学位】shuānɡxuéwèi【зат.】екінші 

ғылыми дәреже . 

【双眼皮】shuānɡyǎnpí(～儿)【зат.】
қос қабақ . 

【双赢】 shuānɡ∥ yínɡ【 ет.】 өзара 

тапқан олжа. 

【双鱼座】shuānɡyúzuò【зат.】 балық 

шоқжұлдызы . 

【双语】 shuānɡ∥yǔ【 зат.】екі тілді 
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сөздік～词典. 

【双月刊】 shuānɡyuèkān【 зат.】айда 

екі рет шығарылатын . 

【双职工】shuānɡzhíɡōnɡ【зат.】ерлі-

зайыпты жұбайлардың екеуі де жұмыс 

істейді . 

【双子座】shuānɡzǐzuò【зат.】Егіздер 

шоқжұлдызы ; Зауза 

【泷】(瀧)Shuānɡ ①Шуаңшуй өзені –

Хунань мен Гуандун провинциясында 

орналасқан . ② 泷 冈 (Shuānɡɡānɡ) 

Шуаңгаң тауы- Цзянси 

провинциясында орналасқан .. 

【霜】shuānɡ ①【зат.】 қырау .② қант 

құну【柿】～｜ тұз кұну 盐～ .③ ақ 

самай～鬓(两鬓的白发). 

【霜晨】shuānɡ∥chén【зат.】қырау . 

【霜冻】shuānɡ∥dònɡ【зат.】қатқақ; 

суық. 

【霜害】shuānɡ∥hài【зат.】ұшып өлу; 

үсу; үсіп кету. 

【 霜 降 】 shuānɡ ∥ jiànɡ 【 зат. 】
қыраудың түсуі -  

【霜期】shuānɡ∥qī【зат.】аяз мезгілі . 

【霜天】 shuānɡ∥ tiān【 зат.】салқын 

күн, суық күн . 

【霜灾】 shuānɡ∥ zāi【 зат.】 аяздың 

қауіптілігі . 

【孀】shuānɡ жесір әйел; тұл әйел; тұл 

жесір 孤～｜жесір қалу; тұл қалу～

居｜жесір әйел; тұл әйел; тұл жесір

遗～. 

【孀妇】shuānɡ∥fù〈书〉【зат.】жесір 

әйел; тұл әйел; тұл жесір. 

【孀居】shuānɡj∥ū〈书〉【ет.】  көп 

жыл тұл қалу ～多年. 

【骦】(驦)shuānɡ  жақсы ат  

【鹴】(鸘)shuānɡ жабайы қаз . 

 

shuǎnɡ 

【爽】-1shuǎnɡ ① көңілі ақ және көз 

жайнаған 神清目～｜алтын күз 秋高

气～ .②  тура, шын, ашық 豪～｜ ақ 

көңіл; ақжүрек; ақпейілді, шын 直～.③

【сын.】науқастану; сырқаттану 身体

不～. 

【爽】 -2shuǎnɡ шартты бұзу, сенімін 

босқа жіберу～约｜кемшіліксіз; қатесіз; 

мүлтіксіз, толығымен 毫厘不～. 

【爽口】shuǎnɡ∥kǒu【сын.】   дәмі 

ұнамды. 

【爽快】 shuǎnɡ∥ ·kuɑi 【 сын.】①
жайдары; көңілді, ұнамды , жағымды.

②他是个～人.Ол турашыл адам  

【爽朗】 shuǎnɡ∥ lǎnɡ 【 сын.】① 

ашық; жалтыр; жарық, жақсы . ② 

сыңғырлаған күлкі ～的笑声. 

【爽利】 shuǎnɡ∥ lì【 сын.】  істеген 

жұмысында шапшаң 办事～｜ебдейлі  

әрекет 【ет.】作～. 

【爽目】 shuǎnɡ∥mù【 сын.】  көзге 

ұнамды . 

【爽气】shuǎnɡ∥qì ①〈书〉【зат.】
батылдық; ерлік; жүректілік; нарлық, 

адал көңілдік; ақ көңілдік; әділ;. ②

〈方〉【сын.】балаусалық; балғындық, 

салқын леп. 

【爽然】 shuǎnɡ∥ rán〈书〉【 сын.】 

әлсіз, бишара болып қалу ～若失. 

【爽身粉】shuǎnɡshēnfěn 【зат.】тальк 

(медицинада және техникада 

қолданылатын ақ минерал ұлпасы). 

【爽声】shuǎnɡ∥shēnɡ【үс.】сергек 

дауыс . 

【爽心】 shuǎnɡ∥ xīn【 сын.】 көңіл 

көтеру. 

【爽性】 shuǎnɡ∥xìnɡ【үс.】 әшейін 

ғана; жайдан-жай; кәдімгідей; 

қараптан-қарап. 

【爽约】shuǎnɡ∥yuē【ет.】уәдесінде 

тұрмау. 

【 爽 直 】 shuǎnɡ ∥ zhí 【 сын. 】 

болмысынан тура, шын, ашық 性情～. 

【塽】shuǎnɡ〈书〉адыр; қыр; қырат; 

қырқа; төбе; үстірт (теңіз деңгейінен 

биік жер). 

shuí 

【谁】(誰)shuí①кім, кімдікі .②(Shuí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

 

shuǐ 

【水】shuǐ ①【зат.】су .② өзен,дария: 

汉 ～ /Ханшуй өзені. ③ джонкада 

тұратын халық  (қытайдың желкенді 

кемесі)～上人家 .④【зат.】сұйықтық:  

сия 墨～｜микстура (сұйық дәрі)药～.

⑤ түсім,  аударым: 汇～/ақша аудару . 

外～ /қосымша түсім, табыс⑥  (Shuǐ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【水坝】shuǐ∥bà【зат.】бөгет; тоған. 

【 水 泵 】  shuǐ ∥ bènɡ 【 зат. 】 су 

тартқыш. 

【水笔】 shuǐ∥bǐ【 зат.】①жазатын 

кисть . ② 〈 方 〉 автоқалам (сиясы 

өзінде болатын қалам). 

【水表】shuǐ∥biǎo【зат.】су өлшегіш; 

су өлшеуші (аққан судың мөлшерін 

және оның тасу бетін өлшейтін аспап). 

【水兵】 shuǐ∥ bīnɡ【 зат.】 кемеші; 

теңізші (кеме жұмыскері). 

【水波】 shuǐ∥ bō【 зат. 】  мөлдір 

толқын ～粼粼. 

【水鸪鸪】shuǐɡūɡū【зат.】көкек . 

【水彩】 shuǐ∥ cǎi【 зат.】 акварель; 

езілген бояу (суға езілетін бояу). 

【水彩画】shuǐcǎihuà【зат.】акварель 

(осы бояумен салынған картина). 

【水草】shuǐ∥cǎo 【зат.】①жайылым, 

шабындық, жаулай . ②  балдыр, су 

өсімдіктері , . 

【 水 产 】 shuǐ ∥ chǎn 【 зат. 】 су 

кәсіпшілігі . 

【水产业】 shuǐchǎnyè【 зат.】 сулы 

кәсіпшілік . 

【水车】shuǐ∥chē【зат.】①су төгетін 

машина; су сарқар.② су дөңгелегі .③су 

таситын бөшке. 

【 水 成 岩 】 shuǐchénɡyán 【 зат. 】
шөгінді жыныстар; шөкпелі жыныстар. 

【水程】 shuǐ∥ chénɡ【 зат.】  бағам, 

бағыт . 

【水葱】 shuǐ∥ cōnɡ【 зат.】жабайы 

сарымсақ; өгізтал. 

【水刀】 shuǐ∥ dāo【 зат.】 дымқыл; 

сулы; ылғалды. 

【水到渠成】shuǐ dào qú chénɡ- уақыт 

келегесін, . 

【水道】 shuǐ∥dào 【 зат.】① аңғар; 

арна.②су жолы . 

【水稻】 shuǐ∥dào【 зат.】 суармалы 

күріш . 

【 水 滴 石 穿 】 shuǐ dī shí chuān 

шыдымдылық пен еңбек бәрін 

қажайды . 

【水地】 shuǐ∥dì 【 зат.】①дымқыл 

топырақ. ② ватерпас (беттердің 

жазықтығын өлшейтін аспап). 

【水电】 shuǐ ∥ diàn 【 зат. 】① су 

электр .② гидростанция (судың ағыс 

күшін электр қуатын өндіруге 

пайдаланатын электр станциясы). 

【水电站】  shuǐdiànzhàn【 зат.】 су 

электр станциясы. 

【水貂】shuǐ∥diāo【зат.】қаракүзен. 

【水痘】 shuǐdòu【 зат.】 желшешек; 

қорасан; шешек. 

【 水 碓 】 shuǐ ∥ duì 【 зат. 】  су 

жармалағыш (жарма тартатын машина). 

【水粉】shuǐ∥fěn 【зат.】 крем, май . 

【水粉画】shuǐfěnhuà【зат.】гуашь . 

【水分】 shuǐ∥ fèn 【 зат.】①ылғал 

теңгерімі ～平衡 . ② арттыру; асыру; 

асырып айту, өтірік айтып жіберу . 

【 水 感 】 shuǐ ∥ ɡǎn 【 зат. 】 Жүзу 

кезінде судаң сезімі мен реакциясы 

【 水 工 】 shuǐ ∥ ɡōnɡ 【 зат. 】 

гидротехникалық құрылыстар～建筑｜

гидротехникалық механизм ～机械. 

【水垢】shuǐ∥ɡòu【зат.】қақ; қаспақ. 

【水臌】shuǐ∥ɡǔ【зат.】бөсір; шемен; 

ішбөсір. 

【水果】shuǐ∥ɡuǒ【зат.】жеміс . 

【水害】shuǐ∥hài【зат.】су жолының 

зияндануы . 

【 水 合 】 shuǐ ∥ hé 【 ет. 】 гидрат 

(химиялық жолмен өзіне су қосылудан 

болатын зат). 

【水红】shuǐh∥ónɡ【сын.】алқызыл; 

қызғылт. 

【 水 葫 芦 】 shuǐhú·lu 【 зат. 】 Су 

гиацинті. 

【水花】  shuǐ∥huā(～儿 )【зат.】①
бүркінді; бүркін тамшысы; шашыранды.

②〈方〉желшешек; қорасан; шешек. 

【水华】shuǐ∥huá【зат.】суда өсетін 
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өсімдіктердің гүлі - лотос (әсем гүлді 

көп жылдық су өсімдігі ескі замандағы 

Мысыр және Үндістан жұрты 

құрметтеген әсем гүлді су өсімдігі). 

【水患】 shuǐ∥huàn【 зат.】 су басу; 

тасқын. 

【 水 荒 】 shuǐ ∥ huānɡ 【 зат. 】 су 

тапшылығы . 

【水火】 -1shuǐ∥huǒ【 зат.】①  бір-

бірін шыдамау 势 如 ～ . ② төзбестік  

тақсірет  

【水火】-2shuǐ∥huǒ【ет.】ас пісіру; 

пісіру; тамақ пісіру. 

【水火无情】 shuǐhuǒ wú qínɡ дүлей 

апат (еңсерілмейтін күш түрлерінің бірі: 

адамның ықпалына көнбейтін оқиға, 

табиғат күші әрекетінің салдары болып 

табылатын төтенше жағдай: су 

тасқыны, жер сілкінісі, дауыл, т.б.). 

【水货】shuǐ∥huò【зат.】контрабанда 

тауары. 

【水碱】shuǐ∥jiǎn【зат.】қақ; қаспақ. 

【 水 浇 地 】 shuǐ ∥ jiāodì 【 зат. 】
суармалы жер . 

【水饺】 shuǐ∥ jiǎo(～儿 )【 зат.】
тұшпара. 

【水解】 shuǐ ∥ jiě【 ет. 】 гидролиз 

(тұздарды химиялық жолмен судан 

ажырату). 

【水晶】 shuǐ∥ jīnɡ【 зат.】хрусталь, 

тау хрусталі (түссіз минералдың бір 

түрі). 

【 水 晶 宫 】 shuǐjīnɡɡōnɡ 【 зат. 】
хрусталь сарайы . 

【水井】shuǐ∥jǐnɡ【зат.】құдық . 

【水酒】shuǐ∥ jiǔ【зат.】  бір шарап 

рөмкені ішіңіз 请吃杯～. 

【水具】shuǐ∥jù【зат.】ішетін өнім . 

【水军】shuǐ∥ jūn【зат.】соғыз-теңіз 

күштері , соғыс-теңіз флоты. 

【 水 库 】 shuǐ ∥ kù 【 зат. 】 судың 

қоймасы (су жиылып іркілетін табиғи я 

жасанды шұңқыр). 

【水雷】  shuǐ∥ léi【 зат.】 су асты 

минасы. 

【水力】shuǐ∥lì【зат.】су энергиясы. 

【水力发电】 shuǐlìfādiàn су электр 

энергиясы . 

【 水 利 】 shuǐ ∥ lì 【 зат. 】 ① су 

шаруашылығы.②жер суландыру (жерді 

қолдан суару) 兴修～. 

【 水 利 工 程 】 shuǐlì ɡōnɡchénɡ 

гидротехника (техниканың табиғи су 

қорларын канал қазу, бөгет салу 

арқылы пайдалануды зерттейтін 

тарауы). 

【水利枢纽】shuǐlì shūniǔ- су торабы . 

【水疗】shuǐ∥liáo【ет.】гидротерапия; 

сумен емдеу. 

【水淋淋】 shuǐlínlín【 сын.】Денесі 

суға шіланып сурдар тапшілап ағп. 

【水灵】shuǐ∥linɡ 〈口〉【сын.】①

жаңа; жаңа піскен.②жайнаған; жарқын; 

жалтыраған; жанып тұрған 

【水流】shuǐ∥liú【зат.】①өзендер.②
ағу; ағып кету; ағып тусу. 

【水龙】shuǐ∥lónɡ【зат.】брандспойт 

(өрт сорғысының су ататын темір ұшы). 

【水龙头】 shuǐlónɡtóu 【 зат. 】 су 

тартқыш шүмек. 

【水陆】shuǐ∥ lù【зат.】①  су және 

құрлықтағы транспорт ～交通.②жеңсік 

ас. 

【 水 陆 坦 克 】 shuǐlù-tǎnkè- танк- 

амфибия . 

【水鹿】  shuǐ∥ lù【 зат.】鹿的一种
бұғынын бір туры. 

【水路】shuǐ∥lù【зат.】су жолы . 

【水绿】 shuǐ ∥ lǜ 【 сын. 】 ақшыл 

жасыл; ашық жасыл; көк жасыл. 

【 水 轮 机 】 shuǐlúnjī 【 зат. 】
гидравликалық турбина . 

【 水 落 石 出 】 shuǐ luò shí chū- 

айқындау . 

【水煤气】shuǐméiqì【зат.】су газы . 

【水门】shuǐ∥mén 【зат.】шүмек . 

【水米无交】shuǐ mǐ wú jiāo араласпау . 

【水面】shuǐ∥miàn 【зат.】①су беті; 

су үсті.② су кеңестігі . 

【水磨】shuǐ∥mó【ет.】аса нәзік ою . 

【水磨工夫】shuǐmó ɡōnɡ·fu өте әдемі 

істелген зат. 

【水磨石】shuǐmóshí【зат.】Жасанды 

тас. 

【水墨画】shuǐmòhuà【зат.】тушьпен 

салынған сурет . 

【水磨】shuǐmò【зат.】су диірмені . 

另见 shuǐmó. 

【水母】 shuǐ ∥ mǔ 【 зат. 】 медуза 

(денесі іркілдеген мөлдір түсті теңіз 

жөндігі). 

【 水 能 】 shuǐ ∥ nénɡ 【 зат. 】 су 

энергиясы . 

【 水 泥 】 shuǐ ∥ ní 【 зат. 】 цемент 

(құрылыс жұмысына қолданылатын 

берік тұтқыр зат), бетон (цемент пен 

құм және уақ тас қосындыларынан 

жасалған құрылыс материалы). 

【水泥钉】 shuǐnídīnɡ【 зат.】цемент 

шеге . 

【 水 碾 】 shuǐ ∥ niǎn 【 зат. 】 су 

жармалағыш, . 

【 水 鸟 】 shuǐ ∥ niǎo 【 зат. 】 суда 

жүзетін құс. 

【水牛】 shuǐ ∥ niú 【 зат.】 буйвол; 

енеке (дала өгізінің бір түрі). 

【水牛儿】 shuǐniúr〈方〉【 зат.】ұлу 

(бауырымен жорғалайтын кұрт). 

【 水 暖 】 shuǐ ∥ nuǎn 【 зат. 】 ①
сутартқыш (үй-үйге құбырлар арқылы 

ауыз су келтіріп тұратын жабдық).②су 

құбыршы; су тартқыш (су құбырын 

жүргізуші; соның маманы)～工｜сумен 

жылыту системасы～设备. 

【水牌】 shuǐ∥ pái【 зат.】 грифель 

тақта. 

【水疱】 shuǐ∥ pào(～儿 ) 【 зат.】
везикул; сулы бөртпе. 

【 水 平 】 shuǐ ∥ pínɡ ① 【 сын. 】 

жазықтық сызық ～ 线 . ② 【 зат. 】
дәреже, деңгей, мәдениет  

【 水 平 面 】 shuǐpínɡmiàn 【 зат. 】
жазықтық беті . 

【 水 平 线 】 shuǐpínɡxiàn 【 зат. 】
горизонталь; көлденең (белгілі 

нәрсенің бетіне жарыса сызылған 

көлденең сызық); жатық сызық. 

【水平仪】shuǐpínɡyí 【зат.】ватерпас 

(беттердің жазықтығын өлшейтін 

аспап). 

【水皮儿】shuǐpír〈方〉【зат.】су беті . 

【水汽】shuǐ∥qì【зат.】 бу . 

【 水 枪 】 shuǐ ∥ qiānɡ 【 зат. 】 ①

гидромонитор; суатқыш.② брандспойт 

(өрт сорғысының су ататын темір ұшы). 

【水橇】shuǐ∥qiāo【зат.】су шаңғы . 

【水禽】shuǐ∥qín【зат.】суда жүретін 

құс . 

【水清无鱼】 shuǐ qīnɡ wú yú айқын 

адамда жақтаушылар жоқ . 

【水情】 shuǐ ∥ qínɡ 【 зат. 】 судың 

деңгейі. 

【水球】shuǐ∥qiú 【зат.】①ватерполо 

(суда ойналатын доп ойыны). ②
ватерполо добы. 

【水曲柳】shuǐqūliǔ【зат.】  манжчур 

ақ үйеңкі (қатты ағаш); шетен. 

【 水 渠 】 shuǐ ∥ qú 【 зат. 】 суару 

арнасы, . 

【水圈】shuǐ∥quān【зат.】гидросфера. 

【水乳交融】shuǐ rǔ jiāo rónɡ- берік, 

орнықты,  мықты, қатты , тығыз . 

【水杉】shuǐ∥shān【зат.】   қитайда 

өсетін шыршаның бір түрі. 

【水上芭蕾】shuǐshànɡ bālěi花样游泳. 

【水上居民】 shuǐshànɡ jūmín- суда 

өмір сүретін халық . 

【 水 上 运 动 】 shuǐshànɡ yùndònɡсу 

спорты . 

【水筲】shuǐ∥shāo〈方〉【зат.】қауға; 

қауға шелек (ағаш, темір қауға шелек). 

【水蛇】shuǐ∥shé【зат.】су жылан . 

【水蛇腰】 shuǐshéyāo【 зат.】 бүкір; 

дөңес; өркеш. 

【水深火热】shuǐ shēn huǒ rè апаттың 

иірімі. 

【水师】 shuǐ ∥ shī 【 зат. 】 ) флот 

(теңіздегі соғыс не сауда кемелерінің 

жиынтығы). 

【水蚀】shuǐ∥shí【ет.】су эрозиясы . 

【水势】 shuǐ∥ shì【 зат.】  қатты су 

ағысы ～湍急. 

【水手】 shuǐ∥ shǒu【 зат.】 кемеші; 

теңізші (кеме жұмыскері). 

【 水 刷 石 】 shuǐshuāshí 【 зат. 】  

терразит (құрғақ әктің, цементтің, құм 

тастың қосындысынан жасалған, 

заттарды безендіруге арналған бояу). 
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【水塔】 shuǐ∥ tǎ【 зат.】 сукернеуіш 

мұнара. 

【水獭】shuǐ∥tǎ【зат.】қама; қамшат. 

【水体】shuǐ∥ tǐ【зат.】су қоймасы; 

суайдын; суат (су тоқтайтын, 

жиналатын жер). 

【水体污染】 shuǐtǐ wūrǎn  – судың 

ластануы . 

【水田】shuǐ∥tián【зат.】суарма дала, 

күрішті дала. 

【水头】 shuǐ∥ tóu 【 зат.】① судың 

күші; судың қысымы.②қар суы; тасқын 

су. 

【 水 土 】 shuǐ ∥ tǔ 【 зат. 】 ①

топырақтың азуы; топырақ эрозиясы～

流失.② бейімдей алмау ～不服. 

【水土保持】 shuǐtǔ bǎochí-су мен 

топырақ ресурстарын қорғау . 

【水土流失】shuǐtǔ liúshī топырақтың 

азуы; топырақ эрозиясы. 

【 水 汪 汪 】 shuǐwānɡwānɡ( ～ 的 )

【сын.】①жағасыз; жиексіз; иен-тегін; 

ұшы-қиырсыз; шексіз.② көзі айқын ～

的大眼睛. 

【水网】 shuǐ∥wǎnɡ【зат.】су торабы . 

【水位】shuǐ∥wèi【зат.】①су деңгейі .

②жер астындағы судың жиегі . 

【 水 文 】 shuǐ ∥ wén 【 зат. 】 自 

гидрографиялық бақылау ～ 观 测 ｜

гидрометрия стансасы～站. 

【水螅】shuǐ∥xī【зат.】су жылан. 

【水洗布】 shuǐxǐbù【 зат.】Арнайы 

бояумен басып шығарған текстиль. 

【水系】shuǐ∥xì【зат.】өзен жүйесі . 

【水仙】 shuǐ∥ xiān 【 зат. 】 нәркес 

(бақта өсетін гүлі ақ, сары, хош иісті 

көп жылдық гүлді өсімдік). 

【 水 险 】 shuǐ ∥ xiǎn 【 зат. 】 теңіз 

сақтандыруы. 

【水线】shuǐ∥xiàn【зат.】ватерсызық 

(кеменің қаншалықты суға батып тұруы 

керектігін көрсететін сызық). 

【水乡】shuǐ∥xiānɡ【зат.】 өзен-көлге 

бай аймақ . 

【水箱】shuǐ∥xiānɡ【зат.】радиатор 

(моторлардағы суды суытатын тетік). 

【水泄不通】 shuǐ xiè bù tōnɡ лық 

толған. 

【水榭】 shuǐ∥ xiè【 зат.】павильон, 

күрке . 

【水星】 shuǐ∥xīnɡ【 зат.】Шолпан- 

Күнге ең жақын және Күн жүйесінің 1-

ші ең кіші ғаламшары 

【水性】shuǐ∥xìnɡ 【зат.】жүзгіштік. 

【 水 性 杨 花 】 shuǐxìnɡ yánɡhuā 

жеңілтек әйел, жеңіл мінезді; ұшқалақ; 

қаңғалаң (әйел). 

【水袖】 shuǐ∥ xiù【 зат.】 сорғалап 

ағатын жең театры . 

【水锈】 shuǐ ∥ xiù 【 зат. 】① қақ; 

қаспақ.②күнге күю; қараю; тотық. 

【水循环】 shuǐxúnhuán 【 зат. 】 су 

айналымы. 

【水烟】 shuǐ ∥ yān 【 зат. 】 кальян 

темекі . 

【水烟袋】shuǐyāndài【зат.】кальян . 

【水杨】shuǐ∥yánɡ【зат.】тал; үйеңкі. 

【水舀子】shuǐyǎo·zi 【зат.】асауыш; 

бақыр; бақыраш; қауға; ожау; тебіңгі; 

шөміш 

【水银】shuǐ∥yín【зат.】сынап . 

【水银灯】shuǐyíndēnɡ【зат.】сынапты 

шам. 

【水印】1shuǐ∥yìn【ет.】шуй инь- су 

бояумен ағаш клишемен басып шығару  

(клише-кітапқа басылатын суреттің 

металдан; ағаштан ойып жасалған 

қалыбы). 

【水印】 2shuǐyìn( ～儿 ) 【 зат. 】 ) 

қағазға түсірілген судың бейнесі. 

【水印】3shuǐ∥yìn(～儿)〈方〉【зат.】
акватипия . 

【水域】shuǐ∥yù【зат.】акватория; су 

айдыны (геология, география, 

металлургияда пайдаланады). 

【水源】 shuǐ∥ yuán 【 зат.】① өзен 

басы .②су жетістіру; сумен жабдықтау 

(сумен қамтамасыз ету үшін жасалған 

техникалық жабдық). 

【 水 运 】 shuǐ ∥ yùn 【 ет. 】 су 

транспорты . 

【水灾】shuǐ∥zāi【зат.】сел; сел жүру; 

су басу; тасқын; тілсіз жау. 

【水葬】shuǐ∥zànɡ【ет.】суда көму . 

【水蚤】shuì∥zǎo【зат.】дафния . 

【水藻】shuǐ∥zǎo【зат.】балдыр . 

【水闸】shuǐ∥zhá【зат.】шлюз (судың 

тайыз жерін тереңдетіп кемелер 

жүретін ету үшін өзенге, каналға 

орнатылатын жабдық); шлюз 

(плотиналарда су іркіп тұратын я артық 

суды ағызып жіберетін ысырылып, 

көтеріліп түсірілетін қақпа) . 

【水长船高】 shuǐ zhǎnɡ chuán ɡǎo 

негіздің өсуінен, барлығы да өсіп 

негізделеді . 

【水涨船高】shuǐ zhǎnɡ chuán ɡāo  - 

shuǐ zhǎnɡ chuán ɡǎo негіздің өсуінен, 

барлығы да өсіп негізделеді. 

【水蒸气】shuǐzhēnɡqì【зат.】су буы . 

【水质】shuǐ∥zhì【зат.】су сапасы . 

【水蛭】shuǐ∥zhì【зат.】сулік . 

【水中捞月】shuǐ zhōnɡ lāo yuè босқа 

әуре болу; босқа тырысу 

【水肿】shuǐ∥zhǒnɡ 【ет.】) ісік; күп, 

шемен (денеге сарсу пайда болудан 

болатын ауру). 

【水珠】 shuǐ∥ zhū（～儿）【 зат.】
тамшы . 

【水准】shuǐ∥zhǔn 【зат.】① дәреже, 

деңгей .② су беті. 

【水准仪】shuǐzhǔnyí【зат.】нивелир 

(жер бетіндегі әртүрлі орындарының 

салыстырма биіктігін өлшейтін құрал); 

ватерпас (беттердің жазықтығын 

өлшейтін аспап). 

【水族】 -1Shuǐ ∥ zú 【 зат. 】  шуй 

ұлты( Қытайдағы  аз ұлт). 

【 水 族 】 -2shuǐ ∥ zú 【 зат. 】 ① су 

жәндітері.②аквариум/ ～馆. 

【水钻】shuǐ∥zuàn【зат.】алмас бәрбі. 

 

shuì 

【说】(説)shuìкөзін жеткізу; нандыру; 

сендіру：游～. 

【帨】shuì әйелдің белдік орамалы . 

【税】 shuì 【 зат.】① баж салығын 

жинау 关～｜кәсіп салығы 营业～｜

салық төлеу 纳～.②(Shuì)фамилия . 

【 税 单 】 shuì ∥ dān 【 зат. 】 баж 

салығын жинау туралы куәлік . 

【税额】shuì’é【зат.】салық алымы , 

салық төлемі  

【税法】shuì∥fǎ【зат.】салық заңы . 

【税费】shuì∥fèi【зат.】салық . 

【 税 负 】 shuì ∥ fù 【 зат. 】 салық 

ауыртпалығы. 

【税基】shuì∥jī【зат.】салық базасы; 

салық негізі (табыс не салық 

есептелетін активтер құны). 

【税检】 shuì ∥ jiǎn 【 зат. 】 салық 

инспекциясы. 

【税金】shuì∥jīn【зат.】ақша салығы . 

【税款】 shuì ∥ kuǎn 【 зат.】 салық 

сомасы. 

【税利】 shuì∥ lì【 зат.】 салық пен 

пайда . 

【 税 率 】 shuì ∥ lǜ 【 зат. 】 салық 

мөлшерлемесі. 

【税目】shuì∥mù【зат.】салық бабы . 

【税卡】  shuì ∥ qiǎ 【 зат. 】 кеден 

заставасы . 

【税收】 shuì∥ shōu【 зат.】 салық, 

салық түсімі (мемлекетке салықтар 

түрінде түсетін ақша). 

【 税 务 】 shuì ∥ wù 【 зат. 】 салық 

қызметі. 

【税源】 shuì ∥ yuán 【 зат.】 салық 

көздері . 

【 税 则 】 shuì ∥ zé 【 зат. 】 салық 

жарғысы . 

【 税 制 】 shuì ∥ zhì 【 зат. 】 салық 

жүйесі . 

【税种】 shuì∥ zhǒnɡ【 зат.】 салық 

дәрежесі . 

【睡】 shuì【 ет.】  ерте жатып, ерте 

ояну早～早起｜ұйықтау ～着了. 

【睡袋】 shuìdài【 зат.】 көрпе қап; 

төсек қап 

【睡觉】 shuì∥jiào【ет.】ұйықтау . 

【睡懒觉】shuì lǎnjiào   кеш тұру. 

【睡莲】shuì∥lián【зат.】тұңғиық (су 

астында өсетін ақ гүлді өсімдік). 

【睡梦】shuì∥mènɡ【зат.】ұйқы. 

【睡眠】 shuì∥mián【 зат.】  ұйқы, 

ұйықтау . 

【 睡 魔 】 shuì ∥ mó 【 зат. 】
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ұйқышылдық. 

【睡乡】 shuì∥ xiānɡ【 зат.】 ұйқыға 

кету进入～. 

【睡眼】 shuì∥ yǎn【 зат.】 қалғып-

мүлгіген; ұйқылы; ұйқылы-ояу～惺忪. 

【睡衣】shuì∥yī【зат.】. пижама (үй 

ішінде киілетін жеңіл костюм), іш 

көйлек . 

【 睡 意 】 shuì ∥ yì 【 зат. 】
ұйқышылдық, . 

shǔn 

【吮】shǔn【ет.】емшегін ему～乳｜
жағымпаздану; жалбақтау; жалбалақтау; 

жалпақтау; жарамсақсу; жарамсақтану; 

жарану; жәреукелену; итаршылану～痈

舐痔. 

【吮吸】shǔn∥xī【ет.】сору, ему . 

【吮痈舐痔】  shǔn yōnɡ shì zhì - 

жағымпаздану; жалбақтау; жалбалақтау; 

жалпақтау; жарамсақсу; жарамсақтану; 

жарану; жәреукелену; итаршылану . 

【楯】shǔn〈书〉жақтау; қалқан. 

 

shùn 

【顺】 (順 )shùn ①【 ет.】 бойсыну, 

сәйкесу, жағалау, қуалау: ～风 / оңды 

жел｜～流而下 /өзеннің  ағысымен 

жүзу②【сөзал.】 қара жолмен жүру ～

大道走.③【ет.】Бағытты дәйекті етіп 

жасау.③ жолай, іліесе:～手关门/ жолай 

есікті жабу.④【ет.】 ұнау ～心｜көздің 

жауын алу～眼  .⑤【сын.】амандық; 

аман-есендік; саулық ～遂 . ⑥ кейінге 

қалдыру; ～延 қоя тұру.⑦【ет.】 берілу, 

бағыну; бойсұну; жеңілу; 归～ / көну 

байымдағыш және тілалғыш 百依百～.

⑧ (Shùn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【顺变】 shùn∥ biàn〈书〉【 ет.】
жағдайлардың өзгеріуне бейімделу.  

【 顺 便 】 shùn ∥ biàn 【 үс. 】 қоса, 

сонымен бірге; сонымен қабат . 

【 顺 差 】 shùn ∥ chā 【 зат. 】 актив 

сальдо (сауда немесе төлем 

теңгерімінде кірістің шығыстан асып 

түсуі). 

【顺产】shùn∥chǎn【ет.】оңай босану. 

【 顺 畅 】 shùn ∥ chànɡ 【 сын. 】
жағдайлы; жайлы; қолайлы; орайлы 

【 顺 次 】 shùn ∥ cì 【 үс. 】 қою; 

орналастыру. 

【顺从】 shùn∥ cónɡ【 ет.】 бағыну; 

бойсұну; жығылу; көну, мойынсұну; 

тыңдау; тіл алу. 

【 顺 带 】 shùn ∥ dài 【 үс. 】 қоса, 

сонымен бірге; сонымен қабат. 

【顺当】 shùn∥dɑnɡ〈口〉【 сын.】
жағдайлы; жайлы; қолайлы; орайлы. 

【顺道】  shùn∥dào(～儿 )①【үс.】

тура бағыт .②【сын.】жолдан; жолай; 

жол-жөнекей. 

【顺耳】 shùn’ěr【 сын.】 жағымды; 

үйлесімді, тыңдауға жағымды . 

【顺访】 shùn∥ fǎnɡ【 ет.】жолдан; 

жолай; жол-жөнекей. 

【顺风】shùn∥fēnɡ①)【ет.】 желмен .

②【зат.】қума жел. 

【顺风 吹火 】 shùn fēnɡ chuī huǒ- 

жағдайдың қолайлы болуы . 

【顺风耳】 shùnfēnɡ’ěr 【 зат.】бәрін 

білетін, бәріне қанық; білмейтіні жоқ; 

қай-қайдағыны білетін. 

【顺风转舵】  shùn fēnɡ zhuǎn duò- 

жағдайға бейімделу . 

【顺服】shùn∥ fú【ет.】бағыну; бас 

ию; бойсұну; көну, бағыныш; 

бағыныштылық; көнгіштік; тіл 

алғыштық. 

【顺杆儿爬】shùn ɡānr pá Өзгелердің 

ақыл-ойына, сөзіне, сөйлеуге немесе 

әрекет етуді сұраңу. 

【顺和】shùn∥he【сын.】 тон жұмсақ 

语气～. 

【 顺 价】 shùn ∥ jià 【 зат. 】 Өткізу 

бағасы сатып алу бағасынан жоғары. 

【顺脚】 shùn∥ jiǎo(～儿 )①【үс.】

жолай; жол-жолай; жол-жөнекей. ②

【 үс. 】 жол-жөнекей; жолшыбай. ③

【сын.】тұрақты маршрут . 

【顺境】 shùn∥ jìnɡ【 зат.】 қолайлы 

жағдай 

【顺口】 shùn∥kǒu ①【 сын.】оңай 

айтылады, оңай оқылады .②【 үс.】
даярланбай; долбарлап; жорамалдап; 

ойланбастан.③ (～儿 )【 сын.】дәмді; 

татымды; тәтті. 

【顺口溜】 shùnkǒuliū(～儿 )【 зат.】 

өлең; тақпақ. 

【顺理成章】 shùn lǐ chénɡ zhānɡ- 

жүйелілік. 

【顺利】 shùn ∥ lì 【 сын. 】 жұмыс 

ойдағыдай орындалып келеді工作～. 

【顺溜】snùn∥ liu〈方〉【сын.】① ) 

жағдайлы; жайлы; қолайлы; орайлы.②

қолайлы; орынды .③жуас; тілалғыш 

【顺路】shùn∥ lù(～儿)①【үс.】бір 

жолды.②【сын.】жолдан; жолай; жол-

жөнекей. 

【顺民】shùn∥mín【зат.】бодан ел. 

【顺时针】shùnshízhēn【сын.】 сағат 

тілімен айналу ～ 运 转 ｜ сағат 

тілімен ～方向. 

【顺势】 shùn∥ shì 【 үс.】 қолайлы 

жағдайды пайдаланып қалу. 

【顺手】shùn∥shǒu(～儿)①【сын.】

сәтті; табысты, қолайлы . ②【 үс.】

жолай; жол-жөнекей; жол үсті. ③

【үс.】 ～儿也把屋子扫一扫 сонымен 

бірге бөлмені де сыпыру. 

【顺手牵羊】shùn shǒu qiān yánɡ-жүріп 

бара жатып біреудің  затын алып кету . 

【顺水】 shùn∥ shuǐ【 ет.】  төменгі 

ағысымен ～而下｜қайықты ағысымен 

итеру- бір нәрсені істеуге асығу ～推舟. 

【顺水人情】 shùn shuǐ rénqínɡ игі 

жұмыс, жақсы қылық . 

【顺水推舟】 shùn shuǐ tuī zhōu бір 

нәрсені істеуге асығу. 

【顺遂】shùn∥suì【сын.】  барлығы 

аман- есен 诸事～. 

【顺藤摸瓜】 shùn ténɡ mō ɡuā- жол 

көрсететін желісті пайдаланып, негізге 

жету . 

【顺心】shùn∥xīn【сын.】  барлығы 

да жүрекке жылы 诸事～. 

【顺序】 shùn∥ xù ①【 зат.】 реттік 

нөмір～号码.②【үс.】кезек бойынша 

алға қарай жылжу ～前进 . 

【顺延】 shùn ∥ yán 【 ет. 】 кейінге 

қалдыру; қоя тұру 

【顺眼】 shùn∥ yǎn【 сын.】 көздің 

жауын алу 

【顺意】shùn∥yì【сын.】ұнамды . 

【顺应】shùn∥yìnɡ【ет.】 ～历史发展 

тарихпен қатарласа жүру. 

【顺嘴】 shùn∥zuǐ(～儿 )①【сын.】

жеңіл айтылатын, оқылатын .②【үс.】
даярланбай; долбарлап; жорамалдап; 

ойланбастан. 

【 舜 】 shùn Шун- мифтік  

императорының аты . 

【 瞬 】 shùn ауыз жиғанша; кірпік 

қаққанша; көз ашып жұмғандай уақыт; 

көз ашып жұмғанша; көзді ашып 

жұмғанша 转～｜лезде; тез; шапшаң～

间. 

【 瞬 间 】 shùn ∥ jiān 【 зат. 】 ауыз 

жиғанша; кірпік қаққанша; көз ашып 

жұмғандай уақыт; көз ашып жұмғанша; 

көзді ашып жұмғанша 

【瞬时】 shùn∥ shí【 зат.】    ауыз 

жиғанша; кірпік қаққанша; көз ашып 

жұмғандай уақыт; көз ашып жұмғанша; 

көзді ашып жұмғанша 

【 瞬 息 】 shùn ∥ xī 【 зат. 】 кірпік 

қаққанша; қас қағым; лезде; сәтте. 

【瞬息万变】 shùnxī wàn biàn- көз 

алдында өзгеру . 

 

shuō 

【说】(説)shuō ①айту【ет.】我不会唱

歌，只～了个笑话 . Мен өлең айта 

алмаймын, тек күлкілі оқиғаны ғана 

айта аламын②【ет.】  бірінші айтқан 

сөзінен түсіну 一～就明白 .③  ілім; 

ілімбұлақ 学～｜ғылыми жұмыс жазу 

著书立～.④【ет.】 сөйлеу, сөгіс алу: 

挨～了｜Әкем оны сөйледі爸爸～了他

几句.⑤【ет.】 айттыру～婆家. 

【说白】  shuō∥bái【 зат.】монолог 

(пьесада ойнаушының өзіне не театр 

көрушілерге арнап сөйленген сөзі). 

【说不定】shuō·budìnɡ-  мүмкін, бәлки; 

сірә; ықтимал. 

【说不过去】shuō·bu ɡuòqù- бұл қалай 

болды?. 
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【 说 不 来 】 shuō·bu lái 【 ет. 】 ①

сөйлеспеу .②〈方〉араз болу. 

【说不上】 shuō·bu shànɡ 【 ет.】①

айтуға қиын . ② басқаша сөз болуы 

мүмкін емес. 

【说部】 shuō∥bù【 зат.】побасенка 

(қызықты қыска әңгіме), ертегілер . 

【说长道短】sbuō chánɡ dào duǎn өсек 

айту; өсек айтумен шұғылдану; 

сыпсыңдау; сыпылдау. 

【说唱】shuō∥chànɡ【зат.】 әңгімен 

мен ән айтудың эстрадалық жанр . 

【 说 唱 文 学 】 shuōchànɡ 

wénxuéкитайское эстрадное 

представление с пением и прибаутками. 

【说穿】 shuō∥ chuān【 ет.】 әйгілеу; 

әшкере ету; әшкере қылу; әшкерелеу. 

【说辞】shuō∥cí【зат.】дәлел, сылтау, 

себеп  

【说道】shuō∥dào【ет.】校长～：“应

该这么办!” Ректор ойлап: Осылай істеу 

керек –деп айтты  

【说道】 shuō∥dào…өсек айту; өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау～长～短｜қайдағы бір нәрсе 

ойға келгенін айту ～ 三 ～ 四 ｜
бәлеқорлық; жалақорлық; 

сұмырайлық～黑～白(任意评论 )｜әр 

түрлі нәрселер туралы сөйлеу ～东～西

(尽情谈论各种事物 )｜шүйіркелесу, 

ашық сырласып сөйлесу～亲～热(说亲

近话). 

【说得过去】shuō·de ɡuòqù - осы да 

жарайды, біршама; жарарлықтай; 

қанағат етерлік. 

【说得来】shuō·de lái【ет.】тату тұру. 

【说法】 shuō∥ fǎ【 ет.】 анықтама; 

тұжырымдама; тұжырымды айтылған 

ой; формулировка. 

【说法】 shuō∥ fǎ【 зат.】①那种～

сондай анықтама . ②  бірнеше 

нұсқалары бар 关于 ...有几种～ .③

бейнелі сөйлемше; нақысты сөз 比喻

的～. 

【说服】 shuō ∥ fú【 ет. 】  сендіру 

күшу ～力. 

【 说 合 】  shuō ∥ he 【 ет. 】 ① 

дәнекер ～人｜ айттыру; құда болу; 

құда түсу; қыз айттыру～亲事.②ойласу; 

пікір алысу; сөз қылу; талқыға салу; 

талқылау, кеңесу,  ақылдасу . 

【说和】 shuō∥ he【 ет.】你去给他

们～～ .Сен оларға татуласуға барып 

кел! 

【说话】shuō∥huà ①【ет.】 сөйлегісі 

келмеу 不 要 ～ . ② 【 ет. 】 сөзінде 

тұрмау～不算【сан.】 .③ 【ет.】指责 

Кінәлеу.④【үс.】你稍等一等，我～就

来. сен аздар күт, мен тез келем  

【说谎】 shuō∥ huǎnɡ【 ет.】жалған 

айту; өтірік айту. 

【说教】 shuō∥ jiào 【 ет.】① дінге 

үгіттеу; уағыздау. ② резонерлік істеу 

(мінез-құлықты тузету жайлы бас 

қатыратын әңгіме соға беру). 

【说开】shuō∥kāi 【ет.】①бажайлау; 

түсіндіру . ② қолданылу, жиі 

қолданылатын; көп таралған. 

【说客】shuō∥kè(旧读 shuìkè)【зат.】

①ақыл беруші; басалқышы; кеңесші.②
арашы; билікші; бітімші; дәнекер; 

дәнекерші; елші; жарастырушы; 

келістіруші; сарапшы; табыстырғыш; 

татуластырушы. 

【说口】 shuō∥ kou【 зат.】мақтану, 

өзін өзі мақтау . 

【说理】shuō∥lǐ ①【ет.】 қақпайлы 

мақала ～的文章 . ②【 сын. 】  Сен 

әділдікпен санасасын ба әлде жоқ па?你

这个人～不～？ 

【说媒】 shuō∥méi【 ет.】 айттыру; 

құда болу; құда түсу; қыз айттыру. 

【说明】shuō∥mínɡ ①【ет.】себебін 

түсіндіру ～ 原 因 ｜ не болғанын 

түсіндіру ～问题.②【зат.】 түсіндірме 

сызба ～图.③【ет.】 мәселе бойынша 

事实～. 

【说明书】shuōmínɡshū【зат.】түсінік 

хат, анықтама; түсінік; түсініктеме. 

【说明 文】  shuōmínɡwén 【 зат. 】
түсіндірме мақала, түсініктеме мәтін . 

【说破】 shuō∥ pò【 ет.】 әшкерелеу, 

дабыралау, жұртқа жаю . 

【说亲】 shuō∥ qīn【 ет.】 айттыру; 

құда болу; құда түсу; қыз айттыру. 

【说情】 shuō∥qínɡ(～儿 )【ет.】бір 

ауыз сөз айту (оңтайы келгенде біреудің 

пайдасы туралы сөз айту) 托人～. 

【说三道四】 shuō sān dào sì  өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау. 

【说书】 shuō∥shū【ет.】   мазмұнын 

айту . 

【说头儿】 shuō·tour 【 зат.】 Бұнда 

қандай әңгіме бар!这有什么～. 

【说戏】 shuō∥xì【 ет.】  директор,-

актерларға қалай, не істеуін  түсіндіреді. 

【 说 闲 话 】 shuō xiánhuà ① өсек 

айтумен шұғылдану; сыпсыңдау; 

сыпылдау.. ② ( ～ 儿 ) көп сөйлеу; 

мылжыңдау; шатпақтау. 

【说项】 shuō∥xiànɡ【ет.】дәріптеу; 

мадақтау; мақтау. 

【说笑】shuō∥xiào【ет.】～话使大家

开 心 . көпшілікті анекдот айтумен 

күлдіру  

【 说 笑 话 】 shuō xiào·huɑ( ～ 儿 ) 

қалжақтау; қалжыңбастыққа салыну; 

қалжыңдау; қуақылану 

【说一不二】shuō yī bù èr -сөзінде тұру; 

уәдені орындау. 

【说嘴】 shuō∥ zuǐ 【 ет.】① бөсу; 

мақтану . ②〈方〉 айтысу; дауласу; 

ерегісу; пікір таластыру; таласу. 

 

shuò 

【妁】shuò   құдағый. 

【烁】(爍)shuò - жалтырау; жылтырау, 

болар-болмас жылтылдау闪～. 

【烁烁】shuò∥shuò【сын.】  жұлдыз 

шоғыры жылтырайды 繁星～. 

【铄】 1(鑠 )shuò 〈书〉①  темірді 

балқыту және  болат қылышын 

жасау ～而为刃 .② әлсіреу, нашарлау, 

тозу; төмендеу. 

【 铄 】 2( 鑠 )shuò жарқын; жарық; 

самаладай. 

【 铄 石 流 金 】 shuò shí liú jīn 

шыдатпайтын ыстық 

【朔】 1shuò ①【 зат.】 айдың тууы; 

жаңа ай.② ай тууыдың бірінші күні ～

望. 

【朔】2shuò〈书〉  солтүстік ～方｜

солтүстік жел ～风. 

【朔方】 shuò∥ fānɡ〈书〉【 зат.】 

солтүстік . 

【朔风】shuòfēnɡ〈书〉【зат.】 қатты 

солтүстік жел ～凛冽. 

【朔日】  shuò∥ rì【зат.】ай туудың 

бірінші күні . 

【朔望】 shuò∥wànɡ【 зат.】 айдың 

тууы мен ай толған кезі . 

【 朔 望 月 】 shuòwànɡyuè 【 зат. 】
синодикалық ай. 

【朔月】shuò∥yuè 【зат.】жаңа айдың 

тууы . 

【硕】（碩）shuò① үлкен, ірі, орасан 

зор ～大｜үлкен, ірі, орасан зор丰～.②

（ Shuò ） 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【硕大】shuò∥dà【сын.】 өзіне теңі 

жоқ ～无朋｜денесі үлкен ～的身躯. 

【硕大无朋】shuò dà wú pénɡ өзіне теңі 

жоқ. 

【硕导】shuò∥dǎo【зат.】ірі жетекші . 

【硕果】shuò∥ɡuǒ【зат.】 ірі жемісін 

беру 结～｜өте жақсы  табысқа жету ～

累累. 

【 硕 果 仅 存 】 shuòɡuǒ jǐn cún- 

құндылардан қалғаны , могиканның 

соңғы тұяғы. 

【硕士】 shuò∥ shì【 зат.】 магистр 

(революциядан бұрынғы Ресейде және 

Англия мен АҚШ-та алғашқы ғылыми 

дәреже). 

【矟】shuò〈书〉ұзын соғыс айбалта . 

【搠】sbuò【ет.】итеру, түрту . 

【 蒴 】 shuò қауашақ (өсімдіктердің 

кепкен дәні)芝麻～. 

【蒴果】 shuòɡuǒ  【 зат.】  қауашақ 

(өсімдіктердің кепкен дәні). 

【 数 】  ( 數 )shuò 〈 书 〉  жиілік, 

бірқалыпты, өзгермейтін , үздіксіз 

频～｜әдеттегі құбылыс ～见不鲜. 

【数 见不鲜】shuò jiàn bù xiān әдеттегі 

құбылыс. 
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sī 

【厶】sī〈书〉жеке; өздік, әділетсіз; 

әуесқой; біржақты; құмарланған. 

【司】sī ① жүргізуші, шофер ～机｜от 

жағушы; пеш жағушы (машиналардың 

пешіне от жағып тұратын кісі)～炉.② 

【 зат.】    кадр бөлімі (компанияның 

қызметкерлерді жинауға, даярлауға, 

жұмыс жағдайын жасауға, олардың 

тәртібіне жауапты қызметі)人事～.③(Sī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【司铎】 sī∥duó【 зат.】католик дін 

қызметшісі  

【司法】 sī ∥ fǎ【 ет.】 әділет; заң; 

юстиция. 

【司法机关】sīfǎ jīɡuān- Заң органы . 

【司法鉴定】 sīfǎjiàndìnɡ сараптама 

түсінігі . 

【 司 法 解 释 】 sīfǎjiěshì - сот 

түсіндірмесі . 

【司法拘留】 sīfǎ jūliú- сот секвестр 

(өкімет орындары өз қарауына алған 

мүліктермен пайдалануға тыйым салу). 

【司法权】sīfǎquán【зат.】сот билігі, 

юрисдикция . 

【司号员】 sīhàoyuán【 зат.】 горншы 

(горн мен белгі беретін музыкант). 

【司机】 sī ∥ jī 【 зат. 】 жүргізуші, 

машинист, шофер . 

【司空】 Sī∥ kōnɡ【 зат.】 сыкуң – 

қоғамдық жұмыс билеушісі . 

【司空见惯】sīkōnɡ jiàn ɡuàn әдетті; 

дағдылы; машықты; үйреншікті іс. 

【司寇】  Sī∥kòu【зат.】сыкоу- сот 

істерінің кеңесшісі . 

【司库】 sī ∥ kù 【 зат. 】 қазынашы 

(мекеменің, ұйымның ақшасын я 

бағалы затын сақтаушы). 

【司令】sī∥lìnɡ 【зат.】①қолбасшы .

② тұз саудасын тексерушісі . 

【 司 令 员 】 sīlìnɡyuán 【 зат. 】
комендант (әскери бекініс, қорған я 

қала әскерінің бастығы). 

【司炉】 sī∥ lú【 зат.】пеш жағушы 

(машиналардың пешіне от жағып 

тұратын кісі). 

【司马】 Sī∥mǎ【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【司马昭之心，路人皆知】Sīmǎ Zhāo 

zhīxīn，lùrén jiē zhī- жұртқа әйгілі сыр. 

【司南】sī∥nán【зат.】сынан- қазіргі 

құбылнаманың түп бейнесі . 

【 司 徒 】  Sī ∥ tú 【 зат. 】 сыту- 

бұйрықты ағарту бастығы . 

【司务长】sīwùzhǎnɡ【зат.】старшина 

(әскери атағы). 

【司药】 sī∥ yào【 зат.】 фармацевт 

(дәріханада дәрі-дәрмек жасаушы 

маман). 

【 司 仪 】 sī ∥ yí 【 зат. 】 рәсімнің 

басшысы . 

【司职】 sīzhí【 ет.】   өз міндетіне 

жауапкершілік алу . 

【丝】(絲)sī①【зат.】жібек .②(～儿)

【зат.】 сым【铁～｜болат сым 钢～｜
өрмек; өрмекшінің ауы; өрмекшінің 

өрмегі蜘蛛～.③【мөл.】 сы- ұзындық 

өлшемі.④【мөл.】 сы- салмақ өлшемі.

⑤ музыка ～竹. 

【丝绸】sī∥chóu【зат.】жібек мата . 

【丝绸之路】sīchóu zhī lù – Ұлы Жібек 

Жолы . 

【丝糕】sī∥ɡāo【зат.】сүт қосып илеп 

пісірілген тоқаш. 

【丝瓜】 sī ∥ ɡuā 【 зат. 】 ① люфа 

(асқабақ текті өсімдік). ② люфа (сол 

өсімдіктен жасалған ысқыш). 

【丝毫】sī∥háo【сын.】 дәл осындай, 

айнытпай; аудармай; бейне бір; дәл; 

дәлме-дәл～不差. 

【丝路】 sī∥ lù【 зат.】 Ұлы жібек 

жолы . 

【丝绵】sī∥mián【зат.】жібек мақта . 

【丝绒】sī∥rónɡ【зат.】барқыт мата . 

【丝丝入扣】sī sī rù kòu - шын ниетпен; 

шын ықыласпен. 

【丝弦】sī∥xián 【зат.】①ішек .②(～

儿)ішекті аспап . 

【丝线】sī∥xiàn【зат.】жібек жіп . 

【丝织品】 sīzhīpǐn 【 зат.】①жібек 

мата .②жібектен жасалған бұйымдар . 

【丝竹】sī∥zhú【зат.】 ішек аспабы 

мен үріп ойнау аспаптары. 

【丝锥】sī∥zhuī【зат.】белгі салушы; 

ен салушы; таңбалаушы. 

【私】 sī ①  жеке іс ～事｜ жеке 

адамдар арасындағы хат алысу～信｜

жеке мүлік～有.②менмен; менмендік; 

өзімшілдік; өзін сүюшілік～心｜риясыз; 

сұмдықсыз, әділдік; қалтқысыздық; 

туралық 大 公 无 ～ . ③ күбірлесу; 

сыбырласу 窃窃～语 .④ контрабанда 

тауары～货｜контрабанда тұзы ～盐. 

【私奔】sī∥bēn【ет.】 неке рәсімсіз 

сүйген адаммен бірге қашып кету . 

【私弊】sī∥bì【зат.】қиянат етушілік; 

теріс пайдаланушылық. 

【私藏 】 sī ∥ cánɡ 【 ет. 】  әскери 

жарақты заңсыз сақтау ～枪械. 

【私产】sī∥chǎn【зат.】жеке меншік. 

【私娼】sī∥chānɡ【зат.】жезөкшелік; 

зинақорлықпен жасырын  айналысатын 

әйел . 

【私车】sī∥chē【зат.】жекелік көлік, 

жеке машина.  

【 私 仇 】 sī ∥ chóu 【 зат. 】 есесін 

қайтару; кек алу; өш алу报～. 

【私党】 sī∥dǎnɡ【 зат.】   жеке, өз 

жақтаушылар . 

【私德】sī∥dé【зат.】адамгершілік; 

абырой; ар; намыс. 

【私邸】sī∥dǐ【зат.】жеке резиденция 

үкіметтің я мемлекет бастығының 

тұратын орны) . 

【私第】 sī∥ dì〈书〉【 зат.】 жеке 

пәтер-үй . 

【私法】sī∥fǎ【зат.】жеке құқық . 

【私房】sī∥fánɡ【зат.】属于私人的房

屋. 

【私房】 sī∥ fɑnɡ 【сын.】①өзіндік 

жинақ ақша ～钱 .②  жасырын түрде 

айтылған сөз ～话. 

【私访】 sī∥ fǎnɡ【 ет.】  жасырын 

атпен барып шығу 微服～. 

【私愤】sī∥fèn【зат.】жеке реніш  

【私话】sī∥huà【зат.】құпия әңгіме. 

【私活】sī∥huó(～儿)【зат.】Топпен 

байланыссыз жұмыс. 

【私货】 sī∥ huò【 зат.】  偷运～
контрабандамен айналысу (мемлекет 

шекарасынан тауарды бажсыз жасырын 

өткізу) 

【私见】sī∥jiàn 【зат.】① жеке пікірі 

болмау不存～.②пайдақор, ашкөз ниет . 

【私交】 sī∥ jiāo【 зат.】жеке қарым 

қатынас . 

【私立】sī∥lì ①【ет.】 жеке сот～公

堂.②【сын.】 жеке мектеп ～学校. 

【私利】sī∥lì【зат.】  адал ниеттілік; 

менменсіздік; риясыздық不谋～. 

【私了】 sī∥ liǎo【 ет.】  і сті  жеке 

жолмен ретке салу. 

【私密】sī∥mì  【сын.】 құпия қарым 

қатынас ～情感 

【私囊】 sī∥ nánɡ【 зат.】  біреудің 

нәрсесін иеленіп баю 中饱～. 

【私念】 sī∥ niàn【 зат.】 өзімшілдік 

ниет, зейін 

【私企】 sī∥qǐ【 зат.】жеке меншік 

кәсіпорын. 

【私情】 sī∥ qínɡ 【 зат.】①  жеке 

қарым қатынас . ②  сүйіспеншілік 

байланыс . 

【私人】 sī∥ rén 【 зат.】①жекеше 

компания, жеке меншік кәсіпорын～企

业 ｜ жеке меншік капитал; жекеше 

капитал (жеке тұлғаға, тұлғалар тобына 

немесе заңды тұлғаға тиесілі ақшалай 

не материалдық-заттай капитал) ～资

本｜дербес хатшы; жеке хатшы～秘书.

②жақындық～关系｜жеке сезім ～感

情.③ жеке тұлғаны теріс пайдалану 滥

用～. 

【私商】 sī ∥ shānɡ 【 зат. 】  жеке 

меншікті саудагер; жекеше саудагер. 

【私生活】 sīshēnɡhuó【 зат.】 жеке 

басының тірлігі. 

【私生子】 sīshēnɡzǐ【 зат.】  некесіз 

туған бала. 

【 私 事 】 sī ∥ shì 【 зат. 】 жеке іс 

(өмірбаяны). 

【 私 淑 】 sī ∥ shū 〈 书 〉【 ет. 】 

жақтаушы болу (бір ілімді сеніп 

жақтаушы). 

【私塾】sī∥shú【зат.】 жеке мектепте 
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оқу 读～. 

【私通】 sī ∥ tōnɡ 【 ет. 】①  шет 

мемлекетпен құпия қарым-қатынас 

орнату ～外国 .② зина; зинақорлық; 

неке бұзғыштық; тұрақсыздық. 

【 私 吞 】 sī ∥ tūn 【 ет. 】  қазына 

ақшасын иемдену ～公款. 

【私下】sī∥xià①【зат.】  жасырынып 

ақылдасу, кеңесу ～商议  .②【үс.】 

жеке адам арқылы дау-дамайды 

реттеу～调解 . 

【 私 枭 】 sī ∥ xiāo 【 зат. 】 бұқпа 

саудагер; контрабандашы; контрабанды 

жасаушы (шекарадан тауарды жасырын 

өткізу жұмысымен шұғылданушы 

адам). 

【私心】sī∥xīn 【зат.】①өзімшілдік 

(қоғамдық мүддеден өз басының 

мүддесін ілгері ұстаушылық). ②

пайдакүнемдік ниет ～杂念. 

【私刑】sī∥xínɡ【зат.】 тергеусіз сот 

(тергеусіз, сотсыз шығарылған билік). 

【私蓄】 sī∥ xù【 зат.】жеке жинақ 

ақша; өзіндік жинақ ақша. 

【私学】sī∥xué【зат.】жеке мектеп . 

【私营】sī∥yínɡ【сын.】 жеке меншік 

кәсіпорын～企业. 

【 私 营 经 济 】 sīyínɡ  jīnɡjì жеке 

меншік экономика (ұлттық 

экономиканың беймемлекеттік бөлігі). 

【私营企业】sīyínɡ qǐyè - жеке меншік 

кәсіпорын. 

【私有】sī∥yǒu【ет.】жеке меншік～

财产. 

【 私 有 制 】 sīyǒuzhì 【 зат. 】 жеке 

меншік. 

【私语】sī∥yǔ ①【ет.】  күбірлесу; 

сыбырласу 窃窃～ .②【 зат.】  жеке 

тапсырма . 

【私欲】sī∥yù【зат.】 дүниеқорлық; 

көзі тоймаушылық; қанағатсыздық; 

пайдакүнемдік. 

【私宅】sī∥zhái【зат.】жеке пәтер-үй . 

【私章】sī∥zhānɡ【зат.】жеке таңба . 

【私衷】sī∥zhōnɡ〈书〉【зат.】адал 

сезім . 

【私自】sī∥zì【үс.】 өз бетімен; өз 

білгенімен; өз еркіме; рұқсатсыз 

(ешкімнің рұқсатынсыз, ризалығынсыз). 

【咝】 (噝 )sī【 ел.】 дауысқа еліктеу 

(дыбыстаушы мүшенін табиғи бір 

заттың дыбысына ұқсас дыбыс 

шығаруы). 

【思】sī ①әбден ойлану; ой жүгірту, 

ойлампаздық; ойланғыштық 深 ～ ｜
ойға бату; ойға шому; ойлану; 

ойланып-толғану 寻 ～ . ②  отбасы 

туралы ойлау ～家｜ата-ананы аңсау ～

亲  . ③  Отанға қайту туралы 

армандау ～归.④ой өрісі  文～.⑤(Sī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【思辨】sī∥biàn【ет.】①ақылға салу; 

ақылға саю; ой жүгірту; оймен тану.②
ойға бату; ойға шому; ойлану; 

ойланып-толғану. 

【思潮】sī∥cháo 【зат.】①  әдебиет 

пен өнердегі жаңа ағым 文艺新～ .②

көңілге әр түрлі ой келеді～起伏. 

【思春】sī∥chūn【ет.】ғашық болу . 

【思忖】 sī∥cǔn〈书〉【ет.】ақылға 

салу; ой жүгірту; ойланып-толғану; 

ойлап көру. 

【思凡】 sī∥ fán【 ет.】 пендешілік 

өмірді аңсау . 

【思古】sī∥ɡǔ【ет.】ежеогі заманға 

оймен кету . 

 

【思旧】sī∥jiù【ет.】 ескі досты еске 

алу . 

【思考】 sī∥ kǎo【 ет.】  өз бетімен 

ойлау 独立～｜мәселе туралы ойлау ～

问题. 

【 思 恋 】 sī ∥ liàn 【 ет. 】  отанды 

әрқашан  еске алу ～故乡. 

【思【 мөл.】  】 sī∥ liɑnɡ 【 ет.】 

ақылға салу; ертеден ойластыру; ойлап 

алу; ойлап байқау; ойластыру 

【思路】sī∥ lù【зат.】回忆的～есте 

қалғандардың желісі. 

【思虑】 sī ∥ lǜ 【 ет. 】 алды-артын 

ойлау～周到. 

【思摸】sī∥mo〈口〉【ет.】ойға бату; 

ойға шому; ойлану; ойланып-толғану. 

【思谋】sī∥móu【ет.】бір іс туралы 

ойлану. 

【思慕】sī∥mù【ет.】 құрмет беру. 

【思念】 sī∥niàn【 ет.】  туысқанды 

сағыну ～亲人｜ отанды еске алу , 

сағыну ～故土. 

【思前想后】sī qián xiǎnɡ hòu алды-

артын ойлау. 

【思索】sī∥suǒ【ет.】 мәселе туралы 

ойлау ～问题｜қадала ойлау 用心～. 

【思维】（思惟） sī∥wéi ①【 зат.】

дүние тану; ой; пікір.②【ет.】  ойлау 

әдісі ～方式. 

【 思 乡 】 sī ∥ xiānɡ 【 ет. 】 отанды 

сағыну . 

【 思 想 】 sī ∥ xiǎnɡ ① 【 зат. 】

идеологиялық күрес～斗争 .②【ет.】
ойлау . 

【思想家】 sīxiǎnɡjiā【 зат.】идеолог 

(бір идеяны таратушы және қорғаушы), 

ойлаушы . 

【 思 想 体 系 】 sīxiǎnɡ tǐxì ①

идеологиялық жүйе . ② формация 

(көзқарастар, пікірлер жүйесі). 

【思想性】sīxiǎnɡxìnɡ【зат.】 идеялық; 

идеялылық. 

【 思 绪 】 sī ∥ xù 【 зат. 】 ①  ой 

жиыны ～万千.②алаңдау～不宁. 

【虒】sī 虒亭(Sītínɡ -Сытиң – Шаньси 

провинциясындағы атау . 

【鸶】sī   аққұтан; байғұтан; көкқұтан; 

құтан (ұзын мойынды, ұзын тұмсықты, 

ұзын аяқты құс)〖鹭鸶〗. 

【偲】sī[偲偲]（sīsī）〈书〉【сын.】 

өзіне талап ететін . 

【斯】sī①〈书〉【ес.】  бұл адам～

人｜дәл сол уақытты ～时｜шейін以至

于～.②〈书〉【жал.】сондықтан .③(Sī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【斯拉夫人】Sīlāfūrén【зат.】славян . 

【 斯 文 】 sī ∥ wén 〈 书 〉【 зат. 】 

мәдениетті қадірлеу 敬 重 ～ ｜

мәдениетке құрметсіздік ～扫地. 

【 斯 文 】 sī ∥ wen 【 сын. 】 зиялы; 

интеллигент; мәдениет . 

【斯文扫地】sīwén sǎo dì мәдениетті 

құрметтемеу . 

【蛳】 ( 螄 )sī  спиральды моллюск 

қабыршағы〖螺蛳〗. 

【缌】（緦）sī〈书〉бәтес (мата түрі). 

颸 sī〈书〉күзгі баяу жел . 

【厮】-1(廝)sī ① малай бала 小～.②

бұл тип 这～｜анау тип 那～. 

【厮】 -2(廝 )sī жұлқыласу; жұлысу; 

тартысу; төбелесу ～ 打 ｜ алысу; 

соғысу～杀｜ашна болу ～混. 

【厮打】 sī∥ dǎ【 ет.】  өлімге бел 

байлау拼命～. 

【厮混】sī∥hùn 【ет.】қатысу; кірісу; 

араласу, ашна болу. 

【厮杀】 sī∥shā【ет.】алысу; соғысу. 

【厮守】 sī∥shǒu【ет.】 бір бірін күту, 

бір бірін қорғау . 

【罳】 sī қақпаның алдында тұрған  

ағаш  қалқаны〖罘罳〗. 

【锶】（鍶）sī【зат.】стронций . 

【凘】sī〈书〉еру; еріп біту; еріп кету; 

еріту. 

【 撕 】 sī 【 ет. 】   衣 裳 - көйлек 

жыртылды, ～脸 бетті жыртқызып алу. 

【撕扯】 sī∥ chě【 ет.】жырту, үзіп 

тастау . 

【撕毁】 sī∥ huǐ【 ет.】①  эскизды 

жыртып алу ～画稿.② келісім-шартты 

үзу ～合同｜келісімді бұзу～协定. 

【撕票】  sī ∥ piào( ～儿 ) 【 ет. 】
тұтқынды    

өлтіру –құнын төлеу үшін . 

【 撕 破 脸 】  sīpòliǎn ажырасу; 

ажырасып кету; араздасып қалу; 

ренжісу. 

【嘶】1sī①(马) у-шу және жылқының 

кісінеуі人喊马～.②айғайлау; айқайлау; 

бақыру声～力竭. 

【嘶】2sī ызылдау; ызыңдау, ысылдау . 

【嘶鸣】 sī∥mínɡ 【 ет.】 сап аттың  

кісінеуі战马～. 

【嘶哑】 sī∥ yǎ【 сын.】  қарлығу; 

қырылдау; сырылдау. 

【 澌 】 sī 〈 书 〉 сарқылу; таусылу; 

таусылып біту. 

【澌灭】sī∥miè〈书〉【ет.】 сарқылу; 
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таусылу; таусылып біту. 

 

 

sǐ 

【死】 sǐ ①【 ет.】 өлім, ажал; қаза; 

өлім～亡｜жансыз; өлі; өлік～人｜

сөнген жанартау ～火山 . ②【 үс. 】 

шектен шыққан күрес ～战｜ өлімге 

дейін қорғау ～守.③【үс.】 жеңілісті 

мойындамау ～不认输 . ④【 сын. 】 

өлгенше күлу 笑 ～ 人 ｜ ақымақ; 

тоңмойын; топас～顽固 .⑤【 сын.】

қаңқұйлы жау～敌｜қаңқұйлы жау～对

头.⑥【сын.】 кеще; мақау; топас～脑

筋 ｜ қыңыр, ～ 心 眼 ｜ нәтижесіз 

тәртіп ～规矩.⑦【сын.】 шалғай тар 

көше,  тұйық көше ～胡同 . 

【死板】 sǐ∥bǎn【 сын.】①жансыз; 

өмірсіз.② схоластикалық, педанттық . 

【死不瞑目】sǐ bù mínɡmù- тыныш өле 

алмау . 

【死产】 sǐ∥ chǎn【 ет.】 өлі туған; 

түсік. 

【死党】 sǐ∥ dǎnɡ 【 зат.】 атарман; 

атарман-шабарман; жалпылдақ адам; 

жандайшап; қолшоқпар; сойыл соғар; 

сыбайлас, жақтаушы  

【死得其所】 sǐ dé qí suǒ- намыспен 

қаза табу  

【死敌】sǐ∥dí【зат.】қас дұшпан. 

【死地】 sǐ∥dì【 зат.】置之～құрту; 

өлтіру; өлтіріп тастау . 

【死点】sǐ∥diǎn【зат.】 нөлдік нүкте . 

【死对头】 sǐ ∥ duì·tou 【 зат. 】 қас 

дұшпан. 

【死鬼】 sǐ ∥ ɡuǐ 【 зат.】① қайтыс 

болған; марқұм; опат болған; өлген.②
бұзық; жексұрын. 

【死胡同】 sǐhútònɡ(～儿 )【 зат.】 

дағдарыс; күйзеліске ұшырау; тұйыққа 

тірелу. 

【死缓】 sǐ ∥ huǎn  【 зат.】  өлім 

жазасының мерзімін ұзарту . 

【死灰】sǐ∥huī【зат.】жансыз; өмірсіз. 

【死灰复燃】 sǐhuī fù rán бұрынғы 

қалпына келу; жаңару; қайта даму; 

қайта туылу. 

【死活】 sǐ∥huó①【 зат.】  өмір не 

өлім .②〈口〉【үс.】 ешбір себепсіз; 

ешбір жазықсыз. 

【死火山】 sǐhuǒshān【 зат.】  сөнген 

жанартау. 

【死机】sǐ∥jī【ет.】компьютер ілінуі . 

【死记】sǐ∥jì【ет.】 аңғарылмай есте 

сақтау ～硬背. 

【死寂】sǐ∥jì【сын.】жым-жырт. 

【死角】sǐ∥jiǎo 【зат.】①түкпір жер.

②жаппай оқ атып тигізуге болмайтын 

кеңістік жер. 

【死校】 sǐ∥ jiào【 ет.】按照原稿校

对，只对原稿负责，叫死校(区别于“活

校”). 

【死节】 sǐ∥ jié 〈书〉【 ет.】  таза 

болып қайтыс болу . 

【死结】 sǐ∥ jié【 зат.】шиеленіскен 

түйін. 

【死劲儿】sǐjìnr 〈口〉бар күшімен; 

бар пәрменімен. 

【死局】 sǐ∥ jú【 зат.】  дағдарыс; 

күйзеліске ұшырау; тұйыққа тірелу. 

【死扣儿】sǐkòur〈口〉【зат.】 шешіле 

алмайтын мәселе . 

【死劳动】 sǐláodònɡ【 зат.】жансыз 

еңбек. 

【死牢】 sǐ ∥ láo 【 зат.】 өлімшінің 

камерасы . 

【死老虎】 sǐ lǎohǔ【зат.】  биліктен 

айырылу . 

【死力】sǐ∥ lì ①【зат.】  бар күшті 

жұмылдыру 出～ .②【 үс.】  жанын 

аямай қорғау～抵抗. 

【死路】 sǐ ∥ lù 【 зат. 】  қауіпті , 

зарарлы жол . 

【死面】 sǐ ∥ miàn( ～儿 ) 【 зат. 】 

ашымаған қамыр; тұщы қамыр. 

【死灭】sǐ∥miè【ет.】 жан тапсыру; 

қаза табу; өлу. 

【死命】sǐ∥mìnɡ ①【зат.】  болмай 

қалатын өлім .②【 үс.】  тайсалмай 

алысу, күресу ～挣扎. 

【死难】sǐ∥nàn【ет.】 құрбан болған 

батырлар ～烈士. 

【死脑筋】sǐnǎojīn①【сын.】 қыңыр; 

топас.②【зат.】 қыңыр . 

【死皮赖脸】sǐ pí lài liǎn арсыз; бетпақ; 

бетсіз; ұятсыз. 

【死期】 sǐ∥ qī【 зат.】 ажал; ажал 

уақыты. 

【死棋】sǐ∥qí【зат.】лажсыз жағдай. 

【 死 乞 白 赖 】 sǐ·qibáilài жігерлі; 

қайтпайтын; қажымайтын; қажырлы. 

【死气白赖】sǐ·qibáilài (～的)〈方〉
беймаза; жабысқақ; мазасыз. 

【死气沉沉】 sǐqì chénchén жансыз; 

өмірсіз. 

【死契】sǐ∥qì【зат.】  сауда саттық 

келісім . 

【死钱】sǐ∥qián  (～儿)【зат.】  ①
пайдалынбаған ақша . 

【死囚】sǐ∥qiú【зат.】 өлім жазасына 

кесілген кісі; өлімші. 

【死去活来】 sǐ qù huó lái өлгенше; 

өлтіргенше; өлімші етіп. 

【死伤】 sǐ∥ shānɡ【ет.】  өлтірілген 

және жарақат алған . 

【死神】sǐ∥shén【зат.】  ажал; қаза; 

өлім. 

【死尸】sǐ∥shī【зат.】мәйіт; өлік. 

【 死 守 】 sǐ ∥ shǒu 【 ет. 】 ① өз 

позициясын қорғап қалу～阵地.② ескі 

тәртіпке жабысып алу ～老规矩. 

【死水】sǐ∥shuǐ【зат.】ақпайтын су. 

【死胎】sǐ∥tāi【зат.】өлі туған; түсік. 

【死亡】 sǐ∥wánɡ【 ет.】өлім-жітім; 

өлімші～率. 

【死亡率】sǐwánɡlǜ【зат.】 өлім-жітім 

шамасы ; өлімші. 

【死亡线】sǐwánɡxiàn【зат.】 бір аяғы 

көрде; бір аяғы жерде. 

【死心】 sǐ∥ xīn【 ет.】 көну; тозу; 

шыдау. 

【死心塌地】 sǐ xīn tā dì мүлтіксіз; 

сөзсіз. 

【 死 心 眼 儿 】 sǐxīnyǎnr ақымақ; 

тоңмойын; топас. 

【死信】1sǐ∥xìn(～儿 )【 зат.】  хат 

алушыны табылмаған хаттар  . 

【死信】2sǐ∥xìn【зат.】өлім хабары . 

【死刑】sǐ∥xínɡ【зат.】өлім жазасы. 

【死性】 sǐ ∥ xinɡ 〈口〉【 сын. 】
қасарғыштық; қасарушылық; 

қыңырлық 

【死讯】sǐ∥xùn【зат.】өлім туралы 

хабар . 

【死因】sǐ∥yīn【зат.】өлім себебі  

【死硬】sǐ∥yìnɡ 【сын.】 ①ақымақ; 

тоңмойын; топас～分子. 

【死有余辜】 sǐ yǒu yú ɡū  зұлым 

жасағанға өлім жазасы арқылы өтей 

алмайды . 

【死于非命】sǐ yú fēi mìnɡ жазым болу; 

жоқ болу; қаза табу. 

【死战】 sǐ∥ zhàn ①【 зат.】  батыл 

күрес决一～.②【ет.】 соғыс жүргізу . 

【 死 罪 】 sǐ ∥ zuì өлім жазасымен 

жазаланатын қылмыс . 

 

sì 

【巳】sì【зат.】  сы- он екі циклдық 

белігінің алтыншысы  . 

【巳时】 sì∥ shí 【 зат.】  таңертенгі  

сағат тоғыздан он бірге дейін болатын 

уақыт . 

【四】 1sì ①【 сан.】   төрт .② (Sì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【四】2sì【зат.】 сы – қытайдың нота 

белгісі . 

【四…八…】sì…bā… жан-жақ～面～

方｜барлық бағытпен жүретін ～通～

达｜тып-тыныш; жым-жырт～平～稳. 

【四边】 sì∥biān(～儿 )【 зат.】жан-

жақтан. 

【四边【 сын.】】 sìbiānxínɡ【 зат.】 

төртбұрыш . 

【四不像】sìbùxiànɡ 【зат.】①анау да 

емес, мынау да емес.② Давила бұғы . 

【 四 部 】 sì ∥ bù 【 зат. 】  қытай 

әдебиетінің төрт бөлім . 

【四出】 sì∥ chū【 ет.】到周围各

地：～活【ет.】. 

【四处】sì∥chù【зат.】 әрқайда қатты 

ағыс ～奔波 . 

【四大皆空】 sì dà jiē kōnɡ бұқара 

қарбалас  

【四方】1sì∥fānɡ【зат.】 барлығының 

үн қату～响应. 
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【四方】 2sì ∥ fānɡ 【 сын. 】  төрт 

бұрышты 四四方方的大脸. 

【四方步】sìfānɡbù(～儿)【зат.】 бір 

қалыпты адым. 

【四分五裂】 sì fēn wǔ liè бөліну; 

бөлініп кету. 

【四伏】sì∥fú【ет.】 қоршап қамау; 

қоршау. 

【四顾】 sì∥ ɡù【 ет.】  жан-жаққа 

қарау . 

【四海】 sì ∥ hǎi 【 зат. 】  тұрақты 

панасы жоқ ～为家. 

【四合房】 sìhéfánɡ【 зат.】  Дәстүрлі 

Қытай архитектурасының үйі . 

【四合院】 sìhéyuàn(～儿 )【 зат.】 

Дәстүрлі Қытай архитектурасының үйі. 

【 四 呼 】 sì ∥ hū 【 зат. 】  буында 

дауысты дыбыстардың ашықтығының 

төрт дәрежесi. 

【四胡】sì∥hú【зат.】 сыху- керілген 

қылмен ойналатын төрт ішекті аспап . 

【四化】sì∥huà【зат.】 төрт жаңарту  

(төрт модернизация ). 

【四季】 sì∥ jì 【 зат.】  төрт жыл 

мезгілі . 

【四季豆】 sìjìdòu【 зат.】  бадана; 

лобия; түйе бұршақ; үрме бұршақ 

(бұршақ сияқты дән). 

【四郊】 sì∥ jiāo【 зат.】  қаланың 

маңындағы поселке; қала түбіндегі елді 

мекен. 

【四脚蛇】sìjiǎoshé【зат.】кесіртке . 

【四近】sì∥jìn【зат.】көршілес жер . 

【四联单】sìliándān【зат.】 一式四份

的单据，【сын.】式和用处跟三联单相

同.参看 1172页〖三联单〗. 

【四邻】sì∥lín【зат.】 көршілер . 

【四六体】sìliùtǐ【зат.】 төрттік  пен 

алтылық  –әдибиет стилі . 

【四面】 sì∥miàn【 зат.】  айнала; 

әрқайда; барлық жерде; жаппай; 

төңіректің бәрінде～八方. 

【四面八方】向～走开  жан-жаққта 

тарап кету . 

【四面楚歌】 sìmiàn Chǔ ɡē- жан- 

жақтан қоршалған, лажсыз жағдайда 

болып кету . 

【四拇指】sì·muzhǐ〈口〉【зат.】 аты 

жоқ саусақ. 

【四旁】sì∥pánɡ【зат.】 жан-жақтан, 

айнала, төңірек . 

【四平八稳】sì pínɡ bā wěn кедергісіз . 

【四起】sì∥qǐ【ет.】 барлық жерден 

ән дыбысының естілуі 歌声～｜өтірікт 

мәліметтерді есту 谣言～. 

 

【四散】 sì∥ sàn【 ет.】  бытырап; 

бытыратып; шашылып жүгіру ～奔逃. 

【四舍五入】sì shě wǔ rù дөңгелектеу; 

қоралау. 

【四声】 sì∥ shēnɡ 【 зат.】① қытай 

тілінің төрт тоны .②   төрт дауыстан 

құралған. 

【四时】sì∥shí【зат.】жылдың төрт 

мезгілі . 

【四时八节】sìshíbājié-  жылдың төрт 

мезгілі мен олардың басталуын мен 

қызған кезін белгілейтін сегіз күн . 

【 四 书 】 Sì Shū 【 зат. 】  сышу- 

төрттіккітап- конфуций кағидаларының 

бірінші бөлімі . 

【 四 体 】 1sì ∥ tǐ 〈 书 〉【 зат. 】 

шындықта білмес болу ～不勤 . 

【 四 体 】 2sì ∥ tǐ 【 зат. 】 

каллиграфияның төрт стилі . 

【 四 通 八 达 】 sìtōnɡbādá барлық 

бағытпен жүретін . 

【四外】sì∥wài【зат.】 айнала ешбір 

жан жоқ～无人. 

【四围】 sì ∥ wéi 【 зат. 】  айнала; 

төңірегінде; төңірекке, жан-жақтан . 

【 四 维 空 间 】 sìwéi kōnɡjiān төрт 

кеңестік . 

【四下里】 sìxià·li【 зат.】  向～跑
бытырай жүгіру. 

【四仙桌】 sìxiānzhuō【 зат.】  төрт 

адамға арналатын төрт бұрышты үстел . 

【四乡】sì∥xiānɡ【зат.】 ауыл аймағы; 

ауйыл айналасы. 

【四言诗】sìyánshī【зат.】 төрт сөзді 

өлең, тақпақ . 

【四野】sì∥yě【зат.】  кең; кеңістік, 

жайылым , жазық . 

【 四 则 】 sì ∥ zé 【 зат. 】  төрт 

арифметикалық амал ～运算｜ бүтін 

санның төрт арифметикалық амалы 整

【 сан. 】  ～ ｜ бөлшектің төрт 

арифметикалық амалы分【сан.】 ～. 

【四肢】 sì ∥ zhī 【 зат. 】  аяқ-қол; 

бармақ бастары; саусақ. 

【四至】sì∥zhì【зат.】шекара . 

【四周】 sì∥ zhōu【 зат.】  айнала; 

төңірегінде; жан-жақтан . 

【四座】sì∥zuò【зат.】 айтқан сөзбен 

адамдарды таңырқату 语惊～. 

飤 sì〈书〉күйлендіру, бағу, өсіру . 

【 寺 】 sì ①  тексеру палатасы, 

қылмыстық іс палатасы 大理～｜жан 

тәнімен берілген бұйрық 太常～ .②

【зат.】 зеңгірт бұлттар храмы- Пекин 

қаласы 碧云～｜.③【зат.】 мешіт 清

真 ～ . ④ （ Sì ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【寺观】sì∥ɡuàn【зат.】 будда және 

даоссистік ғибадатханалары. 

【寺庙】sì∥miào【зат.】 монастырь , 

ғибадатхана. 

【寺院】sì∥yuàn【зат.】 ғибадатхана; 

храм (үлкен шіркеу). 

【似】sì ①【ет.】әлпеттес; бәдендес; 

бейнелес, іспетті; ұқсас; үйлес 相～｜
әлпеттес; бәдендес; бейнелес, іспетті; 

ұқсас; үйлес 类～｜ ақиқатқа жуық; 

сенерлік; шынға ұқсас ～是而非 . ②

【үс.】 жарағаны сияқты ～属可行. 

【似…非…】 sì…fēi… я күледі, яки 

күлмейді ～笑～笑｜я  түсінеді, яки 

жоқ～懂～懂. 

【似乎】sì∥hū【үс.】 сияқты еді, сол 

тәрізді . 

【似是而非】  sì shì ér fēi ақиқатқа 

жуық; сенерлік; шынға ұқсас. 

【 汜 】 sì өзен суы ， Хэнан 

провинциясындағы . 

【兕】sì  мүйізтұмсық 

【佀】sì ①〈书〉әлпеттес; бәдендес; 

бейнелес, іспетті; ұқсас; үйлес.② (Sì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【伺】 sì аңдып жүру 窥～｜ амал 

табу ～机. 

【 伺 机 】 sì ∥ jī 【 ет. 】  қолайлы 

жағадайды күтіп алып,  әрекет жасау ～

而【ет.】. 

【祀】sì① аспанға құрбан ету ～天｜

Конфуцийға құрбан ету ～孔｜ ата-

бабаға құрбан ету ～祖.②殷【ес.】特

指年：十有三～. 

【姒】sì ① апа .② келін .③(Sì)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【饲】（飼）sì ①жем; жемшөп～料.②
жемдік; жемшөптік. 

【饲料】sì∥liào【зат.】жем; жемшөп. 

【饲养】 sì∥ yǎnɡ【 ет.】 бақташы; 

малшы; падашы～员. 

【泗】sì〈书〉мұрынбоқ, сіңбірік. 

【驷（駟）sì〈书〉①төрт ат жеккен 

арба.②ат, жылқы . 

【驷马】 sìmǎ〈书〉【 зат.】 төрт ат 

жеккен арба～高车. 

【俟】(①竢)sì①〈书〉қолайлы кезді 

күтіп алып, шабуыл жасау ～机进攻.②

（Sì）【зат.】фамилияға қолданылады. 

【食】sì〈书〉 тағам, ас, тамақ . 

覗 sì〈书〉ауық-ауық қарау; қарап қою, 

көз салу . 

【涘】sì〈书〉жаға涯～. 

【耜】sì ①түрен; тіс (соқаның күрегі).

②ағаш тіс; соқа. 

【笥】sì〈书〉бамбук қорабы . 

 

【肆】-1sì бассыздық істеу; бұзақылық 

жасау放～. 

【肆】 -2sì 【 сан. 】  төрт, (төрттің 

жазбаша жазылуы). 

【肆】-3sì〈书〉  шайхана тавернасы 

茶楼酒～. 

【肆力】 sì∥ lì〈书〉【 ет.】  ауыл 

шаруашылығына аса зор күш 

жұмсау ～农事. 

【肆虐】 sì∥nüè【 ет.】 зәрін шашу; 

қаһарын тігу; мейірімсіздік істеу. 

【肆扰】sì∥rǎo【ет.】бұзықтық ету; 

жанжал шығару; жүгенсіздену. 

【肆无忌惮】 sì wú jì dàn бетімен 

кеткен; тыюсыз кеткен, бетсіз . 
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【肆行】 sì∥xínɡ【 ет.】  өз еркімен 

тонау ～劫掠. 

【 肆 意 】 sì ∥ yì 【 үс. 】  ұялмай 

аламандау ～攻击｜бассыздық ету; өз 

бетімен кету～妄为. 

【嗣】   sì ①мемлекетті мұралану ～

位｜мирасқор; мұрагер; ізбасар～子.②
ұрпақ, мирасқор; мұраға ие; мұрагер

后～. 

【嗣后】 sìhòu〈书〉【 зат.】  кейін, 

сонан соң . 

【嗣位】sìwèi〈书〉【ет.】 мемлекетті 

мұралану . 

【禩】   sì〈书〉 құрбандық шалу; 

тасаттық; тасаттық беру. 

 

 

sōnɡ 

【 忪 】   sōnɡ берік емес; босаң; 

солқылдақ; шайқалғыш 

【松】1  sōnɡ 【зат.】①қарағай .②
(Sōnɡ)фамилия . 

【松】2(鬆)  sōnɡ ①【сын.】 борпас; 

борпылдақ; бос; жұмсақ. ② 【 ет. 】 

күшті бәсеңдету ～ 劲 . ③ 【 сын. 】 

экономиканың ауқаттылығы . ④

【сын.】 дәмді қытырлақ жеңіл тағам 

点心～脆适口 .⑤【 ет.】 бәсеңдету; 

бәсеңсіту; кеміту; нашарлату～绑 .⑥ ет 

ұнтақ 肉～. 

【松绑】sōnɡ∥bǎnɡ 【ет.】  біреудің 

қолын шешіп босату. 

【松弛】sōnɡchí 【сын.】 ①бұлшық ет 

тонусының төмендеуі 肌肉～.② әлсіз 

тәртіп 纪律～. 

【松动】sōnɡ∥dònɡ ①кең .②【сын.】 

ақша бар болса, тұрмыс жақсырақ 

болып кетті 手头～.③【ет.】 күрек тіс 

былқылдап тұр 门牙～.④【ет.】行情～ 

нарықтың әлсіреуі  

【 松 花 】 sōnɡ ∥ huā 【 зат. 】 

консервіленген ізбес жұмыртқа . 

【 松 缓 】 sōnɡ ∥ huǎn ① 【 сын. 】 

ырғақты босату 节奏～ . ②【 ет. 】 

айналадағы жағдайды бәсеңдету ～气

氛｜жүйке жүйесі әлсіретті ～神经. 

【松节油】sōnɡjiéyóu【зат.】 скипидар, 

терпентин майы (тікен жапырақты 

ағаштардан шығатын смола тәрізді май-

медицинада пайдаланылады және 

іскеметер, бояу жасауға кетеді). 

【松紧】sōnɡ∥jǐn【зат.】 ～合适 дәл; 

дегендей; құйып қойғандай; шақ. 

【松紧带】 sōnɡjǐndài (～儿 )【 зат.】
өшіргіш. 

【松劲】sōnɡ∥jìn(～儿)【ет.】бойын 

еркін ұстау; босаңсу 

【松口】sōnɡ∥kǒu 【ет.】①ауызын 

ашып таң қалу, таңдану. ② 不 ～
айтқанын істету; бірдемені 

болдыру;табандылық көрсету . 

【松快】sōnɡ∥kuɑi 【сын.】① ішімде 

жеңілдік сезу 心里～多了 .②  демалу, 

босаңсу . 

【松明】 sōnɡ∥mínɡ【 зат.】  жарық 

беретін шайыр . 

【松气】sōnɡ∥qì【ет.】 дем алу 

【松墙】 sōnɡ∥ qiánɡ【 зат.】  бұта 

қоршамы. 

【松球】 sōnɡ∥ qiú【 зат.】 қарағай 

бүршігі. 

【松仁】 sōnɡ∥ rén(～儿 )【 зат.】 

балқарағай жаңғағының дәні . 

【松软】sōnɡ∥ruǎn 【сын.】①жұмсақ 

қой жүні ～的羊毛｜жұмсақ пирог , 

үлпілдек пирог ～ 鼓 鼓 的 馅 饼 . ②

болбыр дене; іркілдек дене浑身～. 

【松散】sōnɡ∥sǎn【ет.】 байланыссыз; 

жиюсыз; тарқау; шашыраңқы. 

【松散】sōnɡ∥sɑn【ет.】 далаға аздап 

серпілу үшін шығу 出来～～. 

【 松 手 】 sōnɡ ∥ shǒu 【 ет. 】 

саусақтарын жазу, тізгіннен айрылып 

қалу. 

【松鼠】sōnɡ∥shǔ(～儿)【зат.】  ақ 

тиін; тиін. 

【松松垮垮】 sōnɡ·sōnɡkuǎkuǎ(～的 )

【сын.】①әлсіз және ұқыпсыз болу .②
елбе-делбе; жинақы емес, көргенсіз; 

тәртіпсіз. 

【松涛】 sōnɡ∥ tāo【 зат.】  қарағай 

толқынның жағаға шарпуы. 

【松塔儿】 sōnɡtǎr 〈方〉【 зат. 】 

қарағай бүршігі. 

【松香】 sōnɡxiānɡ【 зат.】 канифоль; 

шайыр; қарағай шайыры . 

【 松 懈 】 sōnɡ ∥ xiè 【 сын. 】  ①

көргенсіз; тәртіпсіз, салақ .②еріншек, 

жалқау, бойкүйез; қамсыз; салақ, 

ұқыпсыз .③  топастандыру, бәсеңдету, 

нашарлату. 

【松心】sōnɡ∥xīn【ет.】бойын еркін 

ұстау; босаңсу, көңіл жайлану . 

【松针】 sōnɡ∥zhēn【зат.】  қарағай 

қылқандары. 

【松脂】sōnɡ∥zhī【зат.】  канифоль; 

шайыр; қарағай шайыры . 

【松子】 sōnɡ∥ zǐ 【 зат.】① (～儿 ) 

қарағай дәні . ② 〈 方 〉 балқарағай 

жаңғақпен кәмпит  ～糖. 

【 松 嘴 】 sōnɡ ∥ zuǐ 【 ет. 】  көну,  

келісім беру . 

【娀】sōnɡ Суң династиясы- Шан-ин 

династиясының негізін салған . 

【凇】sōnɡ    қатқақ; қырау〖雾凇〗 . 

【菘】sōnɡ古书上指白菜. 

【菘菜】sōnɡ∥cài〈方〉【зат.】 қытай 

қырыққабат; орамжапырақ. 

【淞】 sōnɡ 吴淞江 (Wúsōnɡ Jiānɡ) 

СуңДжиаң- Джиаңсу 

провинциясындағы өзен . 

【嵩】(崧)sōnɡ①〈书〉Суңшан тауы .

②〈书〉аса биік; асқар; ең биік; өте 

биік. ③ （ Sōnɡ ）【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

sónɡ 

【 包】 sónɡ∥bāo〈口〉①【сын.】 

арқасыз; қырсыз; қыры шықпаған.②

【 зат. 】  әлсіз; бишара; дәрменсіз; 

нашар. 

 

 

sǒnɡ 

【怂】(慫)sǒnɡ〈书〉жасқану; зәресі 

ұшып кету; қорқу; қорқып кету; 

сескену; үркіп кету; шошу; шошыну; 

шошып кету. 

【怂恿】 sǒnɡ∥yǒnɡ【 ет.】  азғыру; 

арандату; арандатушылық жасау; 

атыстыру; итермелеу; жымысқылау; 

ұрындыру; шағыстыру. 

【耸】 (聳 )sǒnɡ ①【 ет.】  көтерілу, 

дабыраю 高 ～ ｜ аспанға дейін 

көтерілу ～ 入 云 霄 . ② зәресін алу; 

қорқыту; үрейлендіру; үрейін ұшыру危

言～听 . ③【 ет. 】耸【 ет. 】 иығын 

көтеру～肩 . 

【耸动】 sǒnɡdònɡ 【 ет.】① көтеру; 

қағу; қайқаңдату; қозғау.②жұртты таң 

қалдыру～视听. 

【耸肩】 sǒnɡ ∥ jiān 【 ет. 】 иығын 

көтеру. 

【耸立】sǒnɡ∥lì【ет.】  алыстан тау 

көтеріліи тұрды群山～. 

【耸人听闻】sǒnɡ rén tīnɡ wén жұртты 

таң қалдыру, таң қаларлық оқиға. 

【耸峙】sǒnɡ∥zhì【ет.】 жартас биік 

боп көрініп тұрды峭壁～. 

【悚】sǒnɡ〈书〉қорқыныш; құт ұшу; 

зәресі ұшу～然. 

【悚然】 sǒnɡ ∥ rán 【 сын. 】  төбе  

шашы тік тұрды毛骨～. 

【 竦 】 sǒnɡ 〈 书 〉 ① ардақ тұту; 

қадірлеу; қастерлеу; құрметтесу.② тас 

болып қатып қалу, қорқыныш; құт ұшу; 

зәресі ұшу. ③ көтермелеу; мадақтау; 

ынталандыру. 

 

sònɡ 

【讼】（訟）sònɡ ①сотқа жататын іс

诉～.②〈书〉соттасу, ерегісу 争～｜

нәтижесіз ерегісу聚～纷纭. 

【讼棍】 sònɡ∥ ɡùn【 зат.】 даукес; 

дауқұмар; пәлеқор, ұсақ-түйекшіл 

(адам). 

【讼师】 sònɡ∥ shī【 зат.】  адвокат; 

қорғаушы (сотта іс қорғаушы; біреудің 

ісін сотта жүргізуші; заң жөнінен ақыл; 

кеңес беруші заңгер). 

宋 1Sònɡ ①Чжоу дәуріндегі болған Инь 

патшалық үйінің ұрпағының иелігі.②

【зат.】 Сун династиясы 1)420-479. ②

960-1279. ③ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 宋 体 字 】 sònɡtǐzì 【 зат. 】  Сун 
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династиясындағы иероглифты жазуда 

қолданылатын шрифт . 

送 sònɡ ① 【 ет. 】  газетті апарып 

беру ～报｜хат жолдау ～信｜ тамақ 

беру ～饭 . ②【 ет. 】 сыйлық тарту 

奉～｜Мұғалім маған екі кітап сыйғы 

тартты 老师～我两本书 .③【 ет.】 

балаларды мектепке дейін шығарып 

салу ～小孩儿上学.④（Sònɡ）【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【送别】 sònɡ∥ bié【 ет.】 станцияға 

дейін шығарып салып, айырылысарда 

қоштасу车站～. 

【送殡】sònɡ∥bìn【ет.】 жерлеу; қою; 

өлікті шығару. 

【送达】 sònɡ∥dá【ет.】①  жеткізу, 

тапсыру .②заң қызметі; заңи қызмет. 

【送检】sònɡ∥jiǎn【ет.】 үлгіні қарап 

тексеруге тапсыру. 

【送交】 sònɡ ∥ jiāo 【 ет. 】  сотқа 

беру ～法院审理. 

【送礼】 sònɡ∥ lǐ【 ет.】  қонақтарға 

сыйлық беру 请客～. 

【送命】 sònɡ∥mìnɡ【 ет.】  бекер 

басын құрбан қылу 白白～. 

【 送 气 】 sònɡqì 【 ет. 】 аспирация, 

қырылдақ дыбыс  

【 送 亲 】 sònɡ ∥ qīn 【 ет. 】 

қалыңдықтың  жолаяқ жасауы . 

【送人情】 sònɡ rénqínɡ ① қызмет 

атқару; қызмет көрсету. ② 〈 方 〉
сыйлық тарту . 

【送丧】 sònɡ∥ sānɡ【 ет.】  жерлеу; 

қою; өлікті шығару. 

【送审】 sònɡ∥shěn【ет.】  құжатты 

қарап тексеруге тапсыру～稿. 

【送死】 sònɡsǐ〈口〉【 ет.】 өлімге 

бару . 

【送行】sònɡ∥xínɡ【ет.】① вокзалға 

дейін шығарып салу 到 车 站 ～ . ②
жолаяқ жасау. 

【送信儿】  sònɡ∥xìnr〈口〉【ет.】
әйгілеу; білдіру; құлақтандыру; 

мәлімдеу; хабарлау. 

【送葬】 sònɡ∥ zànɡ【 ет.】  жерлеу; 

қою; өлікті шығару. 

【送站】sònɡ∥zhàn 【ет.】  вокзалға 

дейін шығарып салу. 

【送终】 sònɡ∥ zhōnɡ【 ет.】  өлім 

кезінде басы-қасында болу. 

【诵（誦）】  sònɡ ① дауыстап оқу, 朗

декламациялау; көркемдеп оқу ～ . ②

жатқа білу 熟读成～.③ауыздан-ауызға 

тарау传～. 

【诵读】 sònɡ∥ dú【 ет.】  тез оқу, 

мүдірмей оқу 流畅的～. 

【颂】（頌） sònɡ ①жырлау; мадақтау; 

мақтап жырлау 歌～.② жазылуыңызға 

тілектеспін 敬 ～ 大 安 . ③ （ Sònɡ ）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【颂词】 sònɡ∥ cí【 зат.】  дәріптеу; 

дәріптеушілік; дәстерлеу; мадақтау, 

панегирик (көпірме, біреуді я бірдемені 

көптіре мақтау) . 

【颂歌】 sònɡ∥ ɡē【 зат.】  мақтау 

жыры, асыра мақтау; дифирамб; мақтау 

өлең. 

【颂扬】sònɡ∥yánɡ【ет.】 мадақтауға 

жомарт болу 大 加 ～ ｜ дәріптелген 

табыс ～功绩. 

 

sōu 

【搜】(①蒐)sōu ① коллекция жинау, 

іріктеу, жинау ～集｜ іздеп табу мен 

жинау ～罗｜қарастыру, іздеу ～求.②

【 ет.】  тінту ～身｜ тінту ～腰｜

тұтқиылдан жүргізілетін тексеру～捕. 

【搜捕】sōu∥bǔ【ет.】 қылмыскерді 

йнала қоршау; қамап алу～逃犯. 

【搜查】sōu∥chá【ет.】 身体～жеке 

басты тінту. 

【搜肠刮肚】 sōu chánɡ ɡuā dù бас 

қатыру . 

【搜刮】sōu∥ɡuā【ет.】талау; тонау. 

【搜获】sōu∥huò【ет.】 тінту кезінде 

ұстап алу . 

【搜集】sōu∥jí【ет.】 қандай болса да 

мәлімет жинау ～的材料. 

【搜剿】sōu∥ jiǎo【ет.】  жау күшін 

тауып жойып жіберу ～残敌. 

【搜缴】sōu∥jiǎo【ет.】 қару-жарақты 

іздеу ～凶器. 

【 搜 救 】 sōu ∥ jiù 【 ет. 】  іздеп 

құтқаратын жұмыстар ～工作. 

【搜括】sōu∥kuò【ет.】 тонап кету; 

ұрлап кету. 

【搜罗】 sōu∥ luó【 ет.】  дарынды 

адамдарды таңдау ～ 人 才 ｜ тарихи 

мәлімет іздеу ～史料. 

【搜求】sōu∥qiú【ет.】   қарастыру, 

іздеу . 

【搜身】sōu∥shēn【ет.】 жеке басты 

тінту. 

【搜索】 sōu∥ suǒ【 ет.】  дұшпанға 

іздеу салу ～残敌. 

【搜索枯肠】 sōusuǒ kū chánɡ бас 

қатыру . 

【 搜 索 引 擎 】 sōusuǒyǐnqínɡ іздеу 

қызметі, зерттеу  жүйесі . 

【 搜 寻 】 sōu ∥ xún 【 ет. 】  дәлел 

іздеу ～ 证 据 ｜ жоғалған адамды 

іздеу ～失踪的人. 

嗖 sōu【ел.】 машина гуілі 汽车～. 

【馊】（餿）sōu【сын.】ашып кеткен, 

бұзылған . 

【馊主意】sōu zhǔ·yi【зат.】жарамсыз 

тәсіл, қате түсінік. 

【 廋 】 sōu 〈 书 〉 бой тасалау; 

жасырыну; тығылу. 

【溲】sōu〈书〉несеп төгу; несептің 

шығуы. 

【飕】-1（颼）sōu〈方〉【ет.】 гуіл; 

зуыл; ызың; ысқыру; ысқырық. 

【 飕 】 -2 （ 颼 ） дауысқа еліктеу 

(дыбыстаушы мүшенін табиғи бір 

заттың дыбысына ұқсас дыбыс 

шығаруы). 

【锼】（鎪）sōu〈方〉【ет.】  кесіліп 

алыну, нақыштап істеу; ойып істеу; ою . 

【锼弓子】 sōuɡōnɡ·zi〈方〉【 зат.】 

жұқа ара; қыл аралы; ою ара (оюлап 

кесуге арналған кішкене ара). 

【螋】sōu есекқұрт (үй ішінде дымқыл 

жерде жүретін кішкентай құрт-

құмырсқа) 

【艘】sōu【мөл.】 кеме, қайық. 

 

sǒu 

【叟】 (叜 )sǒu〈书〉 ақсақал; кәрия; 

қария; қарт; шал老～.  

【瞍】 sǒu〈书〉 көрмес; соқыр, көр 

соқыр . 

【 嗾 】 sǒu ① 叹 айтақтау; қосу; 

шағыстыру. 

【嗾使】 sǒu∥ shǐ【 ет.】 айдап салу; 

көңілін соқтыру, шағыстыру; 

шағыстырып қарсы тұрғызу 

【擞】(擻)sǒu қағу,  қағып сілку  

【薮】(藪)sǒu〈书〉қалыің тоғай мен 

тұңғиық  

 

sòu 

【嗽】sòu құрғақ жөтел 干～. 

【擞】 (擻 )sòu〈方〉【 ет.】  көмірді 

қопарыстыру ～火. 

 

sū 

【 苏 】 -1( 蘇 )sū ： 紫 ～ Перилья 

Frutescens｜白～ақ өсімдік. 

【苏】-2(蘇)sū：Тренер. 

【苏】-3(蘇、甦)sū Ояну：死而复～
Тірілу, жандану. 

【 苏 】 -4( 蘇 )Sū ① Сучжоу ： ～ 绣

Сучжоудың кестесі ｜ ～ 白 Сучжоу 

диалекті. ②【 зат. 】：～剧  Сучжоу 

операсы ｜ ～ 南 Оңтүстік Цзянсу 

провинциясы.③【зат.】фамилиясы. 

【苏】-5(囌)sū Совет Одағы. 

【苏】6(蘇)sū ①～区 совет аудандары.

②(Sū)【зат.】Совет. 

【苏白】 sū∥ bái 【 зат.】①Сучжоу 

диалекті. ② Пекин мен Сучжоу 

операсының ауызша қосалқысы. 

【苏菜】 sū ∥ cài 【 зат. 】  Цзянсу 

тағамының хош дәмі мен иісі. 

【苏打】 sū∥ dá 【 зат.】  ас тұзы 

Na2CO［英 soda］ 

【苏丹】sū∥dān【зат.】  сұлтан.［阿

拉伯 sultān］ 

【苏丹红】sūdānhónɡ【зат.】 судандық 

қызыл. 

【 苏 剧 】 sū ∥ jù 【 зат. 】  Сучжоу 

операсы 

【苏门羚】sūménlínɡ【зат.】Су Лин. 

【苏木】sū∥mù【зат.】 ауданда ішкі 
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Монголия автономиялы ауданда ауыл 

шаруашылықтағы әкімшілік бөл- 

бірліктері  [蒙] 

【 苏 区 】 sū ∥ qū 【 зат. 】  Совет 

аудандары. 

【苏铁】sū∥tiě【зат.】 саговник. 

【苏维埃】sūwéi’āi 【зат.】 Совет.［俄

совет］ 

【苏醒】sū∥xǐnɡ 【ет.】 есіне келу：

伤员已从昏迷中～комадан шығу◇春天

万 物 ～ көктемнің келуімен табиғат 

оянды; 從休眠狀態中醒來  ұйқыдан 

ояну. 

【苏绣】sū∥xiù【зат.】Сучжоу кестесі. 

【苏州码子】Sūzhōu mǎ·zi  Сучжоу сан 

есімдері, дәстүрлі дүкендердің бағаның 

белгісі үшін қолданылады. 

酥 sū ① ертедегі Крисп майы. ②

【 сын.】虾片一炸就很～ күркілдек 

қуырма креветки. ③ ： 桃 ～ жаңғақ 

торты.④【сын.】：～麻 онеметь｜站了

一 天 ， 两 腿 都 ～ 了 екі аяғын да 

сындырып қалған. 

【酥脆】sū∥cuì【сын.】шетін. 

【酥麻】sū∥má【сын.】 онеметь 

【酥软】sū∥ruǎn【сын.】(肢：走了一

天路，累得两腿～Бір күндік жолды 

жүргеннен, екі аяғым әлсіздеп шаршап 

қалды. 

【酥松】 sū∥ sōnɡ【 сын.】：泥土～

Сусуң топырағы｜～的石灰层  Сусуң 

әктасы. 

【酥油】sū∥yóu【зат.】 сиыр не ешкі 

сүтінен жасалған май. 

【酥油茶】sūyóuchá【зат.】  шаймен 

май өосылған Тибет пен монғол 

сусындары. 

【酥油花】sūyóuhuā【зат.】  Мүсінге 

арналған майлар. 

稣（穌）sū Жаңару. 

窣  sū шығару 

 

sú 

【俗】   sú①风俗：土～  көне әдеп 

ғұрыптар ｜ 移 风 易 ～ қоғамдық 

реформа｜入境问～  едге кіре берісте 

өзінің кедені туралы мәлімет алу.

②：～【зат.】 жалпы есімдер｜～话

көпке танымал мақал-мәтел ｜ 通 ～

әйгілі. ③【 сын. 】：～气  жабысқа, 

дөрекі ｜ ～ 不 可 耐 бейпіл; дөрекі; 

өреске, 仪表不~тыс  сирек кездесетiн.

④ 僧～діни адамдар, монахтар,. 

【俗不可耐】sú bùkěnài бейпіл; дөрекі; 

өрескел; ұят. 

【俗称】sú∥chēnɡ ①【ет.】：马铃薯～

土豆儿  картоп.②【 зат.】俗【 зат.】 

жалпы есімдер. 

【俗话】sú∥huà(～儿) 〈口〉【зат.】 

көпке танымал мақал-мәтелдер. 

【俗家】sú∥jiā【зат.】①монахтың үйі.

②～打扮 киіну. 

【 俗 讲 】 sú ∥ jiǎnɡ 【 зат. 】  Таң 

дәуіріндегі ғыбадатханалар 

【 俗 名 】 sú ∥ mínɡ 【 зат. 】 ①

күнделікте...деп аталады 阑尾炎～叫盲

肠 炎 аппендицитті аппедицит деп 

атайды.②Монахтар, Дао монахтары. 

【俗气】 sú∥ qi【 сын.】：① дәмсіз; 

татымсыз.打扮的很～ ұқыпсыз киіну②

ұқыпсыз;дөрекі 人很俗气  ~  Дөрекі 

адам; 这块布颜色很 бұл матаның түсі 

дәмсіз; 这 种 见 解 来 免 ~ бұл өте 

тоғышар көзқарастары болжайды. 

【俗曲】sú∥qǔ【зат.】 халық әндері 

【俗人】sú∥rén 【зат.】①миряндар；.

②庸俗的人 өрескел адам. 

【俗尚】 sú∥ shànɡ【 зат.】：不拘～
ағымдағы сән. 

【俗套】sú∥tào 【зат.】①салтанатты 

әдеп.②不落～дәстүрлі емес; ③老一套- 

трафарет ,қалып, таптаурын. 

【 俗 体 字 】 sútǐzì 【 зат. 】

иероглифтердің   танымал пішіні. 如

“觧”(解)、“塟”(葬)等.俗字. 

【俗文学】 súwénxué【 зат.】 әмбебап  

әдебиет 

【俗语】sú∥yǔ【зат.】мәтел, нақыл. 

【俗子】 sú∥zǐ【 зат.】：қара халық, 

бұқара. 

【 俗 字 】 súzì 【 зат. 】  танымал 

иероглифтер. 

 

sù 

【夙】sù〈书〉①таң сәрі, ерте, таң 

бозы: ～ 兴 夜 寐  ерте тұрып, кеш 

ұйықтау. ② ： ～ 志  ескі мақсат-

мұраттар｜～愿 талпыныс 

【夙仇】sù∥chóu【зат.】①ескі дос.②
атам заманғы алауыздық 

【夙敌】sù∥dí【зат.】ежелгі дұспан, 

көне жау.  

【 夙 诺 】 sù ∥ nuò 〈 书 〉【 зат. 】 

алғашқы уәделер 

【夙世】su∥shi ескі,ежелгі. 

【夙嫌】sù∥xián【зат.】捐弃～ескі 

ашу-реніштер. 

【夙兴夜寐】sù xīnɡ yè mèi қол қоса 

алмай жұмыс істеу; күні бойы жұмыс 

істеу. 

【夙夜】sùyè【зат.】күн мен түн：～

忧国. 

【夙怨】sùyuàn 【зат.】了却～ескі тіс. 

也作宿怨. 

【夙愿】 sùyuàn【 зат.】  армандаған 

мұраты：～得偿 армандаған мұраттың 

орындалуы. 

【诉】(訴)sù ①айту, айтып беру: 告～

айту. ② 【 ет. 】 арыз-арман, ішкі 

сыр ：～苦 арыз｜～衷情  сырымен 

бөлісу｜向母亲～～心中的苦楚 / 

анасына ішкі сырын ақтарды. ③ 

арыздану: 上～Апелляция. 

【诉苦】 sù∥kǔ～叫屈 арыз беру｜无

处～барлық жерде зарлау. 

【诉求】sùqiú ①【ет.】：арыз-арман: 

他耐心倾听老人～ ол шалдың арыз-

арманын  сабырмен тыңдады.. ②

【зат.】тілек, өтініш:   

【诉权】 sù∥ quán【 зат.】 арыздану  

құқығы. 

【 诉 述 】 sù ∥ shù 【 ет. 】 айту,  

баяндау: ～经历 / барысын баяндау. 

【诉说】 sù ∥ shuō 【 ет. 】   айту, 

әңгімелеу 他在信里～着对地质工作的

热爱. 

【诉讼】sù∥sònɡ【ет.】 сот процессі,

民事 ~ азаматтық процесс;  刑事 ~ 

қылмыстық процесс; 提起~ сот ісі,~去

典 процессуалды кодексі. 

【 诉 讼 法 】 sùsònɡfǎ 【 зат. 】 

процессуалды құқық. 

【诉冤】sù∥yuān【ет.】 хабарлау. 

【诉愿】sù∥yuàn【ет.】 петиция 

【诉状】sù∥zhuànɡ【зат.】 арыз; 民事
~ талап арызы. 

【肃】(肅)sù①～立 бар қатысушылар.

② ～ 穆 тым-тырыс. ③ ～ 贪 

жемқорлықпен күрес жүргізу. ④ (Sù)

【зат.】 есімі. 

【肃静】sùjìnɡ【сын.】 殿堂里十分～
Сарайдың іші үн түнсіз болды. 

【肃立】sùlì【ет.】：奏国歌时全场～
мемлкеттің әнұраны орындалып жатқан 

кезде барлығы түрігіп тұрады. 

【肃穆】sù∥mù 【сын.】：灵堂布置得

庄严～жерлеу бөлмесінде салтанатты 

тыныштық болды. 

【肃清】 sù∥ qīnɡ【 ет.】  ～盗匪 

бандиттерден тазарту｜～流毒  дөрекі 

ықпалдан құтқару. 

【肃然】sù∥rán【сын.】 құрметпен,~

起敬 құрмет көрсету. 

【肃杀】sùshā〈书〉【сын.】形容秋冬

天气寒冷，草木枯落：秋气～. 

【肃贪】sù∥tān【ет.】; жемқорлықпен 

күрес：～倡廉 сыбайлас жемқорлық. 

素 sù ①～服 ақ киім.②【сын.】～净

айыққан; өсімдік, вегетариандық｜这种

布 花 色 太 ～ . ③ 【 зат. 】： 吃 ～

Вегетариандық диета.｜三荤一～үш ет 

тағамы мен бір шөпті тағам .④：～

质 ｜ ～ 性 . ⑤ 色 ～ пигмент ｜ 毒 ～

токсин ｜ 因 ～ факторлар ｜ 元 ～

элемент｜维生～витаминдер.⑥～不相

识 бейтаныс, 我们~少交际  Әдетәнше 

біз адамдармен араласпаймыз .⑦ (Sù)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

 

【素材】 sù∥ cái【 зат.】  адамның 

өмірінен алынған мәліметтер. 

【素菜】sù∥cài【зат.】 вегетариандық 

тамақ 

【 素 餐 】 sù ∥ cān ① 【 зат. 】 
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вегетариандық. ② 【 ет. 】 

вегетариандық диета.③〈书〉【ет.】：

尸位～. 

【素常】sù∥chánɡ【зат.】 әдеттегідей.  

【素淡】sù∥dàn【сын.】：颜色～анық 

түс. 

【素服】 sù ∥ fú 【 зат. 】   қаралы 

күндері киетін ақ киім 

【素洁】sù∥jié【сын.】айқын 池中的

白莲花是那么的～、雅致. 

【素净】sù∥jinɡ【сын.】 қарапайым, 

абжауқын:：衣着～қарапайым киіну｜

陈设～而大方. 

【素酒】 sù∥ jiǔ【 зат.】①шараптың 

әсері.②〈方〉素席 вегетариандық той. 

【素来】sù∥lái【үс.】 是我～佩服的 

бұл маған әрқашан әсер етті.他~就是这

个样子 Ол әрдайым осындай. 他~不迟

到 Ол ешқашан кешікпейді. 

【 素 昧 平 生 】 sù mèi pínɡshēnɡ 

ешқашан білмеді. 

【素描】 sù∥miáo【 зат.】① сурет, 

нобай.②эскизді нобай. 

【 素 朴 】 sù ∥ pǔ 【 сын. 】 ① 

абжауқын ～ 的 语 言 қарапайым тіл.

②：～唯物主义. 

【素日】sù∥rì【зат.】他～不爱说话，

今 天 一 高 兴 ， 话 也 多 起 来

了.Әдеттегідей ол үндемей жүре береді, 

ал бүгін тіпті сөйлеп кеткен. 

【 素 食 】 sù ∥ shí ① 【 зат. 】 

вегетариандық.②【ет.】：～者(长期吃

素的人). 

【素【 сан.】  】 sù∥ shù【 зат.】，

қарапайым сандар 2，3，5，7，11. 

【素昔】sù∥xī【үс.】他们～不相往

来 .Олардың өткені бір-бірімен 

байланысты емес 

【素席】sù∥xí【зат.】 вегетариандық 

дастрақан. 

【素雅】sù∥yǎ【сын.】：衣着～киімі 

қарапайым, талғамы бар . 颜 色
~қарапайым түстегі 

【素养】 sù∥ yǎnɡ【 зат.】：艺术～
көркем шеберлігі; көркемдік дайындық. 

【素油】sù∥yóu【зат.】 өсімдік майы 

【素愿】sù∥yuàn【зат.】一向怀着的

愿望：～得偿. 

【素志】sù∥zhì〈书〉【зат.】一向怀有

的志愿；～未偿｜～不改. 

【素质】sù∥zhì 【зат.】① сапа, қасиет.

【素质教育】sùzhì jiàoyù. Сапа ағартуы.  

【速】1sù ①火～тез｜～战～决.②速

度：风～желдің жылдамдығы｜光～

жарық жылдамдығы｜声～ дыбыстың 

жылдамдығы ｜ 车 ～ машинаның 

жылдамдығы ｜ 时 ～ тез уақыт, 全

~толық жылдамдық, 低 ~ақырын 

жылдамдықпен.③(Sù)【зат.】аты. 

【速】2sù〈书〉：不～之客  күтпеген 

қонақ. 

【速成】 sù∥ chénɡ【 ет.】  үдемелі, 

қысқа мерзімді～班 үдемелі курс, ~教

练 үдемелі оқу формасы. 

【速递】sù∥dì ①【зат.】邮政～ .②

【 ет. 】用速递的方式递送 .Жедел 

жеткізу 

【速冻】sù∥dònɡ【ет.】快速冷冻：～

食品 тез қататын. 

【速度】 sù∥ dù【 зат.】①жеделдік; 

жүйріктік; жылдамдықк②：高～ үлкен 

жылдамдық ｜ 放 慢 ～ ақырын 

жылдамдық. 

【速度滑冰】sùdù huábīnɡ шаңғы тебу 

спорт түрі. 

【速度表】 спидометр 

【速记】sù∥jì①【ет.】Сөздерді жай 

жазбамен тез жазу ② 【 зат. 】
Стенографию. 

【速决】 sù∥ jué【 ет.】： тез арада 

шешілген мәселе:速战～тез өлтіру. 

【速决战】sùjuézhàn【зат.】 қарттарды 

ашу жылдамдығы 

【速率】sù∥lǜ【зат.】курс. 

【速溶】 sù∥ rónɡ【 ет.】  жылдам 

еруі：～奶粉 құрғақ сүттің еруі｜～咖

啡 тез еритін кофе. 

【速食面】sùshímiàn〈方〉【зат.】 тез 

дайындалатын кеспе. 

【 速 算 】 sù ∥ suàn 【 ет. 】 Тез әр 

колайлы есептеу. 

【速效】 sù∥ xiào【 зат.】 тез жауап 

беру：这种药有～. Бұл дәрі тиімді. 

【速写】sù∥xiě【зат.】①нобай жасау

②эскиз, нобай. 

【速战速决】sùzhànsùjué 迅 тез арада 

шешім қабылдау немесе қысқа 

соғыстың тез шешілуі 

【涑】 Sù 涑水河 (Sùshuǐ Hé) ，水

【зат.】，在山西 СУшуейхе. 

【宿】1sù ①：～舍 жатақхана｜～营

кемпинг｜露～тұрмыс｜夜～荒野 түні 

бойы далада болған. ② (Sù) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【宿】2sù〈书〉①～愿 объект｜～志 

жергілікті жазбалар.②：耆～қарттарды 

құрметтеу｜～将(jiànɡ) қарт көмекші. 

【 宿 弊 】 sù ∥ bì 〈 书 〉【 зат. 】 

немқұрайлықпен қарау：～一清. 

【宿便】sù∥biàn【зат.】тұрмыс ету. 

【宿娼】sù∥chānɡ【ет.】 ортақ үйде 

түн өткізу. 

【宿仇】sù∥chóu қарсылық, жау болу”. 

【宿敌】sù∥dí ескі жауы”. 

【宿根】sù∥ɡēn【зат.】 мыңжылдық 

шөптің тамыры 

【宿疾】sù∥jí【зат.】 созылмалы ауру 

【宿将】sù∥jiànɡ【зат.】 тәжірибелі 

қолбасшы 

【宿命论】sùmìnɡlùn【зат.】фатализм . 

【宿命论者】фаталист 

【宿诺】sù∥nuò ертедегі уәде. 

【宿儒】sù∥rú【зат.】ғалым. 

【宿舍】sù∥shè【зат.】 жатақхана. 

【宿土】sù∥tǔ【зат.】шуцу 

【宿营】sù∥yínɡ【ет.】露天～бүкіл 

түнді далада жатты, 在住上 ~лагерде 

орналасу 

【宿怨】sùyuàn тәубеция. 

【宿愿】 sùyuàn ертеден келе жатұан 

реніш. 

【 宿 债 】 sùzhài 【 зат. 】 ертедегі 

қарыз：偿清～қарыз қайтару. 

【宿志】sùzhì〈书〉【зат.】：Әрқашан 

ұмтылуға ұмтылу 不 忘 ～ жергілікті 

жазбалар. 

【 宿 主 】 sùzhǔ 【 зат. 】  тақсыр, 

қожайын. 

【骕骦】sù∥shuānɡ【зат.】ескі кітап. 

【 粟 】 sù 【 зат. 】 ① астық. ②
(sù)фамилияға қолданылады. 

【 粟 米 】 sù ∥ mǐ 〈 方 〉【 зат. 】 

итальяндық просо. 

【粟子】 sù∥zi〈方〉【зат.】 просо  

【谡】（謖） sù 〈书〉 аяққа тұру, 

көтерілу. 

【谡谡】sù∥sù〈书〉【сын.】 тұрақты 

тұру～长松. 

【嗉囊】sù∥nánɡ【зат.】алқым ісуім 

【嗉子】 sù∥ zi【 зат.】①鸡～ құс 

алқым ісуі.②шәйнек. 

【塑】 sù ①【 ет.】：～像 статуяны 

жасау ｜ 泥 ～ 木 雕 статуя сияқты 

тұру｜～一尊佛像. 

【塑封】sù∥fēnɡ①【ет.】  пластмас 

қорапшасы ： ～ 卡 片 пластикалық 

қарталар.②【зат.】这本新书～还没有

打开 . Бұл жаңа кітаппластикалы, әлі 

ашылған жоқ 

【塑钢】 sù ∥ ɡānɡ 【 зат.】 армирді 

пластик 

 

【塑料】sù∥liào【зат.】  пластмасса, 

пластик 

【塑像】 sù∥xiànɡ①（ -∥ -）【ет.】 

мүсінді жасау.②【зат.】 мүсін. 

【塑性】sù∥xìnɡ【зат.】 пластикалық 

【塑造】sù∥zào 【ет.】①Пішіндеу.②
Таңба суреттерін көрсету үшін тіл 

немесе басқа көркем құралдарды 

пайдаланыңыз：这篇小说成功地～了

一位知识分子的形象 .Адам бейнесін 

пішіндеу~特品 пластмасстан жасалған 

зат, ~碗盘 чашка мен тарелика 

【溯】(泝、遡)sù ①：～源 қайнарға 

оралу ｜ ～ 流 而 上  ағыс бойынша 

жоғарыға көтерілу.②往上推求或回想：

回 ～  ойларына оралу ｜ 追 ～
ретроспективті. 

【溯源】 sù∥ yuán【 ет.】  қайнарға 

оралу：追本～. 

【愫】sù〈书〉：情～мінезі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жеделдік/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жүйріктік/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жылдамдық/
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【 鹔 鹴 】 sùshuānɡ 【 зат. 】 жабайы 

қаздар 

【蔌】sù〈书〉көк жемес：山肴野～
шикізат пен жабайы көкөністер тауы. 

【 僳 】 sù （ Sù) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【愬】sù〈书〉хабарлау. 

【缩】（縮） sù［缩砂密］ (sùshāmì)

【 зат. 】 жұмылдыру-, қысқарту-; 

аласарау-, кету 

【簌】 sù［簌簌］（ sùsù）①【ел.】 

жапырақтардың дыбысы.②  【сын.】 

Сім есын 

【蹜】 sù （ sùsù ）〈书〉【 сын. 】
Кішкене қадам. 

 

 

suān 

【酸】suān ①【зат.】 қышықыл,уксус, 

қызғаныш.②【сын.】：～菜 Ашытқан 

орамжапырақ｜～枣 унаби, юйюба,｜

青梅很～оме қышқыл.③【 сын.】悲

痛；伤心：辛～ащы｜悲～ренішті әрі 

ащы｜心里一～，眼泪就淌了下来 . 

Қышқылдың жүрегі, көзіне жас қалады

④【 сын.】穷～жыртылған｜～秀才
қышқылды қабылдау. 

【 酸 】 2( 痠 )suān 【 сын. 】
Шаршағандықтан немесе аурудан 

туындаған әлсіздіктің сезімі：腰～腿疼 

арқан мен аяғында ауыр. 

【酸败】suān∥bài【ет.】 қышқыл болу, 

ашу 

【酸不溜丢】 suān·buliūdiū ( ～的 ) 

〈方〉【сын.】 аса қышқыл. 

【酸菜】 suān∥cài 【зат.】  Ашытқан 

орамжапырақ. 

【酸楚】suān∥chǔ【сын.】 өкініш пен 

қайғы：心头～. жүрек қайғы 

【酸酐】suān∥ɡān【зат.】  ангидрид 

қышқылы  

【酸根】suān∥ɡēn қышқылды радикал 

【 酸 碱 度 】 suānjiǎndù 【 зат. 】 pH 

қышқыл балансы. 

【酸懒】 suān∥ lǎn〈方〉【 сын.】
солғын, әлсіз, былжырақ, енжар;. 

【酸溜溜】suānliūliū（～的）【сын.】

қышқыл..①：这个凉菜～的，吃着挺爽

口 Бұл суық тағам қышқыл, өте 

сергітетін тағам ② Қаншалықты 

қызғану немесе жанашырлық сезімін 

сипаттаңыз：听到被表扬的不是自己，

她 心 里 有 些 ～ 的 .Ішдей  

кайғырғантіндан, көңіл куйм бол мй 

тур.  

【酸梅】suān∥méi【зат.】алша өрік. 

【酸梅汤】suānméitānɡ【зат.】  алша 

өріктен дасалған тұнба 

【酸奶】suān∥ nǎi 【зат.】 айран. 

【酸麻】suān∥ ma онеметь,  

【酸软】suān∥ruǎn【сын.】  солғын, 

қапсырыңқы, болбыр 

【酸甜苦辣】suān tián kǔ là қышқыл 

және тәтті, ащы және ауыз қуыратын 

【 酸 痛 】 suān ∥ tònɡ 【 сын. 】
сырқырама ауру,  қыңқыл. 

【酸雾】 suān∥wù【 зат.】 қышқыл 

тұман. 

【酸雨】 suān∥ yǔ【 зат.】  қышқыл 

жаңьыр 

【酸枣】 suān∥ zǎo 【 зат.】шылан, 

қышқыл шылан. 

 

 

suàn 

 

【 蒜 】 suàn 【 зат. 】 ① сарымсақ; 

сарымсақтың бқліктері 

【 蒜 瓣 儿 】 suànbànr 【 зат. 】 蒜 

сарымсақ жарнақтары. 

【蒜毫】 suàn∥ háo(～儿 )【 зат.】
сарымсақтың шығуы. 

【蒜黄】suàn∥huánɡ (～儿 )【зат.】
сарымсақтың көшетінің жапырақтары 

【蒜苗】suàn∥miáo 〈方〉【зат.】①
сарымсақтың жаңа жапырақтары 

【蒜泥】 suàn∥ní【 зат.】  сарымсақ 

пастасы. 

【蒜薹】 suàn∥ tái【 зат.】  сарымсақ 

сызығы 

【蒜头】 suàn∥ tóu(～儿 ) 【 зат.】 

сарымсақтың басы. 

【筭】suàn〈书〉 (мен)іңше..... 

【算】(①-⑨祘)suàn ①【ет.】：珠～

шоттармен санау｜笔～жаттығу жазу｜

心～психолониялық арифметика｜预～

бюджет，～了一笔账 Есептік жазбалар.

②【ет.】есепге кіргізу：明天赛球～我

一个 . Ертең жарыс, мені біреу деп 

есептеңіз ③ жоспар тізу ： 失 ～

жоспарданғыдай емес｜盘～есептер｜

暗 ～ құрбан болды ｜ ～ 计 есептеу, 

ойлау, жоспарлау.④【ет.】推测 Болжам 

бойынша.⑤【 ет.】 болды⑥【 ет.】

есепке тэн⑦【үс.】总算：эйтеур.⑧

（ Suàn ） 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【算草】 suàn∥cǎo(～儿)【зат.】 есеп 

шығару 

【 算 尺 】 suàn ∥ chǐ 【 зат. 】  есеп 

сызғышы. 

【 算 得】 suàn ∥ dé 【 ет. 】  ойлау, 

есептеу 他俩真～一对好夫妻. Олардың 

екеуі жақсы жұп деп санайды 

【算卦】suàn∥ɡuà【ет.】 болашақты 

болжау. 

【算计】suàn∥jì【ет.】есептеу①计算

数目 сандарды есепдеу.②ойлану.③估

计：ойнша.④алдам калтасіна тусуру. 

【算命】suàn∥mìnɡ【ет.】 болашақты 

болжау 

【算盘】suàn∥pán 【зат.】①жоспар, 

расчет, қызығушылық. ② абак ： 如

意～｜他答应这件事，是有他自己的～

的. Ол бұл мәселеге уәде еткен, өзінің 

абакусы бар 

【 算 盘 子 儿 】 suàn·pánzǐr 【 зат. 】 

костяшки шоттарда. 

【 算 式 】  suàn ∥ shì 【 зат. 】 

арифметикалық формула. 

【算是】suàn∥shì【үс.】еспетеінеді. 

【算术】suànshù【зат.】  арифметика, 

арифметикалық, есеп шот 

【 算 术 根 】 suànshùɡēn 【 зат. 】 

арифметикалық түбір. 

【算数】suàn∥shù 【ет.】①есептеу. 

【 算 学 】 suàn ∥ xué 【 зат. 】 ①

математика.②арифметика. 

【算账】 suàn∥ zhànɡ 【 ет.】① есеп 

жүргізу.②есептеу. 

 

 

suī 

【尿】 suī  【 зат.】 кіші дәрет, сідік 

«niào» деп те  оқылады.  

【尿泡】suī·pāo қуық. 

【尿脬】suī·pāo〈方〉【зат.】 қуық. 

【虽】 (雖 )suī【 жал.】① дегенмен, 

болғанмен：事情～小，意义却很大
Кішкентай бірақ маңызды нәрселер 

бар｜三月天气，～没太阳，也不觉得

冷了 Наурызда ауа райы тым жылы 

болмай, әлі де  суық.｜房子旧～旧，倒

还干净 Ескі үй ескі болса да, таза.【虽

然】suī∥rán【жал.】  тек..., сонымен 

қатар....：他～工作很忙，可是对学习

并 不 放 松 .Ол жумыс карбалас бол 

ғанімен окудан босансімайды 

【虽说】 suī∥ shuō〈口〉【 жал.】 

айтылып жатса да, бірақ：～是开玩

笑，也该有个分寸 . Бұл әзіл-қалжың 

болса да, сондай-ақ пропорцияны 

сезінеді 

【虽则】 suī∥ zé【жал.】  тек, қана 

емес. 

【眭】-1 suī ①〈书〉қарау, көзге салу

②(Suī)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 睢 】 -2 Suī 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

suí 

【绥】（綏） suí〈书〉①жаксылык 

бен：.②жайландыру;. 

【 绥 靖 】 suí ∥ jìnɡ 〈 书 〉【 ет. 】
тыныштандырып. 

【隋】Suí 【зат.】①Суй әулиеті (581—

618)，②фамилияға қолданылады. 

【随】 (隨 )suí①【 ет.】баланісды.②

【 ет. 】顺从 бойсіну③【 ет. 】  өз 

еркемен ④顺便：жолшібай～手 .⑤

〈方〉【ет.】 像：оқсайді 他长得～他

父 亲 . Ол әкесіне ұқсайды ⑥ (Suí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【随笔】suíbǐ 【зат.】①жазбалар 笔记

【随便】suí∥biàn①【ет.】.Өзін біл②

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жайландыру/
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③【сын.】Кездейсоқ 怎么方便就怎么

做，不多考虑 Қалай істеу керектігі 

туралы не істеу керек, көп көңіл 

аудармаңыз 我说话很～，请你不要见

怪 .Мен сөлейберем,бірақ мән бермен 

дер④【жал.】任凭；无论：话剧也

好，京剧也好，～什么戏，他都爱

看.Мейлы қайсі болсады ол унатады. 

【随波逐流】 suí bō zhú liú ағыс 

бойынша жүзу 

【 随 常 】 suíchánɡ 【 сын. 】 

қарапайым：出门时就带了两件～的衣

服 даладағы екі қарапайым көйлекпен 

шықтым. 

【随处】 suíchù【 үс.】  ： әрқайда, 

барлық жерде; көрінген жерде城市建设

发展很快，新的楼房～可见 .Қала 

құрылысы өте жылдам дамып келеді, 

жаңа ғимараттар барлық жерді көруге 

болады. 

【随从】suí∥cónɡ ①【ет.】ере жүру. 

【随大流】 suí dàliú топтың артынан 

еру. 

【随大溜】suí dàliù  (～儿) артынан еру 

【 随 地 】 suí ∥ dì 【 үс. 】 барлық 

жерде, ：公共场所禁止～乱扔果皮纸屑. 

Қоғамдық орындарға қоқысты тыйым 

салуға тыйым салынады 

【随访】suí∥fǎnɡ【ет.】①：～记者

келесі пресс конференция. ②

диспансеризация：医生对出院病人坚

持 ～ 观 察 . Дәрігерлер науқастарды 

науқастардың қадағалауымен 

қадағалайды 

【随份子】suífèn·zi пайға сыйлық беру 

үшін бару. 

【随风倒】suífēnɡdǎo жел соққан жерге 

қарай бару. 

【随风转舵】suí fēnɡ zhuǎn duò жел 

соққан жерге қарай бару 

【随感】suí∥ɡǎn【зат.】шапыт. 

【随行就市】 suí hánɡ jiù shì【 ет.】
Бағалар нарықа баланісті  өзгерледі 

【随和】suí·he【сын.】 айтылғанымен 

келісу：他脾气～，跟谁都合得来 . 

Оның мінезі өте келісімды, кіммен 

бірге бола алады 

【随后】suí∥hòu【үс.】  кейін бару, 

артынан, сосын：你先走，我～就去 

Сен алдымен бар, кейін мен артынан 

барамын. 

【随机】suí∥jī【сын.】Ойда жокда. 

【随机应变】suí jī yìnɡ biàn жағдайға 

бейімделу, жағдайға байланысты әркет 

жасау 

【随即】 suí∥ jí【үс.】：你们先走，

我～【 ет.】身  Сіз біріншісісз, мен 

абайсыздан бастадым. 

【 随 记 】 suí ∥ jì 【 зат. 】 Жазбаны 

жазу：参观～  баруға ұмытпаңыз｜采

访～ақылмен сұхбат》. 

【随军】suí∥jūn【ет.】 әскер：～记者 

әскери тілші｜～家属 иждевенец. 

【随口】suí∥kǒu【үс.】：他对别人的

要求，从不～答应 .ол басқалардан 

ешкіммен келіспеуді көздейді. 

【随群】 suí∥ qún(～儿 )【 сын.】 

басқалар сияқты жасау. 

【随身】 suí∥ shēn【 сын.】  өзімен 

бірге алып жүру ： ～ 携 带 

портативті｜～用品 атрибутика｜～仆

从 . 

【随身听】suíshēntīnɡ【зат.】волкмен. 

【随声附和】 suí shēnɡ fùhè басқа 

адамның айтқанымен келісу. 

【随时】 suí∥ shí 【үс.】①қандайда 

бір уақытта：有问题可以～来问我 

сұрақтарыңыз болса, менең сұрай 

аласыз.便他~了解情况  оны әрқашан 

жұмыстың барысымен хабарлау`~进行

检查 әрдайым тексеру өткізу, ~都会有

新的问题出现 әрбір уақытта басқа жаңа 

мәселе тууы мүмкін.. ② керек кезде, 

қажет болған жағдайда：维修工可以～

上门修理, ~解决 уақытында мәселені 

шешу, 生活问题一定要~解决  тұрмыс 

мәселені уақытында әрі мүмкіндігінше 

мідетті шешу керек, 发现问题 ,~解决 

мәселе туған уақытында оны шешуге 

ұмтылу. 

【随时随地】әр қадамда, әрдайым 

【随手】 suí∥ shǒu(～儿 )【үс.】  ：

айтар-айтпастан, іле; жолшыбай出门时

请～关门  біздің артынан есік жабуға 

барған кезде . 

【随顺】 suí∥ shùn【 ет.】 ...соң еру, 

көну, бағыну. 

【 随 俗 】 suí ∥ sú 【 ет. 】  дәстүр 

бойынша, қарапайым нормалар 

бойынша әрекет ету：入乡～Басқа елде 

ұлтан болғанша, өз елінде сұлтан бол. 

【 随 … 随 … 】
suí…suí…кашан…сонда.... 

【随同】suí∥tónɡ【ет.】...бірге бару. 

【随喜】 suí∥ xǐ 【 ет. 】①  жақсы 

әрекетке қуану ： ～ 拍 手 喝 彩  аса 

қуану｜～，～!Қуану 也算我一份儿.② 

хибатханалар мен монастрларда жол 

кезу. 

【随乡入乡】suí xiānɡ rù xiānɡ барған 

жерінын балдай сін. 

【随想】  suí∥xiǎnɡ【 зат.】岁月～

наз｜《～录》 Наздар. 

【随想曲】каприс 

【随心】  suí∥ xīn 【 сын.】  жүрек 

қалауы бойынша әрекет ету：这番话听

着很～сөздер жүректі тындайды. 

【随心所欲】 suí xīn suǒ yù 一 өз 

қалауы бойынша әрекет ету 

【随意】 suí ∥ yì 【 сын. 】  көңілге 

байланысты：～出入 келу мен кету｜

清大家～点菜, . 

【随意肌】 suíyìjī 【 зат. 】 скелеттік 

бұлшықет. 

【随遇而安】suí yù ér ān, бар болуына 

қанағат болу. 

【随遇平衡】 suíyù-pínɡhénɡ  бейтарап 

баланс 

【随员】suí∥yuán 【зат.】①атташе② 

атқосшылар,свита . 

【 随 葬 】 suí ∥ zànɡ 【 ет. 】  бірге 

көму：～品 бірге көметін заттар｜～物 

көму заттары. 

【随者】sui∥zhe бірге, -мен,- бен,- пен: 

~时【ес.】前进 ғасыр талабына сай, 情

况的改变 өзгерістермен қатар,我~大家

走 барлықтарынан артынан ерем.~社会

主义建设的发展  социалдық даму 

барысында социалдық құрылыс та 

дамыды. 

 

suǐ 

【髓】suǐ сүйек майы ：脑～ми｜脊～

жүйке жүйесі.③【зат.】өзек. 

 

suì 

【 岁 】 ( 歲 、 嵗 )suì ① ： жыл: ～

月 ;жылдар｜～首 жылдың басы｜～末 

жылдың аяғы｜～暮｜辞旧～，迎新年 

ескі жылды шығарып салып, жаңа 

жылды қарсы алу, ～入 жылдық табыс, 

~出 жылдық шығын②【мөл.】жас ：

孩子满了三～了 үш жасқа келген  

бала｜这匹马是六～口 осы  ат алты 

жаста, 两~的孩子 екі жасты бала;  一 ～ 

的小牛  тайынша ; 你几 ~了 ? сенің 

жасың нешеде?  我 二 十 ～ 了 мен 

жиырмадамын. 他刚刚二十～出头 ол 

енді  жиырмадан асып барады. ③

〈书〉уақыт, мезгіл: ～不我与/ уақыт 

бізді тоспайды .④ өнім, түсім, береке:  

歉 ～ астық болмайтын жыл ｜ 丰 ～

береке жылдары. ⑤ （ Suì ）【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【岁差】suì∥cha прецессия 

【岁出】 suì∥ chū【 зат.】  жылдық 

шығыс. 

【岁初】suì∥chū【зат.】年初. 

【岁除】 suìchú〈书〉【 зат.】  жаңа 

жылдың қарсаңында. 

【岁杪】 suì ∥ miǎo 〈书〉【 зат. 】 

жылдың соңы. 

【岁末】suì∥mò【зат.】 жылдың соңы. 

【岁暮】suì∥mù〈书〉【зат.】①～天

寒.②：～之人 бір жылдың өтуі. 

【岁入】suì∥rù【зат.】 жылдық табыс. 

【岁首】 suì ∥ shǒu 〈书〉【 зат. 】 

жылдың басы, жылдығ алғашқы 

айлары. 

【岁【сан.】 】suì∥shu(～儿) 〈口〉

【зат.】 жас,жыл：妈是上了～的人了

анам үлкен жаста｜他今年多大～了

оған осы жылы неше жаста? 象他那样~

的小伙子 оның жасындағы бала, ~不小
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了 жас емес, 他们~相同 олар құрдастар 

【岁星】suì∥xīnɡ【зат.】 Юпитер. 

【岁修 】 suì ∥ xiū 【 зат. 】   жыл 

сайынғы жөндеу. 

【岁序】 suì∥xù〈书〉【 зат.】Жыл 

ауыстыру кезек. 

【岁月】 suì∥yuè【зат.】：漫长的～

ұзақ жылдар бойы｜艰苦斗争的～ұзақ 

жылдар бойы, 在艰苦的~里 қиындық 

жылдарында. 

【谇】（誶）suì〈书 〉①балағаттау .②
білу,шұқылау. 

【祟】suì①原指 әзәзіл; жын，жоққа 

сену【ет.】：鬼～шайтанның түртуі｜

作～елес.②（Suì）【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【遂】-1suì①顺；如意：～心 өзінің 

қалауын орындалу үшін, қалауына 

жету｜～愿 қалауы бойынша әрекет ету.

②：未～犯  қылмысқа қол сұғу.③

（Suì）【зат.】фамилияға қолданылады. 

жөні 

【遂】-2suì〈书〉【үс.】 бірден：服药

后腹痛～止 дәрілерді ішкеннен кейін 

іш ауруы тоқтатылды. 

【遂心】 suì∥ xīn【 сын.】：～如意 

қанағат болу, арманның орындалуы｜

这回可遂了他的心啦! 事不~ жұмыстың 

өз қалауы бойынша жүргізілмеуі, 稍不~,  

他就生气 бірдеме оныкіндей болмаса, 

бірдең ренжиді 

【 遂 意 】 suì ∥ yì 【 сын. 】  жан-

дүниесінде. 

【遂愿】suì∥yuàn【ет.】 қалағанына 

жету ： 称 心 ～ жүрек қалағанын 

орындады. 

碎 suì①【ет.】 粉～сындыру, кішігірім 

бөлшекке шашу ｜碗打～了 кесенә 

сындырды,~ 撕 бірдемеңі жырту, 捣碎 

сындырып тастау, 磨 ~ ұсақтау. ②

【ет.】：～石机 тас ұсақтаушы｜粉身～

骨 бөлшектерге сындыру.③【сын.】零

星；不完整：～布 шүберек｜～屑

қоқым｜琐～асай-мұсай.④【сын.】 ：

嘴太～мылжың｜闲言～语 өсек. 

【碎步儿】suìbùr【зат.】 жиі кішігірім 

қадамдар. 

【碎层云】шарпы бұлттар 

【碎积云】будақ бұлттар 

【碎花】suì∥huā（～儿）【зат.】：～衬

衫 көйлекті жасау, тігу. 

【碎块】sui∥kuai жарқыншақ, сынық 

【碎料】suì∥liao бөлшектер 

【碎煤机】 suimeiji көміртек 

【碎米】 sui∥mi күріштің талы 

【碎片】sui∥pian жарқыншақ, сынық 

【碎石】sui∥shi шағыл; ~粘土 шағыл 

сазы 

【碎石机】suishiji тасұсақтағыш 

【碎石路】suishilu макадам 

【碎铁】sui∥tie темір лом 

【碎铁机】suitieji копер 

【碎屑】sui∥xie түйір 

【碎屑岩】suixieyan детритті түрі 

【碎屑】sui∥xieyun шарпы бұлттар 

【碎嘴子】suìzuǐ·zi〈方〉①【сын.】 

усақшіл. 

【隧】suì. Тунель, үңгір. 

【隧道】suì∥dào【зат.】  тунель; 开

~туннель ашу, 地下~жерасты туннелі, 

铁路~теміржол туннелі. 

【隧洞】suì∥dònɡ【зат.】 тоннель. 

【燧】suì ①：～石 Флинт.②：烽～
маяктар. 

【燧石】suì∥shí【зат.】шақпақтас. 

【穗】-1(②繐)  suì(～儿)【зат.】 ，
бидай. 

【穗】-2  Suì 【зат.】①广东广州的别

称 .Гуанчжоу каласінын балама аті②
фамилияға қолданылады. 

【穗状花序】suìzhuànɡ huāxù бас 

【穗子】suì∥zi【зат.】  шақпақ, бас 

шақпақ. 

【穟】suì〈书〉шақпақ. 

【邃】 suì〈书〉① (时间、空间 )深

远：～古 көне заман ｜深～ терең, 

маңызды.②精～. 

【邃密】suìmì 【сын.】①терең.～的理

论. Терең теория 

 

sūn 

【孙】（孫）sūn ①孙子：子～балалар.

②：曾～немерелер｜玄～шөбере.③：

侄～немене｜外～жиен.④：稻～｜～

竹 . ⑤ (Sūn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

〈【孙女】sūn·nǚ(～儿)【зат.】 немере. 

【孙女婿】sūnnǚ·xu【зат.】 күйеу бала. 

【孙媳妇】sūnxí·fu(～儿)【зат.】 келін. 

【孙子】sūn·zi【зат.】 немерелер. 

【荪】(蓀)sūn  ирис. 

【飧】(飱)sūn〈书〉 кешкі ас. 

 

sǔn 

【损】（損）sǔn ①减少：～益 пайда｜

增～Шығын мен пайда｜～兵折将

шайқаста үлкен шығын болыпты.②损

害：～人利己  кедей｜有益无～ тек 

пайда, ешқандай шығын.③损坏：破～

зақымдалған｜完好无～ өзгеріссіз.④

〈方〉【 ет. 】 тіл тигізген.⑤〈方〉

【сын.】刻薄；恶毒 залал зиян келтіру. 

【损兵折将】sǔn bīnɡ zhé jiànɡ соғыста 

адамның шығыны 

【损公肥私】sǔn ɡōnɡ féi sīөзінің жеке 

мүддесі үшін басқаларға зақым келтіру 

【损害】sǔnhài【ет.】：光线不好，看

书容易～视力 әлсіз жарық көзге зақым 

кетіреді ｜不能～群众利益  халыққы 

зақым келтірмеу. 

【损耗】 sǔn∥hào ①【ет.】жұмсау; 

тұтыну; тұтыну：不能眼看着木材白

白 ～ 掉 . Ағашты босқа босатуға 

болмайды ② 【 зат. 】 өндірістегі 

шығындар：生产, Өнімді жоғалту重量

~ ~дене салмағын жоғалту, 商品~ тауар 

шығыны   

【损坏】 sǔn∥ huài【 ет.】  бүлдіру, 

сындыру：糖吃多了，容易～牙齿 

Тәтті тысты тез бүлдіреді, ~ 机 器

бүлдіру,机器~ 了 машина сынып қалды, 

发现发【ет.】内部有~的地方 мотордың 

ішінде бұзылулар бар, 结核病损坏了肺

部 туберкулез өкпені зақымдады. 

【损毁】sǔn∥huǐ【ет.】зақымдау және 

жою：～树木的行为必须严加制止 . 

Ағаштарға зиян келтірмеу керек 

【损人】 sǔn∥ rén 【 ет.】①〈方〉

зақым келтіру, зәрлілік：你有意见直

说，干吗损起人来了？ Пікірболса 

тікелей айтінз，неге зәрлілік келтіресіз?

②使别人受到损失：～利己  өзінің 

мүддесі үшін басқаларға зақым келтіру. 

【损人利己】sǔn rén lì jǐ өзінің мүддесі 

үшін басқаларға зақым келтіру. 

【损伤】 sǔn∥ shānɡ 【 ет.】① зиян 

келтіру; зиянкестік істеу; қастық 

істеу：不要～群众的积极性 белсеңді 

топтарға бәсең етбеңз｜她的自尊心受

到～ оның өзімшілдігі әшкерленді.②
Жауынгерлік, қарсылас екі полктің 

күштеріне нұқсан келтірді. 

【 损 失 】 sǔn ∥ shī ① 【 ет. 】 

шығындар：这场空战，敌人～了五架

飞机 Бұл шайқаста қарсыластың бес 

ұшақ шығыны бар.②【зат.】：～巨大 

үлкен шығындар, 物 质 上 受 损 失 

материалдық шығын, 遭受～жапа шегу

使 ... 受 ～ зақым келтіру, 赔 损 失

шығындарын қайтару, 学者的逝世是国

家 的 一 个 大  Ұстаздың өлімі 

мемлекеттің үлкен қайғы, 部队受了很

大的损失  әскер үлкен шығын жапа 

шекті.. 

【损益】sǔn∥yì 【ет.】①пайда мен 

шығын.②қысқаруы мен ұлғаюы, ～相

抵  шығын мен пайда.损益表  шығын 

мен 

【笋】sǔn【зат.】 бамбук таяқшалары. 

【笋瓜】sǔn∥ɡuā【зат.】①асқабақ.. 

【笋干】sun∥gan құрғақ бамбук шөбі 

【 笋 鸡 】 sǔn ∥ jī 【 зат. 】  нәзік 

қуырылған балапан. 

【隼】sǔn【зат.】сұңқар. 

【榫头】sǔn∥·tou【зат.】 тікен. 

【榫眼】sǔn∥yǎn【зат.】ұя, тікен. 

【榫子】sǔn∥zi【зат.】 тікен. 

【簨】sǔn қоңырауларға арналған көпір 

ағаш. 

suō 

【莎】suō【зат.】 крахмал. 

【唆】suō атыстыру：教～атыстыру｜

调～намысына тию. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/әзәзіл/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жын/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жұмсау/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұтыну/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/тұтыну/


692 

 

【唆使】suō∥shǐ【ет.】 атыстыру 

娑 suō见下. 

【娑罗树】suōluóshù【зат.】  сала 娑

罗，梵 sāla］ 

【桫】 suō［桫椤］ (suōluó)【 зат.】
spinulose папоротник:көк жапырақты 

гүлсіз өсімдік 

【梭】suō【зат.】тігін машинасының 

қайығы 

【梭镖】suō∥biāo【зат.】копье. 

【梭巡】suō∥xún〈书〉【ет.】：昼夜～
қарауылда болу, кемелжеу. 

【梭子】1suō∥zi【зат.】челнок. 

【梭子】2suō∥zi①【зат.】 обойма.②

【мөл.】 ：一～子弹 обойма шығару. 

【挲】(挱)suōайналау толығу 

【睃】suō【ет.】қарау, көру. 

【蓑】(簑)suō：～笠 шөпті плащ пен 

бамбук бас киімі. 

【蓑衣】 suō∥ yī【 зат.】  жаңбырға 

арналған жамылғы 

【嗦】suō бірдемеңі сору 

【嗍】 suō【ет.】吮吸：婴儿～奶头
кішкентай бала  сорады. 

【羧】suō[羧基]（suōjī）карбоксил 

【缩】（縮）suō 【ет.】①қысқару｜～

短 қысарту ｜ 热 胀 冷 ～ жылыдан 

кеңейіп,суықтан кішірейеді. ② жирлеу

③后退：退～шегіну. 

【缩编】 suō∥biān 【ет.】қатарлары 

қысқарту①：军队～әскери қатарлары 

қысқартылады.②：把原来 50 集的电视

【жал.】续剧～成 30集 елу бөлім отыз 

бөлімге дейін қысқартылды. 

【 缩 短 】 suō ∥ duǎn 【 ет. 】

қысқарту ： ～战线  әскери қатарды 

қысқарту｜～期限  мерзімді қысқарту, 

把故事草率地缩短 әңгімені қысқарту, 

缩短完成工作的期限  жұмыс күнін 

қысқарту, 把 袖 子 缩 短 一 些  жеңді 

қысқарту. 

【缩合】 suō∥ hé【 ет.】  қысқарту, 

кішірейту. 

【缩减】 suō∥ jiǎn【 ет.】  ：～开支

шығынды қысқарту, 缩减编制  штат 

қысқарту, 缩减军备  қарулы күштерді 

қысқарту. 

【缩减额】кішіреуі 

【 缩 聚 】 suō ∥ jù 【 ет. 】
поликонденсация. 

【缩量】suō∥ liànɡ【ет.】  бұру：股

市～下跌. Қор нарығы бұру 

【缩手】suō∥shǒu қолды алу,кол узу

病势危重，几位医都～了. Оның ауруы 

өте маңызды, бірнеше дәрігер колін 

узды 

【缩手缩脚】 suō shǒu suō jiǎo Бір 

жумыга батілы жетбеу. 

【缩水】suō∥shuǐ【ет.】①шірау 

【 缩 头 缩 脑 】 suō tóu suō nǎoБір 

жумыга батілы жетбеу.. 

【缩小】 suō∥ xiǎo【 ет.】мәселенің 

кішіреуі, 缩 小 生 产  өндірістің 

қысқартылуы, 缩小编制 штат қысқарту, 

出口~экспорттың қысқартылуы. 

【缩写】suō∥xiě①【зат.】  кысқарп 

жазілуы 

【缩衣节食】suō yī jié shí көйлек пен 

тамақта үнемдеу 

【缩印】 suō∥ yìn【 ет.】 кішірейтіп 

басу,  сығымдап басу, ықшамдау. 

【缩影】suō∥yǐnɡ【зат.】ықшамдап 

көрсету, миниатюр  . 

 

suǒ 

【所】-1 suǒ ①处所：场～арена｜住～

тұрғын орны｜各得其～барлығы оның 

дұрыс орнында, 安身之~пристанище, 

集合之 ~ жиналыс орны. ②  Ежелгі 

уақытта гарнизонның орны.③【зат.】：

研究～ғылыми зерттеу институты｜派

出～жергілікті полицейлік участкі｜诊

疗～клиника｜指挥～басқару пункті｜

招待～қонақ үйі.④【мөл.】 ：这～房

子 үй.b)一～医院 емхана｜两～学校 екі 

мектеп.⑤（ Suǒ）【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【所】-2suǒ 助①：为人～笑 танымал 

күлкі｜看问题片面，容易被表面现

象～迷惑 , Мәселеге біржақты қарап, 

оңай беткі құбылыспен араласуға.②：

我～认识的人 барлық таныс адамдар｜

大家～提的意见 барлық көзқарас, 达到

~预期成果  болжамды қорытындыға 

жету, 你们~提的意见 сізбен айтылған 

ескертулер, 这是生活~提出的课题 бұл 

мәселе өмірмен жазылған, 这是官方~持

的意见 бұл ресми топтарда сақталып 

келетін көзқарас, 这里~提的是什么? не 

айтқыңыз келеді? 这就是我 ~要求的 

міне соны мен қалаймын,   міне соны 

мен түсіне алмаймын ③ ： 全 国 的

【сын.】势，是同志们～关心的.非我~

愿 бұл менің арманым болған жоқ,非我

~能 бұл менің күшінде емес, 答非~问 

бұл сұрақ емес, 人共和 барлықтарына 

белгілі④〈书〉：各尽～能｜闻～未闻 

естіп көрмедім, 有 ~ 不 同 осында 

айырмашылық бар, ~ 不 同 的

是...айырмашылық осында. 

【 所 部 】 suǒ ∥ bù 【 зат. 】  өзінің 

табынушы әскери топ . 

【所得税】suǒdéshuì【зат.】  тіл табу 

салығы. 

【所属】suǒ∥shǔ 【сын.】 属性词.①

ведомствоға қарасты, тәуелді ②：向～

派 出 所 填 报 户 口  тұратын жеріне 

байланысты халықтық полиция 

бөлімінде тіркелу, 所属单位  тәуелді 

мекеме,通令～一体遵照 өзінен кейінгі 

тәуелді мекемелерге циркулярлы 

бұйрық беру. 

【所谓】 suǒ∥wèi【 сын.】①： деп 

аталады, солай аталады.②  难道这就

是～【ес.】表作? бұл өкілді қалай деп 

атайды? 世俗所谓  жалпы халықтық 

көзқарас бойынша, 我无所谓 маған бұл 

маңызды емес, ~... 就  是 ... бұл деп 

аталады, ~这就是~原子 бұл атом деп 

аталады, ~学者 ғалым тырнақшада 

【所向披靡】suǒ xiànɡ pī mǐ барлық 

бөгеттерден өту;  

【 所 向 无 敌 】 suǒ xiànɡ wú dí 

жеңілмейтін, мықты, өз дәрежесінен 

үлкен адамды таппау. 

【所向无前】suǒ xiànɡ  wú  qián指军队

等所指向的地方，谁也阻挡不住.Ешкім 

де кедеогі болал майды 

【 所 以 】 suǒ ∥ yǐ ① 【 жал. 】 

сондықтан.a)сол себепті, сондықтан：

他已经来了 , 所以我不出去 ол келіп 

қалды, сондықтан мен бармаймын,.b) 

我所以不出去, 就是因为他已经来了 ол 

келіп қалғандықтан, мен бармаймын.c) 

大国所以不攻小国者  ірі мемлекеттің 

кіші мемлекетке шабуыл жасау 

себебі...  ! ② ： 忘 其 ～ қуанышы 

қойнына сыймады｜不知～не істерімді 

білмеймін.水之性清, 所以浊者, 土浑之

也 су өз табиғаты бойынша ашық реңді, 

ал лайлы болуының себебі кірде болып 

отыр. 他父母都已经死了, 所以他投到舅

舅家里去了 оның атан аналары қайтыс 

болғандықтан, ол өз ағаның үйінде 

жұмыс істеп жатыр. 

【所以然】suǒyǐrán【зат.】：知其然而

不知其～осының себебін білсең де, ол 

неге солай екенін білмейсің｜他说了半

天还是没说出个～来 ол көп уақыт 

бойы оған айтса да, түсіндіре алған жоқ. 

【所有】 suǒ∥yǒu ①矿产资源归国

家～ / минералды ресурстар мемлекет 

меншігі болып табылады.②【зат.】：尽

其～соңғысын беру.③【сын.】把～的

力量 都贡献给祖国 Отанына бар күшін 

беру, 这座楼房比所有的建筑物都高 бұл  

ғимарат басқа ғимараттардың бәрінен 

биік. 个人财产(所有) жеке меншік, 归... 

所有 біреудің иелігіне өту, 所有的书都

放进皮包里去了  барлық кітаптар 

сөмкеге салынды. 

【所有权】suǒyǒuquán【зат.】 меншік 

құқығы土地所有权 жерге жеке меншік 

құқығы, 工业所有权 патенттік құқық, 

所有权的保障 жеке меншік құқығына 

кепілдік. 

【所有制】 suǒyǒuzhì【 зат.】  жеке 

меншік, 全民所有制  бүкілхалықтық 

меншік, 集体所有制 ұжымдық меншік 

құқығы, 土地所有制 жерге жеке меншік 

жүйесі. 

【所有者】suǒyǒuzhi жеке меншік иесі, 

土地所有者 жер иесі. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қысқару/
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【所有主】suǒyǒuzhu жеке меншік иесі 

【所在】suǒ∥zài 【зат.】① тұратын 

жері, жергілікті мекені： .②：病因～ 

аурудың себебі...｜力【мөл.】 ～; 这就

是问题的所在  сұрақтың мәні осында 

жатыр. 

【索】-1suǒ ①：船～кеме арқаны, 草

索 шөптен жасалған арқан｜绳～ арқан 

жасауға арналған жгут｜麻～ағаштан 

жасалған арқан｜绞～｜铁～桥 арқан.

② (Suǒ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【索】-2suǒ ①：搜～ іздеу｜遍～不得 

іздеу қорытындысын бермеді.②：～取

талап ету｜～还｜～价 бағасын кқтеру. 

【索】 -3suǒ〈书〉①离群～居 жеке 

бөлінген.②～然  қалдықсыз. 

【索偿】suǒ∥chánɡ 【ет.】：根据保险

合 同 向 保 险 公 司 ～ сақтандыру 

бойынша сақтандыру компанияларына 

наразылық білдіру, 索 偿 审 核 

талаптарды қарастыру (иск) 

【索酬】suǒ∥chóu【ет.】：按合同～ 

контракт бойынша өтеулерді төлеу. 

【索道】 suǒdào【 зат.】  арқан жолы 

(канатная дорога). 

【索贿】suǒ∥huì【ет.】：～受贿 пара 

алу үшін. 

【索佛那】suǒfo na  сульфонал 

【索价】suǒ∥jià【ет.】 баға қою：～

过高 бағаны көтермелеу. 

【索具】suǒ∥ju әбзел; 麻制索具 ағаш 

әбзелдері, 给船只装索具  кемелерді 

әбзелдеу 

【索具工】suǒjugong әбзелдеуші 

【索吗里人】 suǒmaliren Сомалийдік, 

сомалий 

【索寞】 suǒ∥mò〈书〉【 сын.】① 

еңсесі төмен түсу：神情～.②：山上杂

草丛生，异常～. 

【索赔】 suǒ∥ péi【 ет.】  шығынды 

өтеуін талап ету ：～一千元 . мын 

юаньөтеуін талап ету 

【索取】suǒ∥qǔ【ет.】 талап ету：～

报酬 сыйақы алу｜报名资料可免费～ 

материалдағы қосымша тегін берілген. 

【索然】suǒ∥rán【сын.】 соңына дейі, 

қалдықсыз ｜ 兴 致 ～ барлықтарда 

қызығушылығы жоқ, көңілі қалды. 

【 索 索 】 suǒ ∥ suǒ ① жабыраңқы, 

қапырық【ел.】形容轻微的声音. 

【索性】suǒ∥xìnɡ【үс.】 ең жақсысы; 

табан, серпінді：索性从头做起来 ең 

жақсысы басынан бастау болып 

табылады.; 既是晚了 , 索性了用去了 

кеш болғандықтан, бармауымыз жөн 

болар. 像你这般激烈索性的人  Сен 

сияқты табан, серпіңді адам. 

【索要】suǒ∥yào【ет.】索取：～财物. 

【索引】 suǒ∥ yǐn【 зат.】  индекс, 

сілтегіш, 录 字 母 索 引  -алфавиттік 

сілтегіш, 书～  кітап индексі, 人名～ / 

есімдер сілтегіші. 

【索子】suǒ∥zi〈方〉【зат.】  қалың 

арқан. 

【唢】（嗩） suǒ ［唢呐］ (suǒnà)

【зат.】үрмелі аспаптар;suona 

【琐】（瑣） suǒ ①ұсақ：繁～ұсақ-

түйекшіл②卑微：猥～.тұрпайы 

【琐事】suǒ∥shì【зат.】 ұсақ түйек：

日常～тұрмыс асай-мұсайлар｜～缠身,  

在 琐 事 上 耗 费 精 力  ұсақтарды 

айырбастау, 为琐事而耗费自己的精力 

өзіңді асай-мұсайларға құрту 

【琐碎】 suǒ ∥ suì 【 сын. 】： асай-

мұсайлар; 极 琐 碎 的 事 ең асай-

мұсайлар 琐琐碎碎｜摆脱这些～的

事，多抓些大问题 . Осы кішкене 

нәрселерден құтылыңыз, үлкен 

қиындықтарды шешіңіз 

【琐闻】suǒ∥wén【зат.】：алып қашпа 

сөз, сыбыс;  жаңалық. 

【琐细】 suǒ∥xì【сын.】：～的事务 

ұсақ күнделікті тұрмыс шаралары. 

【琐屑】 suǒ ∥ xiè 〈书〉【 сын. 】 

жарқыншақ, үзінділер; асай-мұсай 

【锁】（鎖）suǒ ①【зат.】  құлып.②

【ет.】：құлыптау, құлып салу/ ～门 / 

есікті құлыптау ｜ 用 钥 匙 开 锁  / 

құлыпты кілтпен ашты, 铜 锁  мыс 

құлыпы, 把箱子～上; 双眉深～қабағын 

түю｜愁眉～眼.③门～ есік құлыпы：

石～тас құлыпы, 门～着 есік құптаулы.

④：枷～шынжырлар.⑤【ет.】：～边 

тігісті сілтеп қалу｜～眼 .⑥（ Suǒ）

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【锁匙】suǒ∥chí〈方〉【зат.】кілт. 

【锁定】suǒ∥dìnɡ【ет.】① бекіту②
сонгы бекіту. 

【锁骨】 suǒɡǔ 【 зат. 】  ключичная 

кисть 

【 锁 国 】 suǒɡuó 【 ет. 】  жабық 

мемлекеттер 闭关～, 锁国政策 жабық 

есік саясаты. 

【锁链】suǒliàn(～儿)【зат.】шынжыр,  

цепь, цепке отырғызу, 扯断锁链 цепьті 

жұлу. 

【锁钥】suǒyuè 【зат.】①кілт 调查研

究 是 做 好 各 项 工 作 的 ～ /зерттеу 

жұмыстың кілті. ② Әскери маңызды 

орын ；北门～ солтүстіккке қатысты 

стратегиялық кілті. 

【璅】 suǒ〈书〉 кішігірім, маңызды 

емес. 

 

T 

 

 

tā 

【他】tā①【ес.】 ол.②：睡～一觉 ол 

бір ұйықтап алсын｜唱～几句 ол біраз 

әндеттті｜盖～三间瓦房 / оған үш 

бөлмелі үй салып берді..③【ес.】：早

已～去 ол ерте кеткен｜留作～用 басқа 

мақсаттарға. ④ 【 ес. 】： ～ 人 

басқалар｜～乡 үйден｜～日 болашақ.

⑤(Tā)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【他动词】tādongci.  ауыспалы етістік 

【 他 荐 】 tā ∥ jiàn 【 ет. 】 

рекомендация：可通过自荐或～方式参

选 . Өзіне ұсыныс немесе оның 

ұсынысы бойынша ұсынылады 

【他律】tālǜ【ет.】гетерономия 

【他们】tā∥men【ес.】 олар:  他们俩

有一手儿  /олардың арасында бірдеме 

бар, 他们拜过清真寺 / олар мешітке  

барған.  

【他人】 tā∥ rén【 ес.】 бөгде жан, 

басқа адам, бөтен адам：关心～比关心

自 己 为 重 басқаларға өзінен гөрі 

қамқорлықпен қарау,; 加功于他人自杀

罪 өзіне қол жұмсауына әкелу; 对他人

的谈话插嘴 бөтен әңгімеге араласу. 

【他日】tā∥rì〈书〉【зат.】 басқа күні, 

бүгін емес,кейін, бір күні; ~ 再来 басқа 

күні келу, . 

【他杀】 tā∥ shā【 ет.】 өлтірілген, 

қастандыққа ұшыраған.   

【他乡】 tā∥ xiānɡ【 зат.】жат жер,  

бөтен ел, басқа мемлекет ：流落～

өзінен кейін бөтен ел қалдырды｜～遇

故知 бөтен елде өзінің жақындарымен 

кезесу, 住 在他乡 басқа жақта тұрмыс 

ету, . 

【它】（牠） tā①【 ес.】ол (заттарға 

және хайуанаттарға қаратылған) : 这杯

牛奶你喝了～/мына тостағандағы  сүт, 

сен оны іше сал.. ② (Tā) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【它们】tā∥men【ес.】 олар; 这是风

马牛不相及的事，我们不能把～相提并

论 /бұл мәселелер ешқалай байланысты 

емес, оларды талқылауға болмайды. 

【她】 tā【 ес.】  ол (әйел жынысты 

адамдарға қолданылады): 她写好了信 

ол хат жазып болды.  她母亲  / оның 

анасы 

【她们】 tā∥men【 ес.】  олар (әйел 

адамдар үшін) 

【趿拉】 tā ∥ lɑ 【 ет. 】  аяқ киім 

сүйретліп кию. 

【趿拉儿】 tā·lɑr〈方〉【 зат.】  үйде 

киетін тәпішке. 

【铊】（鉈）tā【зат.】 талий, 铊氧硫光

电管 таллофильді элемент 

【塌】tā【ет.】① құлау：房子塌了 үй 

құлаған.倒～｜②～鼻梁 пұшық мұрын.

③：～下心来 жаны өз орнына тұрды. 

【塌方】tā∥fānɡ【ет.】сырғыма 

【塌架】tā∥jià【ет.】①құлау, әлсіреу.

②банкротқа ұшырау. 

【塌棵菜】 tākēcài【 зат.】  қытайлық 

тегіс орамжапырақ. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұсақ-түйекшіл/
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【塌实】tā∥shiсалмақты, тұрақты 

【塌台】tā∥tái【ет.】 ыдырау, әлсіреу, 

құлау.. 

【塌陷】 tā∥xiàn【 ет.】шөгіп қалу; 

басылу; төмен түсу：地基～фундамент 

әлсіреді. 

【塌心】tā∥xīn〈方〉【сын.】：事情落

实了，干活也～.Көнылы орнығу 

【塌秧】tā∥yānɡ (～儿)〈方〉【ет.】

① құрғап қалу. ② жұмыстарының 

әлсіреуі. 

【遢】tā. салақ; ұқыпсыз 

【溻】tā〈方〉【ет.】：天太热，我衣服

都 ～ 了 оның қызуы соншалықты, 

киімдері ылғалды болып қалды. 

【踏】tā 

[踏实](塌实)(tā·shi)【сын.】①орнықды.

②Тұрақты. 

【褟】tā①〈方〉【ет.】 тігіп тастау.②

(Tā)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【嚃】tā〈书〉шайнамай жұтып қою. 

 

tǎ 

【 塔 】（ 墖 ） tǎ ① 【 зат. 】 пагода, 

ғибадатхана ：宝～｜一座～ . ②塔

【 сын. 】 的 建 筑 物 ： 水 ～ су 

мұнарасы｜灯～электромұнарасы｜金

字 ～ пирамидалық мұнара. ③ (Tǎ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

    【塔吊】 tǎ∥ diào【 зат.】  мұнара 

шүмегі 

【塔灰】tǎ∥huī〈方〉【зат.】 тозаңнан 

жасалған өрмек . 

【 塔 吉 克 族 】 Tǎjíkèzú 【 зат. 】 

Таджиктер 

【塔林】tǎ∥lín【зат.】 Таллин (қала). 

【塔楼】tǎ∥lóu【зат.】  ①мұнара.② 

көпқабатты үй. 

【 塔 塔 尔 族 】 Tǎtǎ’ěrzú 【 зат. 】 

Татарлар 

【塔台】tǎ∥ tái【зат.】  диспетчерлік 

мұнара. 

【塔钟】tǎ∥zhōnɡ【зат.】 ілулі түрған 

сағат. 

【溚】tǎ【зат.】дёготь; смола.[英 tar] 

【獭】（獺）tǎ【зат.】кәмшат 

【獭祭】tǎ∥jì〈书〉【ет.】  кәмшатты 

құрбандыққа шалу 

【獭皮】tǎ∥pi кәмшат 

【鳎（鰨）tǎ【зат.】 үлкен саламандра 

 

tà 

【拓】（搨）tà кеңейту, жылжыту; 拓疆

(境) шекараны кеңейту; орналасу; 拓土 

жерде орналасу; 拓荒  тың игеру：～

印｜把碑文～下来. 

【拓本】tà∥běn【зат.】 жинақ. 

【拓片】tà∥piàn【зат.】 эстамп 

【沓】tà〈书〉көп қайталан. 

【挞】（撻） tà〈书〉 жаза：鞭～
қамшымен жазалау. 

【挞伐】 tàfá〈书〉【 ет.】：大张～
жазалау экспедициясы. 

【闼】（闥） tà〈书〉：排～直入 есік 

алдыңдағы ширманы алып тастап, ішке 

кіру(推门就进去). 

【 嗒 然 】 tà ∥ rán 〈 书 〉【 сын. 】 

берекесі кету. 

【嗒丧】 tà ∥ sànɡ 〈书〉【 сын. 】 

көңілсіз, көңілі кеткен. 

【阘懦】tà∥nuò〈书〉【сын.】地位低

下，软弱无能 .Мәртебесі төмен, әлсіз 

және қабілетсіз 

【阘茸】 tà ∥ rónɡ 〈书〉【 сын. 】  

қабілетсіз. 

【 榻 】 tà 竹 ～ бамбук ағашынан 

жасалған төсек орын. 

【 踏 】 tà ① 【 ет. 】 басу ： 践 ～

таптау｜～步 қадам жасау｜脚～实地 

жерге астына◇～上工作岗位.②：～看 

жеке зерттеу өткізу｜～勘  жеке өзі 

қадағалау. 

【踏板】 tà∥ bǎn【 зат.】① басқыш; 

баспалдақ; ілме басқыш; ілме 

баспалдақ②аяқпен қағу; аяқпен шалу; 

аяқтан қағу; аяқтан шалу 

【踏步】tà∥bù①【ет.】қадам жасау：

原地～орында алға бас!｜～不前 .②

〈方〉【зат.】台阶. 

【踏春】tà∥chūn【ет.】春天到郊外散

步游玩.Көтемде көк шіғу 

【踏凳】tà∥dènɡ〈方〉【зат.】қадам. 

【踏访】tà∥fǎnɡ【ет.】 интервью беру. 

【踏歌】tà∥ɡē【ет.】 өлеңнің ритмін 

аяқпен ұру 

【踏勘】 tà∥kān【ет.】①өз бетінше 

зерттеу жүргізу. 

【踏看】 tà∥kàn【 ет.】  өз бетінше 

зерттеу жүргізу. 

【踏青】 tà∥ qīnɡ【 ет.】  көктемде 

табиғатқа шығу. 

【踏足】tà∥zú【ет.】 аяқпен басу：～

社会. Өмірді  көру, қоғамға аяқ басу. 

【蹋】 tà①【ет.】басу.②〈书〉тебу, 

тепкілеу.  

 

tāi 

【台】Tāi 台州 (Tāizhōu). Қытайдағы 

жер аты.  

【 胎 】 -1tāi ① ： ～ 儿 алғашқы 

жүктілік｜②【 мөл.】头～ алғашқы 

бала｜这头母猪一～下了十二头小猪

Егіс он екі шошқа туды 胎儿的发育 

баланың дамуы. ③ 【 зат. 】 泥 ～ 儿
саздан өнім. 

【胎】-2tāi【зат.】Шиналар.[英 tyre] 

【 胎 动 】 tāi ∥ dònɡ 【 ет. 】  ана 

құрсағындағы баланың қимылдары. 

【胎毒】 tāi∥ dú【 зат.】   ананың 

құрсағында болғанда пайда болған ауру 

【胎儿】tāi’ér【зат.】іштегі бала. 

【胎发】tāi∥fà【зат.】 қарын шашы, 

жаңа туған нәрестенің шашы. 

【胎记】tāi∥jì【зат.】 мең, қал：他的

背上有块紫色～ / оның арқасында 

күрең қалы бар. 

【胎教】 tāi∥ jiào【ет.】импринтинг, 

ұрықтың тәрбиесі. 

【胎毛】 tāi∥máo【зат.】  нәрестенің 

мамық шаштары. 

【胎膜】tāi∥mó【зат.】бала серігі. 

【胎气】tāi∥qi жүктілікке әсер 

【 胎 盘 球 蛋 白 】 taipanqiudanbai 

плацентарный глобулин 

【胎盘】tāi∥pán【зат.】 бала жолдасы, 

жатыр. 

【胎生】tāi∥shēnɡ【сын.】вивипария. 

【胎死腹中】 tāisǐfùzhōnɡ. Түсік боп 

түсіп қалу, (ауыспалы мағна: 

Жоспарлар, бағдарламалар және т.с.с. 

орындалмай тұрып сәтсіздікте 

ұшырауы). 

【胎位】 tāi∥wèi【 зат.】  ұрықтың 

орналасуы. 

【胎衣】tāi∥yī【зат.】 ұрықжолдас. 

【胎坐】tāi∥zuo ұрықұя 

 

tái 

【台】-1（臺） tái①мұнара：瞭望～

бақылау мұнарасы｜塔～мұнара｜亭～

楼阁.②【зат.】төсеме тақта; төсеніш：

讲～ кафедра,трибуна｜舞～сцена｜主

席 ～ салтанатты үстел. ③ ： 锅 ～

шамның астына салатын жабдық ｜

磨～｜灯～｜蜡～ .④窗～儿 . терезе 

алды тақтайы ⑤写字～ жазу үстелі, 

бюро ｜ 梳 妆 ～ бояуларға арналған 

үстел ｜乒乓球～ тенниске арналған 

үстел. ⑥【 мөл. 】   a) ：一～  бір 

спектакль｜一～晚会 кешкі той.b)：

一～机床 станок 

【 台 】 -2 басқару пульті, 调 度 台 

диспетчерлік пульт. 

【台】 -3tái ①敬辞：兄～ құрметті 

дос｜～鉴 .② (Tái)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【台】-4 tái. Тайван өлкесінің қысқаша 

аталуы.  

【 台 胞 】 tái ∥ bāo 【 зат. 】 

тайваньдықтар 

【台本】 tái∥ běn【 зат.】  сахнада 

ойнау мақсатында өзгертілген пьеса. 

【台币】 tái∥ bì【 зат.】   Тайвань 

ақшасы. 

【台布】tái∥bù【зат.】 дастарқан. 

【 台 步 】 tái ∥ bù( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

театралдық қимыл. 

【台秤】 tái∥ chènɡ【 зат.】① ілгіш 

таразылары.②үстел таразылары. 

【台词】 tái ∥ cí 【 зат. 】  монолог, 

пьессаның үзіндісі: 提 台 词 

суфлировать, 背熟台词 рольді жаттау 

【台灯】tái∥dēnɡ【зат.】 үстел шамы. 

【台地】tái∥dì【зат.】 терасса, жон. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басылу/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/салақ/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұқыпсыз/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/диспетчерлік/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мұнара/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басқыш/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/баспалдақ/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/төсеніш/
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【台度】tái∥du панель 

【台风】-1tái∥fēnɡ【зат.】 тайфун 

【台风】 -2tái∥ fēnɡ (～儿 )【 зат.】 

рольді ойнау манері 

【台风眼】táifēnɡyan тайфунның көзі 

【台甫】tái∥fǔ【зат.】 сіздің есіміңіз?. 

【台海】 Tái∥ hǎi【 зат.】  Тайвань 

шығанағы. 

【台虎钳】 táihǔqián【 зат.】 атауыз; 

қысқыш; іскенже. 

【台驾】 tái∥ jià【 зат.】：敬候～光

临.экипаж 

【台鉴】 tái∥ jiàn【 ет.】  Құрметті! 

Тақсыр!. 

【台阶】 tái∥ jiē(～儿 )【 зат.】①

баспалдақ, 正 门 台 阶 салтанатты 

кіреберіс, 下 层 台 阶  төменгі 

баспалдақтар, 踏上台阶  баспалдаққа 

көтерілу. ② ： 上 新 台 阶  жаңа 

баспалдаққа көтерілу. 

【台口】tái∥kou авансцена 

【台历】táilì【зат.】 үстелге арналған 

күнтізбе. 

【台面】tái∥miàn〈方〉【зат.】①(～

儿) ұтыс тігу：你的话能拿到～上说吗? 

Сіздін сөзінз ортаға алуға келе ме? 

【台盘】 tái∥ pán〈方〉【 зат.】①

үстел：家常菜上不了～.. 

【台钳】tái∥qián【зат.】台虎钳 тиски. 

【台球】 tái∥qiú【зат.】①биллиард; 

打台球  биллиярд ойнау. ② 台球运

биллярдық доп. ③ 〈 方 〉 乒 乓 球 

бильярд үстелі. 

【台球 房】táiqiúfang биллярд бөлмесі 

【台扇】 tái ∥ shàn 【 зат. 】 устелге 

койлатін желдеткіші. 

【台上】tái∥shàng сахнада: 在舞 台上

演出 сахнада қою. 

【台湾】táiwān . Тайван.  

【台下】tái∥xia көрермеңдер залында 

【台原】tái∥yuán жон 

【台湾猴】táiwānhóu【зат.】 Тайвань 

маймылы 

【台钟】tái∥zhōnɡ〈方〉【зат.】сағат. 

【台柱子】 táizhù·zi【 зат.】  каркас, 

үшкірбұрышты тас. 

【 台 住 子 】 táizhuzi премьер, 

примадонна, прима балерина 

【台子】 tái∥ zi【 зат.】①  ттамақ 

ішетін үстел.②〈方〉үстел.③〈口〉

台 1：сахна戏～қойылым｜窗～сахна. 

【邰】Tái【зат.】姓 жөні Тай. 

【抬】（擡） tái①【 ет.】  бірдемеңі 

көтеру：～手 қолды көтеру, 抬头 [táitóu] 

басты көтеру｜～起头来 іздеу салу◇～

价  көтеру.②【 ет.】：～担架 зембіл 

көтеру｜把桌子～过来 үстелді осында 

әкелу.③【ет.】1：他们两人一谈到这个

问题，～起来就没完 .④【мөл.】  ：

十～妆奁. 

【抬爱】 tái’ài【 ет.】  сенім білдіру, 

жұмысшыны белгілеу, ерекшелеу：多

蒙～. 

【抬秤】tái∥chènɡ【зат.】безмен. 

【抬杠】 1tái ∥ ɡànɡ 〈口〉【 ет. 】 

дауласу,：～拌嘴  аузы көпірі дауласу, 

爱抬杠 дауласуды жақсы көру, 好~的人

дауласушы, 好抬杠的性情 дауласу еркі. 

【抬高】tái∥ɡāo【ет.】 көтеру：～物

价 тауарға баға көтеру｜～身份 өзіне 

баға көтермелеу. 

【抬盒】tái∥hé【зат.】 үлкен бокс. 

【抬价】tái∥jià(～儿)【ет.】 тауарға 

баға көтермелеу. 

【 抬 肩 】 tái·jiɑn 【 зат. 】    жең 

ойындысы; ойма; ойық 

【抬轿子】 táijiào·ziаспанға шығару; 

көкке көтеру. 

【 抬 举 】 tái ∥ ju 【 ет. 】  жоғары 

көтеру：不识 өзіне жақсы қатынасты 

бағаламау～｜你也太～他了 .Ол оған 

аса құрмет көрсетіп отыр. 

【抬裉】 tái∥ kèn〈方〉【 зат.】жең 

ойындысы; ойма; ойық. 

【 抬 升 】 tái ∥ shēnɡ 【 ет. 】 ①

музыкалық  антракт, интерлюдия：将

左臂向上～сол қолды жоғары көтеру｜

商 品 房 价 格 逐 步 ～ тауарға баға 

көтеріліп отыр.【抬头】 tái∥ tóu①

【ет.】 басты жоғары көтеру.②【ет.】 

көңілдің көтерілуі . 

【 抬 头 纹 】 táitóuwén 【 зат. 】 

маңдайдағы әжім. 

苔 tái【зат.】бауыр еті. 

【苔藓植物】táixiǎnzhíwù мүк тәріздес. 

【苔原】tāi∥yuán【зат.】 тундра. 

【骀】（駘）tái〈书〉①мәстек, жабы 

② дымбiлмес; (адам туралы) жаман, 

қабiлетсiз, доғалы 

【炱】 tái күйе, ыс; күйе қалай, қара; 

күйеленгенi：煤～. 

【跆】tái〈书〉аяқпен таптау 

【 跆 拳 道 】 táiquándào 【 зат. 】
тхэквондо 

【 鲐 】（ 鮐 ） tái 【 зат. 】  ① зоол. 

жапондық скумбрия (Scumber japonicus) 

② дақтары бар арқа 

(Tái)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【薹】-1tái【зат.】осока. 

【薹】 -2tái【зат.】  бағдар, сарымсақ 

бағдаршасы. 

 

tǎi 

【呔】（奤、 ） tǎi〈方〉【сын.】
акцентпен сөйленсу. 

 

tài 

【太】 tài①：～空  ғарыш ｜～学 

университет ｜ ～ 湖 Тайху (пров. 

Цзянсу).②：～古  көне.③：～老师 

сіздің ұстазыңыз｜～夫人 сіздің әкеңіз.

④【үс.】a)：水～热 су тым ыстық，烫

手 қолдарын қатты күйдірді｜人～多了

адам тым көп,⑤(Tài)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【太白星】 tàibáixīnɡ【 зат.】  Венера 

(Шолпан) . 

【太仓一粟】tàicānɡyīsù.құртымдай 

【 太 阿 倒 持 】 Tài’ēdàochíбіреудің 

билігін мойындау; біреудің билігіне бас 

ию 

【太公】 tàiɡōnɡ〈方〉【 зат.】  сіздің 

әжеңіз 

【太夫人】tàifuren сіздің анаңыз 

【太古】tàiɡǔ【зат.】 көне заман, 在~

时【ес.】ескі көне замандарда. 

【太古【ес.】】tàiɡǔdai археозой эрасы, 

археозой кезеңі 

【太古界】tàiɡǔjie архейлік топ 

【 太 后 】 tài ∥ hòu 【 зат. 】  әйел 

патшайым. 

【 太 极 拳 】 tàijíquán 【 зат. 】 

Тайджичуан 

【太极图】 tàijítú【 зат.】  инь янь 

символын білдіретін дөңгелек 

【太监】tài∥jiàn【зат.】 күң, құл 

【太空】tài∥kōnɡ【зат.】：～飞行｜宇

宙火箭飞向～.эфир, ғарыштық биіктік 

【太空船】tàikōnɡchuán〈方〉【зат.】 

ғарыштық кеме. 

【太空人】 tàikōnɡrén【 зат.】  басқа 

планеталық, НЛО. 

【太庙】 tài∥miào【зат.】  патшалар 

бабаларының ғибадатханасы. 

【太平】tài∥pínɡ【сын.】 тыныштық, 

бейбітшілік ： 太 平 革 命  тайпинь 

революцисы,｜太太平平地过日子 аса 

тыныштықта өткен күндер. 

【太平斧】tài∥pínɡfǔ【зат.】 төтенше 

балта. 

【 太 平 鼓 】 tài ∥ pínɡɡǔ 【 зат. 】
тамбурин 

【太平间】tài∥pínɡjiān【зат.】 зират. 

【 太 平 门 】 tàipínɡmén 【 зат. 】 

қосымша шығу есігі. 

【太平梯】 tàipínɡtī【 зат.】  төтенше 

жағдайда қолданылатын баспалдақ. 

【太平天国】TàipínɡTiānɡuó «Тайпинь 

Таньго» Ұлы үндестік орнаған аспан 

мемлекеті. 

【太婆】tàipó〈方〉【зат.】үлкен әже. 

【太上皇】 tàishànɡhuánɡ【 зат.】  ①

императордың әкесі.②көшбасшы. 

【太甚】 tài∥shèn【сын.】：шамадан 

тыс, шамадан тыс, үлкенi; өте, тым, 

тым; артық欺人～адамдарға осылайша 

өтірік айту. 

【 太 上 皇 】 tàishanghuang өз тағын 

мұрагерлік жолмен берген ер патшасы; 

көшбасшы 

【 太 师 椅 】 tàishīyǐ 【 зат. 】 кресло 

(арқалығы, шынтақтап отыратын 

таянышы қалқаны бар орындық). 

【太史】Tài∥shǐ【зат.】 Тайши. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/атауыз/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/қысқыш/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/іскенже/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/құртымдай/


696 

 

【太叔】Tài∥shū【зат.】 Тайшу 

【太岁】tài∥suì【зат.】①Юпитер. 

【太岁头上动土】tàisuìtóu·shɑnɡdònɡtǔ 

тәуекелге келу. 

【太太】 tài·tɑi【 зат.】  ①  ханым.② 

ханшайым.③  патшайым：张～Джаң 

ханым 

【太息】tài∥xī〈书〉【ет.】  тынысы 

тар . 

【太学】tài∥xué【зат.】 университет 

【太阳】tài∥yánɡ【зат.】① Күн, ②：

今天～很好  Бүгін күн жақсы.晒太

күнге күю; ~出来了 күн шықты. 

【太阳地儿】 tàiyánɡdìr【 зат.】 күн 

бетіндегі дақтар. 

【太阳风】tàiyánɡfēnɡ【зат.】күн желі 

【 太 阳 风 暴 】 tàiyánɡfēnɡbào күн 

сәулелі боран. 

【大阳黑子】dàyánɡhēiz күн бетінегі 

дақтар 

【太阳活动】tàiyánɡhuódònɡ күннің іс 

әрекеті 

【太阳镜】tàiyánɡjìnɡ ①гелиоскоп 

② күн сәулесінен көзілдірік 

【 太 阳 历 】 tàiyánɡlì 【 зат. 】  күн 

күнтізбесі. 

【太阳帽】 tàiyánɡmào【 зат.】Күнен 

қорғау шляпасы. 

【太阳能】tàiyánɡnénɡ【зат.】  күннің 

энергиясы. 

【太阳年】 tàiyánɡnián【 зат.】  күнді 

жыл. 

【太阳日】tàiyánɡrì【зат.】 күн. 

【太阳时】tàiyánɡshí【зат.】 күндіз. 

【太阳系】tàiyánɡxì【зат.】 күн жүйесі. 

【太阳穴】tàiyánɡxué【зат.】самай 

【 太 阳 灶 】 tàiyánɡzào 【 зат. 】 күн 

тақтасы 

【太爷】tài∥yé【зат.】①ата. 

【 太 医 】 tài ∥ yī 【 зат. 】 ① сарай  

ішіндегі емші.②дәрігер. 

【太阴】tài∥yīn〈方〉【зат.】①ай.②
инь. 

【太阴历】tàiyīnlì【зат.】 ай күнтізбесі. 

【太子】tài∥zǐ【зат.】 мұрагер. 

【 汰 】 tài етіс ： 裁 ～ жұмыстан 

босату｜优胜劣～  Мықты бәрінен де 

озар. 

【汰石子】tàishízǐ【зат.】терразист. 

【态】（態） tài①【 сын.】форма.② 

(Tài)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【态度】 tài∥ du【 зат.】① позиция;  

тәсiлдеме; қатынас～大方 өзін ерікті 

ұстау｜耍～ (发怒或急躁 ).②  мiнез-

құлық, үлгiлер; қимыл амалы：工作～

жұмыстағы позициясы｜～坚决 қатты 

позициясы. 

【态势】tài∥shì【зат.】жағдай： 

【态势语】  tàishìyǔ қимыл амал тілі 

【肽 tài】【зат.】пептид, пептидті 

【钛】（鈦）tài【зат.】титан 

【钛钢】 tài ∥ gāng титан 

болаты 

【钛酸】 tài∥suān хим. титан 

қышқылы 

【钛铁矿】 tàitiěkuǎng титан 

темір, ильменит 

【泰】tài①бейбiт, байсалды, бейқұты; 

жырғасы; гүлденгенi;  тыныштықта 

болу ： 国 ～ 民 安  мемлекеті 

тыныштықта.②～西 Батыс, Еуропа мен 

Америка.③  (Tài) 【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【泰斗】tài∥dǒu【зат.】Маман  

【泰然】 tài∥ rán【сын.】  байсалды, 

байсалдысы; сабырлы. 

【 泰 然 自 若】 tàiránzìruò абсолюттi 

байсалды қалу; көңiлдi тепе-теңдiктi 

сақтау 

【泰山】tài∥shān【зат.】①(TàiShān) 

Тайшань таулары; үлкен абыройлы 

адам; қайын ата (әйелінің әкесі). 

【泰山北斗】TàiShānběidǒu Тайшань 

тауы мен Жетіқарақшы. 

【泰山压顶】TàiShānyādǐnɡ Қысым өте 

үлкен. 

【泰水】tài∥shuǐ【зат.】  қайын апа. 

【泰西】Tàixī【зат.】  Батыс, Еуропа 

мен Америка. 

【泰语】 tài∥yǔ сиам тілі 

【酞】tài【зат.】 фталеин 

【酞酸】 tài ∥ suān фталеан 

қышқылы 

 

tān 

【坍】（ ）tān【ет.】：құлау, қирау: 

土墙～了 қабырға құлады｜房～了 үй 

құлады. 

【坍方】 tān∥ fānɡ【 ет.】  көшкiн, 

үйiндi; қиябеттiң жылжуы. 

【 坍 缩 】 tān ∥ suō 【 ет. 】 Аспан 

денелерінің көлемі азайып, тығыздығы 

артады. 

【 坍 塌 】 tān ∥ tā 【 ет. 】  құлату, 

қопарылып құлау, құлау; көшкiн 

【坍台】tān∥tái〈方〉【ет.】①ақсату, 

опырылып құлау; қаусау. ② масқара 

болу, абыройынан айырылу.  

【坍陷】 tān∥xiàn【ет.】шөгіп қалу; 

басылу; төмен түсу 

【贪】【 ет. 】① құмар болу, аңсау; 

артынан қалмау, емiндiру～玩 ойынды 

жақсы көру. 快 ойын-сауық аңсасын, 

рахаттарды арман ету｜～便宜 пайдаға 

ұмтылу. 

【贪杯】tān∥bēi【ет.】 құмарлануды 

жақсы көру ： 好 (hào) 酒 ～  арақты 

жақсы көру 

【贪财】 tān∥ cái【 ет.】  байлыққа 

құмарту. 

【 贪 大 求 洋 】 tāndàqiúyáng 

ауқымдылыққа талпынысы  

【贪多求快】 tānduōqiúkuài сан мен 

мөлшерге жүгіру 

【 贪 得 无 厌 】 tāndéwúyàn ашкөз; 

қомағай; тойымсыз (скупой) қанағатсыз; 

сараң 

【贪官】tān∥ɡuān【зат.】 ：жемқор; 

парақор; қанағатсыз шенеулiк; ～污吏
пайдакүнем және қанағатсыз 

шенеулiктер. 

【贪贿】 tān ∥ huì 【 ет. 】  параны 

емiндiру, параны қорқытып алу; 

пайдакүнем. 

【贪婪】 tān∥ lán【 сын.】① дәнігу, 

құнығу, құмар болу, аңсау;②қанағатсыз, 

аш көз; бейiлi тар; 贪 婪 的 目 光 

құмарланып қарау. 

【贪恋】tān∥liàn【ет.】) құмар болу, 

құмарлану 

【 贪 墨 】 tān ∥ mò 〈 书 〉【 ет. 】 

пайдакүнем болу. 

【贪慕】tān∥mù【ет.】  құмар болу, 

құмарлану：～虚荣. 

【贪青】 tān∥ qīnɡ【 ет.】  күрiштiң 

пiсуiн тоқталуы 

【贪求】tān∥qiú【ет.】 ①қолқаштау; 

қомағайланып емiндiру 

②салықтарды алу. 

【贪色】tān∥sè【ет.】贪恋女色；好

色.Қыз қүмар 

【贪生】 tān∥ shēnɡ【 ет.】  өмiрге 

жабысу; өз өмiрiне ：～怕死 өлімнен 

қорқу. 

【贪天之功】 tāntiānzhīɡōnɡ өздеріне 

бөтен зор еңбектерiн қосып жазу. 

【贪图】tān∥tú【ет.】 құмар болу：～

便宜 сатылымға құмар болу. 

【贪污】 tān∥wū【 ет.】  сыбайлас 

жемқорлық, тонаушылық, иемдену 

заңсыз жолымен：～腐化  жемқорлық 

пен ыдырау. 

【贪小】 tān∥ xiǎo【 сын.】  мүмкiн 

болғанын жұлып алуға тырысу. 

【贪心】tān∥xīn①【зат.】 сараң：～

不足 құмарту; қомағай құштарлық.②

【сын.】：这人太～ бұл адам өте сараң. 

【 贪 欲 】 tān ∥ yù 【 зат. 】  қатты 

құмарлану, құмар болу. 

【贪赃】 tān ∥ zānɡ 【 ет.】  параға 

жеңсiкқой сатылатын; қанағатсыз, 

пайдакүнемi; пара алу：～枉法 пайда 

табу үшін заңды бұзу 

 

【贪赃枉法】tānzānɡwǎnɡfǎ пайда табу 

үшін заңды бұзу 

【贪占】tān∥zhàn【ет.】 өз қалтасына 

салу, өзіндікі етіп қою. 

【贪嘴】 tān ∥ zuǐ 【 ет. 】 ашқарақ; 

мешкей. 

【啴】（嘽） tān[啴啴 ](tāntān)〈书〉

【сын.】асықпау, ақырын жүру. 

【摊】（攤） tān①【 ет.】жайу；铺

平：～牌  өзінің ішіндегісін айтып 

тастау｜～场 құрғату.②(～儿)：地～儿

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/басылу/
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тауарлардың сатуы үшiн тоқыма 

алшақ｜.③【мөл.】一～血 қан жусан.

④【 ет.】 құруу：～鸡蛋  жқмыртқа 

қууру｜～煎饼 құймақ пісіру. 

【摊场】 tān∥ chánɡ【 ет.】 құрғатып 

жіберу. 

【摊档】 tān∥dànɡ〈方〉【зат.】售货

摊.Сауда жаймасі 

【摊点】 tān ∥ diǎn 【 зат. 】  тауар 

орындары. 

【摊贩】 tān∥ fàn【 зат.】  жаймашы, 

бақалшы. 

【摊放】tān∥fànɡ【ет.】Жайп қою 

【摊牌】 tān ∥ pái 【 ет. 】① өзінің 

ішіндегісін жұртқа көрсету. 

【摊派】tān∥pài【ет.】  жайып қою, 

шығындарды қалпына келтіру, үлестiру 

【摊群】 tān∥qún【 зат.】  Жиналған 

сауда жаймасі . 

【摊售】tān∥shòu【ет.】жаймаға койп 

сату 

【 摊 位 】 tān ∥ wèi 【 зат. 】  тауар 

сататын орындар 

【摊销】tān∥xiāo【ет.】амортизация 

【摊主】tān∥zhǔ【зат.】 сатушы. 

【摊子】tān∥zi【зат.】 тартпа. 

【滩】（灘） tān①河～ қайнар｜海～

мұхиттың барқыны ｜ ～ 地 қоқыс 

топырақ; қоқыс Арал; қайраң｜盐～тұз 

өндіру орны.②：险～қауіпті қайрақ. 

【滩地】tān∥dì【зат.】 қоқыс топырақ; 

қоқыс Арал; қайраң 

【滩头】 tān∥ tóu【 зат.】Өзен, көл 

және жағалаудағы құмды жағажай. 

【滩涂】tāntúлитораль 

【瘫】（癱） tān【 ет.】： сал; семiп 

қалған, сал болушылығы 偏 ～
гемиплёгия 

【瘫痪】tān∥huàn【ет.】①семіп қалу, 

四肢瘫痪 аяқтарының семуі 

【瘫软】 tān∥ ruǎn【 ет.】  ілсіреу, 

әлсіздену; 手 脚 瘫 软  аяқтарының 

әлсізденуі 

【瘫子】tān∥zi【зат.】 сал адам. 

 

tán 

 

【坛】 -1（壇） tán①：天～Аспан 

ғибадатханасы｜登～拜将 .②：讲～

трибуна, кафедра.③：花～ гүлзар.④

аренка.⑤：文～әдебиет сахнасы 

【坛】-2tán【зат.】坛子：酒～шарапқа 

арналған шара. 

【坛坛罐罐】 tántánɡuànɡuàn【 зат.】
Үйге колданатін затар. 

【 坛 子 】 tán ∥ zi 【 зат. 】  саздан 

жасалған су ыдыс. 

【 昙 】（ 曇 ） tán ① бұлтты ② (Tán)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 昙 花 】 tán ∥ huā эпифиллюм 

остролепестковый (. 

【昙花一现】tánhuāyīxiàn бір мезетте 

ғана пайда болу 

【 郯 】 tán 郯 城 (Tánchénɡ) ， Тан 

князьдігі. 

【谈】（談） tán①【 ет.】：面～жеке 

әңгімелесу｜～思想 .②奇～  қызықты 

сұхбат｜美～керемет әңгімелесу｜无稽

之 ～ сандырақ әңгімелесу. ③ (Tán)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 谈 柄 】 tán ∥ bǐnɡ 【 зат. 】 ① 

әңгімелесу тақырыбы.②мухогонка. 

【谈锋】tán∥fēnɡ【зат.】①әңгімелесу 

өткірлігі. 

【谈何容易】tánhérónɡy айту жеңіл. 

【谈虎色变】 tánhǔsèbiànесіне алу да 

қорқынышты. 

【 谈 话 】 tán ∥ huà ① әңгімелесі, 

сұхбаттасу 

【谈论】tán∥lùn【ет.】 сұхбаттасу. 

【谈判】tán∥pàn【ет.】 келiссөз：和

平～бейбіт келіссөздері. 

【谈情说爱】 tánqínɡshuōàiмахабаты 

туралы айту. 

【谈天】tán∥tiān (～儿)【ет.】 түрлі 

тақырып бойынша әңгімелесу. 

【谈天说地】tántiānshuōdì мылжың ету. 

【谈吐】 tán∥ tǔ【 зат.】  әгімелесу 

мәнері 

【 谈 笑 风 生 】 tánxiàofēnɡshēnɡ 

қызығушылықпен сұхбат құру. 

【谈笑自若】tánxiàozìruò Әдеттегідей, 

әңгімелесу және күлу. 

【谈心】tán∥xīn【ет.】 ішкі сырымен 

бөлісу сұхбатын жүргізу 

【谈兴】tán∥xìnɡ【зат.】сөйлесгенде 

кізғін беру 

【 谈 言 微 中 】 tányánwēizhònɡ 

ишаралармен жететiн нәзік әңгіме 

【谈助】tán∥zhù〈书〉【зат.】 сұхбат 

тақырыбы 

【谈资】tánzī сұхбат тақырыбы 

【弹】（彈） tán①【ет.】  арбалеттен 

ату.②【ет.】：～棉花 мақта тұту｜～羊

毛 .③【 ет.】 .④【 ет.】  ：～钢琴 

«рояльде ойнау» саясаты ｜ ～ 琵 琶 

лютняда ойнау 

【弹拨乐器】 tánbō-yuèqìмузыкалық 

аспабта ойнау. 

【弹词】 tán∥ cí【 зат.】  «таньцы» 

Қытай халықтарының әуендерінің бір 

түрі 

【 弹 冠 相 庆 】 tánɡuānxiānɡqìnɡ 

салтанатты түрде бірін бірі құттықтау 

【弹劾】tán∥hé【ет.】①біреуге жала 

жабу.②импичмент шығару. 

【弹簧】tán∥huánɡ【зат.】серіппе  

【 弹 簧 秤 】 tánhuánɡchènɡ 【 зат. 】 

серіппе таразысы 

【 弹 簧 门 】 tánhuánɡmén 【 зат. 】  

серіппе есігі 

【弹泪】tán∥lèi【ет.】көз жасин төгу. 

【弹力】 tán∥ lì【 зат.】Серпімділік 

куш 

【弹射】tán∥shè【ет.】①катапуляция 

жасау：弹射座椅 катапульта②〈书〉：

弹射坐椅 катапульта орыны 

【弹跳】tán∥tiào【ет.】 секіру. 

【 弹 性 】 tán ∥ xìnɡ иілгіштік; 

серіппелілік; серпімдік; серпімділік; 

серпінділік; созылғыштық ： ～ 立 场 

серпімді позиция ｜ ～ 工 作 制 

жұмыстың серпімді графигі. 

【 弹 性 就 业 】 tánxìnɡjiùyèУватлы 

жумыс 

【弹压】 tán∥ yā【 ет.】  басу; күш 

бағынсын, жүгендеу. 

【弹指】tán∥zhǐ【ет.】 тез, жылдам

之间 бір мезетте. 

【弹奏】-1tán∥zòu【ет.】 ：аспабта 

ойнау～钢琴 рояльде ойнау｜～冬不拉 

домбыра шерту. 

【弹奏】 -2tán ∥ zòu 〈书〉【 ет. 】 

аспабта ойнау 

【覃】tán①：～思(深思) ұзақ ойлау.②

(Tán)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【榃】tán〈方〉Су тоғаны【зат.】. 

【锬】（錟） tán ұзын жауынгерлiк 

айбалта 

【痰】tán【зат.】  түкiрiк қақырық; 

【痰气】 tán∥qì〈方〉【зат.】  ①есi 

ауысу; қояншық ② миға қан құйылу, 

инсульт 

③қақырықтың патологиялық бөлуi 

【痰桶】tán∥tǒnɡ【зат.】 урна. 

【 痰 盂 】 tán ∥ yú( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

түкіргіш. 

【 谭 】（ 譚 ） tán.(Tán) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【潭】tán【зат.】①терен су көлшігы②

〈 方 〉 坑 . ③ (Tán)фамилияға 

қолданылады. 

【潭府】tán∥fǔ〈书〉【зат.】①иірім; 

жылым.②Бір-біріңіздің үйін құрметтеп 

атау. 

【燂】 tán〈方〉【 ет.】   жылыту, 

қыздыру 

【 澹 】 tán[ 澹 台 ](Tántái) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 檀 】 tán 【 зат. 】 ①  тыныш, 

тыныштық. ② (Tán)фамилияға 

қолданылады. 

【檀板】tánb∥ǎn【зат.】кастаньеты. 

【檀香】 tán∥xiānɡ【 зат.】   сандал 

ағашы 

【檀越】 tán∥yuè【 зат.】 құрбандық 

шалушы, қайырымдылық жасаушы 

【镡】（鐔） Tán【 зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【醰】tán〈书〉тәтті. 

 

tǎn 

忐 tǎn[忐忑]( tǎntè)【сын.】：әрі-сәрі 

болу, екідай болу, басы қату: ～不安
әуре-сарсаң болу. 

【坦】tǎn①平而宽：～途 тегiс және 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/иірім/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/жылым/
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ендi жол ｜平～ тегіс, енді. ②：～

承｜～陈｜～言.③：～然 өте тегіс. 

【坦白】tǎnbái①【сын.】 ①ашықтан-

ашық, ашық, бүкпесіз, бәрiн қалтқысыз 

айту ②  өз қателерi ашықтан-ашық 

танылу. 

【坦陈】tǎn∥chén【ет.】Шынын айту. 

【坦称】 tǎn∥ chēnɡ【 ет.】Шынын 

айту. 

【坦承】tǎn∥chénɡ【ет.】坦白地承认
Шынын айту. 

【坦诚】tǎn∥chénɡ【сын.】аққөңiл 

【坦荡】tǎn∥dànɡ【сын.】 сабырлы, 

салмақты 

【坦缓】tǎn∥huǎn【сын.】 деңгей 

【坦克】tǎn∥kè【зат.】 танк 

【坦克兵】 tǎnkèbīnɡ【 зат.】  танк 

сарбаздары 

【坦克车】 tǎnkèchē 【 зат. 】  танк 

машинасы. 

【坦露】tǎn∥lù【ет.】айту, ашып салу. 

【坦然】 tǎn∥ rán【сын.】①аққөңiл; 

батыл; ашық, бүкпесіз. ② байсалды, 

қандас, дәйектiсi; еркiн 

【坦实】 tǎn∥ shí【 сын.】Шындык 

беру. 

【坦率】 tǎn∥shuài【сын.】  ：  түзу, 

адал, ашықтан-ашық; қауқылдақ 

【坦途】tǎn∥tú【зат.】 енді жол. 

【坦言】tǎn∥yán【ет.】 тура айту：. 

【钽】（鉭）tǎn【зат.】 тантал 

【袒】 tǎn①кімін ашып：～露  ашық 

жағасымен｜～胸露臂  кеудесін ашу.

②：偏～ашық жауырын. 

【袒护】tǎn∥hù【ет.】 жабу; қорғауға 

алу. 

【袒露】 tǎnlù【 ет.】  ашып тастау, 

ашық：～胸膛 кеудеңді ашық қою◇～

心声 ішкі дүниесін ашу. 

【菼】 tǎn〈书〉 қамыстың жаңадан 

көрiнген өркендерi. 

毯 tǎn кiлем, кiлемше ： 毛 ～ түктi 

кiлем, ｜ 线 ～ мақта-мата көрпе; 

тоқылған 

【毯子】tǎn·zi көрпе, одеял.  

 

 

tàn 

 

【叹】（嘆、歎）tàn①дем алу：～息

тыныс алу ｜ 可 ～ көңiл жiбiтетiн; 

аяныштысы;.②：咏～ асыра мақтау; 

жырлау; дифирамба пiсiрiлу.③：赞～ 

асыра мақтау 

【叹词】tàn∥cí【зат.】 одағайлар. 

【 叹 服 】 tàn ∥ fú. Сүйіндіру ，

сүйсiнсiну:  令人～сүйсіну білдіру. 

【叹号】tàn∥hào【зат.】 леп белгісі 

【叹绝】tàn∥jué【ет.】Өте керемет 

【叹气】tàn∥qì【ет.】 ішке дем тарту; 

күрсіну ： 唉 声 ～ тыныс тарту мен 

күрсіну｜叹了一口气 ауыр күрсіну. 

【叹赏】tàn∥shǎnɡ【ет.】  айран қалу; 

сүйсіну; сұқтану; таңдану 

【 叹 惋 】 tàn ∥ wǎn 〈 书 〉【 ет. 】 

өкiнiштен күрсiну. 

【 叹 为 观 止 】 tànwéiɡuānzhǐ әбден 

жетiлулер жоғары болуы 

【叹息】 tàn∥ xī【 ет.】  тыныс алу, 

күрсіңу. 

【叹惜】tàn∥xī【ет.】 өкінішді. 

【叹羡】tàn∥xiàn〈书〉【ет.】мактау 

жене қызғану. 

炭（ ）tàn①【зат.】  көмір②挖～ 

көмір қазу. 

【炭画】 tàn∥huà【 зат.】Көміртекті 

материалдармен сізілған сурет 

【炭墼】 tàn ∥ jī 【 зат. 】  цилиндр 

тәріздес көмір брикеты 

【 炭 精 】 tàn ∥ jīnɡ 【 зат. 】  

электрокөмір 

【炭疽】tàn∥jū【зат.】 антракс 

【炭盆】 tàn∥pén【 зат.】  мұржасыз 

темір пеш; тұтқалы таба. 

【探】tàn①【ет.】：iздеп, тiмiскiленiп, 

торуылдау:～矿 пайдалы қазбаларды 

іздеу｜～路  жолды біліп алу：密～
құпия уәкiл; детектив, iз кесушi; 

полиция тыңшысы｜敌～ дұшпанның 

қарсы барлауы; жау барлау, жаудың 

(агентура ) тыңшылары.③～望  қарау, 

іздеу｜～亲 туыстарына бару 

【探案】tàn’àn【ет.】тергеу 

【探病】tàn∥bìnɡ【ет.】 ауруға бару. 

【探测】tàn∥cè【ет.】 іздеу, бақыау：

高 空 ～ алдын ала тексеру; байқап 

көру｜мұхит тереңдігін тексеру◇～对

方心里的秘密. 

【探查】tàn∥chá【ет.】 іздеу：剖腹～
лапаротомия; iшiн жару; құрсақ 

қуысының ашуы. 

【探察】tàn∥chá【ет.】 іздеу：～地

【сын.】｜～敌人的行踪 орналасқан 

орнын іздеу  жоғалған адамның . 

【探访】tàn∥fǎnɡ【ет.】①хабар алып, 

тану②барып келiп, болжау: 新闻 жаңа 

жаңалықтарды хабарлау. ③ ～ 亲 友 

туыстарына барып келу. 

【探风】 tàn∥ fēnɡ【ет.】тану; бiлiп 

алу. 

【探戈】tànɡē【зат.】 танго 

【探花】tànhuā【зат.】 гүл іздеушісі 

【探家】tàn∥jiā【ет.】 қонаққа бару. 

【探监】 tàn∥ jiān【 ет.】  қамауға 

алынғанға бару. 

【探井】 tàn ∥ jǐnɡ【 зат.】  барлау 

шұңқыры 

【探究】tàn∥jiū【ет.】 зерттеу：～原

因 себебін зерттеу. 

【 探 勘 】 tàn ∥ kān 【 ет. 】 

шолғыншылар тобы. 

【探口气】 tànkǒu·qi әңгiмелесушiнің 

пiкiрдi анықтау. 

【探矿】 tàn∥kuànɡ【ет.】  пайдалы 

қазбаларды іздеу 

【 探 骊 得 珠 】 tànlídézhū әдеби 

шығармаларда терең тану 

【探路】tàn∥lù【ет.】 жолды білу. 

【探马】tàn∥mǎ【зат.】 атты іздеуші 

【探秘】 tàn∥ mì【 ет.】  құпияны 

табу：宇宙～ғарыштық құпия. 

【探囊取物】tànnánɡqǔwù жеңіл іс. 

【探亲】 tàn∥ qīn【 ет.】  туыстарға 

бару：～假  үй жағдайлары бойынша 

демалыс. 

【探求】 tàn∥qiú【 ет.】  шындыққа 

жету：～学问 оқу мәселелері бойынша 

шындыққа жету. 

【探伤】tàn∥shānɡ【ет.】 ақауларды 

iздеп табу 

【探胜】 tàn ∥ shènɡ 〈书〉【 ет. 】 

керемет жерлерін іздестіру. 

【探视】tàn∥shì【ет.】 ①қарап жүру, 

жасырын қарап қою：～病人  ауру,ға 

қарап жүру.②：向窗外～. 

【 探 索 】 tàn ∥ suǒ 【 ет. 】  іздеу, 

зерттеу：～人生道路 адамның өмірлік 

жолын зерттеу ｜ ～ 自 然 界 的 奥 秘 

табығат сырларын зерттеу. 

【探讨】tàn∥tǎo【ет.】 зерттеу：～哲

学 问 题  философиялық мәселелерін 

зерттеу. 

【探听】 tàn∥ tīnɡ【ет.】  торуылдау, 

бiлiп алу, сұрау, тану, барлап 

байқау：～虚实 мәселені торлау. 

【探头】 tàn∥ tóu①【ет.】  мойынды 

созу, тырысу. 

【探头探脑】tàntóutànnǎo көзбен шолу, 

қарап алу 

【探望】tàn∥wànɡ【ет.】①他不时地

向窗外～ Терезеден басып шығарып 

қарау.②探望住院的病人  ауру адамға 

халын біліп бару 

【探问】tàn∥wèn【ет.】①сұрастыру, 

тану, шұқыласу ： 探 问 健 康 情 况 

денсаулық туралы білу 

【探析】tànxī【ет.】  

【探悉】tàn∥xī【ет.】білу, тану 

【 探 险 】 tàn ∥ xiǎn 【 ет. 】 

экспидиция ： ～ 队  зерттеу 

экспедициясы｜极地探险  полярлық 

экспедиция 

【 探 寻 】 tàn ∥ xún 【 ет. 】 зерттеу, 

іздеу；：～真理 ақиқатты іздеу｜～地下

矿藏 жердің пайдалы қазбаларын іздеу. 

【探询】 tàn∥xún【ет.】：сұрау салу, 

сұрақ ～ 病 情  денсаулық туралы 

сұрау｜～消息  мәселе туралы сұрау 

жүргізу. 

【 探 照 灯 】 tànzhàodēnɡ 【 зат. 】
Прожектор  

【探子】1tàn∥zi【зат.】барлаушы. 

【探子】2tàn∥zi【зат.】 қолшатыр 
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【碳】tàn【зат.】көміртек 

【 碳 氢 化 合 物 】 tànqīnɡ-huàhéwù 

көмірсутек. 

【 碳 水 化 合 物 】 tànshuǐ-huàhéwù  

көміртек. 

【 碳 酸 】 tàn ∥ suān 【 зат. 】 көмiр 

қышқылы 

【碳酸气】 tànsuānqì【 зат.】  көмiр 

қышқыл газы. 

【碳纤维】tànxiānwéi【зат.】 көмiртек 

талшығы. 

tānɡ 

【汤】（湯） tānɡ ①；：温～浸种

жылыту, қыздыру зарарсыздандыруы②

【зат.】：米～күріш қайнатпасы｜鸡～

сорпа. ④ 【 зат. 】  (Tānɡ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【汤池】tānɡ∥chí【зат.】 қайнар 

【汤匙】tānɡ∥chí【зат.】үлкен қасық. 

【汤罐】 tānɡ∥ɡuàn【зат.】   тегене, 

сорпа құйғыш. 

【汤锅】tānɡ∥ɡuō【зат.】қырғын. 

【汤壶】 tānɡ∥hú【 зат.】  металлды 

жылытқы 

【 汤 剂 】 tānɡ ∥ jì 【 зат. 】  дәрi 

шөптердiң сорпасы 

【汤面】tānɡ∥miàn【зат.】 кеспе. 

【汤婆子】tānɡ∥pó·zi жылытқы. 

【汤泉】tānɡ∥quán【зат.】 терм көзi. 

【汤水】tānɡ∥shuǐ〈方〉【зат.】 жылы 

су. 

【汤头】tānɡ∥tóu【зат.】  ем құрамы 

【汤团】tānɡ∥tuán〈方〉самса. 

【 汤 药 】 tānɡ ∥ yào 【 зат. 】  дәрi 

шөптердiң сорпасы 

【汤圆】tānɡyuán【зат.】самса 

【铴】（鐋）tānɡ[铴锣](tānɡluó)【зат.】
Кіші гонг. 

【耥】tānɡ【ет.】тарс. 

【嘡】tānɡ  қадамдардың дыбысы. 

【嘡啷】tānɡlānɡ【ел.】Тасір тусір 

【 趟 】 -1tānɡ 同 “ жолдарға, ұзын 

нәрселерге арналған мөлшер сөз1”. 

【趟】-2tānɡ同 серуендеу, кезіп жүру”. 

【 羰 】 tānɡ[ 羰 基 ](tānɡjī) 【 зат. 】 

карбонил 

【 镗 】（ 鏜 ） tānɡ 同 барабанның 

соққыларына дауысқа елiктеу. 

【蹚】-1（ ）tānɡ【ет.】 жолдарға, 

өзендерге арналған мөлшер сөз 

【蹚】-2（ ）tānɡ【ет.】 өңдеу：～

地 жерді өңдеу. 

【蹚道】 tānɡ∥ dào (～儿 )【 ет.】 

маршрут, жол 

【蹚浑水】 tānɡhúnshuǐ(～儿 )〈方〉
біреу мен біргеЖаман істер жасау. 

【蹚路】tānɡ∥lù(～儿)【ет.】маршрут, 

жол. 

 

tánɡ 

【饧】（餳）tánɡ〈书〉ашытқы қанты, 

тәтті. 

【唐】1 tánɡ жабылған аула. 

【唐】2Tánɡ【зат.】 Тан дәуірі 

【 唐 菖 蒲 】 tánɡchānɡpú 【 зат. 】
гладиолус. 

【唐棣】 tánɡ∥dì①【зат.】  азиялық 

ирга. 

【唐花】 tánɡ∥huā【 зат.】жылыжай 

гүлдері 

【 唐 卡 】 tánɡkǎ 【 зат. 】  тханг-ка, 

тханка, тибетсурет өнері 

【唐人街】tánɡrénjiē【зат.】Чайнатаун. 

【唐三彩】 tánɡsāncǎi【 зат.】   Тан 

дәуірінің түсті керамикасы. 

【唐突】 tánɡ∥ tū① дөрекiсi; бетсiз, 

дөкiрi; ожар, әңгүдiк 

【唐装】tánɡ∥zhuānɡ【зат.】Дәстүрлі 

қытайша  киіміТан костюмі 

【堂】tánɡ①：～屋 қонақ бөлмесi.②

礼～｜课～ бір сабақ｜食～ас бөлмесі.

③【зат.】：大～сот бөлмесә｜过～сот 

алдында болу.④：三槐～ .⑤  同仁～

Тунжэнь-тан.⑥堂房：～兄弟 немере 

iнiшек, ⑦【мөл.】 a)：一堂鼓手 бір 

отряд.b)：两～课 екі сабақ 

【堂奥】 tánɡ’ào 〈书〉【 зат. 】① 

бөлменің іші.②елдің іші. 

【 堂 而 皇 之 】 tánɡérhuánɡzhī ①
салтанатты түрде өткізу. 

【堂房】tánɡfánɡ【сын.】  ұйқтайтын  

бүйiр бөлме ： әке бойымен немере 

ағасы; ～弟兄 немере ағалары、～姐妹 

немере сіңлілері;～侄子 жиен. 

【堂鼓】tánɡ∥ɡǔ【зат.】 дабыл. 

【堂倌】tánɡ∥ɡuān【зат.】 малай 

【堂花】tánɡ∥huā (жылы жайда өскен ) 

парникте өскен гүл”. 

【堂皇】 tánɡ∥huánɡ【сын.】①биiк, 

сәулеттi, салтанатты ： 富 丽 ～

салтанатты сарай.②：～的理由  сот 

мотиві. 

【 堂 会 】 tánɡ ∥ huì 【 зат. 】  ①

отбасылық марапат ② актерлер, үй-

жайлардың көп ойнаушы бөлiндiлерде

③христ. қызмет, ғибадат. 

【堂客】tánɡ∥kè【зат.】 ①әйел қонақ

②әйел 

【堂上】tánɡ∥shànɡ【зат.】  ①ашық 

зал; жабылған ауланың бiр бөлiгi ②

сыпайы. Сiздiң ата-аналарыңыз③билiк, 

шенеулiктер 

④судья 

【堂堂】 tánɡ∥ tánɡ【сын.】①  (жер 

туралы) ашық тегiс және биiк, биiк 

② сәулеттi, маңыздысы; салтанатты, 

көрнектiсi ③  қатал,жауынгер ④ үздiк, 

тамаша：仪表～өкiлеттi,  абзал түрі;～

之阵 жауынгерлердің қатал қатарлары. 

【 堂 堂 正 正 】 tánɡtánɡzhènɡzhènɡ

【 сын.】 сәулеттi, айбарлы; көрнектi; 

абзал ：～的相貌 абзалды бейнесі. 

【堂屋】 tánɡ∥wū【зат.】салтанатты 

бөлме. 

【堂戏】tánɡ∥xì【зат.】үй спектаклi. 

【堂子】tánɡ∥zi【зат.】 үй іщшіндегі 

ғибадатхана. 

【棠】 tánɡ①алмұрт.② (Tánɡ)【зат.】
жөні 

【棠棣】tánɡ∥dì【зат.】 жапон шиесі 

【棠梨】tánɡ∥lí【зат.】 алмұрт. 

【鄌 tánɡ鄌郚(Tánɡwú) Таң жері. 

【塘】 tánɡ① бөгет, бөгет; 河～ өзен 

бөгеті｜海～теңіз бөшеті.②【зат.】：

тоған;池～тоған｜鱼～балық тоғаны｜

这个～不太深 бұл тоған тым терең.

③：澡～тоғанда жуыну.④火～ыстық 

тоған. ⑤ (Tánɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【塘坝】tánɡ∥bà【зат.】  бөгет, тоған. 

【塘堰】tánɡ∥yàn【зат.】бөгет, бөгет, 

бөгеу. 

【搪】-1tánɡ【ет.】  ①қорғалу, бөгет 

көрсету ： ～ 饥 ашаршылықтан 

қорғалу｜～风 желден қорғалу.②：～

差事 тапсырған жұмысты  әзер орындау. 

【搪】-2tánɡ【ет.】  тегiстеп жiберiп, 

балшықтау：～炉子 пештін камерасын 

жағу. 

【搪】-3tánɡ  жонып өндеу. 

【 搪 瓷 】 tánɡ ∥ cí 【 зат. 】 эмаль, 

әйнекей 

【搪塞】 tánɡ∥ sè  бiтеп, (саңылау ) 

сылап тастау; жығу,  жадыгөйленiп, 

алдау; адастыру; тiстi жамыра сөйлей 

бастау 

【溏】tánɡ  былжыр. 

【溏便】 tánɡ ∥ biàn 【 зат. 】 үлкен 

дәреттің сүйық күйде болуы,  сұйық 

үлкен дәрет. 

【溏心】 tánɡ∥ xīn (～儿 )【 сын.】

былжыр; шала пiсiрiлген：～儿鸡蛋 

былжыр жқмыртқалар. 

【瑭】tánɡ〈书〉бір турлі Ярдэ. 

【 樘 】 tánɡ ① (техникалық ағаш 

аспаптар) рама 门～есіктің рамасы｜

窗～терезенің рамасы.②【мөл.】  ：

一～玻璃门 екi жақты таса рамасы. 

【膛】 tánɡ①：胸～кеуде｜开～ ішін 

жару.②(～儿)【зат.】：炉～儿 пештің 

камерасы｜枪～артериллериялық қару 

жараөтың діңгегі. 

【 膛 线 】 tánɡxiàn 【 зат. 】  дiңгек 

арнасының ойықтары; ойып жасалғаны 

【螳螂】 tángláng богомол 

【镗】（鏜）tánɡ  есептеу 

【镗床】tánɡchuánɡ【зат.】 қырнағыш 

станогы 

【糖】（①醣）tánɡ【зат.】①тәттілер, 

қантты нәрселер, глюкоза, қант.; 奶～

ирис ｜水果～ монпасье. 糖厂  қант 

заводы 

【糖房】tánɡ∥fánɡ【зат.】 қантты үй. 
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【糖瓜】 tánɡ∥ ɡuā(～儿 )【 зат.】 

шекерлелген қауын 

【糖果】tánɡ∥ɡuǒ【зат.】 кәмпит 

糖果点心店 tángguǒ diǎnxin-diàn кәмпит 

фабрикасы, кондитерлік 

【糖葫芦】 tánɡhú·lu (～儿 )【 зат.】
Долана жеміс бетіне тәті жағу арқылы 

жеміс 

【糖浆】 tánɡ∥ jiānɡ【 зат.】  қантты 

сироп; сiрне 

【糖精】 tánɡ∥ jīnɡ【 зат.】  сахарин 

(ұнтақ қант) 

【糖萝卜】tánɡluó·bo【зат.】 қызылша, 

қантты қызылша 

【糖尿病】tánɡniàobìnɡ【зат.】 диабет, 

қант ауруы; сусамыр 

【糖人】tánɡ∥rén (～儿)【зат.】 тәтті 

ұнататын адам 

【糖色】tánɡ∥shǎi【зат.】 карамель 

【糖霜】 tánɡ∥ shuānɡ【 зат.】  қант 

опасы. 

【糖稀】tánɡ∥xī【зат.】 сұйық арпа 

қанты, қант әйнекейi 

【糖衣】tánɡ∥yī【зат.】 қант әйнекейi. 

【 糖 衣 炮 弹 】 tánɡyīpàodàn 

«шекерлелген снаряд снарядтар» 

【糖纸】 tánɡ∥ zhǐ【 зат.】Конфетін 

қабығы 

【赯】tánɡ ①қызыл, ал қызылы 

②(ажары ) қоңыр қызыл. 

【螳】 tánɡ богомол：～臂当车 күш 

жетпейтiнін жасауға тырысу. 

【 螳 臂 当 车 】 tánɡbìdānɡchē күш 

жетпейтiнін жасауға тырысу. 

【 螳 臂 挡 车 】 tánɡbìdǎnɡchē бетке 

өрмелеу. 

【螳螂】 tánɡ∥ lánɡ【зат.】①дәуiт②
зоол. (дәуiттiң түрi) [ағыл.:Tenodera 

aridifolia] ③ өз күшін шамадан тыс  

бағалайтын адам.  

 

 

tǎnɡ 

 

【 帑 】 tǎnɡ 〈 书 〉 қазына; қаржы 

мекемесi；国～мемлекеттік қазынаi. 

    〈古〉又同“孥”nú. 

【倘】tǎnɡ【жал.】倘有困难, 当再设法 

егер қиындық туатын болса, онда 

оларды шешу жолдарын іздестіру керек. 

【 倘 或 】 tǎnɡ ∥ huò 【 жал. 】 

егер....онда. 

【倘来之物】 tǎnɡláizhīwù кездейсоқ 

ақшалар; кездейсоқ табыс 

【倘若】tǎnɡ∥ruò【жал.】 егер：你～

不信，就亲自去看看吧 Егер сенбейтіне 

болсаң,онда келіп көр. 

【倘使】tǎnɡ∥shǐ【жал.】 егер：～不

及早医治，就会变成顽疾 егер ертерерк 

емделуге бармасаң, онда ауруды емдеу 

қиын болады. 

【埫】tǎnɡ〈方〉тегіс жол 

【淌】 tǎnɡ【 ет.】  күйлеу, көп ағып 

кету; тамшылау：我们的汗珠往下淌 

бiзден тер бұршақтап жатыр, 淌眼泪
жас шығу 

【惝】tǎnɡ“惝”chǎnɡ的又音. 

【傥】（儻）tǎnɡ①〈书〉同“倘”(tǎnɡ).

【镋】（钂）tǎnɡ (қару ) үш аша. 

【 躺 】 tǎnɡ 【 ет. 】  жататын, 

жатқан;құлау, құла：他躺在牀上, 一会

儿就睡着了 Ол төсекке жатып, бірден 

ұйықтап кетті; 锯断了的树身横躺在草

地上  кесілген ағаштардың діңгектері 

жайлауда жатыр; 把树放躺 ағаштарды 

құлату 

躺倒不干 tǎngdǎobùgàn 

жұмыстан бас тарту 

【躺柜】 tǎnɡ∥ ɡuì【 зат.】  комод, 

жәшiк 

【躺椅】 tǎnɡ∥ yǐ【 зат.】  шезлонг; 

кушетка 

 

 

tànɡ 

 

【烫】（燙）tànɡ【ет.】 ①қару, жидiту; 

күйдiру② қыздырылған, қайнатылған, 

жылытылған; қыздырылған, ыстық ③

сипау, үтiктеу ④ (Шаштар ыстық 

қышқаштармен) бұйралау ⑤ жылыту, 

күйдіру：开水烫了手 қайнаған сумен 

қол жидіту; 喝烫水暖和  ыссы суды 

ішсең, жылынасың; 烫茶水/ ыстық шай; 

把衣服烫一烫 киім  үтiктеу; 烫头发 

шаш бұйралау, 你千万别烫人哪 Ешбір 

уақытта басқаларды алдатпа! 

【烫发】tànɡ∥fà【ет.】 шаш бұйралау 

【烫花】tànɡ∥huā【ет.】Брендтік гүл. 

【烫金】tànɡ∥jīn【ет.】 алтын түске 

боялған өрнек салу, (ыстық ) фольгамен 

өрнек салу. 

【烫蜡】 tànɡ∥ là【ет.】  жылтырату, 

(жалтырауға дейiн) балауыздау 

【烫面】 tànɡmiàn【зат.】кеспе көже, 

мампар,  қайнататын қамыр; 烫麪饼

пiсiрiлген шелпектер, 烫 麪 饺 儿
қайнатылған қамырдан тұшпара 

【烫伤】 tànɡ∥ shānɡ【 зат.】  күйiк; 

күйдiру 

【烫手】 tànɡ∥ shǒu【 сын.】  қолды 

күйдіру 

【烫头】tànɡ∥tóu【ет.】 шаш бұйрау. 

【 趟 】 tànɡ 【 мөл. 】     ① орын 

ауыстырулар үшiн қолданатын есептiк 

сөз; рет; маршрут, рейс, жол; барыс; 这

趟道 бұл (рейс ) маршрут; 每一趟火车 

әрбiр пойыз, әрбiр пойыздың келуi;去

过几趟 бірнеше рет барды; 错过了一趟

火车  пойызға  түспей қалды; ②диал. 

әсерлер үшiн есептiк сөз; рет;看一趟 

[рет ] қарау 

赶不上趟 уақытқа үлгермеу 

写 了 几 趟 [ 字 ] бірнеше рет 

[иероглифтар ] жазды 

③диал. қатарлар, заттардың тiзбектерi 

үшiн есептiк сөз; қатар, тiзбек; бағана; 

бағана, баған 

写了几趟字   иероглифтердiң бiрнеше 

бағаналары жазылған 

II басы. 

①басу, (су бойынша мысалы, қар, кiр, 

шөп) шалп-шұлп жүр, ашыт, жүр; 

кешiп (өту ) бару 

趟了一段河 өзендi кешiп өттi 

两脚趟水 суда аяқтармен  (шалп-шұлп 

жүру ) жүру 

【趟马】 tànɡmǎ【 зат.】  шауып келе 

жатқан ат театр. 

 

 

tāo 

 

【叨】tāo. Көздеу, берілу, армандау. 

【叨光】tāo∥ɡuānɡ【ет.】шапағатына 

бөлену, рақымына кенелу. . 

【叨教】tāo∥jiào【ет.】ақыл-кеңесiне  

кенлеу.  

【 叨 扰 】 tāo ∥ rǎo 【 ет. 】 мазалау, 

тынышын алу, әурелеу.  

【涛】（濤） tāo бiлiктер су перiлерi, 

толқын涛声 толқындардың күрс етуi 

【绦】（縧、絛、縚） tāo： өрiлген 

(лента ) жiбек бауы. 

【绦虫】 tāo∥ chónɡ【 зат.】  лента 

сияқты глист. Цепень. 

【绦子】 tāo·zi【зат.】  өрiлген жiбек 

бауы; шiлтер; лента. 

【焘】（燾）tāo“焘”dàо қаптау. 

【掏（搯）tāo【ет.】 шығару 

【掏底】 tāo∥dǐ【ет.】Бір жумысдін 

түбін білу 

【掏窟窿】tāokū·lonɡ〈方〉Қарыз алу. 

【掏心】 tāo∥xīn【 ет.】   ішкі жан 

дүниесінен 

【 掏 腰 包 】 tāoyāobāo ① бөгде 

шығындарды өз мойнына алу. 

【滔】tāo：～天 көккке дейін көтерілу. 

【滔滔】 tāo∥ tāo【сын.】①арқырау; 

қуатты ағынмен бару; суы мол; 滔滔不

断 тоқтаусыз ағу; ②күйлеу; тоқтаусыз 

айту; 滔滔不绝 тоқтаусыз; ③ағу, өтiп 

кет, өт; жүр, өткен; ④ (хаос ) 

тәртiпсiздiкке келу; тәртiпсiз, хаостысы 

5 ) ауыр күрсiну 

【滔天】tāo∥tiān【ет.】 жаман, нашар 

(қылмыс туралы) 滔 天 大 祸 нашар 

кедейлік, 万恶滔天 үлкен жалауыздық; 

滔天大罪 аса қиын қылмыс. 

【韬】（韜、弢）tāo〈书〉әскери өнер, 

садақ қойныны; 韬弓 садақты қойнына 

салу, 

【 韬 光 养 晦 】 tāoɡuānɡyǎnɡhuì өз 

қабілеттілігін басқаларға көрсетпеу 

【 韬 晦 】 tāo ∥ huì 〈 书 〉【 ет. 】 

көрсетпеу, көлеңкеде ұстану; 之计. 
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【韬略】tāo∥lüè【зат.】 әскери өнер, 

әскери дайындық  

【饕】 tāo 〈书〉  сараң, ашқарақ, 

хайуан. 

【饕餮】 tāo∥ tiè〈书〉【 зат.】①

мифтік жыртқыш аң. ② жалмауыз. ③
межей. 

táo 

【匋】táo〈书〉 керамика. 

【咷】táo哭：号(háo)～қатты жылау. 

【逃】（迯） táo ①【 ет. 】：～匿 

құпиялы қашу. ② ： ～ 荒  жасырын 

қашу｜～学 сабақтан қашу. 

【逃奔】táo∥bèn【ет.】 қашу：～他

乡 басқа жерге қашу. 

【 逃 避 】 táo ∥ bì 【 ет. 】  тығылу, 

қашу,құтылу ～现实  ақиқатқа қарай 

алмау. 

【逃兵】 táo∥ bīnɡ【 зат.】 дезертир, 

қашқын солдат. 

【逃窜】 táo ∥ cuàn 【 ет. 】  қашу, 

құтылу：狼狈～айғай-сүреңде қашу. 

【 逃 遁 】 táodùn 【 ет. 】  қашумен 

құтылу；逃避：仓皇～ паникада қашу. 

【逃反】táo∥fǎn〈方〉【ет.】 әскери 

әрекетсіздіктен қашу. 

【逃犯】táo∥fàn【зат.】 қашқын 

【 逃 荒 】 táo ∥ huānɡ 【 ет. 】 

ашаршылық жерлерден қашу 

【 逃 汇 】 táo ∥ huì 【 ет. 】 Ұлттық 

валютаның регламентін бұзу, ұлттық 

банк немесе кедендік бақылауды 

болдырмау үшін шетел валютасымен 

жеке айырбастауға, сатуға немесе 

шетелде сақтауға жатады. 

【逃婚】 táo∥hūn【ет.】Неке қидіру 

алдында қашып кету . 

【逃课】 táo∥kè【ет.】  сабақтардан 

қашу. 

【逃命】 táo∥mìnɡ【 ет.】  қашумен 

құтқарылу 

【逃难】 táo ∥ nàn 【 ет. 】  әскери, 

қарулы кұштердің астында қалған 

жерлерден қашу. 

【 逃 匿 】 táo ∥ nì 【 ет. 】  қашу, 

құтқарылу：～山林  таулы орманды 

жерлерден қашу. 

【逃跑】táo∥pǎo【ет.】 қашып кету：

越狱～ төрмеден қашу. 

【逃票】 táo∥ piào【 ет.】  билетті 

сатып алмау, қоянмен автобуста жүру. 

【逃散】 táo∥ sàn【 ет.】  жан-жаққа 

тарап кету. 

【逃生】 táo∥ shēnɡ【 ет.】  қашып 

құтылу, өлімнен құтқарылу; 死里～ 

өлімнен құтқарылу 

【逃税】táo∥shuì【ет.】 салықтардан 

қашу 

【逃脱】 táo ∥ tuō 【 ет. 】① қашу, 

құтылу; 他好容易才逃脱 әзер құтылып 

шықты, 逃脱危险 қашып құтқарылу 

【逃亡】táo∥wánɡ【ет.】 қашқын：四

散～ жан жаққа қашып кету｜～他乡 

басқа жерге қашу. 

【逃亡者】 táowángzhě қашқын 

【逃席】 táo∥ xí【 ет.】  қоштаспай 

банкеттен қашып кету 

【逃学】táo∥xué【ет.】 сабақтардан 

қашу. 

【逃夜】táo∥yè【ет.】 түн кезде қашу 

【逃逸】táo∥yì【ет.】 қашып құтылу. 

【逃债 】 táo ∥ zhài 【 ет. 】  қарыз 

қайтарудан қашу. 

【 逃 之 夭 夭 】 táozhīyāoyāo қашу, 

құтылу, қашып кету. 

【逃走】táo∥zǒu【ет.】 қашып кету. 

【洮】Táo жуыну, шаю. 

【桃】táo【зат.】 шабдалы, 栽了一棵

桃树 шабдалы ағашын отырғызу 蜜桃 

тәтті шабдалы (Táo)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【桃符】 táo∥ fú【 зат.】  шабдалы 

тұмары. 

【桃红】táo∥hónɡ【сын.】күлгун тусі 

【桃花心木】 táohuāxīnmù 【 зат. 】 

махогония ағашы 

【桃花雪】táohuāxuě【зат.】桃花开时

下 的 雪 ； 春 雪 .шабдалы гүлдері 

ашығанда жауатін қар 

【桃花汛】 táohuāxùn【зат.】  тыныш 

жақсы жер. 

【桃花源】táohuāyuán【зат.】 шабдалы 

ағаш бақшасы 

【 桃 花 运 】 táohuāyùn 【 зат. 】 

жыныстық жетілу 

【桃李】táo∥lǐ【зат.】 оқушылар：～

满天下 оқушылар бүкіл әлемде тараған. 

【桃仁】 táo∥ rén (～儿 )【 зат.】 

шабдалының жаңғағы 

【 桃 色 】 táo ∥ sè ① 【 зат. 】 

романтикалық. ②【 сын. 】： ～新闻 

романтикалық жаңалық. 

【桃子】táo∥zi【зат.】Шабдыл  

【陶】1táo①【зат.】 керамика：～器 

керамикалық құмған｜～俑｜彩～түрлі 

түсті керамика.②：～冶  тәрбие бері.

③：熏～.④(Táo)жөні. 

【陶】2táo 快乐：～然  жақсы көңіл 

күйде болу｜～醉. 

【陶吧】 táo∥ bā【 зат.】 Керамика 

шығаруды үйрену орын 

【陶瓷】 táo∥cí【 зат.】①  керамика 

мен фарвор. 

【陶瓷学】táocíxue керамика 

【陶工】táo∥gong  гончар 

【陶管】táo∥ɡuǎn【зат.】 гончарлық 

(керамикалық, фарфорлық) құбыр 

【陶钧】 táojūn 〈书〉①【 зат. 】 

гончарлық дөңігелеке. ② 【 ет. 】 

адамдарды жұмысқа дацындау, кадр 

дайындау. 

【陶器】 táo∥ qì【 зат.】  керамика, 

гончарлық  

【陶然】táo∥rán【сын.】 жақсы көңіл 

күйде болу：～自得. 

【陶塑】táo∥sù【зат.】Керамика. 

【陶陶】 táo∥ táo【 сын.】  көңілді, 

қуанышты：其乐～өте қуанышты. 

【陶土】 táo∥ tǔ【 зат.】  гончарлық 

(керамикалық, фарфорлық) саз. 

【陶文】 táo∥wén【 зат.】 Ежелдегі 

керамика үстінежазілган жазу. 

【陶冶】 táo∥yě【ет.】  тәрбие беру, 

біреуді тәрбиелеу：～情操. 

【陶艺】táo∥yì【зат.】 керамика өнері. 

【陶铸】 táo∥ zhù〈书〉【 ет.】①

Керамиканы құю ② Дарындыларды 

дамыту 

【陶醉】táo∥zuì【ет.】 шаттықта бол, 

ма болу：自我～өзінен шаттанып жүру. 

【萄】táo.жүзім 

【梼】（檮）táo见下. 

【梼昧】táo∥mèi〈书〉【сын.】愚昧
ақылсыз. 

【梼杌】táo∥wù【зат.】ескі аңызыда 

жыртқыш аңдардың.Қазіргі жасда 

жауыз адамдарды атайды. 

【啕】táo哭：号(háo)～. 

【 】 táo[ 黍 ]( táoshǔ) 〈方〉

【зат.】高粱.Сорғұм 

【淘】1（③掏） táo【 зат.】  ①жуу, 

жуып шуғу：～米 күрішті жуу｜～金 

алтында жуу. ② ： ～ 旧 书 . ～ 井 

құдықтың тазартуын өткізу. 

    “掏”另见 1330页 tāo. 

【淘】2táo①耗费：～神  абыржу.②

〈方〉【сын.】содыр 

【淘河】táo∥hé【зат.】 пеликан. 

【淘换】 táo∥huɑn〈方〉【ет.】寻觅
көп іздеу 

【淘金】táo∥jīn【ет.】 алтынды жуу, 

алтында тазарту. 

【淘箩】 táo ∥ luó 【 зат. 】  күріш 

тазартуына арналған ыдыс. 

【淘气】táo∥qì①【сын.】 мылжың, 

ерке：这孩子淘起气来 бұл ерке бала 

【淘神】táo∥shén〈口〉【ет.】 абыржу, 

уайымдау 

【淘汰】 táo∥ tài【 ет.】  қатардан 

шығару, брак. 

【淘汰赛】táotàisài【зат.】 әлсіздерді 

ойнынан шығару, жарыста әлсіздердің 

жеңілуі 

【绹】（綯）táo①〈书〉Жібен байлау 

【鼗】（鞉、鞀） táo 〈书〉拨浪

鼓.барабанша 

 

tǎo 

【讨（討） tǎo①  сұрау, талап ету.②

【 ет. 】： тілену, сұрау: ～ 饭 /қайыр 

тілеу.｜～债 қарызды қайтаруды талап 

ету ｜ ～ 教  / ақыл сұрау, кеңес 

сұрау｜～回公道 / әділет талап ету.③

【 ет.】： алу: ～老婆 қатын алу.④：

қозғау, туғызу: ～ 人 喜 欢 / ұнамды, 
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жағымды.  

【讨伐】 tǎo∥ fá【ет.】  ұарсы шығу, 

жорыққа бару, жорыққа атттану. 

【讨饭】 tǎo∥ fàn【 ет.】  қайырым 

сұрау ： ～ 的 ( 乞 丐 ) қолы жайып 

қайырым сұрау. 

【讨饭的】tǎo∥fànde.  қайыршы 

【讨好】 tǎo∥ hǎo (～儿 )【 ет.】① 

біреудің көңіле қарау,  жағу, әлдекімді 

қайырымды ету ② ： 费 力 不 ～ 

қайырымсыз жұмыс. 

【讨还】 tǎo∥ huán【 ет.】 қайтарып 

беру, қайтару：～欠款  қарыз ақшаны 

қайтару жүреді｜～血债 қан қарызын 

өтеу. 

【讨价】tǎo∥jià【ет.】саудаласу, баға 

таласу.  

【讨价还价】 tǎojiàhuánjià. саудаласу, 

баға таласу.  

【讨教】 tǎo∥ jiào【 ет.】  кеңес алу, 

кеңес сұрау：有个问题向您～  бір 

мәселе бойынша кеңес сұрау. 

【讨论】 tǎo∥ lùn【 ет.】 талқылау, 

сұхбаттасу, ақылдасу：～会 / кеңесу, 

диспут｜～工作计划 жұмыс жоспарын 

талқылау.  

【讨论题】tǎolùnti.  талқы тақырыбы.  

【 讨 便 宜 】 tǎopián·yi. Пайда іздеу, 

пайда табу.  

【讨平】tǎopínɡ【ет.】тыныштандыру, 

бейбітшілік үшін жазажорығына 

шығу. ～ 叛 匪 /бүліншілікті 

тыныштандыру 

【讨乞】tǎoqǐ【ет.】қайыршылық 

【讨巧】 tǎo∥qiǎo【ет.】пайда табу, 

өндіріп алу,  ұтып алу. 

【讨俏】 tǎo∥qiào【ет.】қылықтану, 

шолжаңдау, шошаңдау. 

【讨亲】 tǎo∥qīn〈方〉【ет.】  құда 

түсу, үйлену.  

【讨情】 tǎo∥qínɡ〈方〉【ет.】 ғафу 

өтіну, кешірім сұрау.  

【讨饶】 tǎo∥ ráo【 ет.】 ғафу өтіну, 

кешірім сұрау.  

【 讨 人 嫌 】 tǎorénxián. Зеріктіру, 

жалықтыру, мазасын алу.  

【 讨 生 活 】 tǎoshēnɡhuó. Тіршілік 

жолын іздеу, өмір сүру.  

【讨嫌】 tǎo∥ xián【 сын.】  ренжу, 

ауыр алу, қапа болу.  

【 讨 厌 】 tǎo ∥ yàn ① 【 сын. 】：

жексұрын, сүйкімсіз: 这人说话总是这

么啰唆，真～  / бұл адамның сөзі 

осындай мылжың, қандай сүйкімсіз!②

шаршатарлық,    зеріктірерлік. ③

【ет.】：他～这地方春天的风沙/ ол осы  

жердегі көктемгі желден қатты 

шаршайды. 

【讨债】tǎo∥zhài【ет.】 қарыздарды 

жинау 

【讨账】 tǎo∥ zhànɡ【 ет.】 қарызын 

жинау, есеп айырысу. 

 

tào 

【套】tào①(～儿)【зат.】 ①комплект, 

жиынтық: 一 套 家 具 қазан-ошақ  

жиынтығы.  两套制服 екi арнаулы киiм 

комплектi; 一 套 办 法 / әдіс-тәсілдер 

жиынтығы. ② қорап, қап; орауыш; 

қалпақ:钢笔套/қаламға арналған қорап

③ топса; қақпан, тосқын 拴个套 [儿 ] 

топсаны байлау④айналма орын, имек:

河套 Хуанхэ  өзенінiң  иіні.⑤ диал. 

мақтаның қалдықтары, мақта 袄 套
мақтада қысқы кеудеше 

【套版】tàobǎn①(-∥-)【ет.】  алдын 

алу, уақытты пайдаланып жүру. 

【套包】tào∥bāo【зат.】 сөмке. 

【套裁】tào∥cái【ет.】 трафарет, үлгі 

бойынша тігу. 

【套菜】tào∥cài【зат.】Сет мәзір 

【套餐】 tào∥ cān【 зат.】 комплексті 

тамақ 

【套车】 tào∥ chē【 ет.】 арба қосу,  

атты арбаға жегу. 

【套房】 tào∥ fánɡ【 зат.】 қонақүй 

бөлмесі. 

【 套 服 】 tào ∥ fú 【 зат. 】 костюм, 

комплект. 

【套改】 tào∥ɡǎi【 ет.】Реформалау 

немесе өзгерту үшін тиісті саясат пен 

ережелерді қолдану. 

【套购】 tào∥ɡòu【 ет.】  арбитраж, 

нәрселерді спекуляция мақсатында 

сатып алу. 

【套红】tào∥hónɡ【ет.】 қызыл жолақ, 

қызыл жиектер.  

【套话】 tào∥ huà【 зат.】 дағдылы 

сөздер, үйреншікті әуендер, кiшiпейiл 

сәлем берулер;. 

【套汇】tào∥huì【ет.】 ① валюталық 

арбитраж. 

【套间】tào∥jiān (～儿)【зат.】 шеткі 

бөлме. 

【套交情】 tàojiāo·qinɡ. Өзіне тарту, 

жақындасу, достық білдіру.  

【 套 近 乎 】 tàojìn·hu Өзіне тарту, 

жақындасу, достық білдіру, танысу 

【套裤】 tào ∥ kù 【 зат. 】 қаптама, 

қаптама балақ.  

【套牢】tào∥láo【ет.】 сатудан кейін 

бағаның төмендеуі. 

【套路】tào∥lù【зат.】 ушу өнерінің 

комплексі 

【套马杆】 tàomǎɡān【 зат.】  арқан, 

керме.  

【 套 票 】 tào ∥ piào 【 зат. 】 

абонементтік билет. 

【套曲】tào∥qǔ【зат.】 дивертисмент. 

【套裙】tào∥qún【зат.】юбка костюмі. 

【套色】 tào∥ shǎi【 ет.】  түрлі түс 

енгізу. ～印刷 түрлі-түсті баспа. 

【套衫】 tào ∥ shān 【 зат. 】  бітеу 

тоқыма  көйлек. 

【套数 】tào∥shù Жиынтықтар саны. 

【套套】 tào∥ tɑo〈方〉 әдіс, тәсіл, 

шара.  

【套问】tào∥wèn【ет.】еппен сұрау, 

жайлап сұрастыру. 

【套鞋】tào∥xié【зат.】кебіс, галош, 

сүйретпе.  

【套袖】tào∥xiù【зат.】 жеңқап. 

【套印】tào∥yìn【ет.】хроматография,  

түрлі-түсті баспа.  

【套用】 tào ∥ yònɡ 【 ет.】 көшіріп 

пайдалану.  

【套语】tào∥yǔ【зат.】үлгіжазбалар, 

қалыпқа түскен сөздер:  公文套语 іс-

қағаздар тілі.  

【套种】tào∥zhònɡ【ет.】 егін егу. 

【套装】tào∥zhuānɡ【зат.】 костюм, 

комплект 

【套子】tào∥zi【зат.】① қап, қаптама.

②〈方〉 тормақта.③ үйреншікті сөз, 

тәмсіл.. 

【套作】 tào ∥ zuò【 ет. 】  егінмен 

айналысу, егін егу. 

 

tè 

【忒】 tè〈书〉①өзгеру, алмасу. .②

күмандану, шүбалану ③ қателік, 

айырмашылық. ④ ерекше, өте, әдеттен 

тыс.  

【特】-1tè ерекше, ерекшелік, тым, аса; 

特等 ерекше түрі; 特坚利 ерекше қатты 

әрі өткір, 匪特 бандиттер агентурасы; 

防 特  қылмысшыларға қарсы шара 

қолдану (Tè) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【特】-2tè〈书〉【үс.】 тек қана：不～

此也 тек қана бұл емес. 

【特】-3tè【мөл.】  біреуі, бірден.... 特

羊 бір қой 

【 特 别 】 tè ∥ bié ① 【 сын. 】 

ерекше：～的式样 ерекше сән; 特别密

码 ерекше құпиялы код, 这几个字音咬

得特别真  бұл сөздер ерекше анық  

айтылған, 特别健康 ерекше денсаулық, 

对...特别注意; 重点放在... белгілі бір 

нәрсеге көңіл бөлу 

【特别法】 tèbiéfǎ【 зат. 】  ерекше 

құқық. 

【特别快车】 tèbiékuàichē экспресс; 

курьер поезды 

【 特 别 行 政 区 】
tèbiéxínɡzhènɡqūерекше әкімшілік 

аймақ; 中国香港特别行政区 Қытайдың 

ерекше әкімшілік аймағы Гонконг 

【特产】tè∥chǎn【зат.】 ерекше тамақ 

өнімдері 

【特长】tè∥chánɡ【зат.】 бір нәрседе 

ерекше болу, танымал өнімдері ：发

挥～. 

【 特 长 生 】 tèchánɡshēnɡ 【 зат. 】 

қабілеті бар, ерекше болу 

【特出】 tè∥chū【сын.】  ерекшелік, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/бүліншілік/
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特出之才 ерекше қабілеттілік 

【特此】tè∥cǐ【үс.】 кәдімгі, қазіргі 

кезде：～声明. 

【特等】 tè∥ děnɡ【 сын.】  жоғары 

деңгей 舱 ｜ ～ 功 臣  ерешке 

марапатталған жауынгер ｜ ～ 射 手 

снайпер. 

【特地】tè∥dì【үс.】 әдейі, қасақана, 

әдейі бір мақсатпен：他昨天～从外地

来看你  Ол ертен әдейі сырттан келіп 

сізді қарап шығуға келеді. 

【特点】 tè∥diǎn【зат.】  ерекшелік, 

специфика：装修很有特点  ерекше 

өрнектелген 

【特定】 tè∥ dìnɡ【 сын.】  ерекше 

бекітілген. ： адамдардың ерекше  

сайлауы～的人选 .：～环境  ерекше 

қоршаған орта｜～的历史时期  ерекше 

тарихи мерзімде ғана. 

【特工】 tè∥ ɡōnɡ【 зат.】  арнайы 

қызмет ісдейтін қызіметші. 

【特行】 tè∥ hánɡ【 зат.】  арнайы 

қызмет көрсету. 

【特护】 tè∥ hù ①【 ет. 】  еркше, 

арнайы; 特 护 部  ереше интенсивті 

терапия бөлімі 

【特惠】tè∥huì【сын.】 преференция, 

льгота көрсету ,арнайы ұсыныстар. 

【特辑】tè∥jí【зат.】 экстра класс 

【 特 级 】 tè ∥ jí 【 сын. 】  ерекше 

басылым ： ～ 教 师  ерекше 

оқытушы ｜ ～ 茶 叶  ерекше шай 

жапырақтары. 

【 特 技 】 tè ∥ jì 【 зат. 】 ①

акробатизм：～表演  акробатикалық 

қойылым.②шеберлік. 

【 特 价 】 tè ∥ jià 【 зат. 】  төмен 

бағамен ： ～ 出 售  төмен бағадан 

жаппай сату. 

【特警】 tè∥ jǐnɡ【 зат.】  (ОМОН) 

милиция бөлімінің ерекше бөлімі. 

【特刊】 tè ∥ kān 【 зат. 】  ерекше 

басылым, ерекше номер, салтанатты 

басылым 

【特克斯】tèkèsī【зат.】① Текес өзені; 

②Текес ауданы 

【 特 快 】 tè ∥ kuài ① 【 сын. 】 

экспресс：～列车 экспресс поезд｜～

邮件 

【特快专 递】 tèkuàizhuāndìэкспресс 

пошта Express Mail Service (EMS) 

【特困】tè∥kùn【сын.】 ерекше кедей. 

【 特 立 独 行 】 tèlìdúxínɡәрекет пен 

көзқарастарды тәуелсіз болу 

【特例】tè∥lì【зат.】 ереше уақытта. 

【特洛伊木马】Tèluòyīmùmǎ 见 970 

трояндық ат 

【特卖】tè∥mài【ет.】 ерекше сату. 

【特派】tè∥pài【ет.】арнайы жөнелту, 

ерекше тапсырмамен жіберу.  

【特批】tè∥pī【ет.】 ерекше рұқсат 

【特勤】 tè ∥ qín 【 зат. 】  ерекше 

қойылым 

【特区】tè∥qū【зат.】 ерекше аймақ, 

特区法院 Ерекше аймақтың соты, 经济

特区 ерекше экономикалық аймақ 

【 特 权 】 tè ∥ quán 【 зат. 】 

привилегия：享有～  ерекшеліктерін 

қолданып жүру. 

【特色】tè∥sè【зат.】 ерекшелік：民

族～халық ерекшелігі｜艺术～｜他们

的表演各有～. Олардың көрсетілімдері 

ерекшелігі бар 

【特赦】tè∥shè【ет.】 жеке амнистия. 

【特使】 tè∥shǐ【зат.】  мемлекеттің 

посолы. 

【特首】 tè∥ shǒu 【 зат.】  ерекше 

аймақ. 

【特殊】 tè∥ shū【 сын.】  т ерекше, 

спецификалық：情【сын.】～ерекше 

әрекет｜～照顾 ерекше тәрбе ие｜～待

遇 ерекше құрал жабдықтар. 

【特殊教育】tèshūjiàoyù ерекше тірбие 

беру. 

【 特 体 】 tè ∥ tǐ 【 сын. 】 Кәдімгі 

адамдардан ерекшеленетін арнайы 

пішін (көп саусақты денесі әсіресе 

ұзын немесе семіздік). 

【特为】tè∥wèi【үс.】 арнаулы 

【特务】tè∥wù【зат.】 шпион, агент. 

【特务】 tè∥wu【 зат.】  шпионаж, 

агенттік. 

【 特 效 】 tè ∥ xiào 【 зат. 】 

спецификалық：这种药有没有～? бұл 

дәрі өзінің спецификасын иеленеді ме? 

【特写】 tè∥xiě【 зат.】①  очерк.② 

үлкен жоспар. 

【特性】tè∥xìnɡ【зат.】 ерекшелік：

民族～ халықтың ерекшелігі. 

【特需】tè∥xū【сын.】：арнайы～物

资 арнайы материалдар. 

【 特 许 】 tè ∥ xǔ 【 ет. 】  ерекше 

рұқсатымен басылымға рұқсат беру: 专

卖特许 патент 

【特许经营】tèxǔjīnɡyínɡ франчайзинг, 

франшиза 

【 特 邀 】 tè ∥ yāo 【 ет. 】  ерекше 

шақыру беру：～【ес.】表 делегатты 

еркше жағдайға  байланысты шақыру｜. 

【特异】tè∥yì【сын.】① танымал：

成绩～  танымал жетістік.②特异反应 

биол. идиосинкразия 

特意适应 биол. идиоадаптация. 

【 特 意 】 tèyì 【 үс. 】  ерекше  

мағынамен：天下之人唯(虽)各特意哉, 

然 而 有 所 共 予 也  дүниеде 

барлығыныңда өзінің көз қарасы болса 

да, кей жағдайларда көзқарастары 

бірдей болады 

【特约】 tè∥ yuē【 ет.】  гастроль, 

гастрольші：～记者 ерекше тілші｜～

稿 ерекше мақала. 

【特征】 tè∥ zhēnɡ【 зат.】  ерекше 

белгі; ен таңба; нышан; таңба：特征函

【сан.】  ерекше функция｜社会特征 

қоғам ерекшелігі 

【 特 制 】 tè ∥ zhì 【 ет. 】  ерекше 

дайындау 特 制 致 幻 药  келбетін 

өзгертетін ерекше нашақор 

【特质】tè∥zhì【зат.】 ерекше мінез, 

ерекше табиғат 

【特种】tè∥zhǒnɡ【сын.】 ерекше; 特

种性格 ерекше түрі, 特种学校 арнайы, 

ерекше мектеп. 

【特种兵】tèzhǒnɡbīnɡ【зат.】 арнайы 

әскери топ. 

【 特 种 部 队 】 tèzhǒnɡbùduì арнайы  

тағайындалған әскери топ. 

【特种工艺】 tèzhǒnɡɡōnɡyìДәстүрлі 

қолөнер бұйымдары, әсіресе адамдарға 

арналған жиһаздар мен әшекейлер 

【 特 种 警 察 】
tèzhǒnɡjǐnɡcháмилицияның арнайы 

бөлімі 

【特种邮票】 tèzhǒnɡyóupiào арнайы 

ерекшеленген пошта маркасы 

【特准】tè∥zhǔn【ет.】 ерекше рұқсат

特 准 的 事 假  жанұя жағдайына 

байланысты ерекше демалыс 

【铽】（鋱）tè【зат.】тербий (Tb) 

 

 

tēi 

 

【 忒 】 tēi“ 忒 ”ұқыпсыз, салақ, 

мұнтаздық емес.. 

【忒儿】 tēir〈方〉【ел.】  тарс-тұрс, 

тасыр-тұсыр.  

 

tēnɡ 

 

【熥】tēnɡ【ет.】 ысыту; ысытысу：～

馒头 шампушкаларды ысыту 

【 鼟 】 tēnɡ 【 ел. 】  дабылдың 

дыбыстары. 

ténɡ 

【疼】ténɡ①【сын.】 ауыру：头～бас 

ауыру｜心疼 жүрек ауыру, 疼人 жаны 

ашу 

【疼爱】 ténɡ’ài【 ет.】  қатты жақсы 

көру：母亲最～小女儿 ата-аналары 

кішкентай қызды қатты жақсы көреді. 

【疼痛】ténɡ∥tònɡ【сын.】 ауру：疼

痛的打击 ауыр соққы 

【腾】（騰）ténɡ① жоғарылау, жоғары 

шығу：龙腾 айдаһарша жоғары ұшу, 美

价 斯 腾  кереметке бағалар 

жоғарылайды, 时闲不多了, 请你别腾了 

уақыт аз қалды, созбай қойшы(Ténɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【腾达】ténɡ∥dá〈书〉【ет.】 жоғары 

дәрежеге шығу, жұмысында табысқа 

жету 

【腾飞】 ténɡ ∥ fēi 【 ет. 】① көкке 

жоғары ұшу 



704 

 

【腾贵】 ténɡ∥ ɡuì【 ет.】 (бағаның 

көтерілуі 

【腾空】 ténɡ∥kōnɡ【ет.】  уақытын 

босату, жоғарылау 

【腾挪】 ténɡ ∥ nuó 【 ет. 】  орын 

ауыстыру 

【腾升】 ténɡ∥ shēnɡ【ет.】  Шэньге 

жету 

【腾腾】 ténɡ∥ ténɡ【сын.】  жоғары 

дәрееге жету: 河上雾气腾腾  тұман 

өзеннен жоғары тұр 

【腾涌】ténɡ∥yǒnɡ【ет.】 буы шығі：

水势～су қайнатып буы шықты. 

【腾越】 ténɡ∥ yuè【 ет.】  спортта 

секіру, жо,арыға жету 

【腾云驾雾】 ténɡyúnjiàwù жоғарыға 

қарай ұмтылып шаттану. 

【誊】（謄） ténɡ 【 ет. 】  көшіріп 

жазу：誊出底稿 түп нұсқадан көшіру. 

【誊录】ténɡ∥lù【ет.】 көшіріп жазу. 

【誊清】ténɡ∥qīnɡ【ет.】 таза көшіру; 

各户誊清 сатып алушылардың шоттар . 

【誊写】ténɡ∥xiě【ет.】：～笔记 ақтай 

қайта жазу; көшiрменi түсіру; көшiрiп 

алу; көшiру. 

【滕】 Ténɡ① жоғары көтерілу; Тэн 

(пров. Шаньдун, дин. Чжоу).②【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【螣】 ténɡ[ 螣蛇 ](ténɡshé) 【 зат. 】
шегiртке 

【縢】 ténɡ〈书〉①ұластыру, байлау, 

ұстастыру. ② арқан, тоқыма бау, бау; 

белдiк. 

【藤】（①籐） ténɡ【зат.】①шыбық, 

өрiлген қалқан.②(Ténɡ) жөні. 

【藤本】 ténɡ ∥ běn 【 сын. 】 лиана 

ағашты айнала шырматылады 

【藤本植物】ténɡběnzhíwù лиана. 

【藤编】 ténɡ∥biān【зат.】Лианадан 

жасалған бұйымдар 

【藤萝】ténɡ∥luó【зат.】 глициния. 

【藤牌】 ténɡ ∥ pái 【 зат. 】 өрiлген 

қалқан 

【藤蔓】ténɡ∥àn【зат.】 лиана 

【藤子】ténɡ∥zi〈口〉【зат.】 өруге 

арналған қалқан. 

【 】（鰧） ténɡ【 зат.】  жұлдыз 

санаушысы. 

 

tī 

【体】（體） tī ①дене, тән; организм; 

мүше, шектiлiк; дене, 全(百)体  бүкіл 

дене. ② көлем, габарит, өлшем ③ зат, 

субстанция④физика, мат. дене; көлемдi, 

нақтысы 固 体 қатты дене ⑤ кешен, 

құрылым; ұйым; жүйе; құрам; құрылым; 

құрылыс, тәртiп; иерархия, рет 国体  

мемлекеттiк құрылым, тәртiп⑥форма, 

фигура; сырт пiшiнi; нақыш, жанр, 

стиль; үлгi, түр 百体 барлық формалар

⑦грам. түр⑧мән, мән, мән; табиғат, 

табиғи 礼 之 体 этикеттiң мәнi ⑨

тәрбиеленгендiк, этикет, сыпайлық ⑩
жүргізу, жолға қою. 

【体己】 tī jǐ. ①  Үйдегілер жинаған, 

отбасы топтаған, жеке меншік②сырлас,  

көңілі жақын.  

【剔】tī①【ет.】 шұқу; тазалау;剔齿

(牙 )тiстердi шұқу;剔指甲 тырнақтар 

тазалау; 剔翎 қауырсындар тазалау; 

【ет.】  ②кесу, қыру; шұқылау, 剔肉 

етті сүйектерден бөліктеу; 剔 骨 头
балықтан сүйектерді ойып кесу 

③құрту; лақтырып тастау, iрiктеу, алып 

қою: 把烂了的果子剔出去  нашар 

жемiстерді таңдау алу;  

④жол  қазу, ашу; жылжыту:剔河 өзенге 

жол қазу; 5 ) ауыз. , қорқу; сақ болу. 

【 剔 除 】 tī ∥ chú 【 ет. 】  құрту; 

лақтырып тастау：～糟粕 керексіздерді 

лақтырып тастау. 

【剔红】tī∥hónɡ【зат.】қызыл лактiң 

ойып жасалған бұйымдары. 

【剔透】 tī∥ tòu【 сын.】жарық пен 

мөлдiрлік：剔透玲珑 

【 梯 】 tī ① Iзат есiм. ① саты; 

баспалдақтар; 石梯  тас сатысы, 梯索 

жiптi сат; ② бiртiндеп жолығу, 

эскалация: 乱梯 ұяттың жолдары; 

【梯次】tī∥cì①【үс.】 ：Заттардың 

процесі бірнеше кезеңге бөлінеді, әр 

кезеңде эшелон деп аталады. 

【梯度】 tī∥dù①【 зат.】  градиент, 

дәреже, бөлу, бөлiктеу; 气 温 梯 度
 аэротермикалық градиент 

【梯队】 tī∥ duì【 зат.】  ① когорта, 

отряд, әскер; ②  әскери эшелон 

құрастыру эшелондалған ③ (ECF ) 

медицина Торша аралық сұйық 

【 梯 恩 梯 】 tī’ēntī 【 зат. 】 

тринитротолуол; тротил 

【 梯 级 】 tī ∥ jí 【 зат. 】  шкала, 

баспалдақ; каскад; баспалдақтап 

【梯己】 tī∥ ji【 сын.】  басқалардан 

жасырын, жеке басы 

【梯田】tī∥tián【зат.】терраса. 

【 梯 【 сын. 】】 tī ∥ xínɡ 【 зат. 】 

трапеция, баспалдақтап. 

【梯子】tī∥zi【зат.】 баспалдақ 

【 锑 】（ 銻 ） tī 【 зат. 】 сурьма, 

антимоний (Sb) 

【踢】 tī 【 ет. 】  аяқпен бірдемеңі 

істеу：～球 футбол ойнау｜踢翻在第 

аяқ соққысымен құлатып алу. 

【踢蹬】 tī∥ denɡ〈口〉【 ет.】  ①

зырлатып секiру; таптау; тыпырлау; ②

киiп тоздыру;③ретке келтiру;④ысырап 

кету, орынсыз шашу; 5 ) қаза тапсын, 

аран. 

【踢脚板】 tījiǎobǎn 【 зат.】  жиек, 

панел, қабырға, iрге бастырғы 

【踢脚线】 tījiǎoxiàn【 зат.】  жиек, 

панел, қабырға, iрге бастырғы. 

【踢皮球】tīpíqiú футбол ойнау 

【踢踏舞】 tītàwǔ【 зат.】  шекілдек 

(бидің бір түрі). 

【踢腾】tī∥tenɡ〈口〉【ет.】踢蹬. 

【擿】tī〈书〉① тырнау, қытықтау: 指

擿 无 痟 痒  олардың саусақтары 

қытықтаған кезде, олар қышуларды 

сезбейдi, ② 擿 玉 毁 珠 бағалыларды 

қадырлеуден бас тарту. 

③  ашу, жару: 擿蚌蜃  (моллюск ) 

устрицалардың қабыршағын ашу 

 

tí 

【荑】tí〈书〉①Өркендер, жас бұтақ, 

бүйректер:枯杨生荑  кебiр терек жаңа 

өркендер бердi, ②жабайы тары 

【绨】（綈） tí〈书〉 тығыз атлас; 

атласты; 绨素  тығыз атлас пен жұқа 

жібек; 绨衣 атлас көйлегі. 

    另见 1343页 tì. 

【提】tí①【ет.】 биіктікте ұстау, ұстап 

тұру:｜我去～一壶水来 мен барып 

шәнекті ұстап тұрдым◇～心吊胆 .②

【ет.】 жоғары қою, жоғарлату：～高

деңгейді жоғарлату｜～升  жоғарлату, 

жылжыту｜～价◇～神.③【ет.】把预

定的期限往前挪：～前 алдағы уақытқа 

өткізу ｜ ～ 早  алдағы уақытта. ④

【ет.】：～醒 есіне салу｜～意见｜～

问题   сұрау жүргізу.⑤【ет.】  таңдап 

алу, барып алу: 款  ақша алу｜～货 

тауар алу.⑥【ет.】把犯人从关押的地

方带出来：～讯｜～犯人 .⑦【ет.】 

қайта айту, есуіне алу, әңгімеге өту：旧

事重～ ескі жұмыстарды қайта есіне 

алу｜别提了  осы туралы айтпай- ақ 

қойыңыз.⑧бақыраш, ожау：油～майға 

арналған бақыраш ｜ 酒 ～ шарапқа 

арналған ожау. ⑨ 【 зат. 】 

ти.каллиграфиядағы сызық. ⑩ (Tí)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【提案】 tí’àn【 зат.】  өтініш, сотты 

бастау. 

【提拔】 tí∥ bá【 ет.】  жоғарлату, 

рекомендация жасау ：～干部  кадр 

дайындау. 

【提包】tí∥bāo【зат.】 сөмке. 

【提倡】tí∥chànɡ【ет.】 күн талабына 

қою, бастау, жарнама жүргізу, 

пропаганда жүргізу ： ～ 说 普 通 话 

путунхуада сөйлеуді жарнама ету. 

【提成】 tí∥ chénɡ (～儿 )①【 ет.】 

ерекшелеу：利润～ табысты бөлу.②

【зат.】 бөлу, бөліп жіберу：利润提成 

табыстаналынған төлемдер бөлу 

【提纯】 tí ∥ chún 【 ет. 】  тазарту, 

тазалау ： ～ 金 属  металлургиялық 

тазарту｜～酒精 алкогольдан тазарту. 

【提词】tí∥cí【ет.】есiне салу, ауызға 

сөз сал. 

【提存】tí∥cún【ет.】вклад, депозит, 
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сақтау, сақтауға беру. 

【提单】 tí∥dān【зат.】  коносамент, 

(транспорттық) тасылатын жүкпен 

бірге жіберілетін құжат 

【提调】 tí∥diào①【ет.】  басшылық 

ету, кеңес беру, басқару. ② 【 зат. 】 

басқарушы, басшы, кеңесші ： 总 ～ 

басқарушы. 

【提干】 tí∥ɡàn【 ет.】  Кадрларды, 

деңгейді көтеру. 

【提纲】 tí∥ ɡānɡ【 зат.】① негiзгi 

тезистер айту; негiзгi ереженi ұсыну; 

негiзгi мәселелер орнату; бас алу 

②тезистер, негiзгi ереже; конспект：发

言～ өз көзқарасын негізге алу. 

【提纲挈领】 tíɡānɡqièlǐnɡ негізгісін 

ерекшелеі, маңыздысын белгілеу. 

【提高】 tí∥ ɡāo【 ет.】  жоғарлату, 

көтеру 再提高一步  тағы бір деңгейге 

көтеру, 他的声望提高 оның акциялары 

жоғарылай түседі, 提高声音  дауыс 

көтеру 

【提供】 tí∥ ɡōnɡ【 ет.】  ① ұсыну; 

орнату ;  жабдықтау, қамтамасыз ету: 提

供材料 материалдармен қамтамасыз ету; 

②сыннан өткен көрсетулер ;  көрсетіп 

беру 

【 提 灌 】 tíɡuàn 【 ет. 】 Су 

сорғыларымен, су көліктерімен және 

басқа да төмен су суарудың жоғары 

деңгейіне әкеледі. 

【提行】 tí∥hánɡ【 ет.】Басқа катар 

дан бастап жазу. 

【提盒】 tí∥hé【зат.】  азат жолдан, 

қызыл жолдан. 

【提花】 tí∥ huā(～儿 )【 ет.】  ①
түстерден өрнектерiн тоқу; тоқылған; 

提 花 组 织 көркем мата; ② мәтiн, 

жаккард өндiруi. 

【提货】tí∥huò【ет.】 тауар алу. 

【提货单】tíhuòdān【зат.】 тасылатын 

жүкпен бірге жіберілетін құжат. 

【提及】tí∥jí【ет.】айтбакші. 

【 提 级 】 tí ∥ jí 【 ет. 】  ескерту, 

қарастыру, тигiзу; өтуу (әңгiмеде). 

【提价】 tí∥ jià【 ет.】  бағалардың 

көтерілуі. 

【提交】tíjiāo【ет.】 жіберу：提交...申

请书 арыз беру. 

【提篮】tí∥lán (～儿)【зат.】кәрзеңке, 

өрме. 

【提炼】 tí∥ liàn【 ет.】  ① тазарту; 

қыздыру, жағып жiберу; шынықтыру; 

рафинациялау; дистилляция жасау; ②
таза түрде дүниеге келуі, кристалдану 

【提梁】tíliánɡ (～儿)【зат.】 . 

【提留】tíliú【ет.】 жіберу 

【提名】 tí∥mínɡ【 ет.】  ① ұсыну, 

(кандидатураны бекiту), жылжыту 

(кандидатура ) ұсыну; ② (шикiзат, 

жабдықтаушы) номинирлеу. 

【提起】 tíqǐ 【 ет. 】①  жоғарлату, 

көмектесу ②іс қозғау.③шағыс түсіру. 

【提前】 tí∥ qián【 ет.】  алдыңғы 

уақытқа көшіру, мерзімді алға қарай  

жылжыту: 提前完成任务  тапсырманы 

алдын-ала орындау, 我提前到了车站
сапаржайға алдын-ала келдім. 

【提挈】tí∥qiè〈书〉【ет.】 ①қолдау 

көрсету, көмектесу. ②жүрiп келе жатып 

қолдау; хабарға ерiп сүйреу; ③
жариялау, жария қыл. 

【提亲】 tí∥ qīn【 ет.】  құда түсу, 

алдынан өту. 

【提琴】 tí∥qín【 зат.】  ①қыт. муз. 

тицинь аспабы;② муз. скрипка;③сазды 

аспабтардың жалпы атауы: 小 提 琴 

скрипка; 中 提 琴  виола; 大 提 琴 

виолончель;低音提琴 контрабас. 

【提请】 tí∥ qǐnɡ【 ет.】  шағымды 

қарау, ходатайство. 

【提取】tíqǔ【ет.】①алу,  алып қою;  

② шегеру,  тартып алу; ③ химия. 

айырып алу, iстеу; сығынды; 

зкстрактивтiк: 提取物质  зкстрактивтiк 

заттар. 

【提神】tí∥shén【ет.】 қолдау көрсеті, 

шаттандыру, рух беру ： 浓 茶 ～
шаттандыратын шай. 

【提审】 tí∥ shěn【ет.】  ①кассалау, 

буксир қайта қарау, (жоғарғы сот 

инстанциясында) iстi қайта қарау; 

кассация 

② сотқа қылмыскерді (апарып беру ) 

көрсету 

③айыпты, кінәлі. 

【提升】tí∥shēnɡ【ет.】 ①жылжыту, 

алға бастыру; шығарып қою, ерекшелеу 

②жоғарылату, жетiлдiру; ③көтеру. 

【提示】 tí∥ shì【 ет.】① еске салу; 

көрсету; есiне салу; театр. ауызға сөз 

салу 

② насихаттау;  сенiм туғызу;③ беру, 

түсiндiру. 

【提速】 tí ∥ sù 【 ет. 】 жылдамдық 

көтеру【提味儿】 tí ∥ wèir 【 ет. 】
дәмдеу, тұздау 

【提问】tí∥wèn【ет.】 сқрау жүргізу, 

сұрақ қою, сұрақтар. 

【提现】tí∥xiàn【ет.】 нақты ақшалай 

формадағы қарыз, ақшалай несие 

картасынан түсіру 

【提箱】tí∥xiānɡ қол чемоданы. 

【提携】 tí∥ xié【 ет.】  ① қолдау, 

мадақтау; көмектесу; ②ынтымақтасу; 

iстестiк 

【提心吊胆】tíxīndiàodǎn қатты қорқу 

【提醒】tí∥xǐnɡ (～儿)【ет.】①еске 

салу, ықылас көрсету, , шақыру,  есiне 

түсiру②ауызға сөз салу, есiне салу; 亏

你提醒我  сенің маған есіне салғаны 

жақсы болған 

【提讯】 tí∥xùn【ет.】  жауап алуға 

сотқа қылмыскерiн апарып берсiн, 

жауап алуға шақыру. 

【提要】tí∥yào①【ет.】 . 

【提议】tí∥yì①【ет.】 ұсыныс енгiзу; 

сұрақты (құру ) көтеру; ұсыну 

【提早】tízǎo【ет.】 алдын-ала, уақыт 

бұрын. 

【提职】tí∥zhí【ет.】Жұмыс, мансап 

немесе лауазымды көтеру. 

【提制】 tízhì 【 ет. 】  айырып алу, 

рафинацияла; сығынды, тазарту. 

【提子】1tí·zi〈方〉【зат.】 көтерім. 

【提子】2tí·zi【зат.】 изюм 

【 啼 】（嗁 ） tí ① дауыстап жылау; 

аңырау; дауыстау; 老人儿啼 қарттарды 

аңырады② бақыру, қарқылдау; шулау, 

ұлы 

【啼鸦】  қарқылдаған  қарға;  (Tí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 啼 饥 号 寒 】 tíjīháohán 因  қатты 

уайымдап жылау. 

【啼哭】 tí∥ kū【 ет.】  қорсылдау; 

бақыру, шақыру, бақыру;. 

【啼笑皆非】 tíxiàojiēfēi сезiмдердiң 

абыржуында; жылау. 

【 遆 】 Tí 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【鹈】（鵜） tí[鹈鹕 ]( tíhú)【 зат.】 

аклан; бірқазан; суқұзғын (ірі жыртқыш 

құс) 

【缇】（緹） tí〈书〉①қызғылт сары 

жiбек, жiбек  қызғылт сары кездемесi 

缇扇 қызғылт сары жiбектен желпуiшi 

②қызғылт сары түс; қызыл-сарысы 

【缇幕】 қызғылт сары күрке. 

【 】（鶗）tí【зат.】Рододендрондар 

【题】（題）tí①【зат.】 ①маңдай:м赤

首圜题  жалаңаш бас және дөңгелек 

маңдай;②басы, атау; тақырып; сюжет; 

сұрақ: 无题诗 басы жоқ өлеңдер:试题

емтихандық тақырыбы; ③ пiкiр; 

кризистiк очерк; баға; түсiнiктеме: 品题 

кризистiк баға; түсiнiктеме; ④ офиц. 

баяндама, ұсыныс: 上题 ұсыныс жасау; 

5 ) белгi, таңба; 【ет.】 ① жазу, iстеу; 

жазып қою; 题 记 念 册  ұмытылмас 

шығарма жазу; ② бағалау, сапасын 

анықтау; мазмұндау; пiкiрге жазу: 品题

пiкiр жазу; ③еске алу, белгiлеу 

④ қарау:  (Tí) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【题跋】tí∥bá【зат.】 қорытынды 

【题材】 tí∥ cái【 зат.】  мазмүны, 

қалаған таұырыптың мазмұны; 现

【 ес. 】题材的歌剧  қазіргі заман 

тақырыбына сай опера. 

【题词】tí∥cí①【ет.】 жазу, автограф. 

қолы 

【 题 额 】 tí’é 【 ет. 】  мемориалды 

тақтадағы жазу. 

【题海】 tí ∥ hǎi 【 зат. 】 Көптеген 

студенттер тапсырмалары немесе 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/мансап/
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жаттығулар 

【题花】tí∥huā【зат.】 виньетка; ою 

суреттер (кітаптың бөлімдерінің басы 

на я аяғына қойылатын ою суреттер). 

【题记】 tí∥ jì【 зат.】  ұмытылмас 

жазуы. 

【题解】 tí∥ jiě【 зат.】① түсiндiру, 

(кiтаптың соңында ) түсiнiк; соңғы сөз 

②шешiмі, жауап 

【 题 库 】 tí ∥ kù 【 зат. 】 Көптеген 

жаттығулар немесе емтихандар жинағы. 

【题名】tí∥mínɡ①【ет.】 қол қою. 

【题目】tí∥mù【зат.】①тақырып: 大

题目 ұлкен тақырып,小题目 кішкентай 

тақырыпша.②баға 

【题签】tí∥qiān①【ет.】 қолы, жазуы 

【题写】tí∥xiě【ет.】 жазып қою 

【题型】 tí ∥ xínɡ 【 зат. 】 тақырып 

атауы. 

【题字】 tí∥ zì①【 ет.】  қол қою, 

автограф【 зат.】 кітап бетіне қоятын 

автограф：书上有作者的亲笔～кітап 

бетіне жазушы өзінің қолын қойды. 

【醍】tí[醍醐](tíhú)【зат.】 қызыл таза 

шарап：. 

【蹄】（蹏）tí【зат.】  тұяқ: 马蹄 ат 

тұяғы.. 

【蹄筋】tí∥jīn (～儿)【зат.】  ①аяқ 

сiңiрлерi (шошқа, қой, сиыр); ②
пiсiрiлген аяқтар. 

【蹄髈】tí∥pǎnɡ〈方〉【зат.】 сан етi. 

【蹄子】tí∥zi【зат.】 тұяқ. 

【鳀】（鯷、鮷）tí【зат.】 жапондық 

анчоус 

tǐ 

【体】（體、躰） tǐ① дене,организм, 

дене мүшелері：～重 дене салмағы.②

форма：固～ қатты дене.③шрифт：

草～жылдамдық.④ түсіністік білдіру, 

сезіну ：～会 түсіну, ұғу, түсіністік 

білдіру｜～验  басынан өткізу, сезіну, 

сезу｜～谅 басқа біреудің орнына тұру, 

түсіністік білдіру.⑤жүйе：政～ саяси 

жүйе ｜ 国 ～ мемлекеттік жүйе. ⑥

【 зат. 】  көлемі. ⑦ (Tǐ) 【 зат. 】
фамилияға қолданылады. 

【 体 裁 】 tǐ ∥ cái 【 зат. 】  жанр, 

композиция, форма 

【体操】 tǐ∥cāo【зат.】  гимнастика, 

физикалық жаттығулар. 

【 体 测 】 tǐ ∥ cè 【 ет. 】  жалпы 

физикалық жағдайдың тексеруі. 

【 体 察 】 tǐ ∥ chá 【 ет. 】  білу, 

түсіну：～民情 халықтың қамын түсіну. 

【体词】tǐ∥cí【зат.】 заттың аты 

【体罚】tǐ∥fá【ет.】 дене жазасы;废

除～ дене жазасын болдыртпау. 

【体改】 tǐ ∥ ɡǎi 【 ет. 】  реформа, 

реформа жүйесі. 

【体格】tǐ∥ɡé【зат.】① фигура：～

健 全  дені сау. ② конституция, 

физикалық жағдайы. 

【体会】tǐ∥huì①【ет.】 түсіну, ұғу.②

【зат.】 түсіністік білдіру: 没体会这种

工作的甘苦 осы жұмыстың бар жақсы 

мен жағымсыз жақтарын түсіне алмады. 

【体积】 tǐ ∥ jī 【 зат. 】 Объектінің 

кеңістігінің көлемі 

【体积吨】 tǐjīdūn【мөл.】   көлем, 

габарит, көлемді; 体 积 单 位  көлем 

мөлшері. 

【 体 检 】 tǐ ∥ jiǎn 【 ет. 】  дене 

жағдайының тексерісі ： 身 体 检 查 

медициналық тексеру 身 体 检 查 表

медициналық карта, 体检前一天吃什

么？ медициналық тексерудің бір күн 

алдында не жеуге болады? 

【体力】 tǐ∥ lì【 зат.】  физикалық 

күш ： 体 力 不 减 当 年  жасымен 

физикалық күшіжоғалған жоқ.【体力劳

动】tǐlìláodònɡ физикалық еңбек 

【体例】tǐ∥lì【зат.】 ереже, стандарт. 

【体谅】 tǐ∥ liànɡ【 ет.】  біреудің 

орнына қою, түсіністік білдіру：她心肠

好，很能～人.Ол өте ақ көніл адамды 

жаксытүсінеды 

【体貌】 tǐ∥mào【зат.】①әлпет, түр 

пiшiн; көрнектi, әдемiсi; ② абырой, 

қадыр; сенiм: 他是一个很体貌的人 ол 

абыройы бар адам; 

③ сыпайы, кiшiпейiл, тактикалығы; 

жайдары, құрметтi, әдептi; бейiлдi;④ 

құрметпен қарау,  

5 )  аспектуальность：～特征 пішіннің 

ерекшелігі. 

【体面】 tǐ∥miàn①【 зат.】  ①дене 

құрылысы және тұлға;②әлпет; тыс; ③

абырой, абырой; ④ мәртебенi алу; 

мәртебемен ие болу;5 ) дербес 

қатынастар; ашынарлық; 6 ) жүйе, 

құрылым 

7 ) рет; жүйе ： 有 失 ～ абыройды 

пайдаланып отыру.是何体面 ! Бұл не 

деген ретсіздік.【体能】tǐnénɡ【зат.】 

физикалық қабілеттілік. 

【体念】 tǐ∥niàn【 ет.】  көңіл бөлу, 

назарын аудару, туралы ойлау. 

【体魄】tǐ∥pò【зат.】 денсаулық пен 

рух ： 锻 炼 ～ денсаулықты 

шынықтыру｜～健壮 дені сау. 

【体腔】tǐ∥qiānɡ【зат.】 дене, целом. 

【体认 】 tǐ ∥ rèn 【 ет. 】  түсінуге 

ұмтылу 集 体 认 可 的 行 【 ет. 】 

коллективті санкциялық әрекет 

【体式】 tǐ∥ shì【 зат.】  түр, норма, 

мысал, стандартты. 

【体态】tǐ∥tài【зат.】 дене бітімі, өзін 

ұстау мәнері； 

【 体 坛 】 tǐ ∥ tán 【 зат. 】  спорт 

әлемі：～精英 спорт әлемінің өкілі｜

国际～ халықаралық спорт. 

【体贴】 tǐ ∥ tiē 【 ет. 】  түсіністік 

білдіру, өзінді басқаның орнына қою. 

【体统】 tǐ∥ tǒnɡ【 зат.】Жүйе, үлгі, 

ережелер 

【体外循环】tǐwàixúnhuánжасанды қан 

айналым жүйесі. 

【体位】tǐ∥wèi【зат.】 позиция, орын. 

【体味】tǐ∥wèi【ет.】 сезу, сезіну：～

人 生 苦 乐  адам тууының бақытын 

сезіну. 

【体温】tǐ∥wēn【зат.】 температура: 

【мөл.】 试体温 температураны өлшеу. 

【体温计】tǐwēnjì【зат.】 клиникалық 

термометр 

【体无完肤】 tǐwúwánfū шаужай жоқ; 

шаужайда қалмады. 

【体悟】tǐ∥wù【ет.】 түсіну 

【体惜】tǐ∥xī【ет.】көңіл айту; ниет 

білдіру. 

【体系】 tǐ∥xì【зат.】  жүйе, режим, 

комплекс: 机 器 体 系  машиналар 

комплексі. 光学体系 оптикалық жүйе 

【体现】 tǐ∥xiàn【 ет.】  іске асыру, 

жүзеге асу, білдіру, қайта орнату: 再体

现 қайта орнату 

【体校】 tǐ∥xiào【 зат.】  физикалық 

дайындық мектебі. 

【体【сын.】】tǐ∥xínɡ【зат.】①дене 

фигурасы.②форма. 

【体型】tǐ∥xínɡ【зат.】дене бітімі 

【体恤】 tǐ∥xù【ет.】  көңіл білдіру, 

орнына тұру, ат салысу, қатысу. 

【体癣】tǐ∥xuǎn【зат.】 лишай. 

【体循环】 tǐxúnhuán 【 зат. 】  қан 

айналымының үлкен шеңбері. 

【体验】tǐ∥yàn【ет.】 басынын өткізу, 

басынан кешу, тәжірибе жинау; 

тәжірибе. 

【体液】 tǐ∥yè【зат.】  организмдегі 

сұйықтық. 

【体育】 tǐ∥ yù 【 зат.】 физикалық 

тәрбие; 体育比赛 спорттық сайыс. 

【体育场】 tǐyùchǎnɡ【 зат.】  спорт 

алаңы 

【体育馆】tǐyùɡuǎn【зат.】 спрот зал. 

【 体 育 舞 蹈 】 tǐyùwǔdǎo спорттық 

билер. 

【 体 育 运 动 】 tǐyùyùndònɡ дене 

шынықтыру мен спорт. 

【体征】 tǐ∥ zhēnɡ【 зат.】 симптом 

(ауру). 

【体制】tǐ∥zhì【зат.】  жүйе, форма, 

структура: басшылық ету мен басқару 

структурасы. 

【体质】tǐ∥zhì【зат.】 организм, дене, 

субстанция: 体质上缺点  физикалық 

кемшілік 

【体重】tǐ∥zhònɡ【зат.】 дене бітімі. 

 

tì 

【屉】（屜） tì ①【 зат. 】 духовка 

жәшік：三～桌 стөл үш жәшікпен. 

【屉子】tì∥zi【зат.】①киім жәшігі, 
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парильня, тор. 

【剃】tì【ет.】  қырқу: 剃胡子  сақал 

қырқу; 剃好的 қырқылған. 

【剃刀】tì∥dāo【зат.】 ұстара 

【剃刀鲸】tìdāojīnɡ【зат.】 сельдяной 

кит, финвал (razorback). 

【剃度】tì∥dù【ет.】 қырқу. 

【剃光头】tìɡuānɡtóuбасты қырқу. 

【剃头】 tì∥ tóu【ет.】  басты қырқу, 

монах болу. 

【洟】tì〈书 жас”. 

【俶】tì[俶傥](tìtǎnɡ) әуелі, алдымен. 

【倜】tì见下. 

【倜傥】tì∥tǎnɡ〈书〉【сын.】 өзгеше, 

алға басар 

【倜然】 tì∥ rán〈书〉【 сын.】①

тәуелсіз.② ашық түрде 

【逖】（逷）tì〈书〉алыс, ит өлген жер. 

【涕】 tì①жас：  қатты зарлау.②жас 

төгу：涕泫 жас ағызу. 

【涕泪】tì∥lèi【зат.】①жас: ～交流. 

【涕零】tì∥línɡ【ет.】 жас төгу, зарлау. 

жылау. 

【悌】 tì〈书〉  үлкендерге құрмет 

көрсету ： 孝 悌 忠 信  атан-аналарды 

құрметтеу. 

【绨】（綈）tì тығыз атлас; 绨素 тығыз 

атлас,  

【绨衣】 атластық көйлек. 

【惕】tì：қырағы : 无日不惕 қырағы 

болмайтын күн де болған емес. 

【惕厉】tì∥lì〈书〉【ет.】警惕 Сергек 

болу. 

【惕励】tì∥lì同“惕厉”. Сергек болу 

【替】1tì ①【ет.】 аннулировать, жою, 

орнын басу, тоқтату, жауап беру, ：～工

жұмыста орын басу｜从此替爷征 әкесі 

үшін әскерге барды. 

【替】2tì〈书〉衰败：Ыдырау. 

【替班】tì∥bān (～儿)【ет.】 біреудің 

орнына жұмыс істеу 

【替补】tì∥bǔ【ет.】 орнын басу：～

队员 алмастыру. 

【替【ес.】】tì∥dài【ет.】  ауыстыру, 

алмастыру. 

【替工】tì∥ɡōnɡ ①【ет.】  жұмыста 

алмастыру 

【替换】 tì∥ huàn【 ет.】  біреудің 

орнын алмастыру 

【替考】 tì∥ kǎo【 ет.】冒【 зат.】
Емтихан тапсыру үшін басқабіреуды 

орнына қою 

【替身】tì∥shēn【зат.】 алмастырушы, 

дублер. 

【替死鬼】tìsǐɡuǐ【зат.】Баскалар үшін 

курбандік қосақ арасінда  кетген адам 

【替罪羊】 tìzuìyánɡ【 зат.】Баскалар 

үшін курбандік қосақ арасінда  кетген 

адам 

【 】（ ）tì〈书〉①токтап калу.②
мазалау. 

【裼】 tì 〈书〉 жартылай жалаңаш 

болу, . 

【薙】tì〈书〉қырқу, қырқып тастау. 

【嚏】tì〈书〉түшкіру. 

【嚏喷】tì·pen【зат.】 түшкіру. 

【趯】tì〈书〉 секіру, секіріп өту. 

 

tiān 

【 天 】 tiān ① 【 зат. 】  аспан, 

астрономиядық ： 抬 头 望 天  басын 

көтеріп, аспанға қарау, 天地 аспан мен 

жер. ② күн, тәулік ： 过 两 天 以 后 

бірнеше күннен кейін.③【 зат.】  ауа 

райы: 天大变了 ауа райы қатты өзгерді, 

天冷了  суықтау бола бастады; уақыт, 

мерзім: 天 还 早 哪 тым ерте; 天 雨 

уақытындағы жаңбыр; жыл мерзімі: 秋

天   күз;  (Tiān)【 зат.】  жөн; 天竺
(қысқартылған) Үндістан; . тянь (жер 

өлшеу 10 му); император: 天 位 

императорлық тақ. 

【天宝】 Tiānbǎo【 зат.】  аспанның 

сыйы, миф. Тянь-бао 

【天崩地裂】tiānbēnɡdìliěДыбыс күшті 

үлкен өзгерістер. 

【天边】 tiān∥biān (～儿 )【зат.】①

көкжиек.②императордың нөкерлері. 

【 天 兵 】 tiān ∥ bīnɡ 【 зат. 】 ① 

императордың әскері：～天将 .②миф. 

аспан әскері 

【天禀】 tiān∥ bǐnɡ〈书〉【 зат.】 

табиғи сапасы. 

【 天 波 】 tiān ∥ bō 【 зат. 】  аспан 

толқындары. 

【天才】tiān∥cái【зат.】 ①данышпан; 

кемеңгер. ∥ ② дарын. 出 色 的 天 才 

керемет дарындылық, 天 才 创 作 

шығарма 

【天差地远】tiānchādìyuǎnПарығы зор 

【 天 长 地 久 】 tiānchánɡdìjiǔ ғұмыр 

бойы. 

【天长日久】tiānchánɡrìjiǔҰзақ уақыт. 

【 天 车 】 tiān ∥ chē 【 зат. 】  ұзақ 

жылдардан кейін. 

【天成】 tiān∥ chénɡ【 ет.】  табиғи, 

кәдімгі：成天成夜 күні түні 

【天秤座】tiānchènɡzuò【зат.】 Таразы 

【天窗】tiān∥chuānɡ【зат.】①(～儿) 

жарық; саңылау; тесік. 

【天打雷轰】tiāndǎléihōnɡНайзағайдан 

өлді. 

【天道】 tiān∥dào【 зат.】① табиғат 

заңдары.② ауа райы. 

【天敌】 tiān ∥ dí 【 зат. 】  табиғи 

дұшпан 

【天底下】 tiāndǐ·xiɑ〈口〉【 зат.】 

аспан асты, дүниежүзінде. 

【天地】tiān∥dì【зат.】①аспан мен 

жер ② позиция ： . ③ 〈 方 〉

қарсыластық：塞于(在)天地之间 аспан 

мен жер арасында; 天地者生之始也 

аспан мен жер өмірдің қайнары. 

【天地头】tiāndìtóu【зат.】 жолдар. 

【天帝】tiān∥dì【зат.】 үлкен құдірет, 

ИНДРА 

【 天 电 】 tiān ∥ diàn 【 зат. 】 

атмосфералық жарық. 

【天鹅】tiān’é【зат.】 аққу. 

【天鹅绒】 tiān’érónɡ【 зат.】  бархат, 

плюш; вельвет. 

【 天 翻 地 覆 】 tiānfāndìfù үлкен 

өзгерістер 

【 天 方 】 Tiānfānɡ 【 зат. 】 Араб 

халифаты 

【天方夜谭】Tiānfānɡyètán Бір мың 

және бір түн 

【天分】tiān∥fèn【зат.】  тумасынан 

дарынды：他画画儿很有～оның сурет 

салуы өте дарынды. 

【天赋】 tiān∥ fù①дарынды【 зат.】 

табиғи қабілеттілік, 天赋人权  табиғи 

құқық. 

【天干】 tiānɡ ∥ ān 【 зат. 】  аспан 

жқолдыздары 

【 天 罡 】 tiān ∥ ɡānɡ 【 зат. 】 

Жетіқарақшы 

【 天 高 地 厚 】 tiānɡāodìhòu үлкен, 

ғұлама 

【天高皇帝远】 tiānɡāohuánɡdìyuǎn 

әркім өзінің қалауын жасау алады 

【天各一方】 tiānɡèyīfānɡ Бір-бірінен 

алыс, бір-бірімен кездесу қиын 

【天公】tiān∥ɡōnɡ【зат.】 император, 

басшы. 

【天公地道】tiānɡōnɡdìdào әділеттілік. 

【天宫】tiānɡōnɡ【зат.】 жұмақ. 

【天光】tiān∥ɡuānɡ【зат.】 аспанның 

түсі,  шығыс 

【天癸】tiān∥ɡuǐ【зат.】  жыныстық 

жетілу. 

【 天 国 】 tiānɡuó 【 зат. 】 ① аспан 

сарайы .②жұмақ. 

【天寒地冻】 tiānhándìdònɡ ауа райы 

салқын 

【 天 河 】 tiān ∥ hé 【 зат. 】 银

河.Галактика 

【天候】 tiān∥hòu【зат.】  ауа райы, 

климат. 

【天花】 tiān ∥ huā 【 зат. 】  аспан 

гүлдері. 

【天花板】tiānhuābǎn【зат.】 төбе 

【天花粉】tiānhuāfěn【зат.】 ем. 

【天花乱坠】tiānhuāluànzhuì.Өте әсерлі, 

өте жақсы сөйлейды 

【天荒地老】 tiānhuānɡdìlǎo ғасырлар 

бойы 

【天皇】tiān∥huánɡ【зат.】① құдай.

②жапон императоры. 

【天昏地暗】tiānhūndìàn ①Қара бұлт 

немесе жел соққан кезде аспанның 

құмды сахнасы ұшып шығады 

【天火】tiān∥huǒ【зат.】 найзағайдан 

пайда болған жалын. 
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【天机】 tiān∥ jī【 зат.】①  табиғат 

сырлары.②императордың әрекеттері 

【天极】 tiān ∥ jí 【 зат. 】  әлемнің 

полюстері. 

【天际】tiān∥jì【зат.】көкжиек. 

【天价】 tiān∥jià【зат.】Өте жоғары 

баға. 

【天骄】 tiān∥ jiāo【зат.】  аспанның 

сүйіктісі 

【天经地义】tiānjīnɡdìyìақиқат 

【天井】tiān∥jǐnɡ【зат.】 ішкі аула 

【天空】tiānkōnɡ【зат.】 аспан, ауа; 多

云的天空 бұлтты аспан, 星斗布满天空 

аспанда жұлдыздар таралды. 

【天籁】 tiān∥ lài【 зат.】  табиғат 

дыбыстары 

【 天 蓝 】 tiān ∥ lán 【 сын. 】  көк, 

көгілдір. 

【天狼星】 tiānlánɡxīnɡ【 зат.】  астр. 

Сириус 

【 天 老 儿 】 tiān·lɑor 【 зат. 】 диал. 

альбинос. 

【天老爷】tiānlǎo·ye【зат.】 аспан. 

【天理】 tiān∥ lǐ【 зат.】  ① табиғат 

заңдылықтары.②табиғи：～难容, 哪还

有天理啊 Әділеттілік қайда!. 

【天良】tiān∥liánɡ【зат.】 ар, ұят：丧

天良 арынан  арылу. 

【 天 亮 】 tiān ∥ liànɡ 【 ет. 】  күн 

шығысы, 大天亮 толық  шығыс. 

【天伦】 tiān ∥ lún 〈书〉【 зат. 】 

табиғат заңдылықтары, әлеуметтік 

қатынастар ： ～ 之 乐  жанұя 

қатынастары. 

【 天 罗 地 网 】 tiānluódìwǎnɡтордан 

босап шыға алмауы. 

【天马行空】tiānmǎxínɡkōnɡ қиялдар. 

【天门】 tiān∥mén【 зат.】① аспан 

қақпалары, жұмақ қақпалары. 

【天明】 tiān∥mínɡ【 ет.】  күннің 

шығысы. 

【天命】 tiān∥mìnɡ【 зат.】  аспан 

құдіреті. 

【天幕】tiān∥mù【зат.】①шатыр.②
аспан  шығысы. 

【天南地北】tiānnándìběi алыста, ерте 

ерте ертеде ешкі жүні бөртеде  

【天南海北】 tiānnánhǎiběi алыста, ит 

өлген жер. 

【天年】tiān∥nián【зат.】 өмір сүру 

мерзімі, жасы：尽其～｜安享～. 

【 天 牛 】 tiān ∥ niú 【 зат. 】  жук 

дровосек. 

【天怒人怨】 tiānnùrényuànЗиян өте 

ауыр, себебі ол кеңінен ашу болып 

табылады 

【天棚】tiān∥pénɡ【зат.】 Шатырдың 

немесе қабаттың ішіндегі нәрсенің 

қабаты немесе ағаштан жасалған 

【天平】tiān∥pínɡ【зат.】 Баланстық 

тараз. 

【天启】Tiānqǐ【зат.】 Тяньци (1621—

1627). 

【天气】 tiān∥qì【зат.】①ауа райы, 

климат.②〈方〉 уақыт, мерзім: 天气预

报  ауа райы болжамы, 天气一凉  тез 

суықтады 

【 天 气 图 】 tiānqìtú 【 зат. 】 

синоптикалық карта, ауа райы картасы 

【 天 气 预 报 】 tiānqìyùbàoауа райы 

болжамы. 

【天堑】 tiān∥ qiàn【 зат.】  табиғи 

шекара：长江～табиғи шекара (Янцзы 

өзені). 

【天桥】 tiān∥ qiáo【 зат. 】  аспан 

көпірі 

【天琴座】tiān∥qínzuò【зат.】  Лира 

жұлдызы 

【天青】tiān∥qīnɡ【сын.】Қара және 

қызыл түстер 

【天穹】 tiān∥qiónɡ【зат.】  аааспан 

күмбезі. 

【天球】 tiān ∥ qiú 【 зат. 】 Күннің 

орталығы аспан саласы деп аталады 

【天球仪】 tiānqiúyí【 зат.】  аспан 

лобусы. 

【天趣】tiān∥qù【зат.】  табиғаттың 

кереметтілігі. 

【天阙】 tiān∥ què〈书〉【 зат.】①

сарайдың қақпасы.②. 

【天然】 tiān∥ rán【 сын.】  табиғат, 

табиғи: 天然煤气 табиғи газ; 天然地理 

физикалық география. 

【天然气】tiānránqì【зат.】 табиғи газ. 

【天然丝】 tiānránsī【 зат.】  табиғи  

жібек. 

【天壤】tiān∥rǎnɡ〈书〉【зат.】 аспан 

мен жер：～间 аспан мен жер арасы｜

相去～. 

【天壤之别】 tiānrǎnɡzhībiéаспан мен 

жер секілді ерекшелеу 

【天日】 tiān∥ rì【 зат.】  күн мен 

аспан：重见～күн жарығын көру｜暗

无～. 

【天色】 tiān∥ sè【 зат.】  ауа райы, 

аспанның түсі: 天色已晚 уақыты кеш 

болды 

【天上】tiān∥shànɡ【зат.】 аспанда. 

【 天 神 】 tiānshén 【 зат. 】  аспан 

рухтары, құдай.∥ 

【天生】tiān∥shēnɡ【сын.】 табиғи, 

табиғатты: 天生的聋子 табиғатынан 

саңырау. 

【天时】tiān∥shí【зат.】①ауа райы.②

жағымды уақыт.③император. 

【天使】tiān∥shǐ【зат.】①аспан өкілі.

②〈书〉императордың  өкілдері. 

【天书】 tiān∥ shū【зат.】①қасиетті 

кітаптар.②танымайтын кітап 

【天【 сан.】  】 tiān∥ shù【 зат.】 

күнтізбе, астрономия, тағдыр 

【天堂】tiān∥tánɡ【зат.】 жұмақ: 像

天 堂 那 样 幸 福 的 生 活 өмірі 

жұмақтағыдай  

【天梯】 tiān ∥ tī 【 зат. 】  аспанға 

апаратын баспалдақ. 

【天体】tiān∥tǐ【зат.】аспан денесі. 

【天条】 tiān ∥ tiáo 【 зат. 】  аспан 

заңдары：违犯～заіды бұзу. 

【天庭】 tiān∥ tínɡ【 зат.】① аспан 

сарайы.②император сарайы.③аспан. 

【天头】tiān∥tóu【зат.】 үстіңгі алаң.

【天外】 tiān∥wài【 зат.】① аспан 

үстінде.②көкжиектен ары қарай; 天外

有天 кемелдіктің шегі жоқ. 

【 天 外 有 天 】 tiānwàiyǒutiān 

кемелдіктің шегі жоқ. 

【天王】 tiān∥wánɡ【зат.】①  аспан 

патшасы.②аспан  императоры.③басты 

жұлдыз. 

【天王星】tiānwánɡxīnɡ【зат.】 Уран 

【天文】 tiān∥ wén 【 зат.】  аспан 

денелері, астрономия, астрономиялық 

【 天 文 表 】 tiānwénbiǎo 【 зат. 】 

астрономиялық сағат. 

【 天 文 单 位 】
tiānwéndānwèiастрономиялық бірлік 

【 天 文 馆 】 tiānwénɡuǎn 【 зат. 】
планетарий (планеталардың  көрсететін 

аспаптар ісін көрсететін арнаулы үй, 

орын) 

【 天 文 数 字 】 tiānwénshùzì7 

астрономиялық цифра. 

【 天 文 台 】 tiānwéntái 【 зат. 】
обсерватория 

【天文望远镜】 tiānwénwànɡyuǎnjìnɡ 

астрономиялық  телескоп 

【 天 文 学 】 tiānwénxué 【 зат. 】
астрономия 

【 天 文 钟 】 tiānwénzhōnɡ 【 зат. 】 

астрономиялық сағат 

【天下】 tiān∥ xià 【 зат. 】① әлем, 

дүниежүзі, ғалам ： ～ 太 平

дүниежүзінің бейбітшілігі. ② барлық 

адамдар ： 打 ～ мемлекетте билікті 

тартып алу｜招天下雨  күн сайын 

жаңьбыр жауып отыр. 

【天仙】 tiān∥xiān【 зат.】  періште, 

сұлу. 

【天险】 tiān∥ xiǎn【 зат.】  табиғи 

бөгет：长江～Янцзы бөгеті . 

【天线】tiān∥xiàn【зат.】 антенна: 笼

【сын.】天线 цилиндрлік антенна. 

【天香国色】tiānxiānɡɡuósèтақ, пион. 

【天象】 tiān∥xiànɡ【зат.】  ①аспан 

құбылыстары：天象厅  планетарий.②
ауа райы. 

【 天 象 仪 】 tiānxiànɡyí 【 зат. 】 

планетарий 

【天晓得】 tiānxiǎo·de〈方〉  құдай 

біледі, кім біледі?. 

【 天 蝎 座 】 tiānxiēzuò 【 зат. 】 

Сарышаян жұлдызы 

【天幸】tiān∥xìnɡ【зат.】 бақыт. 

【天性】 tiān∥xìnɡ【 зат.】指 мінез 
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құлық, инстинкт, табиғи қабілеттілік易

受冲【ет.】的天性 мінезі импульсивті 

【 天 悬 地 隔 】 tiānxuándìɡ қатты 

ерекшелеу. 

【 天 旋 地 转 】 tiānxuándìzhuàn көз 

алдында барлығы да бұрыла бастады 

【天涯】 tiān∥ yá【 зат.】  әлемнің 

шегі：走尽天涯 бүкіл әлемді кезіп өту. 

【天涯海角】tiānyáhǎijiǎoит өлген жер 

【天阉】tiān∥yān【зат.】 бедеу еркек, 

импотент. 

【天衣无缝】tiānyīwúfènɡ Кемшіліктер 

жоқ. 

【天意】 tiān∥ yì【 зат.】  алланың 

қалауы, императордың қалауы. 

【天鹰座】tiānyīnɡzuò【зат.】  Бүркіт 

жұлдызы. 

【天宇】tiān∥yǔ【зат.】①аспан асты.

②әлем. 

【天渊之别】tiānyuānzhībié аспан мен 

жер арасындағы ерекшелік секілді. 

【天灾】 tiān ∥ zāi 【 зат.】  табиғи 

апаттары; 崇天灾  табиғи апаттарды 

көбейту, 战胜天灾  табиғи апаттарды 

жеңу. 

【天葬】tiān∥zànɡ【ет.】 ашық аспан 

астында жерлеу рәсімі 

【 天 造 地 设 】 tiānzàodìshèжеке 

табиғатымен дайындалған. 

【 天 真 】 tiān ∥ zhēn 【 сын. 】 ① 

сенімділік.②тазалы, бикүнә:天真的小

孩  бикүнә бала, 大  自 然 的 产 儿 

табиғаттың баласы 

【天知道】tiānzhī·dàoқұдай білдеі! кім 

біледі! 

【天职】tiān∥zhí【зат.】  моральдық 

парыз: 军人的天职 әскери борышы, 神

圣天职 қасиетті парызы. 

【天轴】tiān∥zhóu【зат.】әлемнің осі. 

【天诛地灭】 tiānzhūdìmièаса қауіпті 

қылмыс үшін жаза тарту 

【天竺】Tiān∥zhú【зат.】  Үндістан, 

үнділік 

【天竺鼠】 tiānzhúshǔ【 зат.】  теңіз 

шошқасы (кемірушілермен тұқымдас 

кішкентай жәндік).. 

【天主】 Tiān ∥ zhǔ 【 зат. 】 Аспан 

патшасы 

【 天 主 教 】 Tiānzhǔjiào 【 зат. 】 

католицизм 

【天姿国色】tiānzīɡuósè өте әдемі. 

【天资】 tiān ∥ zī 【 зат. 】  табиғи 

дарындылық, дарын：～聪颖  табиғи 

дарындылық. 

【天子】tiān∥zǐ【зат.】 аспан ұлы. 

【天字第一号】tiānzìdìyīhào бастапқы, 

алғашқы  

【天足】 tiān ∥ zú 【 зат. 】  кәдімгі 

аяқтар. 

【天尊】 tiān ∥ zūn 【 зат. 】  аспан 

тұрушы. 

【天作之合】 tiānzuòzhīhé алланың 

әмірімен құрылған отбасы 

【添】tiān①【ет.】 ①қосу, толықтыру:

再添一百就是三百 жүздiкi қосып, үш 

жүз болады; 添上一块钱 тағыi 1 юань 

қосу; ②дүниеге әкелу, босану: 她添了

个男孩子 ол ұл баланы туды; 

③ сыйға тарту. ② қосымша; 添 设 

қосымша  құрастыру; III зат есiм. 

қосымша, әлi, көбiрек; жалғасы: 食一碗

添 қосымшанының кесесін тағы ішу; 睇

一阵添先走 жалғасын қарап, ал сонан 

соң кетемiз!.③(Tiān)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【添补】 tiān∥ bu【 ет.】  қосымша 

толықтыру, көмектесу. 

【 添 彩 】 tiān ∥ cǎi 【 ет. 】  түсті 

толықтыру. 

【添丁】tiān∥dīnɡ【ет.】 ұл баланы 

туу 

【添堵】tiān∥dǔ〈方〉【ет.】 басқаға 

жамандық жасау 

【添加】 tiān∥ jiā【 ет.】  толтыру, 

толықтыру: 添 加 件  қосымша 

техникалық мүмкіндіктер; 添加到收藏

夹 ерекшелерге толықтыру 

【添加剂】 tiānjiājì【 зат.】 қосымша; 

қоспа 

饲料添加剂 жем қосымшасы. 

【添乱】 tiān∥ luàn【ет.】  қақпалау; 

бөгеттер жасау. 

【 添 箱 】 tiān ∥ xiānɡ ① 【 ет. 】  

қалыңдыққа үйлену тойы сыйын 

жiберу(оның бауырластарынан) 

【添油加醋】 tiānyóujiācù ызыл сөз 

үшiн айғақтарды әрлеп, ұзартылу, 

шындық бұрмалау, ұлғайту. 

【添枝加叶】 tiānzhījiāyè толықтыру; 

өзiншенi кiргiзу; тiркеп жазу, әрлеу, 

шығарып, ойлап табу 

【添置】tiān∥zhì【ет.】   сатып алу, 

қосымша сатып алу; қосу, жапсырып 

салу,  болғанын толықтыру; ～衣服 

қосымша киімді сатыр алу. 

【添砖加瓦】tiānzhuānjiāwǎ бiрнәрсеге 

өз жәрдемiн кiргiзу 

【黇】tiān [黇鹿](tiānlù)【зат.】 құба,  

күлгiн - сары. 

 

tián 

【田】-1tián ①【зат.】  дала; жер, жер 

үлес ; егiстiк жер, шабындық; егiн: 稻

田 күрiш даласы; ②егiн шаруашылық, 

егiншiлiк;③аң аулау ; ④ күзетшi ; 5 ) 

жазық фигураның дала, ауданы, 为田几

何 ауданы қандай? 

②жердi  өңдеу: 令民得田之  халыққа 

жер  өңдеу мүмкiндiк беру 

③ (Tián) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【田】-2tián〈书〉 аң аулау. 

【田产】 tián∥ chǎn【 зат.】меншікті 

жер, егістік жер.  

【田塍】tián∥chénɡ〈方〉【зат.】 ①

жер меншiгі, жер; ②жер және дүние; 

жер және басқа меншiк. 

【田畴】 tián∥ chóu〈书〉【 зат.】 

егiстiк жер, шабындық; жұмсалатын  

жер 

井田畴 құдық даласы. 

【 田 地 】 tián ∥ dì 【 зат. 】  ①
жұмсалатын жер, шабындық, өңделген 

②далада бiр цин 

③ауысу; қашықтық; 四五里田地 4—5 

ли қашықтықта; ④жағдай, (iс ) күй 

【田赋】tián∥fù【зат.】 ①жер салығы 

② аудан бiрлiгін жабдықтау және 

мiндеттiлу. 

【田埂】 tián∥ ɡěnɡ【 зат.】  күрiш 

даласының (тарағы ) жол жағасы. 

【田鸡】 tián∥ jī【 зат.】① (құс ) су 

тауық; ②зоол. (жеуге жарайтын ) тоған 

(Rana esculenta ) бақа; ③ зоол. (Rana 

nigromaculata ) қара - дақты бақа 

【田家】tián∥jiā【зат.】 егiншi, шаруа; 

шаруа ауласы 

【田间】 tián∥ jiān【 зат.】  далада, 

далаларда; далалы: 田 间 管 理  / 

танаптық дақылдарға күтім жасау, 田间

选种 /даланы таңдау 

【田径赛】 tiánjìnɡsài【 зат.】  жеңіл 

атлетикадан сайысы. 

【田径运动】 tiánjìnɡyùndònɡ жеңіл 

атлетика; 田径运【ет.】员 жеңіл атлет 

(жеңіл атлетикамен шұғылданушы 

спортшы) 

【田坎】tián∥kǎn【зат.】田埂. 

【田猎】tián∥liè〈书〉【ет.】 аң аулау. 

【田垄】 tián ∥ lǒnɡ 【 зат. 】  дала 

арасындағы биiк меже; 田 陇 间
далаларда. 

【田螺】tián∥luó【зат.】 живородка, 

лужанка. 

【田亩】 tián∥mǔ【 зат.】  өңделген; 

өңдеген жерлер, егiстiк жерлер; жер 

учаскелерi. 

【田七】tián∥qī【зат.】三七. 

【田契】tián∥qì【зат.】 жерде сатушы 

бекiнiсi. 

【田赛】 tián ∥ sài 【 зат. 】  жеңіл 

атлетикадан жарысы 

【田舍】tián∥shè〈书〉【зат.】 ①жер 

және шаруа үй; ② ауыл лашық; ауыл 

шаруасы. 

【田鼠】tián∥shǔ【зат.】 ①зоол. (Mus 

tanezumi ) дала тышқаны 

②көртышқан; ангор ешкiсiнiң жүнi 

【田野】tián∥yě【зат.】 дала; дала; 田

野工作(ғылыми экспедиция) егiншiлiк 

жұмысы 

【田野工作】 tiányěɡōnɡzu егіншілік 

жұмысы. 

【田园】tián∥yuán【зат.】 дала және 

бақтар; ауыл. 

【 田 园 诗 】 tiányuánshī 【 зат. 】 
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буколикалық поэзия, буколик; 

пастораль; мүлгу. 

【田庄】 tián∥ zhuānɡ【 зат.】  ауыр, 

хутор. 

【 田 字 草 】 tiánzìcǎo 【 зат. 】  бот. 

Marsilia quadrifoiia L марсилия төрт 

парақ.) 

【佃】 tián〈书〉①жердi өңдеу; егiн 

егу: 并佃并守  (ауылдардың әскери 

адамы туралы) шекараны егiн егiп 

қорғау; ②жердi жалғап алу; ③жалдауға 

жердi беру; ④аң  аулау 

【沺 tián 沺泾镇 (Tiánjīnɡzhèn)，地

【зат.】，在江】苏. 

【畋】tián〈书〉① жердi өңдеу: 畋食 

егiн шаруашылығымен азықтану; ②аң 

аулау 出畋 аң аулауға  шығу: 畋渔 аң 

аулау және балық аулау. 

【畑】tián құрғақ аудан. 

【恬】tián〈书〉①байсалды, бейбiтi; 

бейқұты; ② жұмыссыз, бос; 话 卧 

мерекелiкте болу; абыржымастан жота-

жота болу 

【 恬 不 知 耻 】 tiánbùzhīchǐ ұялмай-

қызармай, арсыз, арсыздықпен 

【恬淡】tián∥dàn 【сын.】байсалды, 

шырқы бұзылмайтын; даңққа және 

пайдаға енжар 

【恬静】 tián∥ jìnɡ【 сын.】  тыныш, 

байсалдысы; бейқұт 

【恬然】 tián∥ rán 〈书〉【 сын.】 

сыпайы, тыныш, байсалды 

【恬适】 tián ∥ shì 〈书〉【 сын. 】 

жайлы мен тыныш. 

【钿】（鈿） tián 〈方〉①  алтын 

зеогерлік бқйымдар; шашқа арналған 

зергерлік бұйымдар; 钿带 белбеу 

【畠】tián日 бау бақша, плантация. 

【 菾 】 tián жапырақты қызылша, 

мангольд (Beta vulgaris L. var. cicla 

Moq.). 

【甜】 tián【 сын.】①  тәтті, дәмді. 

жақсы, әдемі, тартымды. 

【甜菜】 (菾菜 ) tián∥cài【зат.】  ①
қантты қызылша 

② бот. кәдімгі қызылша (Beta vulgaris 

L.) 

饲 用 甜 菜  тағам қызылшасы; ③
қайынның бұршақтары 

【甜点】 tián ∥ diǎn 【 зат.】  тәтті, 

десерт. 

【甜瓜】tián∥ɡuā【зат.】 қауын 

【甜活儿】 tián∥huór【 зат.】аз күш 

салу төлеу көп жумыс 

【甜酱】 tián∥ jiànɡ〈方〉【 зат.】 

тығыз тәтті бұршақ соусы. 

【甜津津】 tiánjīnjīn (～的 )【 сын.】 

тәтті. 

【甜美】tián∥měi【сын.】 тартымды, 

тәтті 

【甜蜜】 tián∥mì【 сын.】①балдай,  

тәтті 

②нәзік, сүйікті 

【甜面酱】tiánmiànjiànɡ【зат.】 тығыз 

тәтті бұршақ соусы. 

【甜腻】 tián∥nì【сын.】  тәп тәтті, 

майлы：口味～. 

【甜品】tián∥pǐn【зат.】 тәтті, десерт 

【甜润】 tián∥ rùn【 сын. 】  тәтті, 

жағымды：嗓音～жағымды дауыс. 

【甜食】tián∥shí【зат.】 тәттілер. 

【甜水】 tián ∥ shuǐ 【 зат.】  тұщы 

суы：～井 терең тұщы суы 

【甜丝丝】 tiánsīsī(～儿的 )【 сын.】 

тәтті, өте дәмді.①：这种菜～儿的，很

好吃 бұл тамақ өте тәтті әрі дәмді. 

【甜头】 tián∥ tou(～儿 )【 зат.】  ①

тәттiлiк, тәттi; ② пайда, мүдде; ③

қармақ жем, садақа беру让他尝着甜头

儿 оған тәттінің дәмін көруге беру, 尝到

甜头 қуану 

【甜言蜜语】 tiányánmìyǔ. тілінен бал 

тамған,   жарымсақтық; тілі майда, бос 

уәде.【甜叶菊】 tiányèjú【 зат.】  бот. 

стевия, Stevia rebaudiana Bertoni 

【湉】tián【сын.】Ағынның тынысы. 

【填】tián ①【ет.】 ① толтыру, бiтеу; 

жығу; ұйықтау; қыстыру; тығындау; 

бiтеу; орналасу; лық толу: 填上那条沟 

бұл орды үю; 移山填海 үлкен күш 

туралы айтылған, құдiрет; 填 窟 窿 

тесiктi бiтеу; 往坑里填土  топырақпен  

шұңқырды толтырылу; ② толтыру, 

орнату; оқтау, жанар май құю; тығу, 

қыстырту; тыққылау: 填 一 只 鸭 子

жеммен үйректі жемдеу;③ жазу, қою, 

тiзiмге кiргiзу; толтыру, 头一栏要填姓

【зат.】 бiрiншi айдарда фамилия мен 

атын жазу керек; 填 履 历 表 

сауалнаманы толтыру; 填志愿书 өтiнiш 

жазу; ④әсемдеу; жабуға тiркеп жазу, 填

彩 ою бойынша  тiркеп жазу; 金填文字

жазулар алтынмен безендiрiлген; 填白

器 қол қою үшiн ақ ыдыстар; 5 )  

сыйғызып салу多取好女填后宫 

жиында әдемі қыздарды ожаулап, 

оларды сарай гинекейлерiне сыйғызып 

салды. 

【填报】 tián∥bào【 ет.】  мәлiметтi 

толтырып ұсыну: 填报人 информант; 

мәлiмдемешi; (informant ) сөз тасушы 

【填补】 tián∥bǔ【ет.】  толықтыру; 

толықтыру; жабу; (тiс ) пломбалау: 填

补真空(саяси) вакуумды толтыру; 挣钱

填补家 жанұяны қолдау үшiн ақша табу; 

填补亏空 шығындарды өтеу. 

【填仓】tián∥cānɡ【ет.】етті күн. 

【填充】tián∥chōnɡ【ет.】 толықтыру; 

толықтыру; 

【填词】tián∥cí【ет.】 қытайдың көне 

«цы» жанры деп аталатын жанрмен 

өлеңдер жазу 

【填房】tián∥fánɡ①【ет.】 екінші рет 

үйлену.②【зат.】екінші әйел, тоқал. 

【填方】tián∥fānɡ【ет.】 үйiндi iстеу; 

үйiндi. 

【填房】tián∥fɑnɡ【зат.】  тоқал. 

【填空】 tián∥ kònɡ【 ет.】  ① бос 

орынды алу; ②бос орынды толтыру 

【 填 料 】 tián ∥ liào 【 зат. 】  ①

толтырғыш; ② техникалық 

нақыштайтын материал; толтыратын 

зат; сальник; 3 )толтырғыш 

【 填 权 】 tián ∥ quán 【 ет. 】 

акциялардың бағалары жоғары 

көтерiлдi 

【填满】tián∥mǎn  ①толтыру,қыстыру; 

жығу 

②қанықтыру: 资本主义的欲望是填不

满的 капитализм тәбеттері қомағай 

【填塞】 tián∥ sè【 ет.】  ① жығу; 

қыстыру;  толтыру; бiтеу;  тығындау; 

тығындаманы өндiрiп алсын, қағу; ②

толтыру; 填 塞 饥 饿 ашаршылықтың 

сезiмiн басып тастау; ③ бiтеу. 

【填写】 tián∥ xiě【 ет.】  толтыру;  

тiзiмге кiргiзу. 

【填鸭】tián∥yā①【ет.】 тыққылау; 

толтыру.②【зат.】  жемдеудiң ерекше 

әдiс арқауы 

【填筑】tiánzhù【ет.】 толтыру, төгiндi. 

【 阗 （ 闐 ） tián 〈 书 〉 есiктерде 

топырлау; асыра толтыру,  аса толып 

кеткен;  

tiǎn 

 

【忝】tiǎn〈书〉①масқаралау, қорлау: 

否 德 忝 帝 位  рақымшылдықтың 

жоқтығынан император баласын 

масқаралау; 忝 厥 祖 ата бабаларын  

масқаралау; ② намысына тяды. өз 

туралы лайықтану; 忝私 жақындыққа 

лайық болу; ③ намысына тяды;  

қасиетсiздiк бойынша жүрексiздену; 

батылы бармау; бас тарту: 忝为【ес.】

表 қарсылық бiлдiрiп делегат болу; 

жасаужан бас тарту; 

【殄】tiǎn〈书〉①өлекселену,  тоқтату, 

таусылу: 不 殄 心 忧 шын көңiлiмен 

қамдары бiтпейдi; ②жою, құрту: 败国

【殄】民 мемлекеттi қиратып, халықты 

жою 【 殄 沌 】   tiǎndùn толық 

тәртiпсiздiк, хаос 

【 】（ ）tiǎn〈书〉勾取；探取. 

【淟】tiǎn〈书〉Кірді. 

【 觍 】（ 覥 ） tiǎn 〈 书 〉 арлану, 

ұялу：～颜 ұят. 

【觍颜】tiǎn∥yán〈书〉【ет.】ұят 

【腆】 tiǎn 〈书〉① iлгерi шығару, 

бақырайту, шығарып қою: 腆着个大肚

子  iш күштi шермең-шермең ету; ② 

молайту: 洗 腆   бекiнiстi тазартып 

тұлдау; ③ қымсынбау; 不 腆 于 酒 

iшiмпаздыққа салынбау;  
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① байы; бағалы; сенiмдi; ағыл-тегiл; 

үлкен: 郑虽无腆  … 而三世执其政柄 

Чжэндардың патшалығы  бай болмаса 

да.., бұл тектiң табандатқан үш 

ұрпақтары  мемлекеттiк билiк ұстайды; 

②мейiрбан; қолайлы: 辞无不腆  әрбiр 

сөз  қайрымды болуы керек. 

【舔】tiǎn【ет.】①жалау, жалату: 用舌

头舔碗/кесені тiлмен  жалау; 舔了一下

嘴唇 ернiн жалау; ②тiлмен дымдау; 舔

笔 қаламұшты тiлiмен дымдау 

【 舔 屁 股 】 tiǎn pìgu. к...н жалау, 

жағымпаздық, к...не кіру. 

【舔食】tiǎn shí. Жалап жеу, жалмаңдау.  

【 舔 洗 】 tiǎn xǐ. Тілімен тазалау; 

жалап-жұқтау: жалану. 

 

tiàn 

【掭】tiàn【ет.】①бiлте: 掭灯 бiлтенi 

сабақтау; ② малу: 掭笔 / қаламсапты 

малу(сияға); ③қызықтыру: 拿好话儿掭

他 оның жағымаз сөздерiн қызықтыру. 

 

tiāo 

【佻】tiāo жұқа. 

【佻】薄】 tiāo∥ bó〈书〉【 сын.】 

жеңiлтек, ұшқалақ 

【佻巧】 tiāo∥ qiǎo〈书〉【 сын.】 

амалшыл, айлалы, қу 

【佻 】tiāo∥tà〈书〉【сын.】轻薄：

心性～жуқа. 

【 挑 】 1tiāo 【 ет. 】 ① иiнағаштағы 

қатқақтарда кһтеру, иықтарда көтеру: 

挑 来 两 桶 水  суды екi шелектiң 

иiнағашында әкелу; ②  таңдау, алып 

қою; 把坏的苹果挑出来吧  нашар 

алмалар тартып алу, 挑好日子 бақытты 

күндi таңдау; ③ сайлау,  жылжыту, 

таңдау: 他们挑选我来做这件事  олар 

мені бұл жұмысқа сайлады; ④ 

шұқылау; шығару: 挑开莿来  шөгiрдi  

алып шығу; 5 )  табу, найсаптау: 挑毛病 

кемшiлiктерді  табу; 6 )  қыздырмалау,  

шақыру; арандату, азғыру: 挑 战 

соғысты арандату; 7 )  көтеру; 8 ) күту, 

қалжыңдау: 目挑 қылмыңдау; 9 ) жару, 

тесу, түрту 

①жүк：～心爱的买.②挑剔：～毛病. 

【挑】2tiāo ①【ет.】： ~-本心爱的书 

өзіне сүйікті кітабын алу. 

【挑刺儿】 tiāo∥ cìr【 ет.】  ①ойын 

таcтарынан тазарту, тазалау, (балықтың ) 

iшiн жару②мiн тағу 

【挑灯夜战】 tiǎodēngyèzhàn 

шамдардың жарығында түнде соғысу 

【 挑 定 】 tiǎo ∥ ding біреуді қалау, 

бірдемеңі қалау 

【挑肥拣瘦】 tiǎoféijiǎnshòu өзiне ең 

жақсысын алуға тырысу干工作不应～. 

【挑夫】 tiāo∥ fū【 зат.】  тасушы, 

қанарлар;  

【挑拣】 tiāo∥ jiǎn【 ет.】  ① таңдау, 

алып қою; ②диал. талғағыш, талғампаз: 

那人最难侍候 , 太拣拣了 бұл адамға 

жағуға өте қиын, ол өте талғампаз. 

【挑脚 】 tiāo ∥ jiǎo 【 ет. 】  жүкті 

тасу：～的. 

【挑拣】tiāo∥jian3 жүкті тасу 

【挑三拣四】tiāosānjiǎnsì  талғау. 

【挑食】 tiāo∥ shí【 ет.】  тамақта 

талғау болу 

【挑剔】tiāo·tī【ет.】 ①көркем бiлезiк; 

қатты ықпалдармен жазу; ②түсiндiру, 

қайталап айту; ③салмақтау, iлiп қою; 

④ тараптың жаманшылықтары табу, 

қате табу; мiн тағу; 我一说话他就挑剔

我  сөйлей бастасам, ол мін тағып 

жібереді; 5 ) талғампаз, талғаш:他对衣

服很挑剔  ол киiм қатынасында өте 

талғампаз 

【挑选】 tiāo∥ xuǎn【 ет.】  сайлау, 

таңдау; 随 便 挑 选  талабына қарай 

таңдау; 任你挑选  қалауы бойынша 

таңдау 

【挑眼】tiāo∥yǎn〈方〉【ет.】①мiн 

тағу; кемшiлiктердi iздеп табу; ②

буырқану, ашуланып отыру: 爱挑眼的

主顾 талғампаз сатып алушы 

【挑子】 tiāo∥ zi【 зат.】 (иiнағашта) 

жүк; бума 

【挑字眼儿】tiāozìyǎnrсөздерге талғау 

【挑嘴】tiāo∥zuǐ【ет.】挑食. 

【祧】 tiāo〈书〉①  арғы аталарға 

арналған храм; 宗祧 ата бабалар храмы; 

②арғы аталарға құрбандық шалу: 承祧

承祧  арғы аталарға құрбан шалуды 

құқық мұра ету 

 

tiáo 

【条】（條）tiáo ①(～儿)бұтақ, бұтақ 

тармағы; шыбық：枝～бұтақтар｜柳条

тармақ талдыс: 荆 条   шомырт 

бұтақтары.② (～儿 )【 зат.】：жолақ, 

лента;面～ кеспе｜布～儿  матаның 

жолағы.③(～儿)【зат.】рет, жүйе：有

条而不紊 бәрi өз қалпында болу.④хат, 

парақша ： 写 歌 条 хат жазу; 路 条 

жолдық парақ⑤бап, тармақ, параграф; 

бап бойынша, дәйектi түрде: 民法第九

条 是 这 麽 说 的 осылай азаматтық 

кодекстiң тоғызыншы бабында былай 

айтылған..条举 бап бойынша дәйектi 

түрде баяндау. ⑥【мөл.】 a) ұзын зат 

таңбалаушы зат есiмдер үшiн есептiк 

сөз, ұзақ құбылыстар және кейбiр 

малдар：一条细线 нәзiк сызық; 一条河 

бір өзен; 一条性命 бір өмір; 三条狗 үш 

ит.⑦(Tiáo)【зат.】 жөні 

【条案】tiáo’àn【зат.】 тар және ұзын 

үстел. 

【条播】tiáo∥bō рядовой посев 

【条播机】 tiáobōjī рядовая 

сеялка 

【条畅】 tiáo∥ chànɡ〈书〉【 сын.】 

түсiнiктi, айқын; тегiс; сезiмтал, еркiн. 

【 条 陈 】 tiáo ∥ chén ① 【 ет. 】 

тараптарға бөлу; ②【 зат.】 баяндама 

хаты 

【条顿】tiáo∥dùn Тевтондар 

【条顿人】tiáodùnrén Тевтондықтар 

【条顿族】tiáodùn zú тевтондық 

【条分缕析】tiáofènlǚxī мұқият талдау. 

【条幅】tiáo∥fú【зат.】свиток 

【条贯】tiáo∥ɡuàn〈书〉【зат.】 жүйе, 

реттік. 

【条规】tiáo∥ɡuī【зат.】  тәртіп, жүйе 

【条几】tiáo∥jī【зат.】 ұзын үстел. 

【条件】 tiáo∥ jiàn【 зат.】①шарт, 

шартты түрде：在这种条件之下才…  

тек осфы шартта ғана; ②  парaграф, 

мақала：.③ұсыныс; 先决条件 алдыңғы 

ұсыныстар; 接受条件 ұсынысты беру: 

物质上的条件 материалдық мүмкіндік 

【条件反射】 tiáojiànfǎnshè шартты 

рефлекс, жүре пайда болған рефлекс 

【条款】 tiáo∥ kuǎn【 зат.】  шарт, 

келісімнің бөлімдері, бап 

【条理】tiáo∥lǐ【зат.】 тәртіп, жүйе；

有条理 жүйелі; 无条理的学生 жүйесіз 

оқушы, 把 文 件 保 存 得 有 条 理 

қағаздарды тәртіпте ұстау. 

【条例】 tiáo∥ lì【 зат.】  ережелер, 

устав, регламент 

【 条 令 】 tiáo ∥ lìnɡ 【 зат. 】 

басшылықтық ережелері, устав. 

【条码】tiáo∥mǎ【зат.】 штрих коды. 

【条目】 tiáo ∥ mù 【 зат. 】  пункт, 

рубрика; параграф; тақырып; мақала. 

【条条框框】 tiáo·tiáokuànɡ·kuànɡкез 

келген шарттар мен шаблондар 

【条文】 tiáo∥wén【 зат.】  мақала, 

заңның бапы, заңның мәтіні: 党章的条

文 партияның уставы; 条约的条文 

келісімнің мәтіні 

【条纹】tiáo∥wén【зат.】 ала, ақ пен 

қара：柳条纹 ала сурет. 

【条【 сын.】码】 tiáoxínɡmǎ【 зат.】 

штрихтық немесе сызықтық коды. 

【条锈病】tiáo xiùbìng ржавчина 

【条约】 tiáo∥yuē【 зат.】   келісім, 

пакт. 条约前言 преамбула [келісімде] 

【 条 子 】 tiáo ∥ zi 【 зат. 】 ①  хат 

жіберу：递条子  хат беру.②расписка, 

хаттама, квитанция: 开个条子 расписка 

жазу.③ бұтақ. 

【苕】 tiáo 1)бот. астрагал китайский 

(Astragalus sinicus L.; ②  сыпырғыш 

жасауға арналған камыш 

【岧】 (岹 )tiáo[岧岧 ](tiáotiáo)〈书〉

【сын.】биік 

【迢】 tiáo[ 迢迢 ](tiáotiáo) 【 сын. 】 

алсытағы, алыста, шалғай ： 迢 远 

алыста, 千里～ит өлген жер. 

【调】1（調） tiáo①  бұзу, шалдығу, 
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өзгеріске ұшырау ： 失 ～ бұзылу; 

шалдығу｜风～雨顺  желден жауын 

шашын болып болған.②【ет.】：～味

тамаққа дәмқосарды  қосу｜～配｜把

鸡子儿再调一调  тағы да жұмыртқа 

араластыру. ③ ： ～ 停  конфликтті 

тоқтату｜～处 дау шешу. 

【调】 2（調） tiáo ①挑逗：～笑 

әзілдеу｜～戏 әйел адамға тиісу.②对调
орын ауыстыру 

【 调 拨 】 tiáo ∥ bō 【 ет. 】 

ауыстыру,орналастыру, анықтау: 资源的

转 用 和 调 拨  ресурстардың 

ауыстырылуы мен орналастыруы. 

【调处】tiáo∥chǔ【ет.】 үшінші тұлға, 

дәнекер：～纠纷 дауды дәнекерлікпен 

шештім; 由于您的调处我才能够免于很

不愉快的事  сіздің дәнекерлігіңізбен 

ғана осы мәселеден құтылдым. 

【调幅】tiáo∥fú【ет.】 модулировать 

ету; модуляция 

【调羹】tiáo∥ɡēnɡ【зат.】қасық. 

【调和】 tiáo ∥ hé ①【 ет. 】   ①
үйлестіру; гармониялық; қолайлы;  

үйлесiмдi; ② келiстiру, достастыру;  

татуласу; ымырау, жұмсау: 不 调 和 

достастырылмайтын; ③ ретке келтiру, 

тәртiпке келтiру; мақұлдау;  күйiне 

келтiру; ④ тұздық құю, 颜色的调和 

түстердің гармониясы; 音 调 和 谐 

үндескені жақсы 

【调和主义】 tiáohézhǔyì . 

жарастырушылық; келісушілік; 

көнгіштік; мәмілешілдік; 

ымырагершілік; ымыраластық; 

ымырашылдық 

【调护】 tiáo∥hù【 ет.】  ① (ауруға) 

күтім жасау; сақтау, қамқор болу; күту, 

қамқорлық ету 

②реттеу,  оңайлату; ③сақтану, өз көңiл 

күйiне қадағалау ： 精 心 ～  жан 

дүниесімен күтім жасау. 

【 调 级 】 tiáo ∥ jí 【 ет. 】  рецепт 

бойынша емдi әзiрлеу 

【调剂】 tiáo∥ jì【ет.】  ①бірдемеге 

ьбасшылық ету ： ～ 物 资  тауарды 

реттеу｜～生活 өмірді реттеу.② белгілі 

бір мөлшерде араластыру. 

【调价】 tiáo∥ jià【 ет.】  бағаларға 

басшылық жасау, бағаларды реттеу. 

【调教】tiáojiào【ет.】  ①  тәрбиелеу, 

ұстаздық ету：一点调教没有  мүлдем 

тәртіпсіз; 不服～  тәрбиелілік ұнамау.

②)：～劣马 атты қолға үйрету｜～鹦

鹉 тотықұсты үйрету. 

【调焦】 tiáo∥jiāo назар аудару, фокус 

орнату 

【调节】tiáo∥jié【ет.】 реттеу, дұрыс 

орналастыру: 调节市场价格 нарықтық 

бағалардың реттеуі; 音 畺 调 节 器 

дауысты реттеу; 自【 ет.】调节  өзін 

реттеушілік, 均衡调节  изостатикалық 

компенсация. 

【调节器】 tiáojiéqì регулятор, регистр: 

空气调节器 кондиционер 

【调解】 tiáo∥ jiě【 ет.】  бітістіру; 

көндіру; жұрт алдында  

жарастырушымен (дәнекермен) сөйлеу,; 

реттеу; рұқсат ету. 调解程序 бітістіру 

рәсімі：～人  дәнекер｜～纠纷  дауды 

шешу. 

【 调 经 】 tiáo ∥ jīnɡ 【 ет. 】 

тұрақтандырылған етеккір топтамасы, 

қалыпты етеккір циклы, 

【调侃】 tiáo∥ kǎn【 ет.】  әзілдеу, 

мазақтау. 

【调控】tiáo∥kònɡ【ет.】 реттеу мен 

бақылау 

【调理】tiáo∥lǐ【ет.】① ауруды қарау; 

күту мәпелеу; қамдестік; 4) диал. 

ақымақ етіп кет-, үшін мұрынды 

жүргіз-, ақылсызда қой-：病刚好，要

注意～  жақсы жазылып келе жатыр, 

күтімге көңіл бөлу керек . ② реттеу, 

жасау：～伙食 тамақты реттеу｜～牲

口  малдарды реттеу.③басқару, оқыту, 

уағыздау, жөн сілтеу.④〈方〉4) диал. 

ақымақ етіп кету 

【调料】tiáo∥liào【зат.】 дәмқосар. 

【调弄】tiáo∥nònɡ【ет.】 ① әзілдеу, 

мазақтау; ②ойнау, әзілдеу.③：～是非 

тіртіпке қою. 

【调配】tiáo∥pèi【ет.】 орналастыру, 

реттеу 

【调皮】tiáo∥pí【сын.】① .тентек②
Қулык істеу 

 

【调频】 tiáopín 【 ет.】①  жиілікті 

күйттеу,  

② техн. жиіліктің модуляциясы;  

【调情】 tiáo∥qínɡ【ет.】Ерлер мен 

әйелдердің азғыруы. 

【调三窝四】 tiáosānwōsì тұтандыру, 

алауыздыққа атыстыру, жанжалдастыру; 

өсек соғу 

【调色】tiáo∥sè түстерді араластыру 

【调色板】 tiáosèbǎn палитра 

【调色液】tiáosèyè  вираж 

【调摄】tiáo∥shè〈书〉【ет.】 күтім 

жасау, денсаулыққа қарау. 

【调试】tiáo∥shì【ет.】 үйлесімділік, 

ынтымақтастық; үйлестік. 

【 调 适 】 tiáo ∥ shì 【 ет. 】  техн. 

сынамды қанаушылық;  

【 调 速 】 tiáo ∥ sù 【 ет. 】 

жылдамдықтың реттеуі：这种车可以自

【 ет. 】 ～ бұл велосипедтің 

жылдамдығын реттеуге болады. 

【调速 器】 tiáosùqì жылдамдықтың 

реттеушісі 

【调唆】 tiáo ∥ suō 【 ет. 】  қозғау, 

атыстыру; тұтандыру; азғырушылық：

他俩不和，一定有人在～ екеуін біріне 

бірі атыстыру. 

【调停】 tiáo∥ tínɡ【 ет.】①  реттеу; 

көндіру; ымырау; ②  бітімшілік; 

жеңгелеттік; дәнекердің жұрт алдында 

сөйлеу: 居间调停 дәнекер ретінде  

【调停人】 tiáotíngrén дәнекер 

【调味】 tiáo∥wèi【 ет.】  тамаққа 

дәмқосарды қосу：～品 дәмқосар 

【调戏】 tiáo∥xì【ет.】  ерсі әзілдеу, 

(әйелдерге) асылу, қылымсыну, думан 

көтеру; 调 戏 女 性 әйел адммен  

қылымсыну 

【调笑】tiáo∥xiào【ет.】 әзілдермен 

алмасу; күлдіру 

【调协】 tiáo∥xié【сын.】  ①реттеу, 

көндіру; ②  пішінді орындау, 

үйлестіру ：消除 工作中 的 不调协 

жұмыста реттеусіздікті жою 

【调谐】tiáo∥xié①【сын.】 гармония, 

үйлесімділік ： 色 彩 ～ түстердің 

үйлесімділігі.②【ет.】 реттеу. 

【调谑】tiáo∥xuè【ет.】 әзілдеу 

【调养】tiáo∥yǎnɡ【ет.】 күтім жасау, 

денсаулыққа қарау ： 静 心 ～  жан 

дүниесін тыныштандыру｜病后要好

好～身体  ауырып қалғаннан кейін 

денсаулыққа күтім керек. 

【 调 匀 】 tiáo ∥ yún ① реттеу; ② 

үйлестіру біркелкі ету; шамаға 

сәйкестендіру; қолайлы; жұмсақ, 

жарасымды 

【调整】 tiáo∥zhěnɡ【ет.】 ①реттеу, 

күйттеу,  енгізу: 调整好 жақсы реттеу; 

调整螺钉 қондырғының бұрандасы; 纳

税调整  алымның түзетуі  ②  фото 

юстировка 

【调制】1tiáo∥zhì【ет.】 модуляция, 

модулировать ету 

【 调 制 】 2 tiáo ∥ zhì 【 ет. 】 

дайындау ： ～ 鸡 尾 酒  коктейль 

дайындау. 

【调制解调器】tiáozhì-jiětiáoqì модем, 

модулятор-демодулятор 

【调治】tiáo∥zhì【ет.】 емдену, күтім 

жасау, денсаулыққа қарау 

【调资】 tiáo∥zī【ет.】  төлемақыны 

реттеу 

【调嘴学舌】tiáozuǐxuéshé өсек соғу. 

【笤】 tiáo[笤帚 ](tiáo·zhou)【 зат.】 

сыпырғыш. 

【蓨】（蓚）TiáoТяо княздігі; щавель 

【 龆 】（ 齠 ） tiáo 〈 书 〉 тістерді 

ауыстыру：【龆齿 тістерді ауыстыру 龆

容 балалық көркемдік. 

【蜩】tiáo цикада. 

【髫】tiáo шаштың орақтары, орақтар 

【髫龄】 tiáo ∥ línɡ 〈书〉【 зат. 】 

балалық шақ. 

【髫年】 tiáo∥ nián〈书〉【 зат. 】  

балалық шақ. 
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tiǎo 

【挑】tiǎo ①【ет.】 көтеру, жоғарыға 

шығару：把帘子～起来 пердені көтеру.

②【ет.】 ：①иiнағаштағы қатқақтарда 

кһтеру, иықтарда көтеру: 挑来两桶水 

суды екi шелектiң иiнағашында әкелу; 

② таңдау, алып қою; 把坏的苹果挑出

来吧 нашар алмалар тартып алу, 挑好日

子  бақытты күндi таңдау; ③ сайлау,  

жылжыту, таңдау: 他们挑选我来做这件

事 олар мені бұл жұмысқа сайлады; ④ 

шұқылау; шығару: 挑开莿来  шөгiрдi  

алып шығу; 5 )  табу, найсаптау: 挑毛病 

кемшiлiктерді  табу; 6 )  қыздырмалау,  

шақыру; арандату, азғыру: 挑 战 

соғысты арандату; 7 )  көтеру; 8 ) күту, 

қалжыңдау: 目挑 қылмыңдау; 9 ) жару, 

тесу, түрту 

9 ) жүк; 10)  каллигр. тяо. 

【挑拨】 tiǎo ∥ bō 【 ет. 】  азғыру; 

атыстыу, атыстыр-; тұтату: 挑拨关系
қатынастарды тұтандыру;  

【 挑 拨 离 间 】   ыдыраушылыққа 

атыстыру;  

【 战 争 挑 拨 者 】  соғыстың 

тұтандырушысы; 挑拨打架  төбелеске 

атыстыру 

【 挑 拨 离 间 】   tiǎobōlíjiàn зақым 

келтіру, алауыздыққа апару 

【挑拨性】 tiǎobōxìng алауыздық 

【 挑 拨 者 】 tiǎobōzhe алауыздаушы, 

тұтандырушы 

【挑大梁】 tiǎodàliánɡ ① театрбасты 

рөлде (қойылымда) ойнау② белгілі бір 

нәрседе  маңызды рөл алу ③ өзіне 

барлық жауапкершілікті алу  

【挑灯】tiǎo∥dēnɡ【ет.】① жарықты 

көтеру.②：～夜战  түнгі шайқасты 

жарыққа шығару. 

【挑动】tiǎo∥dònɡ【ет.】①атыстыру, 

қозғау; қозғалысқа  келтіру：～是非 

шындық пен жалғанды атыстыру. 

【挑花】 tiǎo ∥ huā( ～儿 ) 【 ет. 】 

кестелеу 

【挑明】tiǎo∥mínɡ【ет.】 ашық және 

шын：挑明了说  ешнәрсені жасырмай 

айту. 

【挑弄】tiǎo∥nònɡ【ет.】①挑拨：～

是非.②挑逗戏弄. 

【挑唆】tiǎo∥suō【ет.】атыстыру. 

【挑头】tiǎo∥tóu (～儿)【ет.】 алда 

болу, басшылық ету, жетекші рөл ойнау 

【挑衅】tiǎoxìn【ет.】 дау туғызу：武

装～. 

【挑战】tiǎo∥zhàn【ет.】 ①төбелеске 

шақыру.②дауласу, дау туғызу：我们可

以 和 别 组 挑 战 біз сайысқа басқа 

топтарды шақыра аламыз. 

【 挑 战 书 】  tiǎozhànshū сайысқа 

қатысды шақыру 

【窕】tiǎo.  әлсіз, нәзік. 

 

tiào 

【眺】tiàoалысқа мұқият қарау：远～

алысқа қарау ｜登高～远 жоғарыға 

көтеріліп, алыс қарай аласың. 

【眺望】 tiào∥wànɡ【 ет.】  алысқа 

мұқият қарау： 

【 眺 望 台 】  tiàowàngtái қарауға 

арналған  

【 眺 望 地 】  tiàowàngdì қарауға 

арналған пункт 

【粜】（糶） tiào【 ет.】  жем сату, 

сату: ～米 күріш сату. 

【跳】tiào【ет.】①секіру, шабу：～高 

жоғарыға секіру ｜ ～ 远  ұзындыққа 

секіру. ② дірілдеу; жыбырлау; 

тартқылау тарту: 眼 睛 跳  көздері 

дірілдеп жатыр.③：  тарсылдату 心～

жүрегі дүрілдеп жатыр. ④ қашу, 

қашқынға айналу. 

【跳班】 tiào∥ bān【 ет.】  класстан 

атып шығу. 

【跳板】tiào∥bǎn【зат.】①трамплин.

②сходни. 

【跳槽】 tiào∥ cáo【 ет.】①  басқа 

жерге орын ауыстыру.②  мамандықты 

ауыстыру：有的科研人员～经商去了. 

Кейбір зерттеушілер жұмысқа ауысып, 

бизнеске кеткен 

【跳出】 tiào∥chu секіріп кету 

【跳动】 tiào∥dònɡ【ет.】  ①жұмыс 

iстеу; қозғалу, қимылдау; ② соғысу; 

соғу; тамыр соғу; ③  техникалық 

соғулар. 

【跳房子】tiàofánɡ·zi класстарға ойнау. 

【跳高】 tiào∥ ɡāo (～儿 )【 ет.】 

жоғарыға секіру. 

【跳高架】 tiàogāojià  

жоғарыға секіруге арналған қатарлар 

【跳行】tiào∥hánɡ【ет.】①Бас әріп.

②  Жолдан өту. ③  мамандықты 

ауыстыру. 

【跳级】 tiào ∥ jí 【 ет. 】 сыныптан 

секіру. 

【跳间】 tiàojiān【 ет.】  класстарға 

ойнау. 

【跳脚】 tiào∥ jiǎo (～儿 )【 ет.】 

аяқтармен таптау. 

【跳井】tiào∥jǐng   құдыққа секіру 

【跳梁】tiào∥liánɡ【ет.】 секіру;анда 

бір, мында бір.  

【跳踉】tiào∥liánɡ同“ секіру”. 

【跳马】 tiào ∥ mǎ【 зат. 】① аттан 

секіру.②гимнастикалық ат. 

【 跳 棋 】 tiàoqí 【 зат. 】  қытай 

шашкалары 

【跳伞】tiào∥sǎn【ет.】 парашютпен 

скіру. 

【跳伞塔】tiào∥sǎntǎ【зат.】 парашют 

мұнарасы 

【跳伞术】 tiàosǎnshù 

парашютизм 

【 跳 神 】 tiào ∥ shén 【 ет. 】 ① 

шамандардың билеуі; шаман 

【跳绳】tiào∥shénɡ ①【ет.】 секіру.

②【зат.】 секіргішпен секіру. 

【跳水】tiào∥shuǐ【ет.】 суға секіру 

【跳水池】 tiàoshuǐchí【 зат.】  суға 

секіруге арналған бассейн. 

【跳台】tiào∥tái【зат.】 мұнара. 

【跳台滑雪】 tiàotáihuáxuě шаңғымен 

трамплиннен секіру. 

【跳舞】tiào∥wǔ【ет.】①билеу.②би. 

【 跳 箱 】 tiào ∥ xiānɡ 【 зат. 】 ①

гимнастикалық жәшік.② плинт 

【跳鞋】 tiào∥ xié【 зат.】  секіруге 

арналған тәпішке 

【跳远】 tiào∥ yuǎn (～儿 )【 ет.】  

ұзындыққа секіру 

【 跳 月 】 tiào ∥ yuè 【 зат. 】  ай 

астындағы хоровод 

【跳跃】tiào∥yuè【ет.】 секіру, ～运

动/ секіру  спорты. 

【跳越】tiào∥yuè【ет.】секіріп өту. 

【跳蚤】tiào∥zɑo【зат.】бүрге 

【跳蚤市场】 tiào·zɑoshìchǎnɡ жайма 

базар; қан базар; құмбыл базар. 

【跳闸】 tiào∥ zhá【 ет.】  жабылып-

ашылу,  өшіліп-қосылу. 

 

tiē 

【帖】tiē ①мойынсұну; тыңдау; тіл алу: 

服～тілін алу.②тиісті, дұрыс, орынды, 

лайықты, ： 妥 ～ лайықты. ③ (Tiē)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

    【怗】 tiē 〈书〉 тыныш, көнгіш, 

байсалды. 

【 贴 】 -1 （ 貼 ） tiē ① 【 ет. 】 

жабыстыру：贴布告  хабарландыруды 

жабыстыру; 布 告 贴 在 墙 上 

хабарландыру қабырғаға 

жабыстырылды. ② 【 ет. 】 қысу, 

басу：～身 денемен қысу｜～着墙走 

қабырғаға ұстатып бару; 贴膏药 сүртпе 

майды жағу. ③【 ет. 】贴补：贴钱 

ақшалай көмек беру; 哥哥每月～他零

用钱  Ай сайын ағам ақшалай ұсақ 

көмек беріп отыр. ④  ： 房 ～  үй 

ақшасы.⑤【 мөл.】  一贴膏药  бір 

пластырь. 

【贴】-2（貼）tiē кепірге беру. 

【贴边】 -1tiē∥biān (～儿 )【сын.】    

торландырғызу; торландырту; 

【贴边】-2 tiē∥biān【зат.】 жапсырма, 

қию, кант; 钩贴边 

【贴补】 tiē∥ bǔ【 ет.】① ақшалай 

көмектесу.② қосымша төлем ақы： 

【贴画】 tiē∥huà【зат.】①  қабырға 

суреттері ： 招 贴 画  плакат; сіріңке 

қорапшасындағы суреттер. 

【贴换】 tiē∥ huàn【 ет.】  алмасу, 

айырбастау. 

【 贴 己 】 tiē ∥ jǐ 【 сын. 】 ①

сенімді,жақын；～话 сенімді әңгіме｜



714 

 

她对大娘表现出十分～的样子 Ол 

өзінің сенімін тәтеге көрсеткен. ②

〈方〉：～钱 сенім ақшалары 

【贴金】 tiē ∥ jīn 【 ет. 】  қырлану, 

алтындандыру：别往自己脸上～! өзін 

өзі қыралана айта берме 

【贴近】tiē∥jìn ①【ет.】 ①тұтастыру; 

өзара жанасу;  жақындасу; іргелесу; ② 

сырласу, ③ табыстыру, басу; қысу

【сын.】：找～的人说说心里话. 

【贴谱】tiē∥pǔ(～儿)〈口〉【сын.】

лайықты, сенімді: 你说这话不贴谱 

сіздің айтуыңызша бқл сенімді емес 

【贴切】 tiē∥qiè【сын.】  көкейкесті; 

дұрыс, тиісті, лайықты：比喻要用得～ 

мысалдары лайық болуы тиіс.我认为您

的 意 见 不 大 适 当  меніңше сіздің 

ескертуіңіз лайықты емес 

【贴身】 tiē∥ shēn 【 сын. 】① ( ～

儿 )денеге сай.②很贴身  денеге өте 

лайықты. ③贴身衣  денеге лайықты 

киімі. 

【贴水】tiē∥shuǐ ①【ет.】 қосымша 

ақша төлеу; 【 зат.】 есеп: 贴水银行 

есеп банкі, 贴水定率 есеп  проценттері. 

【贴题】 tiē∥ tí【 сын.】  тақырыпқа 

лайықты сөйлеу. 

【贴息】 tiē∥ xī①【 ет.】  вексельді 

есептеу.②【зат.】 қосымша пайыз: 贴

息贷款 льготалық несие. 

【贴现】tiē∥xiàn【ет.】 вексель есебі 

【贴心】 tiē∥ xīn【 сын.】  жақын, 

жанды, жүрекке жақын қабылдау：～

话 дара сөздер｜～的朋友 жан досы; 他

宽贴了心了 бұл оның жүрегіне тиді. 

【萜】tiē【зат.】ментан, терпан 

 

tiě 

【帖】 tiě①  шақыру билеті：请～

шақыру билеті; 你送给他个帖[儿] оған 

шақыруды жіберу.②куәлік：帖费(税) 

патенттер.③(～儿)：字～儿(便条) хат.

④〈方〉【мөл.】 ：一～药 бір ретке 

арналған дәрі. 

【帖子】tiě∥zi【зат.】 хат, хаттама. 

【铁】（鐵、銕）tiě①【зат.】 Темір.②

темірден жасалған, темір：手无寸～

қарусыз адам.③【сын.】 ：～拳 темір 

кулак ｜ ～ 汉 子 ｜ ～ 饭 碗 сенімді 

жұмыс ｜ 他 俩 关 系 很 ～  олардың 

байланыссы мықты.④：～蹄  темір 

таға.⑤【 сын.】～定  нақты шешім 

қабылдау｜～的事实 нақты шара｜.⑥

【ет.】 қатаю, қатал болу：铁了心了 

қатаю. ⑦ (Tiě) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【铁案】tiě’àn【зат.】 кінә, абсолютті 

нақты：～如山 талассыз үкім 

【铁案如山】 tiě’ànrúshān талассыз 

үкім 

【铁板钉】tiěbǎn жапырақ темірлері 

【 铁 板 钉 钉 】 tiěbǎndìnɡdīnɡ 

анықталған, шешілген. 

【铁板一块】tiěbǎnyīkuài біртұтас：他

们不是～，内部有矛盾，有分歧 олар 

біртұтас емес, ішінде өзінің 

қайшылықтары да бар. 

【铁笔】tiě∥bǐ【зат.】①  гравера.② 

темір қыл қаламы. 

【铁壁铜墙】tiěbìtónɡqiánɡ 

【铁饼】tiě∥bǐnɡ【зат.】①спорттық 

диск.②дөңгелек; 掷铁饼 диск лақтыру. 

【铁蚕豆】tiěcándòu【зат.】 

【 铁 杵 磨 成 针】 tiěchǔmóchénɡzhēn 

Еңбек етсең еріңбей, тояды қарның 

тілінбей 

【铁窗】tiě∥chuānɡ【зат.】 түрме：～

生活 түрмеде тіршілік ету. 

【铁搭】 tiě∥dā〈方〉【зат.】  темір 

тырна.也作铁 . 

【铁 】tiě∥dā同“темір тырна”. 

【铁打】 tiě∥ dǎ【 сын.】  темірден 

жасалынған：～江山 өзен мен таулар 

темірден жасалғандай. 

【铁道】tiě∥dào【зат.】 темір жол. 

【铁道兵】tiědàobing теміржол бөлімі 

【 铁 道 部 】 tiědàobu  теміржол 

министрлігі 

【铁定】 tiě∥dìnɡ【 ет.】   қалыпты 

шешім қабылдау 

【铁饭碗】tiěfànwǎn【зат.】темір астау, 

тұрақты штат, тұрақты жұмыс, сенімді 

жұмыс. 

【铁矾土】 tiěfántǔ.  боксит;. 

【铁杆】 tiě∥ɡǎn (～儿 )【 сын.】①

аншпуг, вага; штанга ： ② қозғауға 

болмайтын адам. ③ тұрақты адам, жер 

қозғалса қыңқ демес.  

【铁工】 tiě∥ɡōnɡ【 зат.】①ұста.②
темiр бойынша жұмыс iстеу. 

【铁公鸡】 tiěɡōnɡjī 【 зат.】 бақыл, 

өзімшіл 

【 铁 观 音 】 tiěɡuānyīn 【 зат. 】 «Те 

Гуаньинь» Улун шайы. 

【铁轨】tiě∥ɡuǐ【зат.】 рельстер. 

【铁汉】 tiě∥ hàn【 зат.】   шымыр, 

мықты, күшті, жігерлі.  

【铁合金】 tiěhéjīn【 зат.】  темірдің 

құйындысы 

【铁画】 tiě∥ huà【 зат.】  құйылған 

сурет. 

【铁灰】tiě∥huī【сын.】Қара сұр түсі 

【铁活】tiě∥huó  темір детальдары 

【铁环】tiě∥huán шеңбер, обруч 

【铁蒺藜】tiějí·li【зат.】 қадалғыштың 

сымы. 

【铁甲】tiě∥jiǎ【зат.】①тасбақаның 

сауыты.②батырлардың сауыты. 

【 铁 甲 车 】 tiějiǎchē 【 зат. 】
сауыттандырылған мәшина.  

【 铁 甲 舰 】 tiějiǎjiàn 【 зат. 】 装 甲

舰.Брондалған кеме 

【铁匠】 tiě∥jiang  ұста 

【铁匠】 tiě ∥ jiɑnɡ 【 зат. 】  ұста, 

темірші. 

【铁脚板】tiějiǎobǎn (～儿)【зат.】Көп 

жаяу жүртін адам 

【铁军】tiě∥jūn【зат.】 темір әскер. 

【铁炼】tiě∥liàn темір  сымы 

【铁路】tiě∥lù【зат.】 темір жол; 铁

路支线 темір жол бұтақтары 

【铁律】tiě∥lǜ【зат.】 «темір заң». 

【铁马】1tiě∥mǎ〈书〉【 зат.】атты 

әскер. 

【铁马】 2tiě ∥ mǎ 【 зат. 】  терезе 

астындағы пластинкалар. 

【铁面无私】 tiěmiànwúsīӘділ және 

қатал, мейірімсіз 

【铁皮】tiě∥pí【зат.】【铁骑】tiě∥qí

〈书〉【зат.】 атты әскер. 

【铁器时【 ес.】】 tiěqìshídài， Темір 

дәуірі. 

【铁锹】tiě∥qiāo【зат.】 темір күрек 

【铁青】 tiě∥ qīnɡ【 сын. 】  темір 

секілді қап қара. 

【铁拳】 tiě ∥ quán 【 зат. 】  темір 

жұдырық. 

【 铁 人 三 项 】 tiěrénsānxiànɡ 

спрот:триатлон体育运【ет.】项目之一. 

【铁纱】tiě∥shā【зат.】 темір перде 

【铁砂】 tiě ∥ shā 【 зат. 】① темір 

рудасы бар құм.②темір 

【 铁 杉 】 tiě ∥ shān 【 зат. 】  бот. 

қытайлық тсуга  (Tsuga chinensis Pritz.) 

【铁石心肠】tiěshíxīnchánɡ тас жүрек. 

【铁树】tiě∥shù【зат.】 темір ағашы. 

【 铁 树 开 花 】 tiěshùkāihuā жүзеге 

аспайтын іс. 

【铁水】tiě∥shuǐ【зат.】 сұйық қазан. 

【铁丝】tiě∥sī【зат.】 темір сым. 

【铁丝网】tiěsīwǎnɡ【зат.】① сымның 

қоршауы.② темір торы 

【铁算盘】tiěsuàn·pán【зат.】  қаржы 

данышпаны. 

【 铁 索 】 tiě ∥ suǒ 【 зат. 】  темір 

арқаны：～桥 арқан көпірі. 

【铁索桥】tiěsuǒqiáo【зат.】 арқаннан 

жасалған көпір. 

【铁塔】tiě∥tǎ【зат.】 темір ығы 

【铁蹄】tiě∥tí【зат.】 темір тағасы. 

【 铁 腕 】 tiě ∥ wàn 【 зат. 】 қатты 

қол：～人物 қатты қолды адам. 

【铁锨】tiě∥xiān【зат.】 күрек 

【铁心】tiě∥xīn【ет.】 мейірімсіз 铁

了心 шешім қабылдау 

【铁芯】tiě∥xīn【зат.】 темір қылы. 

【铁锈】tiě∥xiù【зат.】 дат 

【铁血】 tiě∥xuè【сын.】  темір мен 

қанмен 

【 铁 艺 】 tiě ∥ yì 【 зат. 】 Темір 

әшекейленген, соғылған, құйылған 

декорациялар 
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【铁则】tiě∥zé【зат.】 қатал заң：落

后就要挨打，这是一个～  қатты соғу 

кейін қатал заң болып табылады. 

【铁证】tiězhènɡ【зат.】 дәлелденген 

айғақ, нақты айғақ：～如山 таудай 

айғақ 

tiè 

【帖】tiè【зат.】 жазу：碑～ ескеркіш 

жазуы｜习字～каллиграфияны жазу. 

【餮】tiè〈书〉қомағай. 

 

tīnɡ 

【厅】（廳、厛）tīnɡ【зат.】①бөлме, 

ғимарат ： 大 ～ қонақтарға арналған 

бөлме ｜门～ кіреберіс ｜客～ қонақ 

бөлмесі｜餐～мейрамхана.②中：办

公 ～ кеңсе. ③ ： 教 育 ～ тәрбие 

басқармасы｜财政～қаржы басқармасы. 

【厅房】tīnɡ∥fánɡ〈方〉【зат.】 ресми 

басқармасы. 

【 厅 堂 】 tīnɡ ∥ tánɡ 【 зат. 】 

конференция залы. 

【汀】tīnɡ〈书〉①айдын; ②  барқын;  

аралшық：绿～жасыл айдын 

【汀线】tīnɡ∥xiàn【зат.】 жағалаудың 

жиектері 

【听】 -1（聽、聼） tīnɡ ①【 ет.】

тындау：～音乐 өлең тындау, 听他说的

话 оның айтқанын тындау; 听经 лекция 

тындау. ② 【 ет. 】  тілін алу, 

мойынсұну ： 三 谏 而 不 听  үш рет 

қателікті көрсетсе де, тілін алған жоқ; 

他不～ол тындамайды.③【ет.】：～任

сенім білдіру ｜ ～ 便  сізге қалай 

қолайлы болса.④：～政｜～讼. 

【听】-2（聽、聼）tīnɡ【зат.】：～装 

банкаларда қапталған｜一～香烟 иісті 

білу｜三～咖啡 үш кесе кофе.[英 tin] 

【听便】 tīnɡ ∥ biàn 【 ет. 】  сіздің 

қалауыңызша ：你参加不参加这个

会，～  сіз қатысасыз ба жоқ па осы 

жиналысқа өзініңіз шешіңіз. 

【听差】tīnɡ∥chāi①【ет.】 көмектесу.

②【зат.】 құл 

【听从】 tīnɡ∥cónɡ【ет.】  тілін алу, 

мойынсұну ： ～ 指 挥  үкімге 

мойынсұну｜～劝告 кеңесті тыңдау. 

【 听 而 不 闻 】 tīnɡérbùwén естіп 

тындамау, бір құлақтан кіріп, екіншіден 

өту. 

【 听 骨 】 tīnɡ ∥ ɡǔ 【 зат. 】  есту 

сүйектері. 

【听喝】 tīnɡ∥hē(～儿)〈口〉【ет.】 

әмірге бағыну. 

【 听 候 】 tīnɡ ∥ hòu 【 ет. 】  үкім 

күту：～调遣 орын ауыстыруды күту. 

【听话】tīnɡ∥huà①【ет.】 тілін алу, 

мойынсұну：不再听话 тілін алмау; 孩

子 不 听 话  балалар тілін алмай, 

тындамай жатыр; 要 ... 听 话 

мойынсұнуды куту.②【сын.】 хат күту, 

хабарламаны күту； .③ (～儿 )【ет.】 

жауапты күту; 听 贼 话 儿  қасақана 

тыңдау. 

【听会】 tīnɡ∥ huì【 ет.】  кездесуді 

күту, жиналысты күту：今天来～的人

很多 бүгін жиналысқа келген адамдар 

көп . 

【听见】tīnɡ∥·jiàn【ет.】 тындау：听

得见  естіп алу мүмкіндігі｜听不见 

естіп алмау. 

【听讲】 tīnɡ∥ jiǎnɡ【 ет.】  лекция 

тындау：听讲演 лекцияға бару; 热心的

听讲演 тынбастай лекция тындау 

【 听 觉 】 tīnɡ ∥ jué 【 зат. 】  есту 

қабілеті：音乐听觉 музыкалық қабілет. 

【听课】tīnɡ∥kè【ет.】  лекцияларға 

бару听一堂课 лекцияларға бару 

【 听 力 】 tīnɡ ∥ lì 【 зат. 】   есту 

қабілеттілігі. 

【听命】 tīnɡ∥mìnɡ【 ет.】  үкімге 

мойынсұну ： 俯 首 ～  кедергісіз 

мойынсұну ｜ ～ 于 人  біреуге 

мойынсұну. 

【 听 啤 】 tīnɡ ∥ pí 【 зат. 】
консервіленген пиво 

【听凭】tīnɡ∥pínɡ【ет.】 әрекеттерге 

ерік беру：去也罢，不去也罢，～你自

己做主 сен барасың ба мен бе, сен өзін 

шеш. 

【听其自然】 tīnɡqízìránіс әрекеттерге 

кедергі келтірмеу 

【 听 取 】 tīnɡqǔ 【 ет. 】  мұқият 

тындау：听取群衆意见  көпшіліктің 

көзқарасын тындау. 

【听任】 tīnɡ∥ rèn【 ет.】 әрекеттерге 

ерік беру 

【听审】 tīnɡ∥ shěn【 ет.】  тындау, 

мойынсұну (сот). 

【听事】 tīnɡ∥ shì〈书〉①【 ет.】 

істерді шешу.②【зат.】басқарма. 

【听说】tīnɡ∥shuō ①【ет.】 естуімше, 

естігенше ： 我 ～ 他 到 上 海 去 了 

Естуімше ол Шанхайға барған.②〈方〉

【сын.】айтылғанын есіне алу. 

【听讼】 tīnɡ∥sònɡ〈书〉【ет.】  сот 

істерін шешу：～断狱 сот істерін шешу. 

【听天由命】 tīnɡtiānyóumìnɡтағдырға 

араласпау 

【听筒】 tīnɡ∥ tǒnɡ【 зат.】  ① есту 

құралы, телефон.②стетоскоп 

【听厌】tīng∥yàn естуден шаршадым 

【听闻】tīnɡwén〈书〉【зат.】 өсек：

骇人～сенсациялық жаңалықтар 

【听小骨】 tīnɡxiǎoɡǔ 【 зат. 】 есту 

сүйектері 

【听写】tīnɡ∥xiě【ет.】диктант жазу 

【听信】 -1tīnɡ∥ xìn(～儿 )【 ет.】 

жаңалықтарды күту：今天晚上开会就

决定这件事儿，你～吧 бүгін кеште бір 

шара жайында шешім қабылдадық, сен 

естідің бе?. 

【听信】 -2tīnɡ∥xìn【ет.】  сөздеріне 

сенім білдіру. 

【 听 阈 】 tīnɡ ∥ yù 【 зат. 】  есту 

табалдырығы, есту диапозоны. 

【听障】 tīnɡ∥zhànɡ【зат.】Дүлесті, 

дүлдікті немесе есту қабілетінің 

бұзылуын есту. 

【听诊】 tīnɡ∥ zhěn【 ет.】  тындау, 

естіп тындау: стетоскопия, 

аускультация 

【听诊器】tīnɡzhěnqì【зат.】стетоскоп 

头听诊器 цефалоскоп 

【听证】tīnɡ∥zhènɡ【ет.】①тындау.

②сотта жауапқа алу.③істің қаралуы. 

【听政】tīnɡ∥zhènɡ【ет.】 мемлекетті 

басқару ： 垂 帘 ～ жесір ханшаның 

мемлекетті басқаруы. 

【听之任之】tīnɡzhīrènzhī бір нәрсеге 

көзін жабу 

【听众】tīnɡ∥zhònɡ【зат.】 аудитория, 

көрермендер, тындаушылар 

【 听 装 】 tīnɡ ∥ zhuānɡ 【 сын. 】 

банкаларың ішіне салу ： ～ 奶 粉 

банкадағы құрғақ сүт. 

【听子】tīnɡ∥zi【зат.】 темір банка2. 

【烃】（烴）tīnɡ【зат.】 көмірсутек. 

【烃基】tīnɡ∥jī【зат.】   алкил 

【桯】 tīnɡ① (～儿 )【 зат.】  төсек 

жанындағы үстел.②сап. 

【鞓】tīnɡ〈书〉 тері белбеуі, белбеу. 

 

tínɡ 

【 廷 】 tínɡ ①  шенеунік ： 宫 ～ 

императорлық сарай.② (Tínɡ)【 зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【莛】tínɡ(～儿)【зат.】 өркен, дің:以

莛 撞 钟 өркенмен қоңырауға шалу 

(пайдасыз іс); ② өзек 

【亭】 1tínɡ ①  бөлме, павильон. ②

саябан：邮～пошта киоскі｜书～кітап 

саябаны. ③ (Tínɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【亭】2tínɡ〈书〉тоқтату, орналастыру: 

亭水 суды тоқтату. 

【亭亭】 tínɡ∥tínɡ〈书〉①【сын.】 

жұрт алдына шығу.②сағыну. 

【 亭 亭 玉 立 】 tínɡtínɡyùlì нәзік 

тұрпатты. 

【亭午】 tínɡ∥wǔ〈书〉【 зат.】  түс 

кезінде . 

【亭匀】 tínɡ ∥ yún 同  теңдестіру, 

гармонияда болу. 

【亭子】tínɡ∥zi【зат.】 саябан 

【亭子间】 tínɡ·zijiān〈方〉【 зат.】 

каморка 

【庭】 tínɡ ① ішкі аула：后庭  артқы 

аула.②刑庭 қылмыстық сот, 退了庭了 

басқармадан кету.③指法庭：民～｜

刑～｜开～.④(Tínɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【庭除】tínɡ∥chú〈书〉【зат.】 бөлме 

алдындағы аула 
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【庭审】tínɡ∥shěn【ет.】 сотта істің 

қаралуы 

【 庭 园 】 tínɡ ∥ yuán 【 зат. 】  үй 

жанындағы бау бақша 

【庭院】tínɡ∥yuàn【зат.】 аула 

【停】1tínɡ ①【ет.】 тоқтау：雨～了 

жаңбыр тоқтады.②【ет.】  淹停 қысқа 

мерзімге тоқтатып, түн ортасында 

шығу ③ 【 ет. 】 把 汽 车 停 在 北 边 

машинаны солтүстік жақта тоқтату. 

【停】2tínɡ(～儿)〈口〉【мөл.】  加了

一停薪 төлемақыны он пайызға көтеру. 

【停摆】tínɡ∥bǎi【ет.】 тоқтатылу 

【停办】 tínɡbàn 【 ет. 】  жұмысты 

бастау, істі тоқтату 

【停泊】tínɡ∥bó【ет.】 якорьде тұру, 

тоқталу: 内停泊场 ішкі рейд 

【停车】tínɡ∥chē【ет.】①мәшинаны 

тоқтату：汽车亭放在停车场  тұраққа 

машинаны қою ～此处禁  止停车 ! 

машина тоқтауға жол берілмейді 

【停当】tínɡ∥dɑnɡ【сын.】 лайықты 

түрде, аяққа жеткізу：今夜书写停当 

бүгін түнде көшіруді тоқтатамын 一切

准备～. 

【 停 顿 】 tínɡ ∥ dùn 【 ет. 】 ① 

тоқтату：～状态 стагнация.②：他～了

一下，又继续往下说 ол үзіліс жасап, 

қайтадан айтыды жалғастырды. 

【停放】 tínɡ∥ fànɡ【 ет.】  тұрғызу, 

қалдыру, қалып тастау：汽车亭放在停

车场  машинаны автотұрақта қойғызу; 

一辆自行车～在门前  екі веловипед 

кіреберісте тұр; 停 放 时 间  сақтау 

мерзімі. 

【停工】 tínɡ∥ɡōnɡ【ет.】  жұмысты 

тоқтату; қнеркәсіптің жабылуы; 

тұрақ：～待料 шикізаттың болмауынан 

тұрақ  болып отыр｜没停过一天工 бір 

күні жұмыс істеген жоқ. 

【停航】 tínɡ∥ hánɡ【 ет.】  рейстің 

көшірілуі; кетуді шегу:  班机因气候恶

劣 ～  рейстің көшірілуі климаттың 

нашарлануына байланысты болып тұр. 

【停火】 tínɡ ∥ huǒ 【 ет. 】  әскери 

әрекеттерді тоқтату; от тоқтату：停火

谈判  әскери әрекеттерді тоқтатуына 

байланысты келіссөз жүргізу. 

【停机场】tínjichang  самолет тұрағы 

【 停 经 】 tínɡ ∥ jīng етеккірдің 

тоқтатылуы 

【停机】tínɡ∥jī【ет.】  ①жұмыстың 

аяқталуы：该影片现已～，进入后期制

作  кинофильмнің түсүрілуі аяқталып 

қалған сияқты, қндіруден өтіп жатыр.②

ұшақтың ұшуын тоқтату ： ～ 坪 / 

ұшақтың қону алаңы. 

【停刊】tínɡ∥kān【ет.】 шығарылуын 

тоқтату 暂 时 停 刊    шығарылуын 

тоқтату. 

【停靠】tínɡ∥kào【ет.】перрон.  

【停课】 tínɡ∥kè【 ет.】   сабақтың 

тоқтатылуы 

【停灵】tínɡ∥línɡ【ет.】өлікті жерлеу 

алдында қоя тұратын сәт немеме орын.   

【停留】tínɡ∥liú【ет.】 тоқталу. 

【停炉】tínɡ∥lú пештің тоқтатылуы 

【停食】 tínɡ∥shí【ет.】  асқазанның 

қорытылуынан ауру. 

【 停 手 】 tínɡ ∥ shǒu қолын тарту, 

тоқтату. 

【停妥】 tínɡ ∥ tuǒ 【 сын. 】  бәрі 

дұрыс：收拾～ бәрі дайын｜商议～
келісімді. 

【停息】 tínɡ∥xī【ет.】  тоқтатылуы, 

демалысқа тоқтатылуы：不停息 [的 ] 

тоқтатылмаған. 

【 停 歇 】 tínɡ ∥ xiē 【 ет. 】 ① 

тоқтатылу：雨渐渐停歇下来了 жаңбыр 

тоқтатылуы ②  демалыс алу：我们停

歇一点钟  бір сағаттай демалайық.③
тоқтату 

【停学】tínɡ∥xué【ет.】(学生)因故停

止上学. 

【停业】 tínɡ ∥ yè 【 ет. 】① оқуды 

тоқтату: ～两天   екі күн оқымау.②
оқудан уақытша шығару. 

【停匀】 tínɡ∥ yún〈书〉【 сын.】
теңгеру; тепе-теңдiкте ұстау; бiр 

қалыпты ұстау 

【停战】 tínɡ∥zhàn【ет.】  шайқасты 

тоқтату：～协定 татуласу келіссөзі. 

【停诊】tínɡ∥zhěn【ет.】停止门诊：
Амбулаторлықты тоқтату. 

【停职】 tínɡ∥ zhí【 ет.】 қызметінен 

босату. 

【停止】 tínɡ∥ zhǐ【 ет.】  жұмысын 

тоқтау, құқықтан айыру：停止标志 

STOP белгісі｜工作停止  жұмысын 

бітірді, жұмысы тоқтатылды｜停止公

权 азаматтық құқықтан айыру; 停止试

验 сынды тоқтату 

【 停 滞 】 tínɡ ∥ zhì 【 ет. 】 

тоқтатылу ： ～ 不 前  жұмысы 

тоқтатылды｜生产～ өндірісте тоқталу. 

【 葶 】 tínɡ[ 葶 苈 ](tínɡlì) 【 зат. 】   

бағдарша, 花葶 гүл бағдаршасы 

【蜓】tínɡШегіртке 

【渟】 tínɡ〈书〉 қайнар: 水渟  су 

тұрақты болып тұр. 

【 婷 】 Tínɡ 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【婷婷】tínɡ∥tínɡ〈书〉【сын.】 әсем; 

кербез, пішінді, нәзік 

【 霆 】 tínɡ ： найзағайдың дүрсілі, 

қатты соққы雷～на йзағай 

ұрды ; 霆震 қатты дүрсілдеді.  

 

tǐnɡ 

【町】 tǐnɡ〈书〉①меже; ②  егістік 

жер, егістіктер 

【侹】 tǐnɡ〈书〉даңғыл- және ұзын; 

тегіс, тік. 

【挺】1tǐnɡ ①ұзарту, тік ұстау：死屍

已经挺 денесі үсіп қалды; 猿得木而挺 

ағашқа сүйеніп, маймыл тік түрды. 

笔～｜～立｜～然屹立(坚强地直立着).

②【 ет.】  көпшіліктің арасынан озу, 

озық болу：高明秀挺 ұзын мен әйгілі: 

英挺 тамаша, керемет: ～胸｜～着脖子.

③【 ет.】  тік тұру,：挺上一个柱子 

баған тұрғызу, 挺上旗子 ту көтеру; 他

有病还硬～着上班.④туу, құлап түсу：

荔 挺 出  летчи бұршақтары шыға 

бастады 英～｜～拔 .⑤〈口〉【үс.】 

аса, тым, өте：挺和气 аса мейірбан, 挺

爱学习 оқуды аса жақсы көреді 

【挺】2tǐnɡ【мөл.】   әскери қаруға 

арналған мөлшер сөз 

【挺拔】tǐnɡ∥bá【сын.】① табанды, 

қатты; қайратты; мызғымас; өр,：峰

峦～ мызғымас таулар.② пішінді және 

биік; ажыратылған-, белгілі：笔力～ 

білгілі жазу. 

【挺括】 tǐnɡ∥ ɡuā〈方〉【 сын.】
( материалдық құндылықтар. 

【挺杆】tǐnɡ∥ɡаn поперечина 

【挺进】tǐnɡ∥jìn【ет.】 алға ұмтылу, 

маршпен жүру：～队  форсивті марш 

қатары｜部队马不停蹄地向前～ әскер 

форсивті маршпен алға қарай ұмтыла 

берді. 

【挺举】tǐnɡ∥jǔ【зат.】 түрткі; 两手

挺举 екі қолмен түртті. 

【挺立】 tǐnɡ∥ lì【 ет.】  тік ұстап 

тұру ： 几 棵 老 松 树 ～ 在 山 坡 上 

таулардың етегінде тік өсіп жатқан 

қарағайлар бар. 

【挺身】tǐnɡ∥shēn【ет.】бар бойымен 

тік тұру, ：挺身保卫  祖国  Отанның 

қорғауына тұру 

【挺尸】 tǐnɡ∥ shī【 ет.】  шаршап 

ұйықтауға бару 

【挺脱】 tǐnɡ∥ tuō〈方〉【 сын.】①

көнбіс, күшті;：～.②берік:. 

【挺秀】 tǐnɡ∥ xiù【 сын.】  үздік; 

ажыратылған; сара：身段的勻称挺秀 

пішіні ажыратылған; 身材勻称挺秀的

姑娘 нәзік пішінді қыз 

【珽】 tǐnɡ〈书〉 скипетр; нефриттік 

таяқша. 

【梃】 tǐnɡ①〈书〉 таяқ, таяқша.②

табалдырық：门～есік табалдырығы｜

窗～терезенің табалдырығы.③ (～儿 )

〈方〉【зат.】 бұтақ：莲花儿梃折了 су 

глінің бқтағы сынып қалған｜～折(shé)

了 сынып қалған. 

【梃子】tǐnɡ∥zi【зат.】 табалдырық 

【脡】tǐnɡ〈书〉①еттің турамы.②тік. 

【铤】（鋌）tǐnɡ〈书〉тез. 

【铤而走险】 tǐnɡérzǒuxiǎn тәуекелге 

бару 

【颋】（頲）tǐnɡ〈书〉тік, тура. 
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【艇】tǐnɡ【зат.】①кеме.②үлкен емес 

кеме, катер: 潜 水 艇  су астындағы 

кемесі; 救生艇 құтқару кемесі,  

 

tìnɡ 

【梃】tìnɡ ①【ет.】 ұру, соққы беру, 

таяқ жеу：～猪.②【зат.】 таяқ. 

 

tōnɡ 

【恫】（痌） tōnɡ〈书〉  ауруды сезу, 

соққы алу, уайымдау: 恫扰  уайымдау: 

恫吓 қорқыту 

【通】tōnɡ ①【ет.】 өту, тура бару:  管

子是～的 қтімді құбыр｜山洞快要打～

了 жуырда туннель тура өтіп жатады ◇

这趟火车直通北京  бұл поезд тура 

Пекинге барады.②【 ет.】： байланыс 

орнату, хабарлау; 用通条～炉子 пеште 

кочергамен жұмыс істеп, ауаға жол 

беру; 书信恒通 хат алмасу жиі болып 

тұрады. ③ 【 ет. 】  қамтамасыз ету, 

араласу, алмасу,.④ақпарат алмасу; 沟～

алмасу.⑤【ет.】білу, хабарлау：～知 

хабарлау｜～报 газетпен хабарлау｜～

个电话  телефон соғып хабарлау. ⑥

【 ет. 】  жақсы білу, хабарламасы 

болу：不～人情 ол басқа адамдардың 

сезімін түсінеді｜他～三国文字 ол үш 

тілді біледі.⑦білгіш, білімпаз：日本～ 

Жапония білгіші｜万事～бар істердің 

білгіші.⑧【 сын.】：文章写得不～

мақала сауатсыз жазылған.⑨普通；一

般：～常  қарапайым｜～病  жалпы 

кемшілік; ～称 жалпы атауы.⑩整个；

全部：通浑 барлығы бірге｜～夜 түні 

бойы｜～盘 .⑾【мөл.】  ：一～电报

бір телеграмма｜一～文书 бір құжат｜

手书两～.⑿(Tōnɡ)【зат.】 фамилияға 

қолданылады. 

【通报】tōnɡ∥bào ①【ет.】 хабарлау, 

хабарда ұстау, мәліметтермен алмасу：

通报有客人  қонақтың келуі туралы 

хабарлау～表扬｜～灾情 ; 高频通报 

жоғары сапалы телеграмма.②【зат.】 

хабарлама, телеграмма, ескерту. ③

【 зат.】  ақпарат, хабарлама：科学～

Ғылым академиясының бюлетені｜格

式通报 форма туралы ақпарат керу; ④

【ет.】 хабарлама, баяндама.⑤【ет.】 

айту, баяндау：～各自的姓【 зат.】 

өзінің есімі мен жөнін айту. 

【 通 报 器 】  tōngbàoqì индикатор, 

сигналды аппарта, хабарлаушы аппарат 

【通病】 tōnɡ∥ bìnɡ【 зат.】  жалпы 

ауру：娇气可以说是独生子女的～ 

жанұядағы жалғыз баласы ананың нәзік 

мжалып ауруы ретінде қарастыруға 

болады 

【通才】tōnɡ∥cái【зат.】 жан жақты, 

талантты адам. 

【 通 常 】 tōnɡ ∥ chánɡ 【 сын. 】 

қарапайым, күнделікті ： ～ 的 情 况 

күнделікті жағдайлар ｜ ～ 的 方 法 

қарапайым әдіс｜他～六点钟就起床 ол 

күнделікті сағат алтыларды оянады. 

【 通 畅 】 tōnɡ ∥ chànɡ 【 сын. 】 ①

бөгетсіз  өту; еркін өту; 肠子不大通畅 

асқазан  жаман өтуі② абыржымастан,  

ашық 

③ сүйкімді, жеңіл, еркін; бейпіл;  

жақсы көңіл-күйде 

【通车】tōnɡ∥chē【ет.】①тура поезд, 

тура поезд：通车辆的道路  жол өту 

жолы.②хабарламаны ашу：我老家在

山 区 ， 那 儿 不 ～  біздің туған 

жерлеріміз тауларының жаныңда онда 

жолы жоқ. 

【通彻】 tōnɡ∥chè【ет.】  тірі жанға 

ену. 

【通称】tōnɡ∥chēnɡ ①【ет.】 атауға 

болады：.②【зат.】 жалпы атауы：称

概念 жалпы түсінік 

【通达】tōnɡ∥dá【ет.】  түсіну, кең, 

ақылды：～人情  адамдарды түсіну｜

见解～ кең түсіну. 

【通道】tōnɡ∥dào【зат.】： транзиттік 

жол, жол салу南北～оңтүстік солтүстік 

транзиттік жолы. 

【 通 敌 】 tōnɡ ∥ dí 【 ет. 】
Коллаборационизм, жауға ақпарат 

жіберу. 

【 通 电 】 -1 tōnɡ ∥ diàn 【 ет. 】 

телеграмма жіберу, жіберу；通电流 

электр тогын жіберу; 接通电话 телефон 

арқылы байланыс орнату 

【 通 电 】 -2 tōnɡ ∥ diàn ①【 ет. 】 

циркулярлы телеграфияны жіберу：～

全国 бүкіл елде телеграфиялық ақпарат 

жіберу.②【зат.】 ашық телеграмма 

【 通 牒 】 tōnɡ ∥ dié 【 зат. 】 

дипломатиялық нота, ресми жолдау：

最后～ультиматум. 

【通都大邑】 tōnɡdūdàyìірі қалалар, 

астана мен ірі қалалар. 

【通读】1tōnɡ∥dú【ет.】 толығымен 

оқу, ұғып түсіну：～课文 тексті ұғып 

түсіну. 

【通读】 2 tōnɡ∥ dú【 ет.】  ұғып 

түсіну：他学过几年英语，浅显的英文

原著已能～ ол бірнеше жыл ағылшын 

тілін оқыды, енді ол қарапайым 

ағылшын тілін ұғып түсіне алады. 

【通兑】 tōnɡduì 【 ет. 】 Депозиттеу 

пунктінен кейін, сол банктегі кез-

келген депозиттік пунктте жасалуы 

мүмкін. 

【通分】tōnɡ∥fēn【ет.】 бөлшектерді 

ортақ бөлімге келтіру. 

【通风】 tōnɡ∥ fēnɡ【 ет.】① ауаны 

алмастыру：这屋子不～，闷得很 .②

аэрация, вентиляция 通 风 系 统 

вентиляциялық жүйе.③ жіберу, жаряи 

ету：～报信 құпия мәліметтерін жіберу. 

【通风报信】 tōnɡfēnɡbàoxìn құпия 

мәліметтерін жіберу 

【通告】 tōnɡ∥ɡào ①【ет.】  жария 

ету ： ～ 周 知  хабарлау. ② 【 зат. 】 

хабарлама：把通告送去登报  газетке 

хабарлама жіберу 

【通共】 tōnɡ∥ɡònɡ【үс.】  жалпы, 

барлығы：～有八个队参加比赛 Барлық 

сегіз топ сайысқа қатысты. 

【通古斯】Tōnɡɡǔsī【зат.】 тунгустер, 

эвенктер. 

【通关】tōnɡ∥ɡuān①【зат.】见 246页

〖打通关〗.②【ет.】 өту: 通关节 қара 

жолмен келіссөзге тұру 

【通观】 tōnɡ∥ ɡuān【 ет.】  жалпы 

шолу； 

【通过】tōnɡ∥guò ①【ет.】 өту, өтіп 

жату; 通过细胞 өткізгіш жасушалар, 通

过贸易  транзиттік сауда. ②【 ет. 】

жіберіп қою; 铁路通过能力  темір 

жолдың өткізу қабілеті.③【 сөзал.】 

арқылы, көмегімен...：通过谈判解决问

题 мәселелерді келіссөз арқылы шешу; 

通过决议  шешім қабылдау.④【ет.】 

қолдау, қабылдау ： 通 过 议 案 

резолюцияны қабылдау. 

【通航】tōnɡ∥hánɡ【ет.】 жүзу, теңіз 

байланыстарын орнату, су жолдары：

这两个城市之间早已直接～  бұл екі 

көне қалалары  теңіз жолдарының 

бөлінбес кілті. 

【通好】 tōnɡ∥hǎo жақсы қатынаста 

болу: 通好条约  бейбітшілік туралы 

келіссөз; 累 世 ～ бірнеше ұрпақтары 

жақсы қатынастарда. 

【通红】 tōnɡ∥hónɡ【сын.】  ашық-

қызыл, ал қызыл, ылғи қызыл, лап 

ету：臊得脸通红 ұялып қызару, 他羞得

脸通红 ол ұялғаннан  қызарды 

【通话】tōnɡ∥huà【ет.】  ①сөйлесу, 

сұхбаттасу：.② телефонмен сөйлесу：

他俩用英语～学习汉语普通话是最明智

的抉择  Путунхуаның оқуы ең жақсы 

тандау; 经直通电线通话 тура сөйлесу. 

【通婚】 tōnɡ∥ hūn【 ет.】  туыстық 

қатынас орнату,  тұрмыс құру. 

【通货】 tōnɡ∥ huò【 зат.】  валюта, 

ақша айналымы：通货改革 валюталық 

реформа, 通货贬值 девальвация, 通货

危机 валюталық тығырық. 

【通货紧缩】tōnɡhuòjǐnsuō ①дефляция. 

【 通 货 膨 胀 】 tōnɡhuòpénɡzhànɡ. 

Ақшаның құнсыздануы,  инфляция 

【通缉】tōnɡ∥jī【ет.】 іздеу туралы 

хабарлама, қамау туралы бұйрығы：～

令 қамау жайында циркуляры｜～逃犯 

іздеудегі қылмыскер. 

【通家】 tōnɡ∥ jiā〈书〉【 зат.】① 

бірнеше ұрпақтардың достығымен 

байланысқан жанұя：～之好｜～之谊.
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② тустық қатынастардағы 

жанұялар：～亲戚.③білгіш 

【通假】tōnɡ∥jiǎ【ет.】 басқа тілден 

енген иероглифтер. 

【通奸】 tōnɡ∥ jiān【ет.】  қатынаста 

болу. 

【通解】tōnɡ∥jiě〈书〉【ет.】 жалпы 

шешім қабылдау：～经籍 каноникалық 

шешім қабылдау. 

【 通 经 】 -1 tōnɡ ∥ jīnɡ 【 ет. 】 

канондарды түсініп ұғу. 

【通经】-2 tōnɡ∥jīnɡ【ет.】 негізгісін 

үғу, етіккірге әсер ету 

【通力】tōnɡ∥lì【үс.】  істесу, бірге 

әрекет ету：～合作 істестік жүргізу. 

【通例】tōnɡ∥lì【зат.】① қарапайым, 

жалпы, қарапайым дәстүр：星期日休息

是 学 校 的 ～ оғары оқу орындарда  

жексенбі күні қарапайым дәстүр болып 

табылады.② ортақ жағдай. 

【通连】tōnɡ∥lián【ет.】 ：байланысу, 

жариялану; өзара жанасу. 

【通亮】tōnɡ∥liànɡ【сын.】 жарыққа 

толу： 

【 通 令 】 tōnɡ ∥ lìnɡ ① 【 ет. 】 

циркулярлы бұйрық ету：～全国 бүкіл 

ел ішінде циркулярлы бұйрық жария 

ету.②【 зат.】  циркуляр, циркулярлы 

бұйрық. 

【通路】tōnɡ∥lù【зат.】①транзиттік 

жол：门前有一条南北～ Кіре беріс тек 

бір ғана оңтүстік солтүстік жолы бар.② 

жол ашу: 通信通路 байланыс каналы 

【通论】 tōnɡ∥ lùn【 зат.】① ортақ 

пікір.②кіріспе：史学～ тарихқа кіріспе. 

【通名】1tōnɡ∥mínɡ【 ет.】  жалпы 

атауы：来将～! 

【通名】  tōnɡ ∥ mínɡ 【 зат. 】  ①

визиттік карточкасын ұсыну. ② бір 

біріне таныстыру. 

【通明】 tōnɡ∥mínɡ【сын.】  жарық 

болу, жарық ： 灯 火 ～  электро 

шамының жарығы. 

【通年】tōnɡ∥nián【зат.】 жыл бойы. 

【 通 盘 】 tōnɡ ∥ pán 【 сын. 】 

жалпылама, толығымен ：通盘计划 

жалпы жоспар ｜ ～ 安 排  жалпы 

дайындау 

【通票】 tōnɡ ∥ piào 【 зат. 】  тура 

хабарлау билеті. 

【通铺】tōnɡ∥pù【зат.】 кең көлемді 

төсек 

【通气】tōnɡ∥qì【ет.】① вентиляция, 

аэрация；②бір біріне хабарлама жіберу, 

мәлімет алмасу 

【通窍】tōnɡ∥qiào【ет.】 ①саңылау 

жасау; ② түсiнiу, жетiлу; ③ сергек 

сезiну, өткiр қабылдау：他是个～的

人，用不着你去开导他.Ол  бір сергек 

сезінетін адам, сіздің оған жөн 

сілтеуіңіз де керек емес 

【通情达理】 tōnɡqínɡdálǐ парасатты, 

ақылды,  әділетті: 通 情 达 理 的 人 

Ақылды адам 

【 通 衢 】 tōnɡqú 〈 书 〉【 зат. 】 

магистраль; торап бас желі; басты 

бағыт ： ～ 要 道  магистраль басты 

жолы ｜ 南 北 ～ оңтүстік солтүстік 

магистралі. 

【通权达变】tōnɡquándábiàn жағдайлар 

бойынша әрекет ету,  моменттiң 

талабын түсiну. 

【通人】 tōnɡ ∥ rén 〈书〉【 зат. 】 

сауатты адам, жоғары білімді адам, 

эрудитті адам：普通人  профессионал 

емес, 普通人 қарапайым адамдар; ～达

才. 

【通融】tōnɡ∥rónɡ【ет.】①ымыраға 

келу; көнгiштiктi көрсету; босаңдық, 

қостау, талапты төмендету, ымыраласу 

绝对不可通融 ымыраласу мүмкіндігі 

ешқандай жоқ; 这事可以～  бұл істі 

ымыраға әкелуге болады. ②  сезiну, 

түсiнiу, сiңiру; ұғыну; 通 融 承 兑 

«достастық акценті»; 通融支付  ерікті 

төлемдер; ③алып пайдалану, орналасу, 

қарызға алу：我想跟你～二百块钱 

Мен сізден екі жүз ақша алайын деп 

отырмын. 

【 通 商 】 tōnɡ ∥ shānɡ 【 ет. 】  ①
саудалық байланыста болу; сауда жасау, 

шұғылдану, шет елдермен саудалық 

қатынастар орнату;сауда, 通 商 许 可 

сауда санкциясы, 通 商 协 定  сауда 

келiсiмі, 通商大臣  сауда қатынастар 

министрі; 通 商 条 约  сауда келiсiм-

шарты, 通商【 ес. 】表机关  сауда 

өкiлдiгi; ② саудалық; саудалар үшiн 

ашық: 通商口岸  сауда [шетелдiк ] 

порты, ашық порт; 通商务官 саудалық 

атташесі, 通商【ес.】表 саудалық өкiлі; 

саудалық уәкiл 

【通身】 tōnɡ∥ shēn【 зат.】  бүкіл 

денесі, бар денесі, басынан аяғына 

дейін; 他通身大汗  Ол толығымен 

терлеп қалды 

【通史】 tōnɡ ∥ shǐ 【 зат. 】  толық 

тарихы, көне заманнан бүгінгі күнге 

дейінгі тарихы 

【通式】 tōnɡ∥ shì【 зат.】  жалпы 

қалыптасқан сөздер, жалпы формула 

【通事】tōnɡ∥shì【зат.】 аудармашы 

(ескерген), протокол істері, тақ 

залындағы көмекшісі. 

【通书】tōnɡ∥shū【зат.】① күнтізбе.

② жылнама, шежіре 

【通顺】 tōnɡ∥ shùn【 сын.】  тегiс, 

сауатты：文理～  сауатты жазылған｜

这篇短文写得很～  бұл мақала өте 

сауатты жазылған. 

【通俗】tōnɡ∥sú【сын.】 жайылған, 

жиi қолданылатын, әйгiлi, белгiлi, 

көпшiлiкке түсiнiктi: 通俗文学  әйгiлi 

әдебиет; 通俗话剧 әйгiлi пьеса; 通俗讲

营演  белгiлi дәрiс; 通俗教育 жалпы 

орта бiлiмi; 语 言 ～ барлықтарына 

түсінікті тіл｜～读物 әйгілі әдебиет. 

【通俗歌曲】 tōnɡsúɡēqǔ 指【сын.】
эстрадалық әндер, танымал әндер. 

【通俗化】 tōngsúhuà популяризация 

【通缩】tōnɡ∥suō【ет.】 дефляция. 

【通体】tōnɡ∥tǐ【зат.】 ①толығымен, 

түгелімен ： 水 晶 ～ 透 明  кристалл 

толығымен мөлдір.② бар денесі, бүкіл 

дене. 

【通天】 tōnɡ∥ tiān【ет.】①әйгілікке 

жету:  белгілі болу; ұлы, атақты; ②

осыру. жоғарғы жақтардағы қатынасу：

罪恶～ұлы қылмыс｜～的本事  ұлы 

қабілеттілік. ② жоғарыда қатынас 

иелену, жоғары жақтардағы қатынасу. 

【通条】tōnɡ∥tiáo【зат.】 көсеу. 

【通通】 tōnɡ∥ tōnɡ【үс.】  барлығы, 

толығымен, түгелімен：交通通畅 үнемі 

қозғалыстағы. 

【通同】tōnɡ∥tónɡ【ет.】 ①бiрлескен, 

ортақ, барлығына ортақ, сонымен бiрге, 

бiрге, бiрлесе отырып; ② пiкiрiне 

қосылу, сөз байласу, бiрге болу; 

қатысу: ～舞弊 қастандық келтіру. 

【通统】 tōnɡ∥ tǒnɡ【үс.】  барлығы, 

толығымен, түгелімен： 

【通透】 tōnɡ ∥ tòu 【 ет. 】  айқын 

аяғына дейiн түсiну, толық түсiну, 

талқылау; 说理～толығымен түсіну, ｜

分析～ анализ жасап, талқылау. 

【通途】tōnɡ∥tú〈书〉【зат.】 үлкен 

жол: 天 堑 变 ～ табиғи өзгерістердің 

үлкен жолы. 

【通侻】tōnɡ∥tuō еркiн, кең, тәуелсiз,  

сенiмдерден еркін. 

【通脱】tōnɡ∥tuō〈书〉【сын.】 еркiн, 

кең, тәуелсiз,  сенiмдерден еркін. 

【通宵】 tōnɡ ∥ xiāo 【 зат. 】  түні 

бойы：～不眠 ұйықтамау｜～达旦 түні 

бойы. 

【通宵达旦】 [tōngxiāo dádàn] түні 

бойы 

【通晓】 tōnɡ∥ xiǎo【 ет.】  ① өте 

жақсы түсiну; түгелінің  қолынан келуі, 

сiңiру; ②әйгiлеу; ③әбден жетiліп бiлу; 

通 晓 英 语  ағылшын тілін жаұсы 

меңгеру; ：～音律  әуенді өте жақсы 

түсіну｜～多种文字  көптеген жазуды 

жақсы түсіну. 

【通心粉】tōnɡxīnfěn【зат.】 макарон 

өнімдері; 通心粉工业 макарон өндірісі; 

通心粉制品 макарон өнімдері. 

【通信】 tōnɡ∥xìn【ет.】  ①жазысу, 

корреспонденцияны хабарлау; хат 

алмасу; 我忘了通信处, 所以没有给你写

信  Мен сенің мекен жайын ұмытып 

кеттім, сондықтан жазған жоқпын; 通信

关系断了  хат алмасу тоқтатылды; ②
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корреспонденция, мәлiмет, қатынас, 

мәлiмет; ③ байланыс; 通 信 勤 务 

байланыс қызметi; 通信通路 байланыс 

каналы; 有线通信电路  сым байланыс 

торабы; ④нышанында болған (үйлену 

тойына дейiн айына) аттастыруды 

қалыңдықтың жанұясына күйеу үйіне 

сыйларының жiберуi;  

【 通 信 兵 】 tōnɡxìnbīnɡ 【 зат. 】 

байланысшы; қисынды 

【通信处】 tōngxìnchǔ мекен жайы 

【 通 信 鸽 】 tōnɡxìn gē байланыс 

көгершіні 

【通信员  yuán】  tōngxìn yuán хат 

тасушы 

【通信卫星】tōnɡxìnwèixīnɡ байланыс 

серігі 

【通行】tōnɡ∥xínɡ【ет.】① өту, бару, 

жүру, , айналу; өткiзу, өтпелi: 通行管沟 

тех.өтпелі канал; 通行能力  өткiзгiш 

қабiлетi; ②айналымда болу; 通行货币

үндеу болатын ақшалар; 这种货币现在

不通行 бұл тиын айналымнан шықты, 

③ барлығына ортақ: 通行晓谕 ортақ 

ескерту 

【 通 行 证 】 tōnɡxínɡzhènɡ 【 зат. 】 

бармай қалу; үзу; үзіп-үзіп барып тұру 

【通宿】tōnɡ∥xiǔ【зат.】 түні бойы. 

【通讯】 tōnɡ∥xùn ①【ет.】  ①хат 

алысу; байланыс жасаау: 通 讯 联 络 

хаттармен байланыс жасау ②【зат.】 

мәлiмет, корреспонденция, қатынас. 

【 通 讯 录 】 tōngxùnlù мекен жайы 

кітапшасы 

【通讯社】tōnɡxùnshè【зат.】 ақпарат 

агенттігі 

【 通 讯 网 】 tōnɡxùnwǎnɡ 【 зат. 】 

байланыс торабы 

【 通 讯 员 】 tōnɡxùnyuán 【 зат. 】

корреспондент. 特约通讯员  арнайы 

корреспондент. 

【通夜】tōnɡ∥yè【зат.】 түні бойы. 

【通译】 tōnɡ∥yì ①【 ет.】  аудару, 

аударма жасау.②【зат.】 аудармашы. 

【通用】 tōnɡ∥ yònɡ【 ет.】  ① (кең 

жүрiс) барлық жерде қолдануы болу; 

жиi қолданылатын, жалпы тағайындау, 

әмбебап, 通用零件  бiр iзге салған 

бөлшек; 通用汉字表  белгiлi қытай 

иероглифтерiнің кестесі; 通 用 范 围 

айналыс сала 

【通邮】 tōnɡyóu【 ет.】  пошталық 

байланыс 

【通则】tōnɡ∥zé【зат.】 жалпы ереже, 

жарғы ： 民 法 ～  азаматтық құқық 

ережелері. 

【 通 胀 】 tōnɡ ∥ zhànɡ 【 ет. 】 

инфляция：通胀压力  инфляциялық 

қысым;～率 инфляцияның ырғақтары . 

【通知】 tōnɡ ∥ zhī ①【 ет. 】  ①
хабарлау, құлақтандыру, мәлiмет беру, 

дабылдау, 通知存款 мерзiмсiз депозит; 

②【 зат.】   ② хабар қағаз, ескерту, 

хабарлау; ③болу：｜口头～хабарлау; 

我 通 知 你 一 声 罢 了 ! Мен саған 

хабарлаймын да болды! 用电报通知 

телеграфтан хабарлау. 

【 通 知 书 】 tōngzhīshū жазбаша 

хабарлама 

【嗵】tōnɡ【ел.】形容脚步声、心跳声

等 Соқпақтар，журетін дыбысі. 

 

tónɡ 

【仝】tónɡ ①同“同”мен мағналас. ②

(Tónɡ)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【同】 tónɡ①【 сын.】  бірдей, бір 

қалыпты：～类  бір түрдегі｜～岁 

құрдастар, бірдей жастағы｜～工～酬 

еңбек үшін жалақы алу｜大～小异｜条

件不～  бұл жағдай бірдей емес ②

【ет.】 跟…相同：～上 жоғары｜～前

алға.③：一～бірдей, бірігу, бірлесу｜

会 ～ бірге, ассамблея ｜ 陪 ～ . ④

【үс.】 ：～甘苦，共患难 жақсылық 

пен жамандықпен бөлісу｜我们俩～住

一 个 宿 舍  Біз екеуіміз бірдей  

жатақханада тұрамыз.⑤【сөзал.】：有

事～群众商【 мөл.】   көпшілікпен 

барлық мәселе бойынша ақылдасу.⑥

【 сөзал.】：他～哥哥一样聪明  Ол 

ағасы сияқты білімді ｜今年的气候～

往 年 不 一 样  Былтырғы ауа райы 

биылғы ауа райымен бірдей емес .⑦

【 сөзал.】他～这件事无关  Бұл іс 

менімен байланысты емес. ⑧ 〈 方 〉

【сөзал.】：｜你别着急，我～你出个主

意 Абыржымыаңыз, менің сіздің басты 

идеяңызбен бірдей секілді .⑨【жал.】

我～你一起去 Біз екеуіміз барамыз.⑩

(Tónɡ)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【 同 案 犯 】 tónɡ’ànfàn 【 зат. 】 

қылмыстың қатысушысы 

【同班】 tónɡ∥ bān ①【 ет.】  бір 

сыныпта оқу, бір бөлімде оқу：～同学 

сыныптас｜～战友  қару достары｜他

们两个没有同过班 Олар екеуі де бірге 

оқыды.②【зат.】 сыныптас. 

【同伴】tónɡ∥bàn (～儿)【зат.】 серiк, 

жолсерiк; ② әрiптес, қызметтес, 

қызметкер; ③жолдас, серiктес; әрiптес, 

серiк; (сыбайлас ) пiкiрлес; ④ диал. 

серiктестер қалай, бiрге, бiр 

серiктестiкпен: 他进城时找了个～Ол 

қалаға кірген уақытта жолсерікті 

іздеген еді. 

【 同 胞 】 tónɡ ∥ bāo 【 зат. 】 ①

тектiлері:～兄弟 туған ағалары｜～姐

妹  туған сіңлілері｜两人亲如～ .② 

отандас, азамат, отансүйгiш：告全国～

书 Отандастарына хабарлау. 

【同辈】tónɡ∥bèi①【ет.】 тұстастар, 

бiр ұрпақ, замандастар：～亲戚 бір 

ұрпақтағы туыстары ｜ 他 两 个 岁

【сан.】  差不多，但是不～Оның екі 

жасы бірдей секілді, тек құрдастары 

ғана емес.②【зат.】   бiр жағдай, бiр 

серiктестiк, бір класс：你是他的～，不

必 太 客 气 了 Сен оның құрдасын 

онымен  сыпайы түрде сөйлесуін де 

керек емес. 

【同比】tónɡ∥bǐ【ет.】跟以往同一时

期相比，多指跟上一年同一时期相比：
Өткен жылдың ұқсас кезеңімен 

салыстырғанда сол кезеңмен 

салыстырғанда. 

【同病相怜】 tónɡbìnɡxiānɡlián өткен 

жылмен салыстырғандағы ұқсас 

мерзiмм 

【同步】tónɡ∥bù【ет.】 . синхронизм; 

синхронизация: 自 【 ет. 】 同 步 

автоматты синхронизация; 同步耦合 

синхронды байланыс, 同 步 速 率 

синхронды жылдамдық 

同步加速器 физ. синхротрон, 同步回旋

加速器 синхроциклотрон 

【同步辐射】 tónɡbùfúshè синхронды 

радиация 

【同步器】tóngbùqì синхронизатор 

【 同 期 性 】 tóngqīxìng iлеспелiк, 

синхронизм 

【同侪】 tónɡ∥ chái〈书〉【 зат.】 

серiктес, әрiптес . 

【 同 仇 敌 忾 】 tónɡchóudíkài 

бақытсыздық бойынша жора-жолдастар, 

бақытсыздық бойынша жолдасқа 

(көмектесу ) ниет бiлдiру 

【 同 窗】 tónɡ ∥ chuānɡ ①【 ет. 】 

сыныптас, әріптес ：～三载  әр үш 

жылғы сыныптас｜～好友 .②【зат.】 

жолдас, серік：同窗契友 жақын жолдас, 

同窗交契 достық қатынастар 

【同床异梦】tónɡchuánɡyìmènɡ бір iсте 

әртүрлi мақсаттарды қудалау: тек қана 

жолсерiк болу: сыртқы достастықта 

әрбiр өз жеке iсiмен араласу 

【同道】 tónɡ∥ dào①【 зат.】  бiр 

қағида, пiкiрлестер . ② 【 зат. 】 бiр 

мамандықта, әрiптестер：新闻界的～

бір мамандықтағы жаңалықтар. ③

【ет.】 бір жолды. 

【同等】 tónɡ∥děnɡ【сын.】  бірдей, 

біркелкі：～重要 бірдей маңызды｜～

地位 бірдей орын. 

【 同 等 学 力 】 tónɡděnɡxuélì білім 

деңгейлері бойынша бірдей：高中毕业

或具有～者都可以报考 Орта мектепті 

біітірпі жатқан барлық білім деңгейлері 

бойынша емтихнаға қатысушылар 

тізіміне кіргізуге болады. 

【同调】tónɡ∥diào【зат.】 бір әуенді, 

бір мақсаттағы：引为～. 

【同恶相济】 tónɡèxiānɡjìқылымыскер 

қылмыскермен бірге әрекет етеді 

【同房】-1tónɡ∥fánɡ【ет.】① (бiрге ) 
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бiр үйде өмiр сүру. ②  жыныс 

қатынастарын жасау. 

【 同 房 】 -2 tónɡ ∥ fánɡ 【 сын. 】 

немерелері ： ～ 兄 弟  әке бойынша 

немере ағалары. 

【同分异构体】tónɡfēn-yìɡòutǐ изомер 

(химиялық құрамы жағынан бірдей, 

бірақ физикалық және химиялың 

қасиеті жөнінен басқалығы бар заттар) 

【同甘共苦】 tónɡānɡònɡkǔ қуаныш 

және қайғы-қасiреттi бөлу 

【同感】tónɡ∥ɡǎn【зат.】 ниет бiлдiру, 

мақұлдап қатынасу,  пiкiр бөлiсу：他认

为这部小说的人物写得十分成功，我也

有～ Оның айтуынша, әңгіменің бұл 

бөлімінде бұл толығымен адамдар 

жақсы жетістіктері, мен де солай 

ойлаймын . 

【同庚】tónɡ∥ɡēnɡ【ет.】 құрдастар. 

【同根词】 tónggēncí бір түбірлі 

сөздер 

【 同 工 同 酬 】 tónɡɡōnɡtónɡchóu 

еңбегіне сай жалақы алу. 

【同工异曲】tónɡɡōnɡyìqǔ 

【同归于尽】 tónɡɡuīyújìn  бірге қаза 

табу 

【同行】 tónɡ∥ hánɡ①【 ет.】  бір 

мамандықтағы：他俩～，都是学医的 

Олардың мамандығы бірдей, екеуіде 

дәрігерлер. ② 【 зат. 】 同  мамандық 

бойынша жолдастар 

【同行语】tónghángyǔ жаргон сөздері 

【同化】 tónɡ∥ huà【 ет.】① бiрдей 

дәмдері болу, дәмдер бөлу: 民族～

халықтың дәмдері. ② бірдей ұқсас 

сөздер. 

【同化】 tóng∥ huà ассимиляциялау; 

бейімделу: 民 族 同 化  халықтық 

ассимиляция 

【同化政策】 tónɡhuàzhènɡcèбейімдеу 

саясаты. 

【 同 化 作 用 】 tónɡhuàzuòyònɡ 

ассимиляция 

【同化物】 tónghuàwù бот. ассимилят, 

бейімдегіш 

【同伙】 tónɡ ∥ huǒ ①【 ет. 】  бір 

жүұмыста істеу. ② 【 зат. 】 әрiптес, 

қызметтес, iстес. 

【同居】tónɡ∥jū【ет.】① бірге өмір 

сүру：父母死后，他和叔父～ ата 

анасының қаза болғанынан кейін, ол 

ағамен бірге өмір сүре бастады.同房继

父 өгей әкесі. ②азаматтық некеде өмір 

сүру. 

【同类】 tónɡ∥ lèi ①【 сын.】  бір 

түрде：～作品  бір түрдегі заттар.②

【зат.】 бірыңғай：～相从 . 

【 同 类 项 】  tónglèixiàng бірыңғай 

мүшелер 

【同【 мөл. 】  异位素】 tónɡliànɡ-

yìwèisù изобарлар 

【同僚】tónɡ∥liáo【зат.】 әріптестер 

【同龄】tónɡ∥línɡ【ет.】 құрдастар：

我和新中国～Мен Жаңа Қытай Халық 

Республикасымен құрдаспыз ｜ ～ 人 

құрдастар. 

【 同 流 合 污 】 tónɡliúhéwū 

қылмыскерлермен істестік қатынас 

орнату 

【同路】tónɡ∥lù【ет.】 жолшыбай. 

【同路人】tónɡlùrén【зат.】 жол серігі 

【同门】tónɡ∥mén〈书〉①【ет.】 бір 

ұстаздан дәріс алу.②【 зат.】  шәкірт 

құрдастар. 

【同盟】tónɡ∥ménɡ ①【ет.】 одақтас, 

одақ：～国  одақтас мемлекет｜～军

одақтас әскерлер ｜ ～ 罢 工

бүкілхалықтық көтеріліс.②【зат.】：结

成～ одақ құру｜军事～ әскери істер 

бойынша одақтастар ｜ 攻 守 ～
шабуылдық - бiрiккен одақ. 

【同盟国】tónɡménɡɡuó【зат.】①одақ.

②одақтас.③одақтас мемлекеттер 

 

【 同 盟 会 】 Tónɡménɡhuì 【 зат. 】 

Тунмэнхуэй. одақ лигасы 

【 同 盟 军 】 tónɡménɡjūn 【 зат. 】 

одақтас әскер 

【同名】 tónɡ∥mínɡ【ет.】  есімдері 

бірдей, аттас：同【зат.】的人 аттас; ～

异姓 есімдері мен жөндері бірдей｜根

据 同 【 зат. 】 的 小 说  аттас роман 

бойынша 

【同名异物】tóngmíng yìwù омоним 

【同谋】 tónɡ ∥ móu ①【 ет. 】  ①
қастандықты бiрге жасау,  келiсiп кiру; 

由于同谋而受审判 сыбайластық үшін  

сотқа тарту; ： ～ 犯  қылмысқа 

қатысушы.②【зат.】 сыбайластық： 

【同同谋人】 tóngmóurén сыбайлас 

【同年】 tónɡ∥ nián ①【 зат.】  сол 

жылы. ②〈方〉【 зат. 】  бір жылда 

ғылыми дәрежесін алған адамдар 

【同期】 tónɡ ∥ qī 【 зат. 】①  сол 

мерзімде. ② белгілі біпр мерзімде, 

периодта：～毕业 сол мерзімде жоғары 

оқу орнын бітірді. 

【 同 旁 内 角 】 tóngpángnèijiǎo бір 

қабырғалы ішкі бұрыштар 

【 同 旁 外 角 】 tóngpángwàijiǎo бір 

қабырғалы сыртқы бұрыштар 

【同情】 tónɡ∥ qínɡ【 ет.】①  ниет 

білдіру ：对 ... 表同情  біреуге ниет 

білдіру; ～ 心 ниет. ② ниет білдіру, 

ұнату：表同情 ниет білдіру, 他同情革

命 运 【 ет. 】  ол революциялық 

қозғалысты ұнатады, 引起人民的同情 

өзіне адамдардың жүректерін қарату, 装

出来的同情 ашық түрде ниет білдіру, 

引起深切同情 терең ұнатуды иелену, 富

有同情心的人 бауырмал адам 

【 同 情 心 】 tóngqíngxīn 

бауырмалшылық, ұнатушылық 

【同情者】 tóngqíngzhe ниет білдіруші 

【 同 人 】 tónɡ ∥ rén 【 зат. 】  ①

қызметтес, қызметкер, әрiптес; ②
пiкiрлес 

【 同 仁 】 tónɡ ∥ rén ① қызметтес, 

қызметкер, әрiптес; ②пiкiрлес 

【同上】tónɡ∥shànɡ【ет.】 жоғарыға, 

жоғары қарау, жоғарыда айтылғандай 

【同声】tónɡ∥shēng бір дауыспен 

【 同 声 传 译 】  tóngshēngchuányì 

синхронды аудару 

【同声共气】 tóng shēng gòng qì 

【同声异俗】 tóngshēngyìsú дауыстары 

бірдей, бірақ мінездері әр түрлі 

【同声相应，同气相求】  tóng shēng 

xiāng yìng，tóng qì xiāng qiú  

【 同 声 翻 译 】  tóngshēng fāny 

синхронды аудармашы 

【同时】 tónɡ∥ shí①【 зат.】   әр 

уақытта; сонымен бiрге; 同时并举 бірге 

өткізу, 同时到达 бір уақытта келді.②

【жал.】 iлеспелi; изохронды下雨同时

还有  雷电风暴  жаңбыр найзағаймен 

бірге жауды. 

【同事】 tónɡ∥ shì①【 ет.】  бірге 

жұмыс істеу：我们同事已经多年  біз 

бірнеше жыл бірге жұмыс істеп 

жатырмыз.②【зат.】 әріптес：我的旧

同事 менің ескі әріптесім. 

【 同 室 操 戈 】 tónɡshìcāoɡēөз 

жанұясында бебітшіліктің болмауы 

【同素体 】 tóngsùtǐ

 хим. аллотроп 

【同素物】 tóngsùwù хим. 

аллотроп 

【同素异性物 】 tóngsùyìxìngwù

 хим. аллотроп 

【同素异【 сын.】体】 tónɡsù-yìxínɡtǐ 

аллотропты форма 

【同岁】 tónɡ∥suì【ет.】  құрдастар, 

сол жылғылар：他和我同岁 Ол  менің 

құрдасым; 我和他～，但他比我大几个

月  Біз екеуіміз құрдаспыз, демек ол 

менен бірнеше айға үлкен. 

【 同 位 角 】 tóngwèijiǎo мат. сәйкес 

бұрыштар 

【同位素】tónɡwèisù【зат.】 изотоп. 

【 同 位 素 扫 描 】
tónɡwèisùsǎomiáoРадионуклидті сканер. 

【 同 位 相 似 】 tóngwèixiāngsì мат. 

гомотетия 

【 同 位 语】 tóngwèiyǔ. Түсіндіруші, 

оппозитив сөздер.  

【同温】 tóng∥wēn изотермия 

【同温层】 tóngwēncéng стратосфера 

【 同 喜 】 tónɡ ∥ xǐ 【 ет. 】
құттықтауыңызға рақмет,  сізге де 

осыны тілеймін 

【同系物】tóngxìwù хим. Гомологтар. 

【同乡】tónɡ∥xiānɡ【зат.】 жерлес 

【同心】tónɡ∥xīn【ет.】 ①бiр ауызды; 

ынтымақтастық, пiкiрлестiк; моралдiқ 
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бiрлiк; пiкiрлес болу; ②концентрлi：绸

缪同心 тату мен бір ауызды. 

【同行】 tónɡ ∥ xínɡ 【 ет. 】  бірге 

бару：挽手同行 қол беріп бару 

【 同 性 】 tónɡ ∥ xìnɡ ① 【 сын. 】 

біртүбірлі ： . ② 【 зат. 】  бір 

жынысты：～恋爱 гомосексуалды针对

不 同 性 别 群 体 的 研 究  гендерлің 

мәселелер бойынша ғылыми зерттеулер 

【 同 性 恋 】 tónɡxìnɡliàn 【 зат. 】 

гомосексуалды 

【同【 сын. 】词】 tóngxíngcí грам. 

омограф 

【同姓】 tónɡ∥xìnɡ【 ет.】  жөндері 

бірдей: 亲同姓 немере аға сіңлілері. 

【同学】 tónɡ∥ xué ①【 ет.】  бірге 

сыныпта оқу：我们自幼～｜我和他同

过三年学.②【зат.】 сыныптас：老～

ескі сыныптасым｜这位是我的同班～
бұл адам менің тобымдағы 

сыныптасым.③【зат.】  курстас: 我不

用这字典 , 把它给了同学  бұл сөздік 

маған керек емес, мен оны сыныптасқа 

бергенмін. 

【同样】 tónɡ∥yànɡ【сын.】  бірдей, 

біркелкі, біртектес ：～大小  бірдей 

размер; 再没有同样的  басқа осындай 

жоқ; 就是同样的一本书  сол секілді 

кітап 

【同业】 tónɡ∥ yè【 зат.】  ①бірдей 

мамандықта：～公会 гилдейлік одақ.②
әріптестер. 

【同业公会】tónɡyèɡōnɡhuìгильдейлік 

одақ. 

【同一】 tónɡ∥ yī【 сын.】①бірдей, 

біркелкі：我们向同一目标前进 біз бір 

мақсатқа бағытталып жатырмыз. ②
барабарлық; теңбе-теңдік; тепе-теңдік; 

үйлестік; ұқсастық ： ～ 性 

философиялық барабарлық. 

【同一律】tónɡyīlǜ【зат.】 тепе-теңдік 

заңы. 

【同义词】tónɡyìcí【зат.】 синонимдер 

【 同 意 】 tónɡ ∥ yì 【 ет. 】  келісу, 

келісімге келу: 他同意我的意见 ол 

менімен келіседі, 表示同意  келісуді 

білдіру 

【同音词】 tónɡyīncí【зат.】  омоним; 

омофон 

【 同 志 】 tónɡ ∥ zhì 【 зат. 】 ① бір 

мақсатқа жету.②гомосексуалды：同志

关系 достық қатынастары, 我拿你当同

志 看 待  мен сені әріптес ретінде 

қабылдаймын, 同志为友  бір мақсат 

әріптестерді дос етеді.   

【同治】Tónɡ∥zhì【зат.】 император 

Тунчжи (1856-1875 г.) 

【同舟共济】 tónɡzhōuɡònɡjì бағыттас 

жұмыс iстеу, күш топтастыру; қауiп-

қатердiң алдында ұйымдасу, 

бақытсыздықты бiрлесе отырып жеңiп 

шығу 

【同宗】tónɡ∥zōnɡ【ет.】 ортақ ата 

бабалары：他俩同姓不～  олардың 

жөндері бірдей, бірақ ата бабалары әр 

түрлі. 

【 同 族 词 】 tóngzúcí грам. түбірлі 

сөздер 

佟 Tónɡ 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【彤 tónɡ①〈书〉 ашық қызыл：彤漆 

қызыл лак.②(Tónɡ)【зат.】 жөні 

【彤云】 tónɡ∥ yún【 зат.】① ашық 

қызыл бұлттар 

【侗】tónɡ〈书〉сауатсыз. 

【垌】tónɡ垌冢(Tónɡzhǒnɡ)，жөні. 

【茼】 tónɡ[ 茼蒿 ](tónɡhāo) 【 зат. 】 

бақытгүл. 

【峒】tónɡ崆峒(Kōnɡtónɡ)，үңгір 

【桐】tónɡ【зат.】①тунг ағашы; тунгi.

② ұшқалақтықпен, ұшқалағы.③ ашық.

④(Tónɡ) жөні. 

【桐油】tónɡ∥yóu【зат.】 түңгіт майы. 

砼 tónɡ【зат.】жасанды тас. 

【烔】 tónɡ 烔炀河 (Tónɡyánɡ Hé)，
географиялық атаулар тізіміне енеді 

【铜】（銅）tónɡ【зат.】①мыс; қола; 

жез; (Сu ), қола: 铜比铁贵 темiр мыс 

қымбаттау; 采铜 мыс табу; 铸铜厂 

зауыт меднолитейлі; 铍 铜  берилли 

мысы; 铜烛台 мыс шырағы; 铜兵 (қола ) 

мыс қаруы.②(Tónɡ)жөні. 

【铜板】 tónɡ∥ bǎn【 зат.】①  мыс 

тиындары.②мыс қабырғасы. 

【铜版】 tónɡ∥bǎn【 зат.】  мыс сөз 

орамы, мыс тақтайы 

【铜版画】 tónɡbǎnhuà【 зат.】  бедер 

салушылық 

【铜棒】tóng∥bàng  найзаласқан мыс 

【铜杯】tónɡbēi【зат.】奖杯的一种，

奖给第三【зат.】. 

【 铜 币 】 tónɡ ∥ bì 【 зат. 】  мыс 

тиындары. 

【铜锤】 tónɡ ∥ chuí 【 зат. 】  мыс 

балтасы 

【 铜 鼓 】 tónɡ ∥ ɡǔ 【 зат. 】  мыс 

барабандары 

【铜匠】 tónɡ∥ jiɑnɡ【 зат.】  ①мыс 

құюшы; ② диал. механик, слесарь-

механик.  

【铜筋铁骨】 tónɡjīntiěɡǔ берiк дене 

құрылысы, сау, күштi 

【铜绿】tónɡ∥lǜ【зат.】 ①ярь - жез; 

сiрке қышқылды мыс; ②көмiрқышқыл 

мыс; 铜绿中毒  көмiрқышқыл мыспен 

улау 

【铜模】tónɡ∥mú【зат.】字模. 

【铜牌】 tónɡ∥pái【 зат.】  шрифтті 

матрица. 

【铜器时【 ес.】】 tónɡqìshídài мысты 

медаль. 

【铜钱】 tónɡ ∥ qián 【 зат. 】  мыс 

ақшалары 

【 铜 墙 铁 壁 】 tónɡqiánɡtiěbì берiк 

бекiнiс: алынбас бөгет. 

【铜丝】tóng∥sī мыс сымы 

【铜臭】 tónɡ∥ xiù【 зат.】  ақшаға 

құмар 

【铜锈】tónɡ∥xiù【зат.】铜绿. 

【铜元】tónɡ∥yuán同 мыс ақшалары. 

【铜圆】 tónɡ ∥ yuán 【 зат. 】  мыс 

ақшалары 

【 铜 子 儿 】 tónɡzǐr 〈 口 〉  мыс 

ақшалары. 

童（③僮） tónɡ ①жас өспiрiм, бала 

жiгiт; бөпе; жасы толмағандар; есейген, 

балғын, жаңадан көрiнген; бала; 

зердесiз; 童 马  жабағы; ② малай, 

қызметкер; ③(терiс қылықтарда жазаға 

бағытталған құл; ④ сәби адам, ұяты 

кетпеген; бойдақ,  күйеуге шықпаған; 

童男童女 ұзатылмаған жігіт пен қыздар; 

ымшалар.⑤ (Tónɡ)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【童便】tónɡ∥biàn【зат.】 ер баланың 

сідігі. 

【童工】tónɡ∥ɡōnɡ【зат.】  баланың 

еңбегі 

【童话】 tónɡ∥huà【 зат.】  баланың 

әңгімесі 

【童蒙】tónɡ∥ménɡ〈书〉【зат.】 ①

жас, тәжiрибесiзi; сүтiшер; ②надандық; 

тәжiрибесiздiк. 

【童年】 tónɡ∥nián【зат.】кәмелетке 

жетуге дейiн; балалық шақ, ересектiк; 

балалық шақта 

【童山】tónɡ∥shān【зат.】 没有树木

的山：～秃岭.ағаштар жоқ тауы 

【童生】tónɡ∥shēnɡ【зат.】 туншэн, 

оқушы. 

【童声】tónɡ∥shēnɡ【зат.】 баланың 

дауысы 

【童心】 tónɡ∥xīn【 зат.】  баланың 

мінезі：他童心很大  онда өте көп 

балалық бар; 

【童星】 tónɡ∥ xīnɡ【 зат.】   жас 

жұлдыз 

【童颜鹤发】tónɡyánhèfà 

【童养媳】tónɡyǎnɡxí【зат.】 келешек 

күйеудiң үйінде балалық шақтан 

тәрбиеленген қалыңдық 

【童谣】 tónɡ∥yáo【 зат.】  балалық 

өлеңдер 

【童贞】 tónɡ∥ zhēn【 зат.】  ①ұяты 

кетпеген; сәби адам; ② тазалық; таза, 

бұзылмағаны 

【童真】 tónɡ∥ zhēn【 зат.】  кiнәсiз 

бала жiгiт 

【童装】tónɡ∥zhuānɡ【зат.】 балалық 

киімдер. 

【童子】tónɡ∥zǐ【зат.】 жасөспірім. 

【童子鸡】 tónɡzǐjī 〈方〉【 зат. 】 

балапан. 

【酮】tónɡ【зат.】 қымыз 

【鲖】（鮦） tónɡ майда жылан басы 
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(балық) 

【潼】tónɡ Туншуй өзені 

【橦】tónɡ түн ағашы. 

【曈】tónɡ见下. 

【瞳昽】tónɡ∥lónɡ〈书〉【сын.】Күн 

көтеріліп, қараңғы дан жарқынка көшіп 

【瞳瞳】 tónɡ∥ tónɡ〈书〉【сын.】①
Күннің жарқыраған көрінісі. 

【朣】 tónɡ[ 朣朦 ](tónɡménɡ) 〈书〉

【сын.】Жарқын емес 

【瞳】 tónɡ【 зат.】  қарашық (көздің 

қарашығы). 

【瞳孔】tónɡ∥kǒnɡ【зат.】 қарашық,

瞳孔缩小 қарашықтың кiшiреюi; миоз; 

瞳 孔 散 大 қарашықтың ұлғаю, 

мидриазанизокория; 瞳 孔 不 同 

анизокория  

【瞳人】 tónɡ∥ rén (～儿 )【 зат.】 

қарашық 

【瞳仁】tónɡ∥rén қарашық.  

 

tǒnɡ 

【统】 -1 （統） tǒnɡ ① бiрлестiру, 

жалғастыру; жалпылау, жинақтау, 

қорыту; 统起来算一算 қорыта есептеу; 

统而言之 бұл туралы жинақтап айту; ②

басқарып, басқарып, басшылық ету; 统

兵  әскермен басшылық ету; 大总统 

республиканың президентi;  

 (Tǒnɡ)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 统 】 -2 （ 統 ） tǒnɡ 同 “ 筒 ”мен 

мағналас.长～皮靴  / ұзын қонышты 

етік.｜皮～子 /мес. 

【统编】 tǒnɡ∥biān【 ет.】бірыңғай, 

бірізбен, бір жүлгемен: 统 一 编 写
/Бірыңғай жазу 

【统舱】 tǒnɡ∥ cānɡ【 зат.】  ортақ 

каюта, үшінші класстағы каюта. 

【统称】tǒnɡ∥chēnɡ ①【ет.】 жалпы 

атауы：.②【зат.】 жалпы айтылады 

【统筹】 tǒnɡ∥chóu【ет.】  бірыңғай 

жоспар 

【统共】 tǒnɡ∥ɡònɡ【үс.】  жалпы, 

барлығы：统共【 сан.】  目  жалпы 

қорытынды 

【 统 购 】 tǒnɡ ∥ ɡòu 【 ет. 】 

орталықтанған сатып алу 

【统观】 tǒnɡ∥ ɡuān【 ет.】  жүйелі 

көзқарас ；正 统观点  ортодоксалды 

көзқарас 

【统管】 tǒnɡ∥ɡuǎn【 ет.】  басқару, 

билік ету 

【 统 合 】 tǒnɡ ∥ hé 【 ет. 】 

байланыстыру统合银行 агрегатты банк 

【统货】 tǒnɡ∥huò【зат.】Сапасына, 

өлшеміне, бағасына қарамастан және 

белгілі бір бағадан ,тауарларды сатып 

алу немесе сатіуалу. 

【统计】 tǒnɡ∥ jì【 ет.】  ① жалпы 

қорытынды.② статистика：人口统计 

адам санының статистикасы 

【 统 计 学 】 tǒnɡjìxué 【 зат. 】 

статистика : 刑事统计学  қылмыстық 

статистика 

【统检】 tǒnɡ∥ jiǎn【 ет.】统一检查
Бірыңғай инспекция. 

【统考】 tǒnɡ∥ kǎo【 ет.】 Бірыңғай 

тест сұрақтары бар белгілі бір ауқымда. 

【统领】tǒnɡ∥lǐnɡ①【ет.】 басқару.②

【зат.】қолбасшы, тунлин. 

【统配】 tǒnɡ∥pèi【ет.】  统一分配
Бірыңғай тарату. 

【统摄】 tǒnɡ ∥ shè 〈书〉【 ет. 】 

басқаруды жүзеге асыру. 

【统属】tǒnɡ∥shǔ【ет.】 бір мекемеге 

жатушылық 

【统帅】 tǒnɡ ∥ shuài 【 зат.】   ①
жоғарғы бас қолбасшы; қолбасшы 

② басында тұрып, басшылық ету, 

басқару; басшылық ететiн жағдайда 

орналасу 

【统率】 tǒnɡ∥ shuài【ет.】  басқару, 

басшылық жасау, қолбасшылық ету 

【统统】tǒnɡ∥tǒnɡ【үс.】 бірге бару, 

барлығы, бірігіп 

【统辖】 tǒnɡ∥xiá【ет.】  басқаруды 

жүзеге асыру 

【 统 销 】 tǒnɡ ∥ xiāo 【 ет. 】 

орталықтанған жүйелеу 

【统一】 tǒnɡ∥yī①【ет.】  бiрiктiру, 

бiрлiк; бiртұтасы; бiрлестiрiп, 

интегралдау 统一党  біртұтас партия

【 сын.】  орталықтандыру: 统一指挥 

орталықтанған басқару. 

【统一体】 tǒnɡyītǐ 【 зат. 】  бірлік 

концепциясы 

【统一战线】 tǒnɡyīzhànxiàn біртұтас 

фронт 

【统御】tǒnɡ∥yù〈书〉【ет.】 басқару, 

билік ету 

【统战】tǒnɡ∥zhàn【зат.】 бір фронт 

【统招】tǒnɡ∥zhāo【ет.】统一招生：
Бірыңғай тіркеу. 

【统制】 tǒnɡ∥ zhì【 ет.】  диктант, 

жүйе：统制经济 баұылаулы экономика 

【统治】 tǒnɡ∥ zhì【 ет.】①бақылау, 

басқару 统治阶级 басқарушы класс, 统

治地位 басқару орны. 

【统治阶级】 tǒnɡzhìjiējí басқарушы 

класс. 

【捅】（ ） tǒnɡ【 ет.】  ① соғып 

жiберу; тесу, түрту,  

【捅个窟窿】 тесiктi тесу; ② итеру, 

тиiсу, үрейлендiру; 捅马蜂窝  жабайы 

ара ұясын үрейлендiру; ③сыртқа шығу; 

想到的都捅了出来 бәрін айту 

【 捅 娄 子 】 tǒnɡlóu·zi ренiштiкке 

жапаландыру, түсу, қателiк iстеп алу, 

iлiгу 

【 捅 马 蜂 窝 】 tǒnɡmǎfēnɡwō үлкен 

келеңсiздiктi тудыру 

【桶】 tǒnɡ【 зат.】①шелек; кеспек; 

шаған; бак; кәдкi; 大桶 бак, кеспек; ②
техникалық ожау 

③(мұнай, 159 л) баррел 

【筒】（筩） tǒnɡ① тұрба; цилиндр; 

дiңгек; түтiк тәрiздi, цилиндрлiк; 拿纸

裹一个筒 тұрбамен қағазға орау; 枪筒

мылтықтың дiңгегі; 软筒 тюбик;  

【筒裤】 tǒnɡ∥kù【 зат.】Аяк жағы 

жіншге шалбар 

【筒裙】 tǒnɡ∥qún【зат.】Түтікшелі 

юбка. 

【筒瓦】 tǒnɡ∥wǎ【зат.】  жартылай 

дөңгелек шатыр черепицасы 

【筒子】tǒnɡ∥zi【зат.】：①тұрба, 空

筒子  мылжың, ②техникалық барабан 

③мәтiн. бобина 

【筒子楼】 tǒnɡ·zilóu【 зат.】Ортасы 

ұзын дәліз, екіжағы құрылысыды 

тұрғын үй. 

 

tònɡ 

【恸】（慟） tònɡ〈书〉 қайғырып, 

қатты қайғыру, ащыны жоқтау. 

【通】tònɡ(～儿)【мөл.】 用于【ет.】

作：发了三通雷鼓  барабанға үш рет 

соғу, 一通电报 бір телеграмма 

【痛】tònɡ①【сын.】 ауыру, ауырып 

сырқау：头～ бас ауруы｜伤口很痛 

жара қатты ауырып бара жатыр, ②

ауруды өкінішті сезу: 常痛于心 жаны 

ауруы.③【үс.】  қатты, 痛打他一顿 

қатты соқты оны 

【 痛 不 欲 生 】 tònɡbùyùshēnɡқатты 

ауруды сезіп жүру. 

【 痛 斥 】 tònɡ ∥ chì 【 ет. 】  кенет 

айыптау 

【痛楚】tònɡ∥chǔ【сын.】 қайғы 

【痛处】 tònɡ∥chù【зат.】  ауыратын 

орын 

【痛打】 tònɡ∥dǎ【 ет.】  мейiрiмсiз 

ұру; жақсы сiлкiлеудi беру 

【痛悼】tònɡ∥dào【ет.】қайғру. 

【 痛 定 思 痛 】
tònɡdìnɡsītònɡТыныштықтың 

қайғысынан кейін бұрын ауырсынуды 

еске алу 

【痛风】tònɡ∥fēnɡ【зат.】 подагра 

【痛改前非】 tònɡɡǎiqiánfēiбұрынғы 

қателіктерді өзгерту 

【痛感】 tònɡ∥ ɡǎn①【 ет.】  терең 

сезіну【зат.】 ауыртпалық сезімі 

【痛恨】tònɡ∥hèn【ет.】 жек көру 

【痛悔】tònɡ∥huǐ【ет.】 қатты өкіну 

【痛击】 tònɡ∥jī【ет.】  қатты соққы 

жасау. 

【痛经】tònɡ∥jīnɡ【ет.】 дисменорея 

【痛疚】tònɡjiù【ет.】 因自己的错误

或过失而痛苦、内疚： Өздерінің 

қателіктері немесе немқұрайдылығы 

себепті ауырсыну, кіндік сезіну. 

【 痛 觉 】 tònɡ ∥ jué 【 зат. 】  ауру 

сезімдері. 

【痛哭】tònɡ∥kū【ет.】 қаты жылау, 

зарлау 
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【痛苦】 tònɡ∥kǔ【сын.】  әлектену, 

азап шегу; бейнет, ауыратын 

【痛快】tònɡ∥kuài【сын.】 ① көңiлдi, 

қуанышты; көңiлдi жақсару; үлкен 

рахатын тарттыру; 对此不痛快 осыған 

байланысты қуанбау; 心里好痛快点 

жанда болды; ②жағымды, ләззатты 碰

到不痛快的事 жамандыққа тап болу; ③

түзу, аққөңiл аққөңiл шын： 

【痛切】 tònɡ∥qiè【сын.】  ①қатты, 

өткірбағытты;  

② терең,  ашық. 

【痛恶】 tònɡ∥wù【ет.】  тереңдiкке 

дейiн жек көру,  жаман соғысу: 令人～ 

аса өкінішті. 

【痛惜】tònɡ∥xī【ет.】 өлердей жан 

ашыу; терең есіркеу; өкінішті：诗人英

年早逝，令人～. 

【痛心】tònɡ∥xīn【сын.】  ①азалау, 

қапалану,; ауыру;  ②  шақырту; ③

намысына тию: 慨 痛 心  ауыр 

жанымен ： 你 话 使 我 痛 心  сенің 

сөздерің жанымды қинайды 

【痛心疾首】tònɡxīnjíshǒu жауыз жек 

көрушiлiкпен жек көру; жек 

көрушiлiкпен күйiп-жану 

【痛痒】 tònɡ∥ yǎnɡ【 зат.】① ауру 

және қышу; 不关痛痒 ешқандай да 

қатынасы болмау：～相关  тамырлы 

қызығушылық.② тар өзара байланыс; 

ортақ мүдделер; ③бейнет, қайғы 

【痛痒相关】 tònɡyǎnɡxiānɡɡuān ①
бiрiн бiрi туралы жағдай жасау; бiр-

бiрiне ниет бiлдiру 

②ортақ өмiрлiк мүдделерiн алу; болу 

【痛饮】tònɡyіn 饮得大醉 қатты мас 

болу 

tōu 

【偷】（媮） tōu 【 ет. 】  ① ұрлау, 

сүйрету: 他偷了人家的钱  ол бөгде 

ақшаларын ұрлады;  ②ретiн келтеру, 

уақыт табу, босату; 忙里偷工 (功 )夫 

көптеген iстердiң ара-арасында бос 

уақытты табу; ③ құпия жыныс 

байланысына кiру; 偷汉子  көңілдесті 

иелену; ④ ұқыпсыз,  жалқаулану, 

менсiнбеу, аяққа басу; 安 乐 日 偷 

қуаныштарда және көңiл көтеруде 

күнде мерекелiкке салыну⑤【 үс.】
сөздiрмей, жасырын, ұрлықша, құпия 

【 偷 安 】 tōu’ān 【 ет. 】  уақытқа 

ыңғайлану; кез келген ымыраласуларға 

бару, тек қана абыржу,  құтылу; 

мейлiнше төмен қарсылықтың сызығы 

бойынша бару; меншiктi уақытша 

тыныштық үшiн сүйiр бұрыштарын 

тегiстеу： 

【偷盗】 tōu∥dào【ет.】тонау, алып 

кету, ұрлау：～财物  жеке меншікті 

ұрлау. 

【偷渡】 tōu∥dù【ет.】  ①астыртын 

арқылы асырылу; ② астыртын  

【偷工减料】 tōuɡōnɡjiǎnliào алақол 

орындау 

【 偷 鸡 摸 狗 】 tōujīmōɡǒu  өмірдің 

абыройсыз бейнесін жүргізу;  

【偷奸取巧】tōujiānqǔqiǎo 用狡猾的手

段使自己不费力而得到好处：Пайда 

табу үшін күш-жігер жұмсайды. 

【偷空】tōu∥kònɡ (～儿)【ет.】忙 бос 

уақытты жақсы пайдалану. 

【偷懒】tōu∥lǎn【ет.】 жалқаулық：

躲避工作 жұмыстан қашу 

【偷梁换柱】tōuliánɡhuànzhù түйiндiні 

құпия ауыстырып жiберу. 

【偷巧】tōu∥qiǎo〈方〉【ет.】 алдау. 

【偷窃】tōu∥qiè【ет.】  ①ұрлау; ②
ұры;  

【偷情】 tōu ∥ qínɡ 【 ет. 】  құпия 

байланысқа ену. 

【 偷 生 】 tōu ∥ shēnɡ 【 ет. 】  ①
сқысымшылықтан шығу; өз болмысы 

туралы ойлау②өмір сүру 

【偷税】 tōu ∥ shuì 【 ет. 】  салық 

төлеуден бас тарту 

【 偷 天 换 日 】 tōutiānhuànrì шебер 

қараулану 

【偷偷】 tōu ∥ tōu ( ～儿 ) 【 үс. 】 

астыртын; сөздірмей; аңдаусыз; ыңсыз-

шыңсыз：偷偷地走 астыртын жүру, 偷

偷走进屋内 бөлмеге аңдаусық кіру . 

【偷偷摸摸】 tōutōumōmō 【 сын.】 

астыртын әрекет ету; 他告诉我爸爸我

偷偷摸摸骑过那辆摩托车  Ол  әкеме 

менің мотоцикл үстіндегі жасырын 

саяхаттары туралы айтып тастады.  

【 偷 袭 】 tōu ∥ xí 【 ет. 】 күтпеген 

шабуыл. 

【偷闲】tōu∥xián【ет.】 ① моменттi 

жақсарту, минутты пiшу, босанып шығу 

： 忙 里 ～ уақыттың тығыздығына 

қарамастан үлгеру.②〈方〉 iссiз жүру, 

селқос қарау, жалқаулану 

【偷眼】 tōu∥ yǎn【 үс.】  жасырын 

қарау：偷眼儿 жасырын қарау. 

【 偷 营 】 tōu ∥ yínɡ 【 ет. 】  ①

абайсыздан шабуылдау, ②  айдақ-

сайдақ қал-жағдайларға қарау, қал-

жағдайлардан  сырғақтау ： ～ 劫 寨 

лагерге шабуыл жасау. 

【偷嘴】tōu∥zuǐ【ет.】 тағамды ұрлау. 

 

tóu 

【 头 】（ 頭 ） tóu ① 【 зат. 】  бас 

(адамның, жануардың): 扬起头来 басты 

көтеру; ② 【 зат. 】  шаштың түрі, 

шаш：梳了个头 шаш тарау; 剃～шаш 

алып тастау.③ (～儿 )【зат.】  басшы, 

көзбасшы：他是这一帮人的头儿  ол 

осы топтың басшысы, 山头 тау басында.

④(～儿)【зат.】 заттардың басы; 两头

蒜  сарымсақтың екі басы!⑤ (～儿 )

【 зат.】物品的残余部分：布～儿｜

蜡～儿 бұранданың басы. ⑥ (～儿 )

【зат.】  аспект, жақ.⑦(～儿)【зат.】 

алдыңғы жағы：在头面 (边 )走  алға 

қарай бару.⑧алдымен：这是头回, 不打

你  алғашқы ретте сені ұрмаймын.⑨

басты, алғашқы：～车 басты вагон｜～

马  басты ат｜～羊 басты қошқар.⑩

【 сын.】  алдында：头吃饭 , 要洗手 

тамақ алдында қол жуу керек～趟｜～

一遍｜～半本｜～几个｜～三天(＝前

面的三天 ).⑾〈方〉【 сын.】  бұрын, 

алды：头两天(年) екі күн бұрын: 头三

天  қалған үш күнде. ⑿ 【 сөзал. 】 

бастап, дейін：三头五百  үштен бес 

жүзге дейін.⒀【мөл.】 бір; 头二十万

银 1200000 лан күміс.⒁(Tóu)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【头】（頭）·tou ①(～儿)【зат.】词后

缀.a):｜石｜骨～қас｜舌～тіл｜罐～｜

苗～ .b) 年头  бір жыл, жылдық; 钟头 

zhōngtou сағат, 关头 шешуші уақыт.②

方位词后缀：上～ үстінде ｜下～

астында ｜前～ алдымен, алдында ｜

后～кейін, сосың｜里～ іште, ішкі｜

外～сыртта, сырттағы. 

【头班车】tóubānchē【зат.】①按班次

行 驶 的 第 一 班 车 тұрақты негізде 

жүретін алғашқы автобус. 

【头筹】tóu∥chóu【зат.】  бастапқы, 

әуелі, басты, маңызды ： 拔 取 ～

бастапқы жылжу｜夺得～басты жаулап 

алуы. 

【头寸】tóu∥cùn【зат.】 ①ақша қоры; 

ақшалай капитал; баланс; 头寸多, 多头

寸 белсендi баланс, қалдық ақша; 头寸

缺 , 缺头 寸 ақшалай қазыналардың 

енжар балансы, кемшiлiгi, ② диал. 

өлшем, шама; нақты шарттар; 配着他的

头 寸   оның нақты шарттарына 

жақындау; ③ақша айналым 

【头等】tóu∥děnɡ【сын.】 алғашқы, 

бірінші класс头等车 бірінші класстағы 

поезд. 

【头灯】tóu∥dēng шам 

【头发】tóu∥fɑ【зат.】 шаш 

【头伏】 tóu∥ fú【 зат.】  ыстықтың 

алғашқы апталары. 

【头骨】tóu∥ɡǔ【зат.】 адамның бас 

сүйегі; 头骨指【сан.】  бас сүйегінің 

индексі. 

【头号】tóu∥hào【сын.】 бірінші.①

бірінші ретті. ② бірінші ： ～ 面 粉 

бірінші сортты ұн｜～货色. 

【头婚】tóu∥hūn〈口〉【ет.】第一次

结婚(对“二婚”而言).Алғашкы неке 

【 头 婚 眼 眩 】 tóuhūnyǎnxuàn басы 

айналып жатыр 

【头家】 tóu∥ jiā【 зат.】①  ойын 

притонының бағушысы; ② ақша 

үлестiрушi. 

【头角】 tóu∥ jiǎo【 зат.】  ① бас, 



724 

 

алғашқы қадам, бастапқы 

жетiстiк,прогресс; ②жаңадан көрiнген 

жалын, құмарлық, ыстықтық; 露头角
өзiн тұңғыш рет көрсету; бiрiншi 

жетiстiктердің дәмін тұту; 见 (xiàn) 头

角 алғашқы жетiстiктердi көрсету; ③
дарындылық 

【头奬】tóu∥jiǎng алғашқы жетістік 

【头巾】tóu∥jīn【зат.】такия; сәлде; 

(алдағы ) орамал,  ана. 

【头颈】tóu∥jǐnɡ〈方〉【зат.】 мойын. 

【头盔】tóu∥kuī【зат.】дулыға 

【头里】 tóu∥ li【 зат.】① алдыда：

您～走，我马上就来 сен алда жүр, мен 

бірден барамын｜工作和学习，他样样

都走在～жұмыс істеп оқу, ол бәрібір 

алдыда жүреді.②бұрын：咱们把话说

在～，不要事后翻悔 Біз бұны бұрын 

айтқанбыз, кейін өкініп жүрмеңіз 

【头脸】tóu∥liǎn【зат.】 ①тұлға, тыс; 

②абырой头脸的人 абырой бар адам 

【头领】tóu∥lǐnɡ【зат.】Көшбасшы. 

【头颅】tóu∥lú【зат.】 бас сүйегі：头

颅帽 бас сүйегінің шатыры. 

【头路】1tóu∥ lù【 сын.】  алғашқы 

қадам 

【头路】2 tóu∥lù〈方〉【зат.】жол 

【头马】tóu∥mǎ【зат.】 басты жылқы. 

【头面】 tóu∥ miɑn【 зат.】  басқа 

арналған бұйымдар 

【头面人物】 tóumiànrénwùмаңызды 

адам 

【头目】tóu∥mù【зат.】 зәңгі, көсем; 

серке, басеке, басшы 

【头脑】 tóu∥nǎo【 зат.】  ①бастың 

миы; ақыл, ойлар; бас; ②  логикалық 

тізбектілік, қисын, тәртіп; ③ бастық; 

басшы, староста; 胜 利 冲 婚 头 脑 

жетістік басты айналдырды 

【头年】tóu∥nián【зат.】 былтыр. 

【头皮】tóu∥pí【зат.】 бас тері. 

【头前】 tóu ∥ qián 〈方〉【 зат. 】 

алдымен, әуелі. 

【头钱】tóu∥qián【зат.】проценттер. 

【头球】tóu∥qiú【зат.】足球运【ет.】

中用头顶的球：～攻门. 

【头人】 tóu∥ rén【 зат.】  басшы, 

староста 

【头晌】tóu∥shǎnɡ〈方〉【зат.】 түске 

дейін. 

【头生】tóu∥shēnɡ (～儿)①【сын.】 

属 алғашқы босану 孩 子 алғашқы 

балалар.②【зат.】алғашқы босану. 

【头绳】 tóu∥ shénɡ【 зат.】  шашқа 

арналған жіптер 

【 头 饰 】 tóu ∥ shì 【 зат. 】  басқа 

арналған бұйымдар. 

【头套】tóu∥tào【зат.】 парик 

【头疼】tóu∥ténɡ【сын.】 бас ауруы. 

【头疼脑热】 tóuténɡnǎorè(～的 )сөз 

дерттілік 

【头天】 tóu∥ tiān【зат.】①алғашқы 

күн.② ертеңгі күні . 

【头痛】tóu∥tònɡ【сын.】 бас ауруы: 

剧烈 的头痛 қатты бас ауруы 

【头痛医头，脚痛医脚】tóutònɡyītóu，
jiǎotònɡyījiǎo мәселелерді шешу 

【 头 头 脑 脑 】 tóutóunǎonǎo 〈 口 〉

【зат.】 компанияның басшылары 

【 头 头 儿 】 tóu·tour 〈 口 〉

【зат.】.Жетекшіліктің басшы 

【头头是道】tóutóushìdàoәр рубрикада 

шындық 

【头陀】tóu∥tuó【зат.】  кезіп жүрген 

монах 

【头先】 tóu ∥ xiān 〈方〉【 зат. 】
алдында 

【头衔】tóu∥xián【зат.】 шен. 

【头像】tóu∥xiànɡ【зат.】 бас мүсіні. 

【头绪】 tóu∥ xù【 зат.】①желiнiң 

ұшы; 摸【头绪】  мән-жай ұстау; ②
логикалық тiзбек; қисындылық; рет; 

жүйе; 乱头绪 былықтыру; 没有头绪 

ешқандай да рет жоқ  

【头雁】tóu∥yàn【зат.】 басты қаз 

【头羊】tóu∥yánɡ【зат.】 қошқар. 

【头油】tóuyóu【зат.】брильянтин. 

【 头 重 脚 轻 】 tóuzhònɡjiǎoqīnɡ 

диспропорция 

【头子】tóu∥zi【зат.】 ①жақсы адам, 

бiрiншi②басшы, қамқор, атаман, босс; 

③аяқ, өлке, шет 

【头足类】 tóuzúlèi【зат.】  басаяқты, 

цефалоподы(Cephalopoda) 

【头足钢】 tóuzúgāng басаяқты, 

цефалоподы(Cephalopoda) 

【 投 】 -1tóu ① 【 ет. 】  ① тастау; 

аласұру; лақтыру; жайрату; 【жал.】投

三 个 手 榴 弹  қатардан үш қол 

гранаталарын  лақтыру; 投之于冰上 он 

мұз үстіне лақтыру; 投 种 于 土 中 

топыраққа тұқымдарды шашу; ②
шығару, жiберу;  бөлiп шығару; салу; 

лықсу; 投杖而起  таяқты қолдарынан 

босатып жоғары көтеру; ③ артта 

қалдыру; жөнелту, жiберу; жер аудару; 

把这封信投上海分局 бұл хатты жiберу 

Шанхай филиалына; ④ұмтылу, бекiту; 

把眼光投到他身上 көңілін аудару; 5 ) 

әкелу, әперу; алып беру, табыстау; 

апарып салу; 

6 ) қағыстыру, жұлқылау; орау; ⑦

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【投】 -2tóu〈口〉【 ет.】  уақытқа 

дейін... 投其葬日 оны жерлеген күнге 

дейін. 

【投案】 tóu∥àn【ет.】  сот алдында 

болу, сот алдында жауап беру：～自首 

өз еркімен заң алдына келу. 

【投保】 tóu∥bǎo【ет.】  ①қорғауға 

беру; ②  сақтандыру; 投保火险  оттан 

сақтану; 投保人寿险 өмiрдi сақтандыру 

【投奔】tóubèn【ет.】  ①бой тасалату, 

жүгіру; ауысу: ② берік жер, түпкілікті 

мақсат, қатты атқаратын қызметтер. 

【 投 笔 从 戎 】 tóubǐcónɡrónɡ 东
азаматтық қызметтен әскери қызметке 

ауысу 

【投鞭断流】 tóubiānduànliú әскери 

аумақ 

【投标】tóu∥biāo【ет.】 ашық сауда; 

жарыс,  тендер; қатар алу 

【 投 产 】 tóu ∥ chǎn 【 ет. 】 

эксплутацияға ену：化肥厂已建成～. 

 

【投诚】tóu∥chénɡ【ет.】 жеңілу：缴

械～уыстырушы. 

【投弹】tóu∥dàn【ет.】   гранатамен 

сілтеп қалу; бомбылар лақтыру, 

бомбылау 

【投档】 tóu∥ dànɡ【 ет.】Қабылдау 

бөлімшелері есеп беру сызығына 

сәйкес және еріктіні кандидаттың 

файлын мектепке жіберу үшін 

толтырады 

【投敌】 tóu∥dí【 ет.】  дұшпанның 

жағына өту：叛变～. 

【 投 递 】 tóu ∥ dì 【 ет. 】  жіберу; 

тапсыру, жұқтыру, жеткізу 

【投递员】 tóudìyuán【 зат.】  курьер, 

хат тасушы, байланысшы 

【投毒】 tóu∥ dú【 ет.】 Зәрлендіру 

қасдік кілу 

【投放】tóu∥fànɡ【ет.】①құрал салу; 

қарызға iлiгу; бірдемемен 

жабдықтау：～鱼饵  жем салу.②салу, 

ақша салу：～资金 фондқа ақша салу.

③саудаға ену 

【 投 稿 】 tóu ∥ ɡǎo 【 ет. 】  қол 

жазбаларды әкелу 

【投工】 tóu∥ɡōnɡ【ет.】  енгізілген 

еңбек 

【 投 合 】 tóu ∥ hé ① 【 сын. 】 

үйлесуздермен,  түйісу; 投 合 口 味 

дәмдерінің үйлесуі; 性 情 技 合 

мінездердің үйлесуі. ② арада толық 

ынтымақтастық. 

【投壶】 tóu∥hú【 ет.】  жебелердің 

лақтыруы 

【投缳】 tóu ∥ huán 〈书〉【 ет. 】 

тұқшию, қылғынып өлу. 

【投机】 tóu∥ jī ①【 сын.】  уақиға 

пайдалану; лайықтану, ②  алып сату; 

саудагерлік; 投机取利  саудагерліктің 

мәмілелерінде құралу: 投 机 事 业 

саудагерліктің қызметі, саудагерлік;投

机商业  саудагерліктің саудасы;投机买

卖 саудагерліктің саудасы; ③пікірлерде 

үйлесу, рухқа жақын, риза. 

【投机取巧】 tóujīqǔqiǎo ①  дербес 

пайда мақсатында алаяқтыққа бару; 

айлаға басу; ②; саяси мансапқорлық. 

【投寄】tóu∥jì【ет.】  жіберу, апару 

【投井下石】tóujǐnɡxiàshí әлсізді ұру 
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【投军】tóu∥jūn【ет.】 әскерге бару. 

【投考】tóu∥kǎo【ет.】  емтиханнан 

өту, сынақтан қ қөу 

【投靠】 tóu∥kào【ет.】  ①ықпалды 

адамның ығына еліктеу-; қорғалу; ② 

қызметке түсу; ③сатылу：卖身投靠敌

人  дұшпанға сатылу; ～亲友 жақын 

туыстарына сүйену. 

【投篮】 tóu∥ lán【 ет.】  баскетбол 

ойнау  

【投料】tóu∥liào【ет.】 投放原料或材

料：按配方～. 

【投票】 tóu∥ piào【 ет. 】  сайлау, 

сайлауғу қатысу: 投票选举 сайлау; 投票

表决 сайлаумен шешім қабылдау; 投票

机器  сайлау машинасы, 秘 密投票 

жасырын сайлау, 公 开 投 票  ашық 

сайлау 

【投契】tóu∥qì【сын.】 мінездердің 

үйлесуі： 

【 投 枪 】 tóu ∥ qiānɡ 【 зат. 】  ①

лақтыратын сүңгi; найза; ②винтовканы 

лақтыру; тапсыру 

【投亲】 tóu∥qīn【 ет.】 туыстарына 

сүйену 

【投入】tóu∥rù ①【ет.】 кiру; қосылу; 

全国人民投入了这个斗争 барлық 

елдегі халық күреске қатысты; ②ендiру, 

қосу; 投入生产  өндiрiске ендiру; ③
инвестициялар; инвестиция салу 

投入资本 капиталды салу 

【投射】tóu∥shè【ет.】  ①проекция; 

жобалық; жобалану; құлау: 投射平面 

проекцияның жазықтығы; 投射几何学
жобалық геометрия 

② жобалау, пердеде тастау; ③  өзiн 

толық беру, бүтiн арнау; ④ лақтыру, 

тастау; 5 )  қысқарту.  пайда шығару 

үшiн сәттi пайдалану 

【投身】 tóushēn【 ет.】  іске еліктеу, 

қалтқысыз қызм∥ет ету; тәуелді ету, 

белсенді қатысу： 

【投生】 tóu∥shēnɡ【ет.】  қайтадан 

туу, реинкорнация. 

【投师】tóu∥shī【ет.】 оқушылыққа 

бару, оқушы болу 

【投石问路】 tóushíwènlùсезімдермен 

әрекеттеу жылжу 

【 投 鼠 忌 器 】 tóushǔjìqìболашақты 

ескере отырып,әрекетті тоқтату 

【投送】 tóu∥ sònɡ【 ет.】  жіберу, 

тарнспорттау. 

【投诉】 tóu∥ sù【 ет.】  зар; зарды 

наразылық бiлдiру, әперу: 理会投诉 

зарды қарап шығу 

【投宿】tóu∥sù【ет.】 түнейтiн жердi 

iздеу; қонақ үйге қонаға жолдану 

【投胎】 tóu∥ tāi【ет.】  келесі тууға 

дайындалу 

【 投 桃 报 李 】 tóutáobàolǐсыйлыққа 

сыйлықпен жауап беру 

【投降】tóu∥xiánɡ【ет.】  тiзе бүгу; 

берiлу; бағындыру; капитуляция; өткiзу; 

无条件投降 сөзсiз капитуляция; 投降分

子 капитулянт 

【投向】tóu∥xiànɡ【зат.】 ① ентелеу; 

бiрдеңенi арнау; қандай болса да 

облыстарда күш шоғырландыру; қалау

他把自己的大部分精力投向了对甲骨文

的 研 究 Ол тасбақалардың 

сауыттарындағы ежелгi иероглифиялық 

мәтiндердiң зерттеуi үшiн  көп күш-

жiгер салады.②аласұрылу, тұра жүгiру, 

лақтыру; 这些人把矛枪投向敌人
Адамдар сүңгiні жауға қарай лақтырды. 

③ бөлтек-бөлтегiлгендiк нарықтарда 

ақшаны инвестиция салу; ақша салу ; 

④қарауды ұмтылу; взгядты лақтыру 

【投效】 tóu∥xiào〈书〉【ет.】  iске  

ену; қызметке күш берiп бiтiру; өз 

қызметтерiн ұсыну; жұмыс iстеуге 

ыстық ниет бiлдiру; 投效军中 әскердегi 

қызметiне күш-жiгердi беру 

【投药】tóu∥yào【ет.】 дәрі беру 

【投医】 tóu∥ yī【 ет.】  дәрігерге 

бару： 

【投影】tóu∥yǐnɡ①【ет.】   жобалану; 

жобалау; проекция; проекциялық; 

жобалық方位投影 азимутты проекция; 

正射投影 ортографикалық проекция; 投

影直线 жобалықтың прямая 

【投映】tóu∥yìnɡ【ет.】 проекциялау; 

[кино]проекция; 投映式电视接收机 

проекциялық теледидарлық 

қабылдағыш;  

【 投 缘 】 tóu ∥ yuán 【 сын. 】  ①

мінездермен үйлесу;, татуласу; ②
байланыстар, достарға сену 

【投掷】tóu∥zhì【ет.】 лақтыру 

【投注】1tóu∥zhù【ет.】 (精神、力

【мөл.】 等)集中；倾注：把全【үс.】

精力～到工作中 Жұмысқа барлық күш 

қуатін  салу. 

【投注】2tóu∥zhù【ет.】①Бәс беру 

【投资】tóu∥zī  қаржы инвестициялау;  

күрделі салымдар жасау; күрделі салым, 

инвестиция; 投 资 实 业  инвестиция, 

күрделі салымдар 

【投资着】tóuzī zhe инвесторлар 

【投资基金】tóuzījījīn Инвестициялық 

қорлар. 

【 投 资 银 行 】 tóuzīyínhánɡ капитал 

банкі 

【骰】tóu[骰子](tóu·zi)〈方〉【зат.】色

子(shǎi·zi).ойын тасы.  

 

 

tǒu 

 

【钭】（鈄） Tǒu【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

 

 

tòu 

 

【透】tòu①【ет.】  ①кiру, өтiп кету, 

келiп жату, ағу; жанына бату; 水流可以

从坝身透 судың тогы бөгеттiң денесi 

арқылы аға алады, ② келу, жарық 

түсiру; көрiну; 焜耀金纹透  жалтыр 

және жарық өрнек алтындай көрiнеді;

③шекте болу; ақырына дейiн жету, 一

点就透 әлi аздап  және шек болады; ④

секiрiп, атып тұру; ②өтiп кету, кесiп 

өту; бұзып кiру;  iшiне кiру; 透空 ауа 

бойынша ұшып өту 

【透彻】 tòu∥chè【сын.】  ①толық, 

тауысу, тыңғылықты② өтіп кету,  зерек 

【透底】tòu∥dǐ【ет.】透露底细：这件

事他没有向我～ .Ісдін тубіне жету 

сурау 

【透顶】tòu∥dǐnɡ【сын.】 ①ақырына 

дейiн; әбден, мүлде, мүлдем; барып 

тұрған; масқара; керемет;  өте; 

абсолюттi; 胡涂透顶 масқара зердесiз: 

反【ет.】透顶 арқылы кертартпасы; ②
басқа кiру 

【透风】 tòu ∥ fēnɡ 【 ет.】  ① жел 

жіберіп қою; ②  сыртқа шығару, 

жариялау;  ақпарлар өтіп кетуі, 

хабарлар жетеді, 世界上没有不透风的

墙 , 甚麽都瞒不过人  нұрда айтпас 

қабырғалар болмас, адамдардан 

ештемені жасыра алмайсын; 密不透风  

терең сырда сақтау 

【 透 汗 】 tòu ∥ hàn 【 зат. 】  тері, 

терлеу：吃完药，出了一身～ дәрі 

ішкеннен кейін денеден тері шықты. 

【透镜】tòu∥jìnɡ【зат.】 линза 

会聚透镜 конденсаторлық линза 

发散透镜 жағымсыз(ыдыратушы) линза 

【透亮】tòu∥liɑnɡ【сын.】 ①мөлдiр, 

ашық, таза, айқын, кристалды; жарық 

түсiру; ойнау, жарқырау,  жарқ-жұрқ ету; 

②айқын, түсiнiктiсi; түсiнетiн, ақылды 

【透亮儿】 tòu∥ liànɡr【ет.】透过光

线：玻璃窗～｜那间房子不～. 

【透漏】tòu∥lòu【ет.】 ①кездестіру, 

байқау, сыртқа шығу; ②  жариялау, 

ұстап беру; ③өтіп кету, 4) кетік-кетік, 

мүлт,  жаңсақтық. 

【透露】 tòu∥ lù【ет.】  ①кездестіру, 

байқау, шығу, білдіру, жарық түсу; 这种

活 力 从 她 的 眼 晴 里 透 出 来 оның 

көздерінде сөмірлік анергия оқылды; 

② жариялау, , айтып тастау 透露内幕 

саңылау желеу; 我跟他透露过这意思 

мен оған осы ойды айтып тастадым 

【透明】tòu∥mínɡ【сын.】 ①мөлдір, 

ақшыл, таза, жарық түсу; 半透明的玻璃 

селдір шыны 透 明 选 举  мөлдір 

сайлаулар② жарық түсу,  

【 透 明 度 】 tòumínɡdù 【 зат. 】 

мөлдірлілік 
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【透辟】tòupì【сын.】айқын, ақырына 

дейiн түсiнiктi, жеткiлiктiсi; толық,  

байсалдысы 

【透气】 tòu∥qì(～儿 )【ет.】  ①ауа 

жіберіп қою; ② ауасын тазарту; ③дем 

аудару;  透 一 口 气  тыным табу 

[жеңілдету]. 

【透视】 tòu∥ shì ①【 зат.】   ①

болашақ; перспективалы; ②  жарық 

түсу③үңілу; өтіп кету; зеректік; 4) еске 

алу 

【 透 视 图 】 tòushìtú 【 зат. 】 

перспективті сызу 

【透析】1tòu∥xī【ет.】 диализ 

【透雨】tòu∥yǔ【зат.】 қатты жауын 

шашын 

【透析器】tòuxīqì физ., тех. диализатор 

【透支】 tòu∥ zhī【 ет.】  ①  артық 

шығын; шығын②эк. шақыруға болатын 

есеп; 透支账户 шақыруға болатын есеп, 

шақыруға болатын есебi бар клиент 

 

tū 

【凸】tū【сын.】  ①томпақ; қоңқаш; 

адыр; ②  томпақ; баяндамашы; бедер; 

томпай-, жұрт алдында сөйлеу; 凸多角

【 сын.】  томпақ көпбұрыш; ③ орта 

саусақ 

【凸版】tū∥bǎn【зат.】 жоғары мөо 

үшін клише 

【凸面镜】 tūmiànjìnɡ【 зат.】 дөңес 

линза. 

【凸起】 tū∥ qǐ бақырайту, шермит; 

томпақ, бедер 

【凸透镜】 tūtòujìnɡ【 зат.】  бедерлі 

линза 

【凸显】tū∥xiǎn【ет.】 анық елестету. 

【凸现】tū∥xiàn【ет.】 анық, түсінікті 

көрсету; 

【秃】tū ①таза, шашсыз; ашық,  

秃脑袋上的蝨子 әбден айқын; 秃山 

тақыр тау ②  кетірген; тақырлану, 

шашсыз жүру 笔尖儿秃了 шоқтың ұші 

кетірген①жалаңаштау, ашық қалдыру; 

жөні 

【秃笔】 tū∥bǐ【зат.】Қылқаламның 

қаламшасы жоқ, керемет жазу қабілеті 

жоқ. 

【秃疮】 tū∥ chuānɡ〈方〉【 зат.】 

лишай, парша 

【秃顶】 tū∥dǐnɡ ①)【ет.】  шашты 

алып тастау.②【зат.】 тақыр бас 

【秃鹫】 tū ∥ jiù 【 зат. 】 (Aegypius 

monachus ) тазқара 

【秃噜】tū∥lu〈方〉【ет.】① жетімсіз 

қалу, келіссіз; 吃 秃 噜 了  тамақтың 

жеткіліксіздігі② ыдырау, берекесі қашу; 

那件婚事又秃噜了  бұл тойдың тағы 

берекесі қашты; 说 秃 噜 аузына ие 

болмау ③ сүйретілу; 秃噜着大尾巴 

өзінен соң  ұзын құйрықты сүйрелеу 

【秃瓢儿】tūpiáor〈方〉【зат.】光头(含

诙谐意)：剃了个～.тақыр бас 

【秃杉】tū∥shān【зат.】 Тайваньдық 

ағаштың түрі 

【秃头】tū∥tóu ① шашсыз, таз; 秃头

光棍 шашсыз сүмелек; ② көр соқыр, 

шыға беріс;  

秃头马路 тұйық, көше шыға беріспен 

③шолақ үзінді, тұқыл(мәтіннің) 

【秃子】tū∥zi【зат.】①шашсыз(таз) 

[адам]; 秃子跟月亮走  диал. шашсыз 

айға еріп жүреді 

【突】tū ①【ет.】  абайсызда, кенет; 

айтар-айтпастан; аяқасты; төтеннен 突

止 шұғыл тұрып қалу; II, ①қою, итеру; 

соғу, шабуылдау; 3 排 突 陛 衞 

императордың күзетімен 

соқтығыстырылу;  【 ет. 】  高于周

围：～起 пайда болу｜～出 шығу 

【 突 变 】 tū ∥ biàn 【 ет. 】  ①

трансформация, өзгеріс.②мутация 

【突出】 1tū∥ chū【 ет.】  ① берілу, 

жұрт алдында сөйлеу; баяндамашы, 

томпақ; өткір; ②  берілу, ажыратылу; 

ажырату, белгілі, оғаш, асқан; ③
аяқасты біу-; тосын, күтпеген; 4) 

бірінші жоспарға қою, басты жерге қою, 

⑤ бал. грыжа, қампаю 

【突发】tū∥fā【ет.】 лап ету, тұтыну 

【突飞猛进】tūfēiměnɡjìnжоғарығы  

【突击】 tū ∥ jī 【 ет. 】  ① әскериi 

кенеттен шабуыл жасап, шабуыл жасау; 

шабуыл; соққы ② екпiндiше жұмыс 

iстеу; шабуылмен алу, күш-жiгердi 

тастау; екпiндi 

【突进】tū∥jìn【ет.】 атылу,б ару 

【突厥】Tūjué【зат.】 Түрік, 突厥语言 

түрік тілі 

【突破】tū∥pò【ет.】①олқылық; ② 

тойлау -; асыру, 

【突起】tū∥qǐ【ет.】 ①аяқасты пайда 

болу, ②  асқақтау, берілу, ③ биол. 

томпай, өсінді 

 

【突然】 tū ∥ rán 【 сын. 】  кенет, 

абайсызда, аяқасты; кенет 

【 突 如 其 来 】 tūrúqílái аяқасты, 

кұтпеген. 

【突审】tū∥shěn【ет.】Бірден жауап 

алу. 

【突突】tū∥tū【ел.】 соғу,  түршіктеу, 

солқылдау 

【突围】 tū∥wéi【ет.】  ортаны үзу; 

бұзылған жер; ортадан шығатын жол. 

【突兀】 tū∥wù【 сын.】  ① аспанға 

шығі, көтерілу, күтпеген 

【 突 袭 】 tū ∥ xí 【 ет. 】  шабуыл; 

шапқын; шабуыл жасау 

【突显】 tū∥xiǎn【ет.】  анық болу, 

айқындалу 

【突现】 tū∥ xiàn【 ет.】  кенеттен 

пайда болу. 

【葖】tū  тұрма; тұрып; шомыр 

tú 

【图】（圖） tú①【 зат.】：①жоспар, 

схема; карта; сызба; мат. график; 画个

图 картаны сызу, 图示 схемада көрсету; 

②сурет, иллюстрация; сурет; портрет; 

彩图 түрлi түстi иллюстрация 

③жоспар, ниет; талпыныс;  

再作他(tuō)图 басқа талпынысты жасау 

④ триграммалар, алғашқы жазулар 

қысқарту;  

5 ) кiтаптар, әдебиет қысқарту 

6 ) ескi. әкiмшiлiк бiрлiк, болыстың бiр 

бөлiгi округ : 图长 округ старостасы 

 (Tú)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【图案】 tú’àn【 зат.】  схема; сызба; 

жоба; нобай, макет; сурет 

【图表】tú∥biǎo【зат.】 график; кесте, 

диаграмма; схема. 

【图谶】 tú∥ chèn【 зат.】  жорамал 

кітабы 

【图钉】tú∥dīnɡ(～儿) түйме  

【图画】tú∥huà【зат.】 ①сипат, сурет 

② сурет салу, кескіндеме 

图 画 文 字  пиктографиялық хат, 

пиктография. 

【 图 画 文 字 】 túhuàwénzì 

пиктографиялық хат, пиктография 

【 图 籍 】 tú ∥ jí 〈 书 〉【 зат. 】 

тұрғынның топографиялық карта және 

тiзiмдерi, кiтап, әдебиет 

【图记】tú∥jì【зат.】①图①дақпырт, 

мөр.②мөр, дербес таңба. 

【图鉴】tú∥jiàn【зат.】Негізгі суретке 

және сөздердермен түсіндіруген 

шығарма. 

【图解】 tú∥ jiě【 ет.】  ①жазу-сызу 

көрсету; жазу-сызу; диаграмма; жазу-

сызудың шешімі②  мат. Номограмма: 

欧拉图解 Эйлеров номограмма 

【图景】tú∥jǐnɡ【зат.】 сурет, тамаша, 

түр; ахуал, жағдай 

【图例】tú∥lì【зат.】  шартты белгі, 

аңыз (географиялық карталарда), жазу-

сызудың түртінділерінің 

【图谋】tú∥móu【ет.】 шартты белгi, 

аңыз, графикалық символдар 

【图片】tú∥piàn【зат.】 ①фотосурет, 

иллюстрация, сурет②сурет;  (көркем ) 

ашық хат③мөрi бар белгi 

【图谱】tú∥pǔ【зат.】 суреттi тiзбе; 

атлас 

【图穷匕首见】túqiónɡbǐshǒuxiàn карта 

жазылды, онда қанжар (Цинь 

Ванинындағы сәтсiз қастандығында, 

қылмыстық ниеттi толық бiлiндi 

【图示法】 túshìfа3  

графикалық әдіс 

【图书】tú∥shū【зат.】  ①жазбалар;  

кітаптар;  әдебиеттер; 图 书 目 录 

кітаптың тізімдемесі; 图 书 配 发 处 

кітапхананың коллекторы; ② 

"триграмма" және "жазулар" ; ③дербес 
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мөр: 打图书  дербес мөрді 

【图书馆】túshūɡuǎn【зат.】 кітапхана 

【图书学家】túshū xuéjiā библиограф 

【图书馆学】 túshūguǎnxué 

кітапханатану 

【 图 说 】 tú ∥ shuō 【 зат. 】  ①

түсіндіргіш нобай; ② суретті түсіндіру; 

сызба сипаттамалар; кітап суреттер 

【图腾】 tú∥ ténɡ【 зат.】  тотем.[英
totem] 

【 图 文 并 茂 】 túwénbìnɡmào әдеби 

туындының асқан мазмұны 

【图文电视】túwéndiànshì Телемәтінді 

жаңалық, ауа райы және т.б. сияқты 

қысқа мәтінді немесе графикалық 

ақпаратты жіберу үшін пайдаланатын 

теледидарлық хабар тарату қызметі.. 

【图像】 tú∥ xiànɡ【 зат.】  ① сурет, 

портрет 

②суретiн салу, (портрет ) . 

【图【 сын.】】 tú∥ xínɡ【 зат.】  ①
жедел сурет, нобай; графика, схеманы 

iлу; ; белгi: ② фигура 

【图样】 tú∥ yànɡ【 зат.】  жоспар; 

сызба; карта; нобай; макет; 

иллюстрация; сурет 

打图样 сызба iстеу; жоспарды шешу. 

【图章】tú∥zhānɡ【зат.】 жеке мөр; 

盖图章 мөр салу 

【图纸】tú∥zhǐ【зат.】 сызба; 把...标

在图纸上 бір нәрсеге сызба жасау 

【荼】 tú①  қаулен; ащы және арам 

шөптер; 荼蓼  ащы және күйдiретiн 

шөптер;  

②қамыстың сыпырғышы 

③ зиян, зұлымдық 

【荼毒】 tú∥dú〈书〉【ет.】  ①жапа 

шектiру, жаншу; ②құрту, улау; ③күйiк 

және у; ④қайғы ; 5 ) зиян; апат. 

【徒】1tú①  жаяу жүру：～步  жаяу 

жүру｜～涉 өту.②：～手 бос қолдар.

③托空言｜家～四壁 .④徒然：～劳

бекерге. ⑤ (Tú) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【徒步】tú∥bù【үс.】 жаяу жүру：～

旅行 жаяу саяхаттау｜～行军 қатарда 

жаяу жүру. 

【徒弟】tú∥dì【зат.】 оқушы: 带徒弟 

шәкірттері бар, 做徒弟 оқушы болу. 

【徒工】tú∥ɡōnɡ【зат.】 оқушы. 

【徒劳】 tú∥ láo【 ет.】  өндіріссіз 

жұмыс：～往返 бекерге бару. 

【 徒 劳 无 功 】 túláowúɡōnɡбекерге 

еңбектену 

【徒然】tú∥rán【үс.】 бекер 

【徒涉】tú∥shè〈书〉【ет.】 су өту . 

【 徒 手 】 tú ∥ shǒu 【 үс. 】  бос 

қолды：～操 дербес қимылдар｜～格

斗 қолдармен шайқас жүргізу. 

【徒孙】tú∥sūn【зат.】 шәкірттер 

【 徒 托 空 言 】 tútuōkōnɡyán бос 

уәделерді беру 

【徒刑】tú∥xínɡ【зат.】  каторгалық 

жұмыс, каторга;  

有(无)期徒刑 жедел каторга 

【徒有虚名】 túyǒuxūmínɡ 空有某种

【зат.】声，指【зат.】不符实.жарамды 

ережеге жауап бермеды 

【徒长】tú∥zhǎnɡ【ет.】 май 

【 徒 子 徒 孙 】 túzǐtúsūnшәкірттердің 

оқушылары,  

途 tú ①жол,  соқпақ; жолда, жолмен; 沿

途 жол бойымен: 中途 жарты жолда 

②  карьер; 宦途  шенеуніктің мансабы 

(Tú)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【途程】tú∥chénɡ【зат.】  жол, бағыт 

【 途 次 】 tú ∥ cì 〈 书 〉【 зат. 】 

жолшыбай, жолда. 

【途径】tú∥jìnɡ【зат.】  жол, бағыт; 

谈判途径 келіссөз жолдары 

【涂】 -1（塗） tú【 ет.】  ① жағу, 

сүйкеу ： ～ 抹  бояу жағу ｜ ～ 饰 

ағарту｜～上一层油  май бояулармен 

жағып қою.② өшіру,  жою｜把写错的

字～掉 қате жазылғанды өшіру. 

【涂】-2（塗）tú. Лай, батпақ.  

【涂】3（凃）Tú【зат.】  фамилияға 

қолданылады. 

【 涂 改 】 tú ∥ ɡǎi 【 ет. 】  өзгерту, 

өзгертіп жіберу, 

【涂料】tú∥liào【зат.】 бояғыш зат 

【涂抹】tú∥mǒ【ет.】① бояп тастау 

【涂饰】tú∥shì【ет.】①әктеу.② бояу, 

безендіру：～墙壁 қабырғаларды бояу. 

【涂炭】tútàn〈书〉【зат.】 ①кір және 

көмір 

②  судан және оттан сорлылық; (зар, 

көресілер); жұт 

【涂写】tú∥xiě【ет.】 乱写；随意写
Кездейсоқ жазу. 

【涂鸦】 tú∥ yā【 ет.】  шатпақтар; 

пышырақ 

【涂乙】 tú∥yǐ〈书〉【 ет.】  сызып 

тастап, орнына қою 

【 涂 脂 抹 粉 】 túzhīmǒfěnбоянып, 

сылану. 

【菟】tú арамшырмауық. 

【屠】 tú ①  жою, қағу, кесу; 屠割 

өлтіріп, бөлшекке бөлу; ②  қанды 

зорлық-зомбылықты ұйымдастыру; 屠

城  қаланың барлық халқын жою, 屠贩 

қасап және саудагер. ③ (Tú) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады. 

【屠岸】 Tú’àn 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【屠成】Tú’cheng қалада қанды төгу 

【屠刀】 tú ∥ dāo 【 зат. 】  етшінің 

пышағы. 

【屠夫】tú∥fū【зат.】 мал өлтіруші. 

【 屠 户 】 tú ∥ hù 【 зат. 】  етпен 

шұғылданатын адам 

【 屠 戮 】 tú ∥ lù 〈 书 〉【 ет. 】 

адамдардың көп бөлігін қырып жою. 

【屠杀】tú∥shā【ет.】 қыру, жою; 血

腥的大屠杀 қанды қырғын. 

【屠苏】tú∥sū【зат.】  тусу. 

【屠宰】 tú∥zǎi【ет.】  кесіп тастау, 

өлтіру. 

【 屠 宰 场 】 túzǎichǎnɡ 【 зат. 】 

малдарды өлтіру. 

【腯】tú〈书〉семіз жақсы мал. 

【瘏】 tú〈书〉шаршаған: 我马瘏矣 

біздің аттарымыз шаршаған. 

【酴醾】tú∥mí ①【зат.】 ①шараптың 

ашытқысы 

②  аршулыемес шарап;酴酒  аршулы 

емес шарап 

 

tǔ 

【土】 tǔ①【зат.】：①жер; 松松土  -  

жер борпылдату, 土堆  - топырақты үю.

②  топырақ; ③тозаң : 一身土  – үсті-

басы топырақ ④ аумақ; жер; 国土  – 

мемлекет территориясы,  елдің аумағы; 

⑤жергілікті; ⑥қолөнер; қарабайыр; 土

办法 / жергілікті тәсіл.  

土设备 [tŭ shèbèi] - қарабайыр жабдық. 

⑦(Tǔ)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【土铂】tǔ∥ bó  тоған 

【土包子】tǔbāo·zi【зат.】 қарапайым, 

ауылдағыдай 

【土崩瓦解】 tǔbēnɡwǎjiě толығымен 

жеңіліске ұшырау 

【土鳖】tǔ∥biē【зат.】 тарақан. 

【土拨鼠】tǔbōshǔ【зат.】 тарбаған. 

【土布】tǔ∥bù【зат.】 ①кенеп, холст; 

②  жергілікті(отандық) өндірістің 

сисасы 

【 土 产 】 tǔ ∥ chǎn ① 【 сын. 】 

жергілікті өндіріс шығару ： ～ 品 

натуралды өндіріс.②【зат.】 жергілікті 

өндіріс 

【土地】tǔ∥dì【зат.】 ①жер; грунт;, 

аграрлық; жердің алқабы; жердің телімі; 

жердің ауданы 

土地报酬递减规律  эк. жердің кему 

құнарының заңы; 土地还家  жердің 

оралу заңы ; 土地老爷[儿] жердің рухы, 

② аумақ; ③жердің сапасы 

【土地】 tǔ∥ di【 зат.】  ① рух; ② 

айтылмыш ауданның рух-жезі; 土地菩

萨 жердің тәңірлігі 

【 土 地 改 革 】 tǔdìɡǎiɡéаграрлық 

реформа 

【 土 地 革 命 战 争 】
TǔdìGémìnɡZhànzhēnɡ 

【土豆】tǔ∥dòu (～儿)【зат.】 картоп 

【土法】 tǔfǎ【 зат.】  жергілікті әдіс, 

жергілікті заңдар. 

【土方】1tǔ∥fānɡ【зат.】①құрылыс 

жері.②туфан 

【土方】2tǔ∥fānɡ(～儿)【зат.】 халық 

медицинасы 
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【土匪】tǔ∥fěi【зат.】 бандит, аламан. 

【土改】 tǔ∥ ɡǎi【 ет.】   аграрлық 

реформа 

【土埂】tǔ∥ɡěnɡ【зат.】 田地里稍稍

高 起 的 埂 子 .Жер жотадан сәл 

көтерілген. 

【土豪】tǔ∥háo【зат.】 ①тухао, 土豪

劣绅 тухао және лешэнь; ② жергілікті 

сотқар(төбелесқор) 

【土话】 tǔhuà【 зат.】   жергілікті 

диалект 

【土皇帝】tǔhuánɡdì【зат.】 жергілікті 

патша 

【土黄】 tǔ ∥ huánɡ【 сын. 】  қара 

қоңыр-сары; хақының түсі 

【土货】 tǔ∥huò【 зат.】  жергілікті 

өндіріс тауары 

【土籍】 tǔ∥ jí【 зат.】  жергілікті, 

жергілікті халық. 

【土建】 tǔ∥ jiàn【 зат.】  азаматтық 

құрылыс, құрылыс. 

【土老帽儿】tǔlǎomàor〈方〉【зат.】指

衣着和言谈举止土气十足的人(含讥讽

意). 

【土鲮鱼】 tǔlínɡyú【 зат.】  гуандун 

мөңкесі 

【土木】 tǔ∥mù【зат.】  ①жер және 

ағаш;② құрылыс, 土木工程 азаматтың 

құрылысы; құрылыс; құрылыстық 

жұмыстар; 土 木 工 学  азаматтың 

құрылысының технологиясы 

③дөрекі, адыр, ебдейсіз: 土木【сын.】

骸 ебдейсіз; адыр;  

【土木工程】 tǔmùɡōnɡchénɡқұрылыс 

жұмыстары 

【 土 牛 】 tǔ ∥ niú 【 зат. 】  өгіздің  

тұрпаты;  

② қосалқы жер тоғанда 

【土偶】tǔ’ǒu【зат.】 тастың тұрпаты, 

тастың пұты 

【土坯】tǔ∥pī【зат.】  күйдірілмеген 

қыш 

【土气】tǔ∥qì ①【зат.】 жердің  күші; 

② топырақ булары; ③ахуал және жер; 

4) жергілікті колорит; провинциализм; 

провинциал, жергілікті; ⑤  мешеулік; 

қарабайыр, мешеу, жай 

【土壤】 tǔ∥ rǎnɡ【 зат.】   топырақ, 

жер. 

【土壤污染】tǔrǎnɡwūrǎn Өнеркәсіптік 

ағын сулар, тұрмыстық сарқынды сулар, 

пестицидтер, тыңайтқыштар мен 

атмосфералық шөгінділер топыраққа 

түседі және бірте-бірте ластануды 

жинайды. 

【土人】 tǔ∥ rén【 зат.】  ① тұрғын; 

жергiлiктi тұрғын, жабайы;  ②балшық 

пұт, саз мүсiнi 

【土色】 tǔ∥ sè【 зат.】  жершi түс; 

бозарыңқы, сары түс 

【土生土长】tǔshēnɡtǔzhǎnɡбелгілі бір 

жерде туып, өмір сүру：他是～的山东

人 Ол Шандундық адам. 

【土石方】 tǔshífānɡ【 зат.】  тас пен 

топырақ. 

【土司】tǔ∥sī【зат.】 бата, жергілікті 

әкімшіліктің басшысы. 

【土俗】 tǔ∥ sú①【 зат.】  ① жер 

(табиғи шарттар) және жөн-

жоралғылар; ②  жергілікті табиғат 

(жөн-жоралғылар); аласа жөн-

жоралғылар 

③аласа, тұрпайы 

【土特产】 tǔtèchǎn【 зат.】  арнайы 

жергілікті өндіріс. 

【土物】tǔ∥wù【зат.】 土 жергілікті 

өндіріс. 

【土戏】 tǔ∥ xì【 зат.】  ① Туджия 

опералық драмасы. 

【土星】tǔ∥xīnɡ【зат.】 Сатурн 

土星光环  Сатурн сақинасы 

【土腥气】 tǔ·xīnɡqì【 зат.】жер иісі, 

топырақ иісі: 这菠菜没洗干净，有点

儿 ～ / мынау шпинаттар дұрыс 

жуылмаған секілді, әлі де топырақтың 

иісі  шығып тұр. 

【土仪】tǔ∥yí〈书〉【зат.】жергілікті 

өндіріс тауарларынан сыйлық 

【土音】 tǔ∥ yīn【 зат.】  жергілікті 

айтылуы. 

【土语】 tǔ∥ yǔ【 зат.】  жергілікті 

сөйлеу мәнері. 

【土葬】tǔ∥zànɡ【ет.】 жерлеу 

【土政策】tǔzhènɡcè【зат.】 жергілікті 

саясат 

【土质】 tǔ∥ zhì【 зат.】 жергілікті 

топырақтың сапасы. 

【土著】 tǔ∥ zhù【 зат.】  жергілікті 

тұрғындар. 

【土族】Tǔzú【зат.】 Ту халқы (аз ұлт 

өкілдері) 

【土温】 tǔ∥wēn топырақтың 

температурасы 

【吐】tǔ【ет.】 ①үзу, құсу, лоқсу; 上吐

下写 құсық пен iш өтумен азап шегу; 

吐胆 запыранмен үзу; ②  асып төгiлу: 

吐口 ауыздан түкiру; 吐核儿 жемiс 

сүйектерін түкiрiп тастау; ③ ағызу; 

шығару; 吐舌头  тiлдi қылқиту; 吐蕾 

гүлшанақтарды (жiберу ) беру; 吐芳 

хош иiстi ағызу; 花 蕾 吐 出 来 了 

гүлшанақтардың пайда болуы; ④
шығару; айту, баяндау; айғақтау, айту; 

吐语  әңгiмелеу, сөйлей бастау; 5 )  

қайтару; 吐 出 购 款 жымқырыл 

сомаларын қайтару. 

【吐蕃】Tǔbō【зат.】  тибетт3ктер 

【吐翠】tǔ∥cuì〈书〉【ет.】 бұршақ 

жару 

【吐故纳新】 tǔɡùnàxīn ескіні тастап, 

жаңаны қабылдау. 

【吐口】tǔ∥kǒu (～儿)【ет.】Келісіп, 

шындықты айту. 

【吐露】 tǔ∥ lù【ет.】  айтып тастау, 

әңгімелеу; 吐 露 爱 情  махабббаты 

туралы айту 

【吐气】-1tǔ∥qì【ет.】 дем алу. 

【吐气】-2tǔ∥qì【ет.】 экспирация. 

【吐绶鸡】tǔshòujī күркетауық. 

【吐属】 tǔ∥ shǔ〈书〉【 зат.】  тіл, 

сөздер 

【吐司】 tǔ∥ sī【зат.】烤面包片 .[英
toast] 

【吐穗】tǔ∥suì(～儿)【ет.】 дәндену; 

масақтану. 

【吐絮】tǔ∥xù【ет.】  жетілу 

【吐字】tǔ∥zì【ет.】 дикция: 吐字不

清 сөздерді анық айтпау 

【钍】（釷）tǔ【зат.】торий (Th) 

 

tù 

【吐】tù【ет.】① үзiп, құсу, лоқсу; 上

吐下写 құсық пен  iш өтумен азап шегу, 

吐胆 запыранмен үзу 

【吐沫】tù∥mo【зат.】 түкiру; сiлекей: 

көбiк; сiлекей; 咽吐沫 сiлекейдi жұту. 

【吐血】tù∥xiě【ет.】  қанды құсық, 

гематемез, қан құсу 

【吐泻】tù∥xiè【ет.】 құсық және iш 

өту. 

【兔】（兎）tù(～儿) ①қоян; үй қояны;  

②12-шi циклдың 4-шi жануары қоян,  

他属兔 Ол қоян жылында туды③жөні 

【兔唇】tùchún【зат.】 қоян ерінді. 

【兔毫】tùháo【зат.】 用兔毛做笔头的

毛 笔 .Қоян қылынан жасалынған 

карандаш 

【兔儿爷】tùryé【зат.】 қоян жүнінен 

жасалған хатқа арналған  бiлезiк 

【兔死狗烹】 tùsǐɡǒupēnɡ керексiздiк 

әсерінен жойып жіберу 

【 兔 死 狐 悲 】 tùsǐhúbēi өлiмге 

байланысты көңiл айту. 

【兔脱】tù∥tuō〈书〉【ет.】 жылдам 

тайып кетiп, қашып кетiп, жүгiру. 

【 兔 崽 子 】 tùzǎi·zi 【 зат. 】  иттің 

баласы (дөрекі сөз) 

【兔子】 tù∥ zi【 зат.】  ① қоян; үй 

қояны 

②гомосексуәлист ; импотент. 

【堍】 tù Көпiрге көпiр табан бөгет, 

кiреберiс 

乍凌波断桥西堍 суық толқындар батыс 

көпiр табан бөгеттерiн үздi. 

【菟】 tù[ 菟丝子 ]( tùsīzǐ) 【 зат. 】 

(ирелең шөп тектес өсiмдiк) арамсояу 

 

tuān 

【湍】 tuān ①шапшаң ағым, ағысты 

жер; тез ағыны; шапшаң, қарқынды：

鸣湍 арқырауық ағын～流 .②〈书〉
Чжуаньшуй өзені 

【湍急】 tuān∥ jí【сын.】  қарқынды, 

тез：川江险滩多，水流～. 

【湍流】 tuān ∥ liú 〈书〉【 зат. 】 

турбулент ағымы; көз iлеспейтiн қатты 
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ағын; ағысты жер. 

 

tuán 

【团】（團、②糰） tuán ① жасақ; 

жасақтың отряды, әскери полк; 一团兵

жауынгер полк; 旅有三个团 үш сөрелi 

бригадада; ②ұжым, ұйым; бригада, топ; 

делегация; труппа; топтық, ұжымдық, 

文艺工作团  көркем өнерпаздықтың 

бригадасы; 共青团 комсомол, 团体操 

топтық гимнастиялық жаттығулар, ③

комсомол, жастардың одағы 团中央 

(жастардың одағы) комсомолды; ④
кесек, шумақ; масса, клубтер, бұлт; 

дөңгелек брикет 

棉 花 团 мақтаның кесегi, 一 团 线 

домалақ: 5 )  

 толған ай;  团领 дөңгелек жаға; 【ет.】 

кесекке iрiсу, шумаққа қымқы рылу;  

жиналысу; бiр жерге келу; ұжымдасу, 

бiрiгу,  бiр қосылу 

)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【团拜】 tuán∥ bài【 ет.】  ① (жаңа 

жылмен) ұжымдық құттықтау; ②(жаңа 

жыл ) ұжымдық кездесу. 

【团丁】 tuán∥ dīnɡ【 зат.】     ①

жасақтардың жауынгерлерi; ②
қатардағы миньтуанялар; күзетшiлер 

【团队】tuán∥duì【зат.】 топ, полк：

团队冲到河岸去了 полк өзенге 

қарай өтті 

【团队精神】 tuánduìjīnɡshén топтық 

рух 

【团粉】tuán∥fěn【зат.】  гороз ұны 

【 团 伙 】 tuán ∥ huǒ 【 зат. 】 

қарақшылар тобы; 团 伙 犯 罪 

ұйымдасқан қылмыстылық; бандитизм 

【 团 结 】 tuán ∥ jié ① 【 ет. 】  ①
ұжымдасу; жалғасу; топтасу; бiрлiк, 

ынтымақ; 团结一致  бірлікке келу; ② 

жасаққа қалыптасу ; ③ корпорацияға 

бiрлесу, ұйымды құру 

【团聚】tuán∥jù【ет.】 бірге жиналу: 

合家团聚 бүкіл жанұя бірге жиналды 

【 团 粒 】 tuán ∥ lì 【 зат. 】  кесек; 

гранулалар; 团 粒 结 构  түйiртпектес 

құрылым; 团粒肥料  түйiршiктелген 

тыңайтқыш 

【团练】tuán∥liàn【зат.】 ① оқыту: 

办团练 әскери үйрену өткiзу; ②жасақ, 

жергiлiктi жасақ.  

③помещик - кулак қорғау отрядтары, 

миньтуань 

【团课】tuán∥ke  комсомолдық оқыту 

【团粒】tuán∥li жентек; кесек; түйір 

【团龄】tuán∥líng ①

комсомолдық жас, ②  комсомолдық 

жұмыс ету мерзімі 

【团 】tuán∥luán〈书〉①【сын.】

Ай - дөңгелек. ②【 ет. 】 Отбасымен  

қауышу. 

【团弄】 tuán∥nonɡ〈方〉【ет.】  ①

шатастыру, келеке ету, жадыгөйлену 

② кесекке жинастыру. 

【团脐】 tuán∥ qí【 зат.】 (крабтың 

мекиенi) қарындағы дөңгелек қалқан 

【团旗】tuán∥qí ① полктің рәміздері; 

② комсомолдық ту 

【团扇】tuán∥shàn【зат.】  дөңгелек 

желпуiш, желпуiш 

【团体】 tuán ∥ tǐ 【 зат. 】  ұжым, 

ұйым ｜ 人 民 团 体  халықтық 

ұйымдар ｜ ～ 活 【 ет. 】  ұйым 

кампаниялар. 社 会 团 体  халықтық 

ұйымдар, 团体权利 коллективті құқық 

【团体操】 tuántǐcāo【 зат.】  топтық 

жаттығулар 

【团体赛】 tuántǐsai【 зат.】   топтық 

жарыс 

【 团 团 】 tuán ∥ tuán 【 сын. 】  ①

дөңгелек; толық; ②айналмалы; төңiрек, 

айнала: 团 团 围 住  жан жақтан  

қоршалған. 团 团 打 转  айналу; ③ , 

жиналған, қиындай түскен 

【团团 转】 tuántuánzhuàn 【 сын. 】 

айналу, 团团转 理论  циклдік даму 

теориясы (экономика), 忙 得 团 团 转 

айналып жүреді, қарбалас 

【 团 委 】 tuán ∥ wěi комсомолдық 

комитет 

【 团 校 】 tuán ∥ xiào

 комсомолдық мектеп  

【团音】tuán∥yīn【зат.】 见 660 页

〖尖团音〗.ортатілдегі аффрикаттары 

【团鱼】tuán∥yú【зат.】  тасбақа 

【 团 员 】 tuán ∥ yuán 【 зат. 】  ①

ұйымның мүшесі：他算是个好团员 ол 

жақсы комсомол болып есептеледі.② 

комсомол; 【 ес. 】 表 团 团 员 

делегацияның мүшелесі 

【团圆】tuán∥yuán ①【ет.】 ①қайта 

күйеумен жайласу;  жиналу; ② сәттi 

аяқпен тәж кигiзсiн,  мұратқа жету 

【团圆节】 TuányuánJié【 зат.】  Ай  

мерекесі. 

【 团 章 】 tuán ∥ zhāng комсомол 

ережелері 

【团长】tuán∥zhǎng полк командирі: 

他现在【ес.】理团长  Ол қазір полк 

командирінің орнында. 

【团子】 tuán∥ zi【 зат.】  ① кесек, 

шумақ; дөңгелек 

②тоқаш, галушка 

【抟（摶）tuán①〈书〉 ширату, орау; 

抟一个泥球 саздан түйiршiк ширату; ②

илеу, езу; 抟粉  ұн илеу; 抟土作人
мүсiндердi жасау үшiн саз илеу; 3 арқа 

сүйеу, сүйену; ④жинау, жалғастыру; 抟

气 буларды  қоюландыру; 5 )  өз 

қолдарында шоғырлану, бiржола қолға 

алу 

抟 三 国 之 兵 үш патшалықтардың 

әскерiн қолда ұстау; 6 ) [бiр мақсатта] 

шоғырлану, [жұдырыққа] жинау; 抟心

揖志 ой тоқтату, көңіл бөлу 

【 抟 弄 】 tuán ∥ nonɡ түйіршікке 

айналдыру”. 

tuǎn 

【疃】（ ） tuǎn хайуандық жаяу 

жолы 

tuàn 

【彖】tuàn〈书〉论断；判断：～凶吉. 

【 彖 辞 】 tuàn ∥ cí 【 зат. 】 

гексаграммамен түсінік тексті 

 

tuī 

【忒】tuī又 tēi〈方〉【үс.】① өте, тым, 

өте күштi тiптi; 这人忒没良心  бұл 

адаммүлде ұятсыз; 忒好  тым жақсы, 

әсiресе мейiрбан; 【 ет. 】① жаңылу,  

қате жiберу; адасу; 昊天不忒  әуелер 

қате жiбермейдi; ②  дүдамалдану, 

сезiктену, сенбеу; 其 仪 不 忒 оның 

әрекеттерi күдiксiз; ③  араластыру, 

шатыстыру; тәртiпсiздену, ереже 

④  зұлымдықты жасау; 僭 忒 

өкiлеттілігін жоғарлатып,  зұлымдықты 

жасау 

【推】tuī ①【ет.】 ①итеру; алға әперу; 

орын алмастыу, (алға ) жүру; iске қосу; 

推着一辆车 арбаны итеру; 推铅球 ядро 

итеру; 推门  есiк итеру; 推开 біоеуді 

итеру; ②жылжыту, алға бастыру; алып 

қою, таңдау; кеңес беру; ең алдына қою; 

мәртебемен санасу; 公 推  бiрлесе 

жылжыту; 推为  ретiнде  ұсыну... ③
тарату, кеңейту; (мерзiм ) жылжытып 

қою; бөлiп шығарып қою; 往后推几天 

бiрнеше күнге жылжыту; ④ зерттеу; 

тiнту, ажырата бiлу; iс) тергеу; 推其根

源  түпдеректерге дейiн iздеп табу; 5 ) 

итеру, қабыл алмау;  бас тарту; басқа 

жол беру; әперу, алып беру; 推食(shí)食

(sì)找 

менi асырау үшiн азықтан бас тарытты; 

6 ) өзiмен қосу; бөгде иықтарға басқа 

жерге салу, басқаға қылжю; 

жауапкершiлiктен  жалтару 

【推本溯源】 tuīběnsùyuán түбiрлер 

және бастауларын тiнту,  толық тексеріс 

жасау 

【推波助澜】 tuībōzhùlán отқа майды 

құю; азғырушылықпен шұғылдану 

【 推 测 】 tuī ∥ cè 【 ет. 】  ойлау; 

тұжырымдау; жорамалдау;; болжау：这

些推测是毫无根据的  бұл тұжырымда 

ешқандай негіз жоқ; 根 据 推 测 

тұжырымға сүйене отырып,... 

【 推 陈 出 新 】 tuīchénchūxīn ескiге 

кризистiк жолдың негiзiнде жаңа жол 

жетiлдiру; жаңару 

【推诚相见】 tuīchénɡxiānɡjiàn бiр-

бiрiне толық сенiм  болу 

【 推 迟 】 tuī ∥ chí 【 ет. 】  ①
тежеуiштерге түсiру, баяулатып, ұстау; 
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②кешiктiру; бөлiп шығарып қою 

【推崇】tuī∥chónɡ【ет.】 құрметтеу, 

тақсыр ету ： ～ 备 至  көкке дейін 

көтерілу 

【推出】tuī∥chū【ет.】 ①халайыққа 

сыйласу, (өнiм ) шығару; кеңес беру; 您

要试试我们新推出的冰淇淋吗 Сізз 

бiздiң жаңа балмұздағымыз көргiңiз 

келедi ме? ②итерiп шығару; м формула 

шығару, 推出门外 есіктен итеру. 

【推辞】 tuī∥cí【ет.】  ①бас тарту, 

қашқақтау; бұлтару; ② сiлтеу, 

жылжыту ： 万 勿 推 辞  Сізді бас 

тартудан өтінемін, 揭力推辞  қалайша 

бұлтара түсті, 找到推辞的借口  бас 

тарту мақсатында басқа себептерін табу 

【 推 戴 】 tuī ∥ dài 〈 书 〉【 ет. 】 

жылжыту, өзінің басшы сы ретінде 

тану：竭诚～үлкен қамқорлық көрсету. 

【推宕】tuī∥dànɡ【ет.】 созу, белгілі 

бір себептермен жылжып отыру. 

【推导】 tuī∥ dǎo【 ет.】  дедукция, 

қорытныды, салдар 

【推倒】 tuī∥ dǎo【 ет.】  ① құлату, 

төмен түсiру; төңкеру; ② құлап, 

аударылып-төңкерiлу ： 把 凳 子 推 倒 

орындықты аударып тастау 

【推定】 tuī∥ dìnɡ【 ет.】  ①шешiм 

шығару, анықтау, орнату; ②ерекшелеу, 

тағайындау; ③ жорамалдау; ④ юр. 

презумпция ： 无 罪 的 推 定 айыпты 

еместiк презумпциясы 

【推动】tuī∥dònɡ【ет.】 ①қимылдату; 

қозғалту; ② мүмкiндiк туғызу; 

итермелеу 推【 ет.】诉讼案  сот ісін 

итермелеу, 推【ет.】历史的车轮 тарихи 

шеңберін қозғау 科学是进步强大的 推

【 ет.】力  ғылым прогресстің ғұлама 

қозғаушы күші.. 

【 推 断 】 tuī ∥ duàn 【 ет. 】  ① 

қорытынды жасау, 推断出来的结果 

шығарылған нәтиже;  ②жауап алу. 

【推度】tuī∥duó【ет.】 ойлау, аңдасу; 

үстеп жiберу：～无据. 

【推翻】 tuī∥ fān【 ет.】①  төңкеру, 

аударру; құлату; ②терiске шығару; ③ 

бас тарту; 推翻 ...的帝位  әлдекімді 

тақтан құлату 

【推服】tuī∥fú〈书〉【ет.】 сүйсiну; 

қадырлеу; сыйлау. 

【推广】tuī∥ɡuǎnɡ【ет.】 ①кеңейту, 

жетiлдiру, енгiзу; дамыту; ② тарату; 

жалпылау ： 得 到 广 泛 推 广  үлкен 

кеңейтімді иелену, 典型示范逐步推广

的方法 қарапайым мысал ретінде оның 

кеңейтілу әдісі 

【 推 广 站 】 tuīɡuǎnɡzhàn жетілдіру  

станциясы 

【推己及人】tuījǐjírénөзін басқалардың 

орнына қою. 

【推荐】 tuī∥ jiàn【 ет.】  ①ұсыныс; 

кеңес; кеңес беру; 经 过 ... 推 荐 

әлдекiмнiң ұсыныстары бойынша; ② 

кандидатты ұсыну, ұсыныс; кандидатты 

жылжыту, ұсыну; 推荐职员 қызметшіні 

ұсыну 

【推介】tuī∥jiè【ет.】ілгерілету, өсіру, 

жылжыту; 推 介 会 семинар, 

специалистер конференциясы 

【 推 襟 送 抱 】 tuījīnsònɡbào шексiз; 

аққөңiл, сырласты; толық жылулықпен 

болатын 

【推进】 tuī∥ jìn【 ет.】①Жұмысты 

насихаттау.②Алға басу. 

【推究】 tuī∥ jiū【ет.】Зерттеу және 

тексеру. 

【推举】 tuī∥ jǔ【ет.】  ①алға жүру; 

бұзып-жарып өту; iлгерiлемелi 

қозғалыс; ② итермелеп кiргiзу, айдап 

кiргiзу 

【推理】tuī∥lǐ【ет.】 ойша пайымдау, 

қорытынды жасау; ой тұжырым; 直接

推理  тiкелей ой тұжырымы; 合成推理 

жалпы қорытынды 

【推力】 tuī∥ lì【 зат.】① қозғаушы 

күш; күш 

【推论】tuī∥lùn ①【ет.】 шешiм; ой 

тұжырым , қорытынды; салдар; ②пiкiр; 

ұқсастық жан-жағынан алып 

қарағандау; сұрақтың шеңберiн кеңейту 

【推拿】 tuī∥ ná【 ет.】  ① уқалану, 

уқалау;  массаж 

② буынын шағаруды түзету. 

【推敲】 tuī∥qiāo【ет.】  әрбiр сөздi 

толғау; толғану, безбендеу; 费其推敲 

әрбiр сөздi мұқият қырнау 

【推求】tuī∥qiú【ет.】 тiнту, зерттеу; 

шұқылау. 

【推却】 tuī∥ què【 ет.】  ① итеру, 

жылжытып қою 

②бас тару, ауытқу. 

【推让】tuī∥rànɡ【зат.】 ①жол беру, 

②көнгiшi; ③бас тарту 

【 推 三 阻 四 】 tuīsānzǔsì бас тарту, 

(қашқақтау ) жалтару, барынша 

қарсылықтар жылжыту. 

【推搡】tuī∥sǎnɡ【ет.】  тықсу; итеру 

【推事】tuī∥shi би; қазы; төреші 

【推算】 tuī∥suàn【ет.】  ①есептеe, 

үстеп жiберiп, үмiт арту: ② (күнтiзбе 

бойынша) есептеу; (жұлдызнама ) құру; 

(тағдырды ) анықтау; 推 算 八 字 

жұлдызнаманы құрау 

【推头】 tuī∥ tóu【ет.】  машинамен 

шаш алу. 

【推土机】 tuītǔjī【 зат.】  бульдозер; 

сүргіш (жалпақ темірді басып иетін, 

штамплайтын станок) с.-х. бульдозер 

(тракторға тіркеп жерді тегістеуге, 

үстінен жонуға арналған аспап) 

【推托】tuī∥tuō【ет.】 ①жылжытып 

мiндеттеу; ②жауапкершiлiктен арылу; 

③бас тартып, қашқақтау, сылтау табу; 

推托有病 аурумен сілтау табу; 不许有

任何推托! Сылтаусыз! 

【推脱】 tuī∥ tuō【 ет.】  бас тарту; 

бұлтару, жалтару ： ～ 责 任 

жауапкершілікті басқаға мойындау. 

【推诿】(推委) tuī∥wěi【ет.】 бұлтару, 

(жауапкершiлiктен) жалтару; басқаға 

қылжю; амалдау 

【推问】 tuī∥ wèn〈书〉【 ет.】①

зерттеу：～案情.②сұрау. 

【推想】tuī∥xiǎnɡ【ет.】 ①ойлау; ой 

тұжырымы iстеу; ②ойлау. 

【推销】tuī∥xiāo【ет.】 жүзеге асыру; 

тарату; өткiзу, iске асыру; 推 销 书 

кітаптарды тарату; 推 销 员
коммивояжёр. 

【推卸】 tuī∥ xiè【 ет.】  қылжиыю, 

итеру：～责任 жауапкершіліктен алыну. 

【推谢】tuīxiè【ет.】 推辞；辞谢：～

再三. 

【推心置腹】tuīxīnzhìfù жан дүниесін 

ашу：他俩～地交谈了好一阵子  Ол 

әңгіме барысында өзінің жан дүниесін 

ашты 

【推行】tuī∥xínɡ【ет.】  iске асыру; 

өмiр өткiзу; алға бастыру; енгiзу, тарату

推行新式技术方法  жаңа техникалық 

әдістерді жүзеге асыру【推许】 tuīxǔ

〈书〉【ет.】 бағалау; сүйсiну, мақтау 

【推选】 tuī∥ xuǎn【 ет. 】  сайлау, 

таңдау, жылжыту 

【推延】 tuī∥ yán【 ет.】  созу, (iс ) 

ұстау; бөлiп шығарып қою 

【推演】 tuī∥ yǎn【 ет.】  дедукция 

көмегімен шешім қабылдау. 

【推移】 tuī∥ yí【 ет.】  ① өзгеру; 

өзгерiс,  ауысым 

② орын ауыстыру, ③ ортақ мақамға 

(үндестiру ) құйыршықтану 

【推展】1tuī∥zhǎn【ет.】 推进；发展
Дамуды дамыту 

【 推 展 】 2 tuī ∥ zhǎn 【 ет. 】  推

【сөзал.】展销：көрмеге ұсыну. 

【推知】 tuī∥ zhī【 ет.】  сезiп қою; 

аңдасу; қорытынды жасау; тұжырымдау, 

шығару 

【推重】 tuī∥ zhònɡ【 ет.】  сыйлау; 

ықыластың таңбаларында болу; 

қадырлеу 

【推子】tuī∥zi【зат.】 ①Шаш шаш 

алуы үшiн машинка: ② техникалық 

тартушы бөлшек: 子弹推子 патронның 

подавательсi 

【蓷】tuī (өсiмдiк ) сасықшөп. 

 

tuí 

【颓】（頹）tuí①〈书〉①тiкiреңдену, 

қираған, құлау; опыраю; опырылып 

құлау, салбырауға әзiр болу; лақтыру: 

颓云 салпаң бұлттар: 颓岸 лақтырғыш 

жаға: 感廻飙而将颓 дауыл мен боран 

әсерінен опырылып құлауға әзiр болу; 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/ұсыну/
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② батуға көңiлiн аудару, отыру; 

домалап кету, ағытылу; ③сүрiну, құлау, 

етпетiнен құлау: 顚颓 сүрiнiп етпетiнен 

құлау; ④әлсiздену, әлсiреу; 荣进之心日

颓 даңққа және күннен-күнгелерi бар 

баққұмарлыққа тартуды әлсiретеді; 5 ) 

шашы түсу, қасқа бастану,  түлеу; 

сарғаю, жарамсыз болу; қасқа, тақыр 

бас, қотыр, жалаңаш; 首颓  басында 

шашы түстi; 6 ) бағыну,  мойынсұну; 

тiл алу, көну; 7 ) күйлеу төмен; ағып  

жиналу 

水颓 (өзен ) судың төмен ағады 

【颓败】 tuí∥bài【 сын.】  азғындау, 

жүдеу; керi кету, бүлiну, бiту 

【颓放】 tuí∥ fànɡ〈书〉【 сын.】 

ұқыпсыз, кiшiпейiл емес, салқамы 

【颓废】tuí∥fèi【сын.】 ①құлдырау, 

бос қалушылық, жiктеу, қирату; ескiлiк; 

құлдыраған; түсiк, ыдырау; тастап 

кеткен, ескi ақсатылған жүдеубасу; 

бүлiну, керi кету, құлау; ② рухтың 

құлдырауы;  декаданс：资产阶级文化

的 颓 废  буожуаздық мәдениетінің 

құлдырауы, 颓废没落的情绪  түсік 

көңіл күйі, ～的生活 құлдыраған өмір. 

【颓废派】 tuífèipài декаденттар 

【颓废主义】 tuífèizhǔyì декаденттық 

【颓废主义者】 tuífèizhǔyìzhěдекадет 

【颓风】 tuí ∥ fēnɡ 〈书〉【 зат. 】 

ұнамдар (бұзық, азғындаған) 

жаманшылықтар. 

【颓靡】 tuí∥mǐ〈书〉【сын.】  керi 

кету, мазасыздану;  әлсiреу. 

【颓然】 tuí∥ rán〈书〉【 сын.】  ①
әлсiреу, әбден шаршау; босаң, 

құлдыраған, бос; 颓然而下  бiртiндеп 

керi кету; ②тiл алғыш, көнгiш, жұмсақ; 

③тозу, қаусау, әлсiздену; ескi, қаусаған; 

④толық құлдырауға еңсесi түсу, келу; 

торыққан. 

【颓丧】 tuí∥ sànɡ【 сын.】  жабығу, 

құлдырау, құлау, азаю, рухын түсiру; 

әлсiреу 颓 丧 情 绪  көңіл күйдің 

төмендеуі, 精神颓丧 рухының түсіруі 

【颓市】tuí∥shì【зат.】Сауда-саттық 

босаған нарық 

【颓势】 tuí∥ shì【 зат.】  құлдырау; 

күйреу; құлау, азаю; былқылдақ құдiрет. 

【颓态】tuí∥tài【зат.】ес-түссіз құлау 

【颓唐】 tuí∥ tánɡ【сын.】  ①рухпен 

аран болу, толық құлдырауға қаусау, 

әлсiреу, келу; нашар болу, ②қараусыз 

қалған, тастап кеткен. 

【颓垣断壁】 tuíyuánduànbì қираған 

орын, құлағандар  

 

tuǐ 

【腿】tuǐ ①【зат.】 ①аяқ; 两条腿走路 

екi аяқта жүру; 腿软了 аяқтарды сүйедi; 

腿麻了 аяқтары  қозғалмай отырды; 

大～мықын｜前～алдыңғы аяқ｜后～

артқы аяғы ②(жиhаз ) аяқ, қалам; 桌

子 ～ үстелдің аяқтары ｜ 椅 子 ～ 儿 

орындықтың аяқтары. ③ сан етi, 

ветчина; 南 ( 云 ) 腿  (юньнаньнiң ) 

оңтүстiк ветчина; ④балақ; 5 ) тiректер 

【腿带】 tuǐ ∥ dài ( ～儿 ) 【 зат. 】 

шалбарды байлауға арнлаған ленталар 

【腿肚子】tuǐdù·zi【зат.】 балтыр 

【 腿 脚 】 tuǐ ∥ jiǎo 【 зат. 】  жүру 

қабiлеттiлiгі, аяқтарда ұстасу; аяқ; 

жүрiс 

【腿腕子】 tuǐwàn·zi【 зат.】  асық, 

сирақ. 

【腿子】tuǐ∥zi〈口〉【зат.】 ①аяқ; ②
қолшоқпарлар. 

 

tuì 

【侻】 tuì〈书〉 лайықты, қалыпты, 

сәйкес, дәл. 

【退】tuì【ет.】① [артқа ] шегiну; 敌

人已经退了  жау шегiндi; 退了几步 

бiрнеше адымдарға шегiну; 后退 артқа 

кету; ②қабылдау, күзет орныныан кету; 

орнынан түсіп шығу; (ұйымнан )  

шығып қалу; 君退 патша тақтан кетеді, 

退廷  (қатысудан) ресми қабылдаудан 

кету; 他已经告了退了 орнынан кету, 退

了团 жасақтан шығу; комсомолдан кету; 

③үйге оралу,  артқа кету; ④басылу, 

әлсiреу, басылу 

5 ) шегiнуге тойтару, өткiзе алу; 6 ) 

өзiнен жөнелту, өзiне дейiн артта 

қалдыру, жiбермеу 

7 ) керi қайтару, жөнелту ,  бас тарту, 退

钱 ақша керi жiберу; ақшамен 

қабылдамау, 退租  арендалық төлемдi 

қайтару.8 ) қасиетін жоғалту; төмендету, 

шек қою; 退 水 судың деңгейін 

төмендету; 退持嗜慾 өз ниеттерi мен  

құштарлыққа шек қою; 蓝布退了色了 

көк кенеп түсін  жоғалтты; 9 ) 

бәсеңдету; 把子弹退 出来  мылтық 

бәсеңдету 

【退避】tuì∥bì【ет.】 шегiнiп тығылу; 

шегiншектеу, қарсылық білдіру 

【 退 避 三 舍 】 tuìbìsānshè алыстан 

ұстасу;  жол беру; ымыраласу. 

【退兵】tuì∥bīnɡ【ет.】①әскерін керi 

қайтару,  қарсылық бiлдiру; шегiну; ②
шегiндiре алу; тықсыру 

【退步】tuì∥bù ①【ет.】  шегiну; ②

жол беру; ③ нашарлау, керi кету; ④

артқа адымдау, регресс; ⑤ (қосалқы 

бөлме ) бүйiрлеу бөлме; ⑥шегiну үшiн 

орын; 留退步 шегiну үшiн мүмкiндiктi 

қалдыру 

【退场】tuì∥chǎnɡ【ет.】 зал тастап 

кету;  сахнадан кету. 

【退潮】 tuì∥ cháo【 ет.】  су қайту; 

судың қайтуы 

【退出】 tuì∥ chū【 ет.】  ①шегiну; 

тастап кету, ② бөлу; (шығып қалу ) 

шығу; 退出党籍 партиядан шығу, 退出

战斗 қорыға шығу 

【退磁】tuì∥cí【ет.】 демагнитизация 

【退刀】tuì∥dāo кескiштiң қарсылық 

бiлдiруi 

【退股】tuì∥gǔ акционерлер 

мүшелігінен шығу 

【退岗】 tuì∥ ɡǎnɡ【 ет.】жұмыстан 

шығу, қызметтен шегіну: 因工伤～ / 

жұмыс бабында жарақ алуына 

байланысты жұмыстан шегігді. 

【退耕】 tuì ∥ ɡēnɡ 【 ет. 】  әскери 

қызметтен кетіп, егiн шаруашылықпен 

шұғылдану. 

【退后】tuì∥hou артқа шегіну 

【退化】 tuì∥huà【ет.】①нашарлау, 

керi кету; регресс, азып-тозу, құлдырау, 

азғындалу; 退 化 器 官  регрессивтiк 

орган. 

【退还】 tuì∥ huán【 ет.】  қайтару; 

қабылдамау; 退还支付款  төлемдерін 

қайтару. 

【退换】tuì∥huàn【ет.】 айырбастау, 

ауыстыру 

【退回】 tuì∥huí【 ет.】  ①бұрынғы 

шекараларға шегiну, керi қайтып кету; 

② қайтару; 退 回 原 阵 地  бастапқы 

орынға оралу 

【退婚】tuì∥hūn【ет.】неке шартынан 

бас тарыту, неке шартын бұзу. 

【退火】 tuì∥ huǒ【 ет.】  күйдiру; 

күйдiрiп алу, жiберу;   

【 退 伙 】 1tuì ∥ huǒ 【 ет. 】 оттан 

деформациялану (аспаптар туралы) 

【退伙】 2tuì∥ huǒ【 ет.】  сектадан 

шығу 

【退居】tuìjū【ет.】①қызметінен кету; 

отставкаға шығуды және оңашалыққа 

кетiп қалу; ②бөлмеден жүрiп кету, түсу 

【退浆】 tuìjiāng

 расшлихтование, 

расшлихтовка 

【退路】 tuìlù【 зат.】  шегiну жолы; 

амал 

【退赔】 tuìpéi【 ет.】  қайтару мен 

компенсация 

【 退 票 】 tuì ∥ piào 【 ет. 】 ①

акцепттелмелген вексел; ②кассаға керi 

тапсырылған билет; қолданылмаған 

билеттi қайтару 

【退聘】 tuì∥ pìn【 ет.】 жумысдан 

босату. 

【退坡】tuì∥pō【ет.】жұмыс қиынліқ 

дан артқа шегіну. 

【退亲】tuì∥qīn【ет.】  аттастыруды 

бұзу 

【 退 勤 】 tuìqín 【 ет. 】  Жұмысты 

аяқтағаннан кейіндемалуға бару. 

【退却】tuì∥què【ет.】   кетiп қалу; 

шегiну, қалдық 

退却掩护 шегiнудi тасалау; 退却行军 

шегiнушi марш 

【退让】tuì∥rànɡ【ет.】①1 ); (дауда) 
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жол беру;  

②салиқалысы; сыпайы, көнгiш 

【退热】 tuì∥ rè【 ет.】ыстығы түсу,  

қызуы төменду; (аурудың 

температурасы) нормаға дейiн құлау; 

退热药(剂) /  ыстық басқыш дәрі 

【退色】 tuì∥ shǎi【 ет.】  ① өшiрдi 

түлеп, қорығу; түс жоғалту, өңсiздену; 

② түрлi түсiн шығару өкше; түсiн 

жоғалту. 

【 退 烧 】 tuì ∥ shāo 【 ет. 】  қызу 

төмендету; (аурудың температурасы) 

нормаға дейiн құлау; [құрал ] ыстық 

басқыш. 

 

【退烧剂】 tuìshāojì ыстық 

басқыш құралы 

【退市】 tuì∥ shì【 ет.】Листингтен 

өткен компаниялардың жоғалуы 

салдарынан листингтің жарамдылығы 

жойылды, қор нарығынан шығып кетті. 

【退守】tuì∥shǒu【ет.】 ①позицияна 

шегiнiп алу..; шегiну..; ② қорғану, 

сылбыр қорғанысты хабар 

【退缩】 tuì∥ suō【 ет.】  ① қусыру, 

терiп алу; секiрiп кету, шегiну; ②

қорығу, тайсалу, артқа ойнау; ③

қабылдап, тарту; ④лимфа. сығылу 

【退庭】tuì∥tínɡ【ет.】 соттан жүру, 

сот қатысуынан  қалдыру 

【退位】tuì∥wèi【ет.】 ①тақтан бас 

тарту;   ② отставқаға шығу;  ③
абдикация. 

【退伍】tuì∥wǔ【ет.】 әскерден қайту; 

демобилизациялалған; орнынан түсу; 

отставкаға шыққан, орнынан түсу; 退伍

军 人  отставкаға шыққан әскери 

қызметші, 退伍上校  орнынан түскен 

полковник 

【退席】tuì∥xí【ет.】 кету, жойылу; 

一部分学员退席了  тыңдаушылардың 

көбісі кетіп қалды. 

【退行】 tuì∥xínɡ【ет.】  кетіп қалу, 

артқа кету, шегіну. 

【退休】 tuì∥ xiū【 ет.】  отставкаға 

кетіп қалу 退 休 军 官  отставкадағы 

офицер 

【退休金】tuìxiūjīn зейнетақы 

【退学】tuì∥xué【ет.】 оқудан шығу, 

университеттен шығу ： 职 工 养 老 

қарттарға арналған зейнетақы｜勒令～
біреуді университеттен шығару. 

【退押】 tuì∥ yā【 ет.】  кепiлдiктi  

қайтару. 

【退役】tuì∥yì【ет.】 ①отставка 

【退隐】 tuì∥ yǐn【 ет.】  мазасызда 

отставқаға шығып өмiр сүру 

【退赃】tuì∥zānɡ【ет.】 退出赃款或

赃 物 .Ұрланған ақшадан немесе 

ұрланған тауарлардан шығу 

【退职】 tuì∥ zhí【 ет.】  отставкаға 

шығу：退职闲居  отставкаға шығып, 

тыныш өмір сүру 

【 退 职 金 】 tuìzhíjīn демалыс 

жәрдемақысы 

【退走】tuìzǒu【ет.】 шагіну, жылжу, 

артқа кету： 

【蜕】tuì ①【ет.】 алып тасталған терi; 

ұрық қабығы, 蛇[之]蜕 жыланның алып 

тасталған терiсi; терiнiң түлеуі, 

лақтырып тастау; 蝉蜕龙变  цикаданы 

түлейдi, метоморфоздарға ұшыраған 

айдаhар; 蜕了一层皮  сүрiктiң жiгi 

құлату. 

【蜕变】 tuìbiàn【 ет.】  ①қайта туу; 

дезинтеграция, бөліну. 

【蜕化】tuìhuà【ет.】 ①жiбек құртын 

құлату, ересек түрге айналып кету; ②

қайта туу: 蜕化分子  қайта тудырған 

элементтер; 蜕化变质 өз мәнiн толық 

қайта тудыру 

【蜕皮】tuì∥pí【ет.】 оңу,  түлеу 

【煺】（ 、 ）tuì【ет.】 қайнаған 

сумен шашып жiберу,  пiсу. 

【褪】tuì【ет.】 ①ағытылу; тайғанау; 

②түсу, (түстер туралы) жүдеу; ③түлеу, 

оңып кету, өңсiздену; бозарыңқу, 蝶粉

蜂黄都褪了 көбелектердiң қызғылт түсi 

және аралардың сары түсi өңделіп 

солып қалды (әйел сарай маңындағы 

дәретханалары әлсізденді); ④ шегiну; 

倒褪一步 бір адым артқа шегіну, түсiру, 

шешу: 褪衣裳 киiмдi шешу, 把鞋褪下来 

туфляны түсіру; 5 ) жұлу, лақтырып 

тастау 

6 ) iшке тарту, тартып алу, танысу: 把手

褪在袖子里 жеңде қолды жытыру; 袖子

里褪着一封信 жеңде хатты жытыру; 7 ) 

(қасиет ) жоғалту, (түс) жоғалту; 褪了颜

色儿 (бояу ) түсін жоғалту. 

【褪色】tuì∥shǎi【ет.】  түсін жоғалту. 

 

 

tūn 

 

【吞】tūn ①【ет.】 ① жұту: 吞不下喉

жұтқыншаққа өрмелемейдi; ② қылғу, 

тағайындау, аннексиялау; 吞 公 肥 已 

қазыналық  арқасында қоғамдық 

құралдарды ауқаттану; ③ баяулату; 

жасыру：  (Tūn)【 зат.】  фамилияға 

қолданылады. 

【吞并】 tūn ∥ bìnɡ 【 ет. 】  қылғу, 

тағайындау, зорлықпен қосу, 

аннексиялау. 

【吞金】 tūn∥ jīn【 ет.】  өзін өлтiру 

мақсатында алтындай пластинканы 

жұту. 

【吞灭】 tūn ∥ miè 【 ет. 】  қылғу, 

аннексиялау. 

【吞没】 tūn∥ mò【 ет. 】  ① беру; 

тұтқындау 

②қылғу. 

【吞声】 tūn∥ shēnɡ〈书〉【 ет.】

(зарлау ) көтерiңкi дауыстан басым 

болу; үн қатпастан шыдау;; жас жұту：

忍气～｜～饮泣. 

【吞食】 tūn∥ shí【 ет.】  ① жұту, 

жалмау, ② қылғу, басып қалу; 

аннексиялау. 

【吞噬】tūn∥shì【ет.】①жұту, қылғу; 

②фагоцитоз ; 吞噬细胞 фагоцит 

【吞吐】 tūntǔ【ет.】①қылғып асып 

төгiлу; басып қалып жаңадан шығару; 

②өзiн арқылы өткiзу; 吞吐能力 өткiзу 

қабiлетi; ③ қаужаңдату, мiңгiрлеу,  

сараланбау: 吞吞吐吐地  күңкiлдеу;  

түсiнiксiз; ④ кернеуде ұстасу, 

(шығарма ) басып қалу 

【吞吐【мөл.】 】 tǔnàliáng 

өткiзу қабiлетi 

【 吞 吞 吐 吐 】 tūntūntǔtǔ 【 сын. 】 

мiңгiрлеу, күңкiлдеу 

【吞咽】tūn∥yàn【ет.】 жұту; 吞咽不

能  жұта алмайды, 吞咽中枢  жұту 

орталығы 

【吞云吐雾】tūnyúntǔwùшылым шегу, 

опиум шегу. 

【 吞 占 】 tūn ∥ zhàn 【 ет. 】  өз 

қолдарына алу, жинастыру 

【暾】 tūn〈书〉  шығыстағы күн：

朝～таңертеңгі күн. 

 

 

tún 

 

【 屯 】 tún ①  жинау, жинақтау, 

дайындау; бастырмалату; күбiту; 积草

屯粮   шөптi жинап, дәндi жинақтау; 大

雪屯门 үлкен қақпаны жапқан қар; ②

қоймаларда тiзгiндену; ③ әскери 

ауылдардың шекарасы марқалану; 

пәтерге орналастырылған гарнизонмен 

тұру; 屯了好些兵  Ланьянда гарнизон 

болу; ④ қатарда орналастыру, құру 

5 )бейiлi тарылу, аяу; бейiлi тару; 屯其

膏  қайырымдылықта болу; 6 ) қиын 

жерде болу. 

【屯兵】 tún∥bīnɡ【 ет.】  ① әскери 

көшiп келгендер; ② әскердi 

орналастыру. 

【屯集】tún∥jí【ет.】 жиналу, андасу; 

топырласын; шоғырлану 

【屯聚】 tún ∥ jù 【 ет. 】  жиналу, 

жиналып қалу; топырласу; қамдану. 

【 屯 垦 】 tún ∥ kěn 【 ет. 】  ①
шекараларда әскери ауылдардың қоныс 

аударушыларының жерiн өңдеу; ②
әскери ауылдардың жауынгерлерiнiң 

қолдарымен тыңды көтеру. 

【屯落】tún∥luò〈方〉【зат.】 поселке, 

ауыл. 

【屯守】tún∥shǒu【ет.】 驻守：～边

疆. 

【屯田】tún∥tián【ет.】 ①бос тұрған 

шеттегi топырақтардың отаршылдығы; 
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② диналармен шеттегi топырақтардың 

отаршылдығының туралы мәселесін 

бiлетiн  шенеулiк. ③ әскери 

ауылдардың колонисттарының  өрiстерi. 

④колонисттардың топырақтарын жиын 

бойынша кеңсесі 

【屯扎】  tún∥ zhā【 ет.】  лагермен 

орналасу, орналастырылу. 

【屯子】 tún∥zi〈方〉【зат.】  ауыл, 

қоныс. 

坉（ ）tún суға жол бермеу, жолды 

жабу：囤 tún 【 ет. 】 қойма, қамба; 

жәшiк, сусек; 米囤  күрiшке арналған 

қамба; қоймаларда қалу; сатып алу; 

(спекуляция үшiн) [тауар ] тiзгiндеу; 

дайындау: 囤聚  қоймаларда [тауар ] 

тiзгiндеу; тауар сатып алу.  

【囤积】 tún∥ jī【 ет.】  тауарларды 

дайындау. 

【囤聚】 tún∥ jù【ет.】   азық түлік 

дүкені. 

【饨】（飩）tún 

【忳】 tún[忳忳](túntún)〈书〉зарлау, 

сағыну. 

【豚】（豘） tún ① зоол. қабан, (Sus 

scrofu ) шошқа; 豚栅 шошқа бөсiп кетi; 

сиыр қорасы;  

②торай; 羊豚  қой және торай; 豚酒

торай және жазық; ③үйiндi, Оба; 土豚 

топырақ үйiндi 

【豚鼠】 tún ∥ shǔ 【 зат. 】   теңіз 

шошқасы 

【鲀】（魨）tún【зат.】 жапоны инелi 

қарын(Spheroides vermicularis ). 

【臀】tún【зат.】 ①көтен; арт; 马臀 

аттың сауыры;  

②негiз, түп *; төменгi жағы 

【臀部】tún∥bù көтен 

【臀鳍】 tún∥qí【зат.】  аналь тесігі 

(балықтарда) 

【臀围】 tún∥wéi【зат.】  сандардың 

көлемi 

【臀疣】tún∥yóu【зат.】 құйымшағы 

сүйел бол(маймылдарда) 

 

tǔn 

【氽】tǔn〈方〉【ет.】① жүзу, қалқып 

жүру：木头在水上氽 ағаш су бетінде 

қалқып жүр 

                          

tùn 

【褪】tùn【ет.】①ағытылу; тайғанау; 

②түсу, (түстер туралы) жүдеу; ③түлеу, 

оңып кету, өңсiздену; бозарыңқу, 蝶粉

蜂黄都褪了 көбелектердiң қызғылт түсi 

және аралардың сары түсi өңделіп 

солып қалды (әйел сарай маңындағы 

дәретханалары әлсізденді); ④ шегiну; 

倒褪一步 бір адым артқа шегіну, түсiру, 

шешу: 褪衣裳 киiмдi шешу, 把鞋褪下来 

туфляны түсіру; 5 ) жұлу, лақтырып 

тастау 

6 ) iшке тарту, тартып алу, танысу: 把手

褪在袖子里 жеңде қолды жытыру; 袖子

里褪着一封信 жеңде хатты жытыру; 7 ) 

(қасиет ) жоғалту, (түс) жоғалту; 褪了颜

色儿 (бояу ) түсін жоғалту. 

【褪套儿】 tuì∥ tàor〈口〉【 ет.】① 

түсу; ②  босатылу, түсірілу (мiндет, 

жауапкершiлiк). 

 

tuō 

【 乇 】 tuō 【 мөл. 】  өсiмдiктiң 

жапырағы; өркен. 

【托】 -1tuō①【 ет.】  ：①  ұстау; 

қолдау; 托着盘子  (табақ ) тәрелкенi 

ұстау;  两手托腮 алақандармен басты 

тiреп қою; ②поднос; тығыршық: 茶托 

шай подносы; ③мiндеттеу; сену; 托买

一本书  кiтапты сатып алуға тапсыру;  

④ сылтау табу; сiлтеу;  托病 ауруға 

сiлтеу 

【托】-2（託）tuō①【ет.】табыстау, 

тапсыру, аманаттау: ～ 儿 所  бала 

бақша｜～人买东西 біреуге киім сатып 

алуға сенім білдіру.②елемеу, созу：～

病 ауруды елемеу; ～词 / сылтау. ③

арқасында, көмегінде, панасында: ～福 

Сіздің арқаңызда...｜～庇 / арқаңызда, 

көмегіңізде. 

【托】-3tuō (қысым бірлігі, ағыл.: torr) 

【托庇】 tuō∥ bì〈书〉【 ет.】  ①

қасында қорғауында, саясында..②сiздiң 

қамқорлығыңыз. сiздiң  көмегіңізбен.  

【托病】 tuō∥ bìnɡ【 ет.】  ауруды 

сылтау ету. 

【托词】 tuō∥ cí①【 ет.】  сылтауға 

айдау; сылтаумен; сылтаурату; айныту; 

сылтау 

【托辞】 tuō∥ cí 同 сылтауға айдау; 

сылтау 

【托儿所】 tuō’érsuǒ【 зат.】   бала 

бақша 

【托福】 -1tuō ∥ fú 【 ет. 】  Сiздiң 

қамдарыңызбен; сiздiң ықыласыңызбен 

тиiсiлі; 托您的福  сiздiң ықыласыңыз 

өте тиiстердi 

【托福】 -2tuō∥ fú【 зат.】  Test of 

English as a Foreign Language) (TOEFL). 

【托付】 tuō∥ fù【 ет.】  тапсырылу, 

сену; сенiм тапсыру, қамқорлыққа 

тапсыру, тапсыру. 

【托孤】 tuō∥ ɡū【 ет.】  балаларды 

өлер алдында  тапсыру. 

【托故】 tuō∥ɡù【ет.】  сылтау ету, 

сылтау жасау: 托故绕避  сылтаудың 

арқасында жасамау 

【托管】tuō∥ɡuǎn【ет.】①қамқорлық; 

қамқоршылық; сенiп тапсыру; тапсыру; 

мiндеттеу; өкiлеттiк беру: 国际托管 

халықаралық қамқорлық 

【托疾】tuō∥jí〈书〉【ет.】托病：～

推辞. 

【 托 拉 斯 】 tuōlāsī 【 зат. 】 трест 

(кәсіпорындар бірлестігінің нысаны, 

мұнда олар өзінің шаруашылық және 

заңи дербестігінен айрылып, бірыңғай 

жоспар бойынша әрекет етеді) 

【托老所】tuōlǎosuǒ【зат.】专门照料

老年人的处所. 

【 托 门 子 】 tuōmén·zi. Белгілі бір 

мақсатқа қол жеткізу және 

қамқоршыларға сұраныс беру ұшін 

жолын табу. 

【托梦】tuō∥mènɡ【ет.】  түсіне кіру. 

【托名】 tuō∥mínɡ【 ет.】  ① бөгде 

атын пайдалану; бөгде атпен шығу; ②
сiлтеу; ат, тарабыдан, байрақпен 

【托盘】tuō∥pán【зат.】 ①поддон; ②

паллет; ③тартпа; ④комп. (system tray ) 

жүйелiк трей 

【托腔】tuō∥qiānɡ【ет.】 指戏曲演出

时演奏乐器衬托演员的唱腔：Актердің 

әнін орындаған кезде операның 

орындалуына нұсқайды. 

【托情】 tuō∥ qínɡ 【 ет. 】  дербес 

қатынастардың негiзiнде; реттiң 

бөлiндiсiмен; 托 情 弄 纤  өңделген 

дербес байланыстар қолдана  жету; 

ашынарлыққа арқа сүйену. 

【托身】 tuō∥ shēn【ет.】  тiрек алу,  

баспана табу;  

【托生】 tuō∥ shēnɡ【 ет.】  марқұм 

тұншықтыр, реинкарнация. 

【托熟】tuōshú【ет.】 өз адамдары. 

【托养】tuō∥yǎnɡ【ет.】 қамқорлық; 

қамқорлыққа тапсыру 

【托运】 tuō ∥ yùn 【 ет. 】  ① жүк  

тасымалдауды сену; ② сауда. 

консигнацияға жiберу 

【托子】tuō∥zi【зат.】 тығыршық. 

【饦】（飥） 

【拖】tuō ①【ет.】  ①тарту; сүйреу; 

салпаңдау; 拖驳船  баржаны тарту; ②

ауғызу; салпаңдасу; ③ созу, бөлiп 

шығарып қою; (уақыт ) тарту 

不能再拖 көбiрек бөлiп шығарып қоюға 

болмайды;～船 буксирде тарту.④拖泥

带水  кір. ⑤ (Tuō)【зат.】  фамилияға 

қолданылады. 

【拖把】tuō∥bǎ【зат.】 швабра (еден 

жуатын түрпілі тоңыма 

【拖驳】 tuō∥bó【 зат.】  сүйрелетiн 

кеме тоңыма. 

【拖布】 tuō∥ bù【 зат.】  матадан 

жасалған . 

【拖车】tuō∥chē【зат.】 ①(3 немесе 

4 доңғалақтарда) жүк таситын 

рикшаның арбасы; ② автотiркеме: 

тiркелетiн вагон; тiрке; ③ тiркелетiн 

вагонды апару. 

【拖船】tuō∥chuán【зат.】①буксир.

②〈方〉шаңа 

【拖带】 tuō∥dài【 ет.】  ①сүйрету; 

сүйреу; тұтқындап, ерту 

【拖宕】 tuō∥ dànɡ【 ет.】  шешім 
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қабылдауды шегіну：～时间  шешім 

қабылдау мерзімін жылжыту. 

【 拖 斗 】 tuō ∥ dǒu 【 зат. 】 拖 车 

тіркемесі бар машина. 

【拖后腿】tuōhòutuǐ бөгелту, қақпалау, 

бөгеуiлдi жөндеу 

【拖拉】 tuō∥ lā【 сын.】  ① сүйреу, 

тарту; ② созу, тарту, (iстердегi) 

кешеуiлету; ③ қарқынды форма, 

жайбасар. 

【拖拉机】tuōlājī【зат.】 трактор; 中耕

拖拉机 жыртатын трактор; 轮式拖拉机 

доңғалақты трактор; 履带式拖拉机 

шынжыртабанның тракторы; 拖拉机圆

盘耙 дискті трактор тырма; 拖拉机制造

业  [авто]тракторжасау; 拖拉机利用率 

пайдалы әрекеттің еселігі 

【拖累】tuō∥lěi【ет.】 ①iшке тарту, 

қатыстыру, шатыстыру; ②салмақ салу; 

масыл; қамдар; 家庭拖累 салмақ түскен 

жанұя болу 

【拖轮】 tuō ∥ lún 【 зат. 】  буксир 

пароходы, буксир. 

【拖泥带水】tuōnídàishuǐ ①айғыз, лас; 

②сарсаңға салу,  өңделген; әуре тарту;  

【拖欠】tuō∥qiàn【ет.】 төлеудi бөлiп 

шығарып қою, төлеудi бөгелту; 

төлеумен тарту; төлеудi мерзiмiн 

өткiзiп алу; қарызды алу: 拖欠工资 

еңбекақы жөнiндегi берешектi алу; 拖

欠税款 салықтар төлеуден бөгелту 

【拖沓】 tuō∥ tà【 сын.】  ① ептсiз, 

жайбасар, икемсiз;  

②бөлiп шығарып қою; кешiктiру 

【拖堂】 tuō∥ tánɡ【 ет.】  сыныпты 

таратпау. 

【 拖 鞋 】 tuō ∥ xié 【 зат. 】 

шылпылдақтар, үй туфлялары 

сiрiлерсiз 

【拖延】 tuō∥yán【ет.】  созу, бөлiп 

шығарып қою: созушылық. 

【拖曳】 tuō ∥ yè【 ет. 】  сүйрету; 

тiркелету, сұйрету 

【拕】 tuō 〈书 〉① тарту; сүйреу; 

салпаңдау; 拖驳船 баржаны тарту; ②

ауғызу; (артынын ) салпаңдасын; ③созу, 

бөлiп шығарып қою; (уақыт ) тарту; 不

能再拖 көбiрек бөлiп шығарып қоюға 

болмайды. 

【侂】（ 、仛）tuō〈书〉委托；寄

托.тапсыру 

【捝】 tuō 〈书〉① шешу, құтқару, 

босату;  түрлендiргiш; 解捝  өзiмен 

(жасалу ) түсу; 遗捝 өткiзу; ② қырып-

жою, (таяқпен ) қағу: 捝杀 өлгенше ұру;

③сүрткiлеу; 捝手 қолды ысқылау 

脱 tuō ①【 ет.】  ① терiнi лақтырып 

тастау, түлеу; (форманың ) пiшiнiң 

ашылуы, өзгерту; 其状若脱  түрі тері 

түлегендей болып көрінеді:  

脱而为蝴蝶  терiнi лақтырып тастап, 

көбелек болып қалыптасу; ② гүлге 

бөлеу, түсу; ағу; бiту, 头发脱了不少  

Шашы бiраз түстi; ③(киiмдi ) шешiу 

шешiну; ④ (Tuō)【зат.】 жөнң. 

【脱靶】 tuō∥ bǎ【 ет.】  мүлт кету, 

майлау, мақсаттардың жанына атып 

жiберу; мүлт кету. 

【脱班】 tuō∥bān【 ет.】  графиктен 

шығу, өз группадапн бөліну； 

【脱产】tuō∥chǎn【ет.】  өндірістен 

кету 

【脱档】 tuō∥ dànɡ【 ет.】  iркiлiс, 

олқылық 

【脱发】tuō∥fà【ет.】  шаштың түсуі 

【脱肛】tuō∥ɡānɡ【ет.】 тік ішектің 

құлауы. 

【脱岗】 tuō∥ ɡǎnɡ【 ет.】①Жұмыс 

уақытында рұқсатсыз жұмыстан кетуге.

②Уақытша жұмыдан болмау. 

【脱稿】 tuō ∥ ɡǎo 【 ет. 】① ақтай 

қайтадан жазу; нүктенi орналастыру, 

бiржолата (қолжазба ) ажарлау; ② 

жазу：这本书已经～  Мына кітап 

жазылыпты. 

【脱钩】 tuō∥ ɡōu【 ет.】  байланыс 

жоғалту. 

【脱轨】tuō∥ɡuǐ【ет.】  рельстерден 

тайдыру ： 火 车 ～ поезд рельсттен 

шықты. 

【 脱 货 】 tuō ∥ huò 【 ет. 】 таур 

жеткліксіз. 

【脱胶】 tuō∥ jiāo【 ет.】①  салу; 

желiмi ажыратылу; ②  желiмдеушi 

заттың бөлiп алуы 

【脱节】 tuō∥ jié【 ет.】  ① буынын 

шығару; буынын шығарды; ②  үзу; 

үзiлу 

【脱臼】tuō∥jiù【ет.】 буыны шығару. 

【脱口】 tuō∥ kǒu【 ет.】  кедергісіз 

еркін сөйлеу)：笑话脱口而出  әзілі 

тілден шығып қалған. 

【 脱 口 而 出 】 tuōkǒuérchū тілден 

шығып қалу. 

【脱困】tuō∥kùn【ет.】жағымсіздан 

шығу. 

【脱离】tuōlí【ет.】①арылу..; тастап 

кету; кету; айрылу, түңiлу.., айырылысу; 

脱离生产  өндiрiстен кету; ② үзбелi, 

параболалығы 

脱离速度 параболалық жылдамдығы 

【脱离速度】 tuōlísùdù параболалық 

жылдамдық. 

【脱粒】 tuō∥ lì【ет.】  ұсақтау, ұсақ 

дәндешіктер 

【脱漏】tuō∥lòu【ет.】 ①ағып кету, 

келiп жату ② өткiзу; рұқсатнама; 

(мәтiнде) лакуна 

【脱略】tuōlüè〈书〉【ет.】①放任；不

拘束：～【сын.】骸｜举【ет.】～.②

(文句、字词)脱漏或省略. 

【脱落】 tuō∥ luò【ет.】①ерікті,бос, 

икемсіз 

【脱盲】tuō∥mánɡ【ет.】 білікті болу, 

білімін алу 

【脱毛】tuō∥máo【ет.】 түлеу. 

【脱帽】tuō∥mào【ет.】  бас киімін 

шешу. 

【 脱 敏 】 tuō ∥ mǐn 【 ет. 】 

десенсибилизация; десенситизация. 

【脱坯】 tuō ∥ pī 【 ет. 】① фарфор 

пiшiлген затын жапсыру 

② балшық пiшiлген затын қалыптау, 

iстеу. 

【脱皮】tuō∥pí【ет.】 терісін тастау, 

түлеу. 

【脱贫】tuō∥pín【ет.】 кедейшіліктен 

босаңу ： ～ 致 富  кедейшіліктен 

босанып, байып кету. 

【脱坡】tuō∥pō【ет.】 құрып кетуі 

【脱期】tuō∥qī【ет.】 мерзімінің өтіп 

кетуі 

【 脱 色 】 tuō ∥ sè 【 ет. 】  тұсінің 

бозаруы. 

【脱涩】tuō∥sè【ет.】ауыз қуыратын 

тату алып тастау 

【脱身】tuō∥shēn【ет.】 босану, бала 

туу: 共 谋 脱 身  біріккен қашуды 

ұйымдастыру 

【脱手】 tuō∥shǒu【ет.】①қолынан 

сатып кету.② қолынан алып тастау. 

【脱水】 tuō∥shuǐ【ет.】  ①құрғату, 

дегидратация; 脱水收缩 синерезис; ② 

сығу 

【脱俗】tuō∥sú【ет.】топқа уксамау. 

【脱胎】 tuō ∥ tāi 【 ет. 】  ①  жер 

қойнауларынан шығу; дүниеге келу; өз 

басы хабарлар.., болу 

②тастау; түсiк; ③ескi үлгiнi (жақсарту ) 

жетiлдiрiлу; ④даңғыл жолдармен бару 

⑤(өте нәзік фарфордың сорты) Тотай 

【 脱 胎 换 骨 】 tuōtāihuànɡǔқатты 

өзгеріске ұшырау. 

【脱逃】 tuō∥ táo【 ет.】  қашумен 

құтылу：被俘脱逃  қамаудан қашып 

кету. 

【脱兔】 tuō∥ tù〈书〉【 зат.】  тез, 

шапшаң. 

【脱位】 tuō∥wèi【 ет.】  буынның 

шығуы 

【脱误】tuō∥wù【ет.】 бос орындары 

мен қателері 

【脱险】 tuō∥xiǎn【ет.】  құтқарылу, 

қауіпсіздікте болу 

【脱相】tuō∥xiànɡ【ет.】指人瘦得不

成样子： аріктағанан алам сияқыдан 

шіғіп кету. 

【 脱 销 】 tuō ∥ xiāo 【 ет. 】  сату; 

жеткiлiксiздiк, тапшылық, дефицит. 

【 脱 卸 】 tuōxiè 【 ет. 】 

жауапкершіліктен босану：可脱卸帽 

алып тасталатын капюшон. 

【 脱 氧 核 糖 】 tuōyǎnɡ-hétánɡ 

дезоксирибоза 

【脱氧核糖核酸】tuōyǎnɡ-hétánɡhésuān 
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дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ). 

【 脱 瘾 】 tuō ∥ yǐn 【 ет. 】
Нашақорлықтан қол үзу. 

【 脱 颖 而 出 】 tuōyǐnɡérchūөзінді 

көрсетуғ әйгілі болу. 

【 脱 羽 】 tuō ∥ yǔ 【 ет. 】  түлеу, 

қауырсындарды өзгерту 

【脱脂】tuō∥zhī【ет.】 майын кетiру; 

майы кетiрiлген: 脱 脂 棉  - ылғал 

тартқыш мақта. 

【脱脂乳】 tuōzhīrǔ көк сүт; қаймағы 

айрылған сүт 

【脱脂乳粉】tuōzhī rǔfěn қурап қалған 

майы кетiрiлген сүт 

 

tuó 

【驮】（馱） tuó 【 ет. 】  I  арқада  

сүйреу; қомдау, арқаға аудару: 这匹马能

驮四袋粮食 ат өз үстінде астықтың 

төрт былықпасына дейін  апара алады; 

他 把 老 大 娘 驮 在 背 上  ол өзінiң 

арқасына кемпiрдi аударып сүйреді; ①

Қом,[жүк ] орын: 疲 马 解 鞍

驮  шаршаған аттан қанжыға мен жүктi 

түсіру; 千驮  мың қомдары; ②  жүк 

артатын жылқы, қашыр: 挽 驮 жүк 

артатын жылқыны реттеп хабарлар. 

【驮包】 tuó∥ bāo жүк; тең (теңдеп 

артылған жүк) 

【驮包马】тuóbāomǎ жүк таситын ат 

 【驮轿】tuó∥jiào【зат.】 ат таситын 

жүктеме, паланкин. 

【驮马】tuó∥mǎ【зат.】 жүк таситын 

ат. 

【驮运】 tuóyùn қомдармен тасу; жүк 

тасымалдаулар 

【驼载】tuó∥zài қомдармен тасу; жүк 

арту. 

【佗】tuó〈书〉①  бейбiт, байсалды; 

委委佗佗 сен өз жүрiсінде тыныш және 

сымбаттысын; ②жаман, ақымақ; 君子

正而不佗 керемет  адам мүлтiксiз және 

жаманшылықпен әрекеттенбейді. ③
көтеру, тиеу.  

【陀】tuó. ① құлама жер, тік, дөң, қия. 

②сауапты, қайырымды③   фамилияға 

қолданылады. 

【 陀 螺 】 tuó ∥ luó 【 зат. 】  ①

зырылдауық, ②  шартараптар, округ; 

осы маңай, айнала;  

 Зырылдауық айналып тұр; 抽 陀 螺 

зырылдауықты іске қосты. 

【 陀 螺 仪 】 tuóluóyí жироскоп, 

гироскоп; гирокомпас 

【陀螺仪漂移速率】 tuóluó yí piāoyí 

sùlǜ гидроскоп өту жылдамдығы 

【 坨 】 tuó ① 【 ет. 】  жабысты, 

баттасты：麪都坨了 ботқа баттасты.②

(～儿)【зат.】 ①үйiндi, төбе: 盐坨子

(өндiрiстерде) тұзды төбелер; ②көсек, 

шақпақ; жұмаршақ, кесек: 蜡 坨 儿 

балауызды жұмаршақ; 泥坨子  саздың 

кесегi; ③гиря; ④орын, тоғайлы жер. 

【坨子】tuó∥zi【зат.】 төбе, үйінді：

沙 坨 子 құм үйіндісі. 泥 坨 子  саз 

үйіндісі 

【沱】tuó〈方〉) өзеннiң жеңi  沱口; 

тармақ; (жауын туралы) шелектеп 

құйған; (ағын туралы) қарқынды, ағыл-

тегiлi: 沱 若 қарқынды, ағыл-тегiл, 

нөсермен; 滂 沱  ағынмен ақтарылу, 

ағылу. 

【沱茶】tuó∥chá【зат.】 тостағанның 

форма сығылған шай 

（駞）tuó〈书〉“驼” мен мағналас. 

【驼】（駝）tuó ①түйе: 驼毛可以做衣 

түйе  жүнінен киiм iстеуге болады; ② 

түйе құс ; бүкiрi: 驼背干不了事 бүкiрі 

iспен жұптаспайд. ②【 ет. 】  арқада 

қатқақтар; арқаны тосу; бүгу: 驼下背去

扛煤 көмірді тасу үшін арқаны тіреу; 上

年 纪 了 , 背 部 驼 了 қуаты қайтып 

қойылып, арқа бүгілді. 

【驼背】 tuó∥ bèi ① (-∥ -)【 ет.】 

бүкірею.②【зат.】  бүкір: 驼背的  人 

бүкірейген адам.  

【驼峰】 tuó∥ fēnɡ【 зат.】  ① түйе 

өркеші, өркеш②  төбе: 驼峰编组场 

реттеу төбесi; 驼峰信号机 тау сигналы 

【驼铃】 tuó ∥ línɡ 【 зат. 】 түйенiң 

құйрық тiркеулi қоңырауы. 

【驼鹿】tuó∥lù【зат.】  бұғы; бұлан 

(бұғы тұқымдас ірі хайуан) 

【驼绒】 tuó∥ rónɡ【 зат.】   түйенің 

жүні 

【驼色】tuó∥sè【зат.】  түйе жүнінің 

түсі. 

【驼子】 tuó∥zi〈方〉【зат.】  бүкір 

адам. 

【柁】tuó【зат.】 арқалық, маңдайша 

【砣】 tuó ①【зат.】  гиря.②【ет.】 

жасау, өңдеу, ажарлау; қырнау; тегістеу. 

【砣子】 tuó ∥ zi 【 зат. 】  ажарлау 

дөңгелегі. 

【铊】（鉈）tuо ұсақ гір, кір. 

【鸵】（鴕）tuó түйеқұс. 

【鸵鸟】tuó∥niǎo【зат.】  түйеқұс. 

【鸵鸟政策】tuóniǎozhènɡcè «түйеқұс» 

саясаты 

【堶】 tuó 〈书〉 (Ойын ) балшық 

бақайлар: 飞 堶  балшық бақайларда 

ойнау. 

【酡】tuó〈书〉қызарған; албыраған; 

(жазық) қызыл: 朱 颜 酡 些  оның 

албыраған бетi  шараптан да қызарды. 

【跎】tuó. 

【橐】1（槖）tuó қапқа жинастыру： 

【橐】2（槖）tuó【ел.】形容很重的脚

步声等：～～的皮鞋声. 

【橐驼】 tuó∥ tuó〈书〉【 зат.】骆

驼.түйе 

【 鼍 】（ 鼉 ） tuó 【 зат. 】  қытай 

қолтырырауыны, қолтырауын. 

【 鼍 龙 】 tuólónɡ 【 зат. 】  қытай 

қолтырырауыны, қолтырауын. 

 

tuǒ 

【妥】tuǒ①【сын.】 ①тиiстi, дұрыс, 

лайықты, қолайлы: 这样处理十分不妥
осылай жұмыс iстеу дұрыс болмайды; 

这是妥话 бұл  (лайықты ) дұрыс сөздер; 

妥为照料 керектi мөлшерде жағдай 

жасау; ②байсалды, бейбiт, марқым; ③
құлау, ауырып жатып қалу; ағытылу, 

түсу: 花妥 түстерi түсіп бара жатыр, 

④ыңғайлы (отырғызылу ) ұнау: 以妥以

侑  ыңғайлы отырғызып, дәм 

таттыру: ：这样处理，恐怕不～осылай 

істеуге ыңғайлы емес.⑤ (Tuǒ)【зат.】
фамилияға қолданылады. 

【妥当】 tuǒ∥ dɑnɡ【 сын.】  тиiстi, 

дұрыс, лайықты, қолайлы: 陈列妥当 

керегiндей орны-орнына қою; 办妥当 

керектi мөлшерде (орындау ) жасау：些

子不妥当  қанағаттырылмаған; 妥当办

法 сенімді құрал 

【妥靠】tuǒ∥kao сенімді 

【妥善】 tuǒ∥ shàn【 сын.】  тиiстi, 

дұрыс, лайықты, қолайлы:：妥善辨法 

тиісті әдіс; 妥 善 保 管 тиісті түрде 

қорғау; 妥 善 处 理  лайықты шара 

қолдану; 妥 善 安 排 工 作  жұмысты  

лайықты атқару 

【妥实】 tuǒ∥ shí【 сын.】  сенiмге 

лайықты, сенімді,; нақты. 

【妥帖】 tuǒ∥tiē【сын.】①лайықты, 

қолайлы, керегiндей болу; ② жақсы 

қимал, нық қималы; нық, берiк 

【妥协】 tuǒ∥xié【ет.】  ымыраласу, 

келiсiм, ауызбiрлiк: 达 成 妥 协 

ымыраласуға жету; 妥 协 政 策 

келiсiмпаз саясат; 不 妥 协 的 立 场 

ымырасыз позиция 

【庹】 tuǒ ①【 мөл. 】   жайылған 

қолдарды ұзындық бойынша жақын 

жүрген адам шара құлаш. ② (Tuǒ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【椭】（橢） tuǒ . атжақты; сопақ, 

бейнесi ： ～ 圆 овал; эллипс; 

эллиптичкалық. 

【椭圆】tuǒyuán【зат.】①овал; эллипс;  

勒 氏 椭 圆 积 分 Лежандрының 

эллиптикалық  интегралы;  

焦椭圆 фокальды эллипс 

.②эллиптикалық. 

【椭圆体】tuǒyuántǐ【зат.】 эллипсоид. 

 

tuò 

【拓】 tuò ①кеңейту, жылжыту; 拓疆

(境), мемлекеттiң аумағын кеңейту; ②
алға итеру; жетiлдiру; көтеру, меңгеру, 

колонияға айналдыру: 拓土  (өлке ) 

жердi меңгеру; 拓荒  Тың меңгеру; ③

шешу; [заставаны ] ашу: 拓关 құлыптар 
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ашу; ④қыстыру, негiздеу, ашу 

【 拓 】 世  [әулет ] бастау; ⑤ (Tuò)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【拓拔】Tuòbá【зат.】  жөні. 

【 拓 荒】 tuò ∥ huānɡ 【 ет. 】  тың 

игеру：～者 тың игерушісі. 

【拓宽】tuò∥kuān【ет.】 кеңейту：～

视野 әмбебап болу. 

【 拓 扑 学 】 tuòpūxué 【 зат. 】 

топологя.[英 topology] 

【拓销】tuò∥xiāo【ет.】拓宽销路；
Сатуды жолін кеңейту. 

【拓展】 tuò∥ zhǎn【 ет.】  кеңейту, 

ұлғайту：～市场 базарды кеңкйту. 

【 柝 】（ ） tuò 〈 书 〉 [түнгi 

күзетшiнің ] қол тоқпақ, 施柝  қол 

тоқпақты iске қосу. 

【 萚 】（ 蘀 ） tuò 〈 书 〉 түскен 

жапырақтар: 十 月 陨 蘀  қазанда 

жапырақтара түсе бастайды; 柝八极 

жердiң барлық аймағына жайылады 

【唾】 tuò ① түкiру,  қақыру: 唾血 

қанмен қақыру; 不顾而唾  бұралып 

алыну жек көрiнiштiкпен түкiру: ②

түкiру: 唾 тұрпатына түкiру;  一唾 бір 

рет түкіру 

【唾骂】 tuò∥mà【 ет.】  ① өсектi 

балағаттау, қорлау, құсу; балағат; ②жек 

көру; жек көрiнiштiкпен бұралып 

алыну; жек көру 

【唾面自干】tuòmiànzìɡān тiл тигiзудi 

талғаусыз бұзу; жамандыққа кегежу 

тартпау; кедергiсiз. 

【唾沫】 tuò∥mo【 зат.】  сiлекей; 

түкiрiк; түкiру: 唾沫星子  сiлекейдiң 

шашырандылары: 啐唾沫  түкiру. 

【 唾 弃 】 tuò ∥ qì 【 ет. 】  жек 

көрiнiштiкпен (қабыл алмау ) лақтырып 

тастау; бұралып алу: 社会唾弃的人
қоғамның қоқыстары; сiлiмтiк, азғын. 

【唾手可得】tuòshǒukědé оңай алу 

【唾液】tuò∥yè【зат.】  түкірік. 

【唾液腺】 tuòyèxiàn【 зат.】  сiлекей 

бездері 

【 唾 余 】 tuò ∥ yú 〈 书 〉【 зат. 】
Маңызды мес пікірлер. 

【跅】tuò[跅弛](tuòchí)〈书〉【сын.】

放荡：ұяттан безген. 

【箨】（籜） tuò〈书〉① бамбуктiң 

жаңадан көрiнген өркендерiнiң қабығы; 

бамбук жөкесi ② бот. қынап: 叶 箨 

жапырақты қынап. 

【魄】tuò ①жан: 体魄健全 дене мен 

жанымен сау болу; 魂魄 тұншықтыра; 

②көңiлдi күштер; сезiмдер; 【ет.】魄 

жанды толқыту; 失魄? Жан күштерінен 

айырылу; ③ (адам ) денесі; ④
жарықтандырылмаған айдың бiр бөлiгi; 

5 ) ай, ай жарығы; 皓魄 айдың  жарығы, 

ашық ай. 

 

 

W 

 

wā 

凹 wā〈方〉ойыс, шұңқыр, iшiне қарай 

басып енгiзген; қайқы; қабысыңқы; 凹

多角【сын.】 қайқы көпбұрыш; 凹眼睛 

қабысыңқы көздер; бытқыл; қуыс; 

шұңқыр, соқпа 

挖 wā【ет.】①қазып алу, қазу; шұқу; 

қашау ойып кесу; сарқып алу; қыру: 挖

井  құдық қазу; 挖窟窿  саңылау қазу, 

астын қазу;  挖煤 көмiр қазу; 挖水沟 ор 

қазу; ②тырнау: 拿手指甲挖破了他的脸 

тырнақтармен оның бетін тырнап алу; 

③ құрту, тамырымен жұлу, жою,  

белдесу: 挖穷根 кедейлiктi жою; 挖臭

根 өткеннің қалдықтарының тамырын 

қопарып құрту;  ④конфискация жасап, 

тартып алу; 挖地产  зат мүліктерінің  

экспроприациясы; 挖 地 货 

помещиктердiң мүлiктерін тәркiлеу. 

【挖补】wābǔ【ет.】①iстеу, тегiстеу 

②тазарту 

③тазартып орналастыру, жалған iстеу. 

【挖出】wāchū. қазып алып, жұлып 

алып, шұқылау; 从土壤里挖出一块石头

来/ Тасты жерден қазып алу; 挖出马铃

薯  картоп қазу; 挖出一条水渠  канал 

қазу 

【挖掉】Wādiào ①қазу; ②үзiп, ою; 挖

掉眼睛 көзді ою 

【挖方】 wāfānɡ【 ет.】 (құрылыста) 

жер қазу жұмыстарының суырып алған 

жердiң саны, көлемi. 

【挖改】wāɡǎi【 ет.】 ептеп өзгерту, 

көп тиіспеу, шамалы ғана өңдеу; 

【挖沟机】wāgōujī канава қазушысы, 

дитчер 

【挖掘】wājué【ет.】①қазып алу; қазу; 

жару② жару, айқындау 

【挖掘机】wājuéjī . экскаватор: 走动挖

掘机 қозғалмалы экскаватор; 土豆挖掘

机 картоп қазушы экскаватор. 

【 挖 空 心 思 】 wākōnɡxīnsī басты 

сындыру, жан-жағынан толғану, олай 

бұлай ойласу 

【挖苦】wā·ku【 ет.】мұқату, мазақ 

ету ; iлiп-шалу. 

【 挖 潜 】 wāqián 【 ет. 】 жасырын 

мүмкіндіктерді ашу, бүркеме 

мүмкiндiктердi iздеп табу. 

【挖渠机】waqiuji канал қазушысы 

【挖墙脚】wāqiánɡjiǎo〈口〉қабырға 

негізін құлату. 

挖泥机 wāníjī драга, жер қазғыш: 链式

挖泥机/шынжырлы жер қазғыш 

【 挖 肉 补 疮 】 wāròubǔchuānɡөзінің 

қамын ғана ойлау 

哇 wā 【 ел. 】 шырылдау, бажылдау, 

безілдеу ： 孩子吓 得～ ～ 叫 / бала 

қорыққанынан шырылдап жылап 

жіберді.|～的一声把刚吃的东西全吐了/ 

ө-ө-ө-өһ деді де, жаңа ғана жеген 

тамағын құсып тастады. 

【哇啦】wālā【ел.】айқайға, дауысқа 

елiктеу 

【哇喇】wālā同 айайлау. 

【 哇 哇 】 wāwā 【 ел. 】 ① бөпенiң 

былдырға, жылауына, дауысқа елiктеу; 

уа-уа: аңырау: зарлау; ② қыңқылдау, 

оқу; ③  былдырлау, дабырлап сөйлеу, 

жамыра сөйлей бастау; ④ ақырын 

күлкiге дауысқа елiктеу; хи-хи!; ⑤бөпе

⑥қарғаның қарқылы 

洼 (窪 )wā①【сын】①жықпыл, қуыс, 

өзек; майысқан жер; ②iз су бас салған; 

қақ; ③геол. Құлау; ④мөлдiр су ; аласа, 

қабысыңқы, жиду, майысу, баса-

көктесу; отыру. 

【洼地】wādì【 зат.】   ①жықпыл; 

ойпат; жайылма; ②сазды жер 

【洼陷】wāxiàn【ет.】шұңқыр; (жерде) 

сызат 

畖 wā畖底(Wādǐ)，地【зат】，在山西. 

窊 wā бытқыл, қуыс: 隆窊 сырт және 

бытқыл 

娲(媧)wā. Нүй Уа (қытай мифтеріндегі 

аспанды жамаған пееріште). 

蛙 wā【зат.】 бақа. 

【 蛙 泳 】 wāyǒnɡ 【 зат 】 брасс; 

брасспен жүзу. 

 

wá 

娃 wá① (～儿 )【 зат】① (көрнектi ) 

әдемi қыз бала; көрнектi, ②кiшкентай 

бөпе; бала; ③қуыршақ; ойыншық; ④
хенаньск. шеньсийск. диал. (мал ) төл: 

鸡娃 балапан; 猪娃 торай 

【娃娃】wá·wɑ【 зат】① қыз бала; 

бала, бөпе: 养娃娃 / бөпенi  туу; ②

қуыршақ; 跳娃娃 /секiретiн қуыршақ. 

【娃娃亲】wá·wɑqīn【зат】бесік құда. 

【娃娃生】wá·wɑshēnɡ【зат.】 ер бала 

бейнесі. 

【娃娃鱼】wá·wɑyú【зат】саламандра; 

тритон. 

【 娃 子 】 -1wá·zi 〈 方 〉【 зат 】 ①
кішкентай бала, бөпе. 

【娃子】-2wá·zi【зат.】 хайуандардың 

жаңа туған баласы: 羊娃子/ қозы 

 

 

 

wǎ 

 

瓦 -1wǎ①【 зат】жұқа кірпіш, жайма 

кірпіш (үй шатырын жабатын) 

черепица:瓦片 / черепица бөлшектері; 

②керамика; фаян; ～器 фаянс ыдысы.

③(Wǎ)【зат】фамилияға қолданылады. 

瓦-2wǎ【мөл.】ватт (электр). 

【瓦当】 wǎdānɡ 【 зат. 】  дөңгелек 

черепица 
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【 瓦 釜 雷 鸣 】 wǎfǔléimínɡ. Жаман 

шелек даңғырлауық; жаман қораз көп 

шақырады; жаман пышақ қол кеседі; 

Жаман сиыр сүзеген; Жаман ит үреген.  

【瓦工】wǎɡōnɡ【зат】①тас қалаушы; 

черепичник②қалау. 

【瓦灰】wǎhuī【сын.】 қара сұр. 

【瓦匠】wǎ·jiɑnɡ【 зат.】шатыршы, 

черепичник. 

【瓦解】wǎjiě【ет.】①бытырап кету; 

ыдырату; күйреу, ②жiктеу, iрiту, тарату. 

【瓦蓝】wǎlá【сын】ашық көк. 

【瓦楞】wǎlénɡ【зат】устрица. 

【瓦楞纸】wǎlénɡzhǐ【 зат】 бүрмелi 

қағаз 

【瓦砾】wǎlì【 зат】 сынықтар және 

тастар; қиыршық тас, қоқыс, сынықтар 

【瓦亮】wǎliànɡ【сын】жарқыраған, 

жайнаған, лапылдаған：车擦得油光～/ 

машинаны жарқыратып жуып қойыпты.

【瓦圈】 wǎquān 【 зат 】 металлдық 

доңғалақ тоғыны 

【瓦全】wǎquán【 ет.】 аман қалуға 

тырысу, жанын сақтауға ұмтылу. 

【瓦斯】wǎsī【зат.】 газ, газдар 

【瓦特】wǎtè【мөл.】ватт 

【 佤 族 】 Wǎzú 【 зат. 】  Ва ұлты 

(қытайда өмір сүретін аз халық) 

 

wà 

瓦 wà【ет.】 қыш, керамика, фаянс. 

【 瓦 刀 】 wàdāo 【 зат 】 тамшының 

аспабы, қалақ. 

【袜套】wàtào(～儿)【зат.】  байпақ,  

шұлық. 

【 袜 筒 】 wàtǒnɡ( ～ 儿 ) шұлықтың 

қонышы 

【袜子】wà·zi【зат.】 шұлықтар. 

腽 wà толық,теңіз мысығы . 

【腽肭】wànà〈书〉【сын】①толық, 

семіз ②теңіз иті. 

【腽肭脐】wànàqí【 зат】 (сергiтетiн 

құрал) теңiз итінің тұқымдық бездерi. 

【腽肭兽】wànàshòu【 зат】теңіз иті 

тұқымдастар. 

 

wāi 

歪 wāi【сын】①қисық;  түзелу; шауып 

алу; 墙歪了  қабырға шауып алды; ②

терiс, қате: 歪主意 қате идея 

【歪才】wāicái【зат.】 қабілетсіз. 

【歪缠】wāichán【ет.】тірісу. 

【歪打正着】wāidǎzhènɡzháo аңдаусыз 

нүктеге дәл тию. 

【歪道】wāidào(～儿)【зат】① қисық 

жол②坏 теріс идея： 

【歪风】wāifēnɡ【зат】①өтпелi жел② 

терiс стиль 

【歪理】wāilǐ【зат】өтірік, қисынсыз, 

жорамал ; дәйексіз сөз. 

【歪门邪道】wāiménxiédào. Теріс жол,  

әділетсіз жол. 

【歪七扭八】wāiqīniǔbā. Қыңыр-қисық, 

быт-шыт. 

【 歪 曲 】 wāiqū 【 ет. 】 [айғақтар ] 

бұрмалау, бұзу;  

【歪歪扭扭】 wāiwāiniǔniǔ【 сын】
қыңыр-қисық, өрге-төмен, тегiс емес, 

қисайып тұрған. 

【歪斜】wāixié【 сын】① көлбеген, 

қисайып тұрған, қисық; ②ауытқу, шап, 

көлбеу; ③үйiлiп-төгiлу, қисаю, құлау;  

喎)wāi【сын】кем иек, кемпір ауыз, 

қисық ауыз. 

【 斜】wānxié【 од.】 қисық, қыли, 

кем, маймақ(ауыз, көзмүшелеріне 

қатысты)：口眼～ /аузы қисық, көзі 

қыли. 

wāi 【 од. 】 әй, өй, оу, 

аллоу(шақыруды білдіретін 

қаратпасөз):～，你住在哪儿？/ әй, сен 

қайда тұрасың? 

wǎi 

崴 (③ )wǎi① сәуле таратушы.②

биiк, таулысы; тiк, жарлы 【 ет. 】
созылуды алу, бұрау 

【崴泥】wǎi∥ní【ет.】қиындыққа тап 

болу, тығырыққа тірелу. 

【崴子】wǎi·zi〈方〉теңіз жағасы, тау 

етегі.  

wài 

外 wài①【зат.】   ①сыртқы, тыс; ар 

жағында 

国外- шетелде; 往外走- сыртқы шығу; 

②бөгде; басқа: ③шетелдiк; шет ел; 外

币 / шетелдiк валюта; 中外文化交流
/шет елмен Қытай мәдени 

байланыстары; ④басқа; тысқары; 此外- 

бұдан басқа; ⑤әйел сызығы бойынша 

ағайындықты көрсетедi; 外祖母 әже 

【外币】wàibì【зат.】 шетел валютасы. 

【外边】wài·biɑn【 зат】① сырттан, 

тыс 

②сырт; бет. 

【外表】wàibiǎo【 зат】 тыс; пiшiн; 

сырт пiшiнi 

【 外 宾 】 wàibīn 【 зат. 】  шетел 

қонақтары. 

【外部】wàibù【 зат】 сыртқы бөлiк; 

тыс; сыртқысы 

【外埠】wàibù【 зат】① бөгде қала; 

басқа өлкелердегi қаласы; ②шетелдiк 

порт. 

【外财】wàicái【зат】қосымша табыс. 

【 外 层 】 wàicénɡ 【 зат 】 сыртқы 

қабығы. 

【外层空间】wàicénɡkōnɡjiān ғарыш, 

ашық кеңiстiк, ғарыш кеңiстiгi. 

【外场】wàichánɡ【зат】①алаң ; тоқ; 

② ескi. садақпен ату, атты кiсi жүру, 

сайыс, диналар әскери iс-әрекет 

бойынша емтихандар. ; ③ сыртқы 

нарық 

【外钞】wàichāo【зат】外国的钞票. 

【外出】wàichū【ет.】①жүрiп кету;  

тастап кету; ②басқа жерге бару  

【外出血】wàichūxuè【 зат】 сыртқы 

қан кету. 

【外传】wàichuán【ет.】тарату, жари 

ету 

【外存】wàicún【зат】外存储器的简

称. 

【外存储器】 wàicúnchǔqì【 зат 】 . 

сыртқы жинақтағыш құрылымы, 

сыртқы жад,  

【外带】1wàidài【зат】①дөңгелектiң 

сырты 

②бұдан басқа, қосымша. 

【 外 道 】 wàidào ① басқа оқу, 

(конфуциандық, буддизм емес) басқа 

сенiм; басқа дiнге сенушi, күпiр;  ②
келешек туралы абыржу, алға қарау 

【外道】wài·dɑo【сын】тәкаппарлық, 

сiрескендiк [көрсету ]; наздылық. 

【外敌】wàidí【зат.】 сыртқы жау: 国

内外敌人/ Елдің іші-сыртындағы жаулар.  
【外地】wàidì【 зат.】  шет жерлер, 

басқа жерлер 

【外电】wàidiàn【зат】国外通讯社的

电讯消息. 

【 外 调 】 wàidiào 【 ет. 】 ① асыра 

лақтыру; жiберу; ② сұрастыру үшiн 

iссапар 

【外毒素】wàidúsù экзотоксин 

【外耳】wài’ěr【зат.】 сыртқы құлақ 

【外耳道】wài’ěrdào【зат.】  сыртқы 

есту өтімі 

【外耳门】wài’ěrmén【 зат】 сыртқы 

акустикалық өту саңылау. 

【 外 藩 】 wàifān 【 зат 】 ① сыртқы 

иелiктер; вассалдық елдер; тәуелдi 

аумақтар; ② вассалдар; князьдар - 

вассалдық топырақтардың иелерi 

【 外 访 】 wàifǎnɡ 【 ет. 】 жұмыс 

бабымен шетелге шығу, шетелге бару：

组团～/ делегация құрамымен шетелге 

бару.  

【外分泌】 wàifēnmì【 ет.】 сыртқы 

секреция, экскреция 

【外敷】wàifū【 ет.】  сырттан жағу,  

сылау;  

【外感】wàiɡǎn【 зат】① суық тиіп 

қалу, суықтап қалу, сырттан суық өту; 

②сыртқы ортаның әсерiнен ауру. 

【外港】wàiɡǎnɡ【зат】сыртқы айлақ 

【外公】wàiɡōnɡ〈方〉【зат】ата. 

【外功】 wàiɡōnɡ 【 зат 】① сыртқы 

жұмыс; ②бұлшық еттерді дамыту үшiн 

арналған жаттығу 

【外骨骼】 wàiɡǔɡé【 зат】 сыртқы 

сүлде, сүлде 

【外观】wàiɡuān【зат.】  сыртқы бет 

бейнесі, сырттан қарау 

【外国】wàiɡuó【зат.】  шетел, сырт 
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мемлекет. 

【外国语】wàiɡuóyǔ【 зат.】  шетел 

тілдері 

【外海】wàihǎi【зат】ашық теңіз 

【外行】wàihánɡ ① профан; дүмше; 

маман емес; ②тәжiрибесiзi; бейхабары 

【外号】wàihào(～儿)【зат】жалған ат, 

лақап ат;  басқа атау 

【外踝】wàihuái сыртқы сирақ 

【 外 患 】 wàihuàn 【 зат 】 сыртқы 

күштердің басып кiруі; жаудың басып 

кiруi; сыртқы кедергiлер;  сырттай 

қауiп төндiру 

【外汇】wàihuì【 зат.】  шетел ақша 

кірісері. 

【 外 货 】 wàihuò 【 зат. 】  шетел 

тауарлары 

【外祸】wàihuò【зат】外患. 

【 外 籍 】 wàijí 【 зат 】 ① шетел 

азаматтығы.②басқа мемлекетте туды 

【外寄生】wàijìshēnɡ【зат.】 сыртқы 

паразиттер. 

【外加】wàijiā【 ет.】 осымен бірге, 

сонымен қатар, қосымша 

【外家】 wàijiā 【 зат 】① жанұя. ②

〈 方 〉 қалындықтың жанұясы. ③

〈 书 〉 ата-анлардың жанұясы. ④

ханзада жанұясы. ⑤ шаолинь бокс 

мектебі 

【外嫁】wàijià【ет.】сыртқа кету,  жат 

ел, жат жерге кету (қызға байланысты). 

【 外 间 】 wàijiān 【 зат 】① сыртқы 

шеңберлер, сыртқы әлем; ②шетелдiк 

шеңберлер, ③далан үй, сыртқы бөлме, 

4 ), тыс; сырттай. 

【外间屋】 wàijiānwū【 зат. 】  кіре 

бөлмесіберіс, даланүй. 

【外交】wàijiāo【зат.】 дипломатия. 

【外交辞令】wàijiāocílìnɡ. Дипломат 

сөзі. 

【 外 交 特 权 】 wàijiāotèquán. 

дипломатиялық айрықша құқық 

【 外 交 团 】 wàijiāotuán 【 зат. 】 

дипломатиялық делегация. 

【外教】 wàijiào 【 зат. 】①  шетел 

мұғалімдері, ② бөтен дін. 

【外界】wàijiè【зат.】 сыртқы әлем 

【 外 景 】 wàijǐnɡ 【 зат 】 ① натура, 

табиғи орта: 外 景 的 拍 摄  табиғат  

түсірілімдері; ②(еркек табиғат күштерi) 

ян; от 

【 外 径 】 wàijìnɡ 【 зат 】 сыртқы 

диаметр 

【外舅】wàijiù〈书〉【зат】қайын ата. 

【外科】wàikē【зат.】 хирургия: 外科

器具 /хирургиялық құралдар. 

【外客】wàikè【зат.】 бөтен қонақ. 

【 外 寇 】 wàikòu 【 зат 】 шетелдiк 

тонаушылар; сыртқы жау 

【 外 快 】 wàikuài 【 зат 】 қосымша 

табыс; 捞外快 /қосымша жұмыс істеу 

【外来】wàilái【сын】бөтен,  сырттай 

түскен; экзогендi: 外来传染/ экзогендiк 

инфекция; 外来植物  /ерекше өсiмдiк; 

外 来 岩  аллохтон; 外 来 移 民 /шет 

елденнiң қоныс аударушылары, 

иммигранттар 

【外来户】 wàiláihù【 зат】 сырттан 

көшіп келушілер. 

【外来语】wàiláiyǔ【зат】басқа тiлден 

енген сөздер 

【外力】wàilì【зат】① сыртқы күштер.

②экзогенді. 

【外流】wàiliú【ет.】азаю; жылыстау; 

кему：人才～ / таланттардың сыртқа 

кетуі. |黄金～/ алтынның шетел елдерге  

кетуі. 

【外流河】 wàiliúhé 【 зат 】 сыртқа 

ағатын өзендер.  

【外路】wàilù【 сын】бөгде жерлер, 

басқа өлкелер; басқа жерлер; 外路货

импорттық тауар|～人 бөгде адам. 

【外露】wàilù【ет.】андағайлау, тыс 

айқындалу 

【 外 轮 】 wàilún 【 зат 】 шетелдік 

кемелер.  

【外卖】wàimài①үйге әкелетін тамақ, 

үйге жеткiзу (тағам ): 中国餐馆提供～

服务 /қытай мейрамханалары тамақты 

үйге жеткiзу бойынша қызметтердi 

атқарады; 叫 ～ /үйге тағамды алып 

келуге тапсырыс беру; 我们订些中餐～

吧 қытай тағамын жеткiзудi тапсырыс 

берейiкшi 

【外贸】wàimào【зат】сыртқы сауда; 

сыртқы экономикалық қызмет. 

【外貌】wàimào【 зат】пiшiн, (түр ) 

кескiн; тыс; экстерьер; 看外貌取人 

адамдарды келбетіне қарап тандау 

【外面】 wàimiàn( ～儿 ) 【 зат 】①

сыртқы келбеті② сырт, тыс, дала: 外面

查验 сыртқы тексеріс, 屋子外面 сыртта, 

далада. 

【外面儿光】wàimiànrɡuānɡ сыртқы 

жалтыр, әсерлi, көрсетiлген 

【 外 派 】 wàipài 【 ет. 】 уақытша 

iссапарға жiберiлген; ауыстырып 

кеткен. 

【外聘】wàipìn【ет.】сырттан шақыру, 

сырттан ұсыныс ету: ～教师/ сырттан 

оқытушы ұсыныс ету. 

【外婆】wàipó〈方〉【зат.】  әже (ан 

жағынан). 

【外戚】 wàiqī ана жағынан туған-

туысқандар 

【 外 企 】 wàiqǐ 【 зат. 】  шетел 

өнеркәсібі. 

【外气】wài·qì〈方〉【сын.】 сыртқы 

ауа райы 

【外强中干】wàiqiánɡzhōnɡɡān сырт 

келбетінен мықты болса да, жан 

дүниесі нәзік 

【 外 侨 】 wàiqiáo 【 зат. 】  шетел 

резиденттері. 

【 外 勤 】 wàiqín 【 зат 】 ① сыртқы 

қызметтер. ② сыртқы істер бойынша 

қызметкерлер. 

【外人】wàirén【зат】①бөтен.②басқа 

адам.③шетел адамы. 

【外伤】wàishānɡ【зат】жарақаттану; 

сыртқы бұзылу, жарақат 

【 外 商 】 wàishānɡ 【 зат. 】  шетел 

кәсіпкері. 

【外设】 wàishè 【 зат. 】  қосымша 

құрал-жабдықтар 

【外生殖器】wàishēnɡzhíqì【зат】指男

子和雄性哺乳【ет.】物的阴茎、阴囊等

或女子和雌性哺乳【ет.】物的大阴唇、

小阴唇、阴蒂等. 

【外甥】wài·shenɡ【зат】①апасының 

баласы.②〈方〉жиен. 

【外甥女】wài·shenɡnǚ(～儿)【зат】①

апасының қызы.②〈方〉жиен. 

【 外 省 】 wàishěnɡ 【 зат 】 басқа 

провинциялар. 

【外史】wàishǐ【зат.】 бейресми тарих, 

тарихи роман 

【 外 事 】 wàishì 【 зат 】 ① бөтен 

істер：～活动 бөтен істер әрекеттері.②
сыртқы мемлекеттердің істері, 

шаралары 

【外手】wàishǒu(～儿)【зат.】 бөтен 

адам 

【外首】wàishǒu〈方〉【зат.】 . 

【外水】 wàishuǐ【 зат. 】  қосымша 

кенеттен пайда болған табыс. 

【外孙】wàisūn【зат】жиен (ер бала). 

【外孙女】wàisūn·nǚ(～儿 )【 зат.】 

жиен (қыз бала). 

【外孙子】 wàisūn·zi〈口〉【 зат.】 

жиендер. 

【外胎】wàitāi【зат】баллон, камера; 

汽车外胎 автомобиль баллоны 

【外逃】wàitáo【ет.】шетелге қашу.  

【外套】wàitào(～儿)【зат】①пальто.

②сырт киім. 

【外听道】wàitīnɡdào【зат.】 естудің 

сыртқы жолдары, ақпарат алудың 

сыртқы каналы. 

【外头】wài·tou【зат.】тыс, сырт жақ: 

到外头去蹓躂蹓躂 / сыртқа шығып 

қыдырып келу. 

【外围】wàiwéi【зат】①  белдеулеу; 

қоршау; орта; қамту; ②нобай;  сырт; ③
орта, шеттегi; қоршайтын; айнала. 

【外文】wàiwén【 зат.】  шетел тілі, 

шетел тілдерінің жазулары. 

【 外 屋 】 wàiwū 【 зат. 】  кіреберіс 

бөлмесі. 

【外侮】 wàiwǔ 【 зат 】① сырттың 

қорлауы, шетелдің масқаралуы ②
сыртқы шапқыншылық; шетелдiктердің  

басып кiруі. 

【外务】wàiwù【зат】①сыртқы iстер; 

сыртқы қатынастар; ②бөтен iстер 

【外骛】wàiwù〈书〉【 ет.】  бөтен 
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істерге көіәл аудару 

【外县】wàixiàn【зат.】 басқа уездер. 

【外线】 wàixiàn 【 зат 】① сыртқы 

операциялық сызықтар; сыртқы 

байланыстар; 走 外 线  сыртқы 

байланыстарды қолдану; 接 外 线
телефонды қалалық сызыққа ауыстыру; 

② нобай, тiсжемiс; ③ сыртқы электр 

өткiзгiштiк 

【 外 乡 】 wàixiānɡ 【 зат 】 бөтен 

аймақтар：～人 бөтен жаөтан келген 

адам; ～口 音 осы аймаққа сай еме 

акцент. 

【 外 向 】 wàixiànɡ 【 сын 】 ①
экстроверсия, экстроверттік 

【外销】wàixiāo【ет.】өткiзу; экспорт; 

шетке шығару; 外销物资  экспорттың 

заты 

【 外 心 】 1wàixīn 【 зат 】 ①
[жаманшылықтар ] бүркеме аужайлар; 

ниет өзгерту; сепаратист тенденциялар, 

центрден тепкiш ұмтылулар; ②

бейнеленген  дөңгелектiң ортасы; ③

сыртқы гомотетияның ортасы; ④
жанмен қадала қарау; басқа өз жақсы 

сезiмдерiне лап қойдыру 

【外星人】wàixīnɡrén【 зат.】  басқа 

планеталық 

【外形】wàixínɡ【 зат】①нобай; ②
сырт пiшiнi; ресiмдеу. 

【外姓】wàixìnɡ【 зат】①басқа тек, 

басқа фамилияға қолданылады.дан;  

②бұратана; бөгде тайпаның адамы 

【 外 需 】 wàixū 【 зат 】 шетел 

нарығының талаптары 

【外延】wàiyán【зат.】 көлемі 

【外扬】wàiyánɡ【ет.】向外宣扬：家

丑不可～. 

【外衣】wàiyī【 зат】① сырт киiм; 

пальто; ②наряд, әсемдiк, ресiмдеу; ③

тога; бет перде; ④тыс 

【外溢】wàiyì【ет.】①өту.②сыртқа 

шығару, сенімдерді білдіру 

【 外 因 】 wàiyīn 【 зат 】 сыртқы 

себептер; 外 因 论  сыртқы себептер 

теориясы; 外因发生论 эктогенез 

【外语】wàiyǔ【зат】шетел тілі. 

【外域】wàiyù〈书〉【 зат】шетел, 

сырт аймақ.  

【外遇】wàiyù【зат】заңсыз бiрге тұру, 

некесiз байланыс; адюльтер; ашына 

【外圆内方】wàiyuánnèifānɡ екі түрлі 

адам 

【外援】 wàiyuán 【 зат 】① сыртқы 

көмек; шетелдiк көмек; ② "Легионер" 

(спорттық командада) 

【 外 在 】 wàizài 【 сын. 】  тысқы, 

сыртқы：外在环境 /қоршаған орта. 

【 外 债 】 wàizhài 【 зат. 】  сыртқы 

қарыздар. 

【外展神经】wàizhǎnshénjīnɡ айналып 

өту жүйкесі. 

【外长】wàizhǎnɡ【зат】сыртқы істер 

министрі. 

【 外 罩 】 wàizhào( ～ 儿 ) 【 зат 】
жамылғы; плащ; шапан; қап 

【 外 痔 】 wàizhì 【 зат 】 сыртқы 

геморрой. 

【外传】wàizhuàn【зат.】  белгілі бір 

тарихи тұлғаның бейресми 

биографиясы. 

 

 

【 外 资 】 wàizī 【 зат. 】  шетел 

қазынасы：～企业 шетел қазынасы бар 

компаниялар . 

【外子】wàizǐ〈书〉【зат】①тұтқын 

әйелден туған ұл; ② қабылдау ұлы, 

еншiлес. 

【外族】wàizú【зат】①әйелдiң тегi; 

қасиеттеушiлер; ②басқа рулық; бөгде 

тек; басқа ұлттар 

【外祖父】wàizǔfù【 зат.】  ата (ана 

жағынан). 

【外祖母】wàizǔmǔ【зат.】  әже (ана 

жағынан). 

 

 

wān 

 

弯（彎） wān①【 ет.】① қылжию., 

майысу; (майыстырылған ) қиылу; имек; 

қисық: 弯环  сақинаға бүрiсiп қалу; 

иiлген, дөңгелектей; 一根儿弯棍子没什

麽用 қисық таяқ ештеңеге жарамайды;  

②керу; ию, майыстыру, еңкейту: 弯着

身子 тұрқынын жымырылу; 【сын】①
айналма, бұрылыс; доға тәрiздiсi; 

айналмалы; ②шығанақ, айлағы： 

【 弯 度 】 wāndù 【 зат. 】  жебенің 

майысуы. 

【弯钢机】wāngāngjī тех. Бульдозер 

【弯管机】 wānguǎnjī

 құбыр игiш машина 

【弯路】wānlù【зат】орағытылған жол, 

айналма жол; iлмек 

【弯曲】wānqū【сын】айналма, сәуле 

таратушы, қатпар; имек, қисық, 

айналмалысы; иiлу; ию 

塑性弯曲  майысқақ айналма; 弯曲

【сын】变 иiлiм деформациясы. 

【弯曲机】 wānqūjī техникалық. 

загибстан 【 弯 子 】 wān·zi 【 зат 】
бұрылыс, айналма, сәуле таратушы, 

қисықтық; мысалы iлмек, бұрылыс. 

жол); 拉 弯 子  қайшылықты 

(жымдастыру ) келiстiру; 绕 弯 子 

iлмектi жасау. 

剜 wān 【 ет. 】 ① шұқу, шұқылау; 

(пышақпен ) қию: 剜野菜  жабайы 

көкөнiстi [пышақпен ] қазып алу; ②
қашау, ұңғылау, қағу, (сындырғыштың 

көмегiмен) тесу; 把木板剜一个槽儿 

тақтайда науаны ұңғылау; 剜开墙壁 

қабырғада ойықты жасау. 

帵 wān[帵子 ](wān·zi)〈方〉【 зат】
кеспелтек, қиықтар. 

塆（壪）wān【зат】тепсең, текше. 

湾（灣）wān①①шығанақ, айлақ: 大

【жал.】湾 Далянь айлағы; ② сәуле 

таратушы, қатпар: 河湾  өзеннiң сәуле 

таратушысы; 银 湾  Күмiс сәуле 

таратушысы, 【 ет.】   зәкiрге болу; 

арқандалу; байлау: 湾船 кеме байлау; 

(Wān)【зат】фамилияға қолданылады. 

【湾泊】wānbó【 ет.】 тоқтау, іркілу, 

байырқалау (қайық, кеме). 

蜿 wān[蜿蜒](wānyán)  бұлаңдату, жер 

бауырлап жорғалау; баспаласу; ұлудың 

қозғалысындай: 如鹤如鹄如龙蜿 тырна, 

аққу мен  айдаhардың бұлаңдатуындай;  

 

wán 

丸 wán① (～儿 )【 зат】① түйiршiк; 

құмалақ: 泥丸  - қыш түйiршiгі; ②

домалақтанған дәрi; 三 丸 药  - үш 

домалақтанған дәрi ; ③ (Wán)【зат】
фамилияға қолданылады. 

【 丸 剂 】 wánjì 【 зат. 】  дөңгелек 

формадағы дәрі. 

【 丸 药 】 wányào 【 зат 】 дөңгелек 

формадағы дәрі. 

【丸子】wán·zi【зат.】 дөңгелек; 肉丸

子 фрикаделька;  

鱼 丸 子  балық етінен жасалған 

фрикаделька 

刓 wán 〈 书 〉 ①  бұрыш кесу; 

дөңгелектеу; дөңгелегi қиылған 

бұрыштармен жасау; 

刓方以为圆  шаршының бұрыштарын 

кесе отырып, оны ше; ңберге 

айналдыру; ②ойып, қашау; оймалау; 3) 

құндылық, асыл 

汍 wán[汍澜 ](wánlán)〈书〉【 сын】

【сын】容流泪的样子. 

纨(紈)wán〈书〉ақ шайы; жiбек; 纨袖
ақ шайыдан жасалған жең. 

【 纨 扇 】 wánshàn 【 зат. 】  жібек 

желбіреуіші. 

抏 wán〈书〉【 ет.】①  басып алу, 

сындыру; тұндыру, қорлау, кемiту: 抏士

卒之精 жауынгерлердiң рухын  басу; ② 

ысырап кету; қатып-сему; ③  ойнау, 

думандау; 游抏 қыдырып думандау. 

完 wán①бiтiру, аяқтау; iстеп бiтiру; 完

不成 аяқтау мүмкiн емес ; ② толық 

кiргiзу, төлеу, есептеу; 完钱粮 салықты 

толық төлеу; ③ тұтастықта сақтау,  

орнықтыру, кепiлдiк беру: 不能完吴 У 

патшалығын сақтай алмауы; 

不如完旧 ескісін сақтап алуы жақсы 

болады; ④ аяқтау; шығу, 5 ) толық; 

дөңгелек, тұтас, жетiлген; толық 

бiржола, аяққа дейiн 

体无完肤 денесiнде тірі жер қалмаған; 

6 ) берiк, мықты; 7) аяғы, жалғасы;续
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完  жалғасы мен аяғы.8)(Wán)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【完备】wánbèi【сын】①  жетiлген, 

толық; ② толық даярлану; ақшаға ие 

болу; толық, бiржола. 

【完毕】wánbì【 ет.】 аяқтау, аяғына 

жету, бітіру, тауысу: 胜利完毕 Сәтті 

аяқтау; 

【 完 璧 归 赵 】 wánbìɡuīzhào заңға 

сәйкес нағыз иесіне қайтарып беру 

【完成】wán∥ chénɡ【 ет.】 аяқтау, 

бітіру, бітіріп тастау, соңына 

жеткізу：～任务 тпсырманы орындау|. 

【完蛋】wán∥dàn〈口〉【 ет.】қаза 

табу; сахнадан қайту; күйреу, таусылу; 

жойылу, жоғалу; . 

【完稿】wán∥ ɡǎo【 ет.】 аяқталған 

қолжазба. 

【完工】wán∥ɡōnɡ【ет.】  жұмысты 

аяқтау; істі бітіру：作完工作 жұмысты  

ақтаған соң.... 

【 完 好 】 wánhǎo 【 сын 】 мiнсiз, 

мүлтiксiз; толық, жетiлген, ақаусыз;  

түзу. 

【完婚】wán∥hūn【ет.】неке салтын 

аяқтау,   үйлену тойын аяқтау, 

【完结】wánjié【ет.】  аяқтау, бітіру, 

соңына жеткізу ： 工 作 ～ жұмысты 

жақсы аяөтау. 

【完聚】wánjù〈书〉①  княздықты 

топтастыру, мемлекеттi құру; ② бiрге 

жиналу; бiрiгу, нығайту; бiрiктiру, 

【完竣】wánjùn【ет.】  аяқтау, бітіру, 

бітіріп тастау：  |整编～әскери топты 

ауыструды аяқтау. 

【 完 粮 】 wán ∥ liánɡ 【 ет. 】  жер 

салығын апсыру 

【完了】 wánliǎo 【 ет. 】① әрекеттi 

аяқтау, шығу 

②Бітті!,Нашар!; ③үмiтсiз күйде болу; 

④(абырой туралы) бүлiнiп кету：刚讲

完了一章书 мәтiндi жаңа ғана 

талдады; 打完了扇了 желпуiштi 

желдетуді тоқта 

【完满】 wánmǎn 【 сын 】① толық, 

табандатқан; бәрiн қамтитын: ②сенiмдi, 

оң, қанағатты：问题已经～解决了

мәселе қанағаттандырылды|对提问回答

得 很 ～ сұрақтың жауабы 

қанағаттанарлық. 

【完美】wánměi【сын】ақаусыз, өте 

сәтті, толыққанды, кемелді, керемет: ～

无缺 -мінсіз|～的艺术形式 / өнердің 

ақаусыз түрі. 

【完全】wánquán①【сын】ғажайып, 

жетiлген, тамаша; өте жақсы：话还没

说～толығымен айтқан жоөпын| 

【完全小学】wánquánxiǎo xuéтолық 

бастауыш мектебі 

【完全花】 wánquánhuā екіжынысты 

гүл 

【完人】wánrén【зат.】 керемет адам 

【完善】 wánshàn ①【 сын 】① өте 

жақсы, жетiлген; ғажайып; ②жетiлдiру, 

үнемi асылдандыру 

【 完 事 】 wán ∥ shì 【 ет. 】  іс 

аяқталды：～大吉 іске соңы келді. 

【完税】wán∥shuì【ет.】салықтарды 

төлеу. 

【 完 小 】 wánxiǎo 【 зат 】 толық 

бастауыш мектебі. 

【 完 整 】 wánzhěnɡ 【 сын 】 толық, 

аяқталған, жетілген ： 领 土 完 整 

территориялық тұтастық,完整的印象
/тұтас әсері. 

【完整 性】 wánzhěngxìng. Бүтіндік, 

тұтастық 

玩-1wán(～儿)【ет.】1 )ойнау,  ермек 

ету: 玩球   доп ойнау; ②  думандау, 

келекелеу, қыдыру; 往什么地方去玩去? 

Қыдыруға қайда барамыз? ③
қалжыңбастанып  жату: 

немқұрайдылықпен қарау; ④ күлу: 

ойнап нандыру; 这 不 是 玩 的 ! Бұл 

қалжың емес! 

⑤ рахаттану;  сүйсiну, 玩风景  әсем 

көрiнiспен рахаттану; ⑥ құмарлыққа 

берiлу, әуестену, ⑦ майдаларға дейін 

аужайлау;  

玩 -2(翫 )wán①  ойыншық, уақ-түйек 

әшекей 古玩 ежелгi уақ-түйек әшекей, 

антиквар заты; ② қазына, асыл wan; 

асыл; 奇玩 ұлы асыл, керемет қазына. 

【玩火自焚】wánhuǒzìfén өзіне ор қазу. 

【玩家】wánjiā【зат.】 ойынға құмар 

адам. 

【玩具】wánjù【 зат】ойыншық：儿

童～балаларға арналған ойыншықтар|

电【ет.】～электро ойыншықтары. 

【玩乐】wánlè【ет.】ойнату, қыдыру. 

【玩弄】 wánnònɡ 【 ет. 】① ойнату, 

біреумен ойнау. 玩 弄 【 сан. 】 字
 цифрларменжонглерлiк жасау 

玩弄把戏 фокустi тастау 

【玩偶】wán’ǒu【зат】қуыршақ. 

【 玩 儿 不 转 】 wánr·buzhuàn 〈 口 〉

【 ет. 】 амалы қалмау, шарасы қалу, 

қайран жоқ:你真没用，这点小事都～/ 

сен шынымен де дәрменсіз екенсің, осы 

кішкентай мәселеге де амал таба 

алмадың ғой. 

【 玩 儿 得 转 】 wánr·dezhuàn 〈 口 〉

【ет.】амал бар, шара бар, төтеп беруге 

мүмкіндік бар: 几十人的饭菜，你一

人～吗?/ он неше адамның тамағына 

төтеп бере аласың ба? 

【玩儿命】 wánrmìnɡ〈口〉【 ет.】
өмірімен ойнау, ажалмен ойнау,  

өмірден безу. 

【玩儿票】 wánr ∥ piào 【 ет. 】  өз 

бетінше әртіс болу ： ақысыз жұмыс 

істеу. 

【玩儿完】wánrwán〈口〉【 ет.】①

ұтылу, тауы шағылу; ② қаза табу, 

жойылу; өлу: 不听我的话呢, 你终久是

玩儿完! Егер менiң сөзiмді тыңдамасаң, 

өлімге ұшырайсың! 

【玩赏】 wánshǎnɡ 【 ет. 】  қызығу, 

ләззаттану. 

【玩世不恭】 wánshìbùɡōnɡ дүниені 

жек көру, дүниені жақтамау 

【玩耍】wánshuǎ【 ет.】ойнау, көңіл 

ашу, көңіл көтеру 

【 玩 味 】 wánwèi 【 ет. 】  ойлау, 

ойлану：他的那句话值得～/ оның ана 

сөзі ойлануға тұрарлық.. 

【玩物】 wánwù 【 зат 】 ұсақ-түйек, 

ойыншық. 

【 玩 物 丧 志 】 wánwùsànɡzhì.  өз 

құмарлығының құлы болу . 

【 玩 笑 】 wánxiào ① 【 ет. 】 

қалжыңдау：他这是～，你别认真  ол 

қалжыңдап жатыр, шын көріп қалма.②

【зат】қалжың：开～/ қалжың айту. 

【玩意儿】 ( 玩艺儿 )wányìr 〈口〉

【 зат】①  ойыншық; ермек; қалжың; 

көңiл көтеру, 弄玩意儿  ойыншықпен 

ойнау; ②не сөз, не ой, қандай ниет: 什

么玩意儿 /бұл не  қалжың? 

顽 1( 頑 )wán ① ① кесiрi; табанды; 

сүйекке сiңген; ② тiлазары; содырлы; 

顽童 - содырлы бала.④ (Wán)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【顽敌】wándí【зат】табанды дұшпан. 

【顽钝】 wándùn 〈书〉【 сын 】①

[пышақ ] доғал, қайраусыз; ②ақымақ, 

доғал; мүлде дарынсыз; ③принципсiз, 

маңызсыз. 

【 顽 梗 】 wánɡěnɡ 【 сын 】 өзгеге 

табандылық көрсету, қасарып өжеттену, 

қажымас тұру：～不化 түзелмейтiн 

қыңыр болу 

【顽固】wánɡù【сын】① кесiр, топас; 

табанды; 顽 固 立 场  (кесiр ) топас 

позиция; 顽 固 的 保 守 党 人  топас 

керiтартпалар; ② тасқа айналған, 

керiтартпа, топас; 顽固分子 топас; 老顽

固 қарт  қыңыр. 

【 顽 疾 】 wánjí 【 зат. 】  емдеуді 

қиындыққа соғатын ауру. 

【顽健】wánjiàn〈书〉【сын.】 жақсы 

денсаулық иелену. 

【 顽 抗 】 wánkànɡ 【 ет. 】  қатты 

қарсылық білдіру 

【 顽 劣 】 wánliè 【 сын 】 табанды 

ақымақ 

【顽皮】wánpí【сын.】 содырлы, ерке 

【顽强】wánqiánɡ【сын】①табанды 

кесiр берiк,  табанды, табандысы; 

қасару, табандылықпен реттеу; 顽强抵

抗 қарсылық білдіру 

② өте жақсы денсаулыққа ие болу, 

әбден сау болу 

【顽石点头】wánshídiǎntóu сенiмнiң ең 
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зор күшi, қайта тәрбиелеудiң күшi, 

күштi, ерекше әсер. 

【顽童】wántónɡ【зат.】 (тiлазар, ерке) 

кесiр ұл бала, тентек, ерке, ойыншыл 

【 顽 症 】 wánzhènɡ 【 зат 】 қиын 

емделетiн ауру 

烷 wán【зат】от, жалын, алкан. 

【烷烃】wántīnɡ【зат】алкандар 

 

wǎn 

宛-1wǎn①～转 гармониялық.②(Wǎn)

【зат】фамилияға қолданылады. 

宛-2〈书〉【үс.】：音容～在 жүрегіңде 

кімнің бейнесі тұр?. 

【 宛 然 】 wǎnrán 【 үс. 】 сияқты, 

секілді：～在目/көз алдағыдай 

【宛如】wǎnrú【ет.】 секілді, сияқты 

【 宛 若 】 wǎnruò 【 ет. 】 секілді, 

тәріздес：那棵榕树枝叶繁茂，～巨大

的 绿 伞 .Ана ағаштың жайылған 

бұтақтары алып  қолшатырға ұқсайды 

екен. 

【宛似】wǎnsì【ет.】секілді, тәрізді, 

сияқты. 

【 宛 转 】 wǎnzhuǎn ① бұлаңдату; 

жағдайларға бұлтару, ыңғайлану; 

(жағдайларға қарай) оспақтау 

②(қас) доға тәрiздi; айналмалы 

挽-1(輓)①【ет.】сүйреу, итеру, тарту: 

挽车/ арбаны  сүйреу; 挽着手 қолға алу; 

② түзеу, оңшау, жөндеу. ③ қарату, 

назарын аударту, ④түру; бұрау: 挽起袖

子/сыбану⑤ілу, асу:手挽小蓝/ қолына 

кішкентай себет іліп алу 

挽-2wǎn . жоқтау, жылау, жоқтау айту. 

【挽歌】wǎnɡē【зат】жоқтау. 

【挽回】wǎnhuí【ет.】① алып шығу; 

қайтару; тарту; ②жағдайдан құтқару; 

қалпына келтiру, (iс ) жөндеу; бұрынғы 

түрге алып келу: 挽 回 【 зат 】 誉 

абыройды (құтқару ) қалпына келтiру; 

③керi алып келу, қайтару 

【 挽 救 】 wǎnjiù 【 ет. 】  құтқару, 

сақтау：～病人的生命 ауруның қмірін 

құтқару. 

【 挽 具 】 wǎnjù 【 зат 】 әбзел, 

мүкамалдар. 

【挽联】wǎnlián【зат】қаралы сөз.  

【挽留】wǎnliú【ет.】қалуға көндіру, 

иландыру：再三～/ қайта-қайта қалуға 

иландыру 

晚 wǎn①【зат】①кеш; кенжелеу: 太晚  

/өте кеш; 火车晚了一个钟头- пойыз 1 

сағатқа кешiгiп қалған; ②кеш: 今晚 - 

бүгін кешке; 从早到晚  таңертеннен 

кешке дейін; ③ кешiрек; соңғысы; 

келесi, кейінгі; 晚期  - соңғы мерзiм; 

кешiрек.4) (Wǎn) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【晚安】wǎn’ān【ет.】 қайырлы түн. 

【晚班】wǎnbān【зат.】 кешкі кезең：

上～сабақ кешкі кезеңде|～工人 кешкі 

кезектегі жұмысшы. 

【晚半天儿】wǎnbàntiānr〈方〉【зат】
кеште, кешке, кешке қарай 

【晚报】wǎnbào【зат.】 кешкі газет. 

【晚辈】wǎnbèi【зат.】 кейінгі ұрпақ. 

【晚餐】wǎncān【зат】кешкі ас. 

【晚场】wǎnchǎnɡ【зат.】 кешкі сеанс, 

кешкі қойылым 

【晚车】wǎnchē【зат.】 кешкі поезд. 

【晚春】wǎnchūn【 зат.】  көктемнің 

соңы, кеінгі көктем. 

【 晚 稻 】 wǎndào 【 зат. 】  кейінгі 

кезеңдегі күріш . 

【晚点】wǎn∥diǎn【ет.】 кешігіп келу 

【晚饭】wǎnfàn【зат.】 кешкі ас. 

【晚会】wǎnhuì【зат】кеш：联欢～

кездесу, мероприятие; |营火～ кешкі 

жалын. 

【晚婚】wǎnhūn【ет.】  кеш үйлену, 

кеш қиылған неке. 

【晚间】wǎnjiān【 зат】 күн батарда, 

кешке қарай. 

【晚节】wǎnjié【зат】өмірдің соңына 

дейін құрметтеу ：保持～ абыройын 

өмірдің соңына дейін сақтау. 

【晚近】wǎnjìn【зат】жуырда, соңғы 

уақытта. 

【 晚 景 】 wǎnjǐnɡ 【 зат 】 ① кешкі 

көрініс.②өмірдің соңғы жылдарнда. 

【 晚 境 】 wǎnjìnɡ 【 зат 】 қарттық, 

өмірінің соңы ： ～ 凄 凉 / қарттығы 

сүреңсіздеу болды. 

【 晚 恋 】 wǎnliàn 【 ет. 】 кешіккен 

махаббат.  

【晚年】wǎnnián қарт кезінде, өмірдің 

соңғы жылдары:～多病/ өмірінің соңғы 

жылдары көп ауырды|度过幸福的～
бақытты қарттық  кешті. 

【晚娘】wǎnniánɡ〈方〉【 зат】өгей 

шеше 

【晚期】wǎnqī【зат.】 кейінгі кезеңі, 

кейінгі мерзімде ： 19 世 纪 ～ /19 

ғасырдың соңғы кезеңдері|这是他～的

作品 бұл оның тақаудағы шығармалары. 

【晚秋】wǎnqiū【зат.】 қара күз, кұз  

соңы. 

【晚上】 wǎn·shɑnɡ【 зат.】  кешке, 

кеште：～要去看望一个朋友  Кешке 

қарай бір досымды қарап келуге бару 

керек |一【жал.】几个～都没有睡好觉 

бірнеше кеш жақсы ұйықтай алмай 

жүрмін. 

【晚生】wǎnshēnɡ〈书〉【зат】кейінгі 

ұрпақ 

【晚世】wǎnshì〈书〉【 зат】 кейінгі 

кезеңі, соңғы кезеңі. 

【晚熟】wǎnshú【сын.】 кейін піскен. 

【晚霜】wǎnshuānɡ【 зат.】  көктемгі 

суық. 

【晚霞】wǎnxiá【зат.】 кешкі батыс. 

【晚宴】wǎnyàn【зат】банкет. 

【晚育】wǎnyù【ет.】婚后晚几年生

育：提倡晚婚～. 

【晚造】wǎnzào【зат.】 екінші астық 

түсімі. 

脘 wǎn 【 зат 】 арна қуыс, 

пищеприёмный асқазанның қуысы 

惋 wǎn〈书〉күрсiну; ащы аяу; налу 

【 惋 惜 】 wǎnxī 【 сын 】 iш күю; 

қынжылту;, аяу;  

婉 wǎn① әдемі,сүйкімді.③〈书〉①

сыпайы; ②ғажайып сүйкiмдi：～丽. 

②тасқа айналған, керiтартпа, топасы 

【婉辞】1wǎncí【 зат】① эвфемистiк 

бiлдiру; жалтақ байқалу; ②(сыпайы ) 

жұмсақ  бетiн қайтару. 

【婉和】wǎnhé【сын】нәзік, жұмсақ. 

【婉拒】wǎnjù【ет.】мәдениетті түрде, 

сыпрайы түрде, әдеппен ： ～ 谢 礼 / 

сыйлық алудан әдеппен ғана бас тартты. 

【婉丽】wǎnlì〈书〉【 сын】 әдемi, 

сымбатты 

【婉商】wǎnshānɡ【 ет.】  келісімге 

келу, бір-бірімен жақсы тіл табу 

【婉顺】wǎnshùn【 сын.】  тәртіпті, 

тәрбиелі 

【婉谢】wǎnxiè【ет.】 алғыс білдіру. 

【 婉 言 】 wǎnyán 【 зат. 】 

дипломатиялық тілмен сөз білдіру：～

拒 绝  дипломатиялық түрде қабыл 

алмау |～相劝  дипломатиялық түрде 

кеңес беру. 

【婉约】 wǎnyuē 〈书〉【 сын 】①

көнгiш, тiл алғыш; ②иiлгiш, әдемi; ③
тактикалық, сыпайы. 

【婉转】wǎnzhuǎn【сын】①сыпайы 

түрде, жағдайларға сәйкес. ② 

модуляция 

绾（綰）wǎn【ет.】байлау：～个扣儿

|түйін байлау; 把头发～起来  шашты 

түйінге байлап, шашты жинап тастау. 

碗（椀、盌）wǎn①【зат.】 кесе: 饭～

күріш кесесі|茶～шай кесесі|买了几

个～ бірнеше кеселерді сатып алды.②

(Wǎn)【зат】фамилияға қолданылады. 

【碗碗腔】wǎnwǎnqiānɡ【 зат】мыс 

кесені дауылпаз ретінде қолданып 

айтылатын театрлық жанр 

 

wàn 

万（萬）wàn①түмен, он мың; 一万 / 

бір  түмен; 二十五万/ екі жүз елу мың; 

②мыңдаған; 万难 /сан мың қиындық; 

③  мiндеттi түрде.④  (Wàn)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【万般】wànbān ① әр түрлi тектегі, 

барлық сорттар; әр түрлi, түрлi; барлық 

әдiс: ②өте  

【万变不离其宗】wànbiànbùlíqízōnɡ 

өзіне күдіксіз болу   

【 万 不 得 已 】 wànbùdéyǐ ерекше 

жағдайда ғана. 

【万代】 wàndài 【 зат. 】  көптеген 
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ұрпақтар 

【万端】wànduān【 сын】мыңдаған, 

көптеген：感慨～зарлауға үңілу|变化～
мыңдаған һзгерістер|. 

【万恶】wàn’è антұрған; жексұрын; 

қарғалған; қарғыс атқан; қарысқыр; 

лағынет атқан; малғұн; оңбаған 

【万儿八千】wàn·er-bāqiān он мыңға 

дейін 

【 万 方】 wànfānɡ ① барлық елдер; 

барлық жерде; ② халық, тұрғын; ③

ғажайып, ерекше; ④бар өлшемдер 

【万分】wànfēn【үс.】ерекше, қабағат, 

өте, айырықша, төтенше, керемет:～高

兴 / ерекше қуану|激动～  айырықша 

әсерлену/ . 

【万福】wànfú【зат】①толық бақыт,  

аманшылық; ②  қолмен жасалатын  

тәжiм. 

【万古】wànɡǔ【зат】ғұмыр бойы：万

古不变[的] / мәңгі өзгермейтін. 

【万古长青】 wànɡǔchánɡqīnɡ. өмір 

бойы гүлденіп жатқан, өмір бойы жас 

【万贯】wànɡuàn өте бай：～家财 / 

қымбат үй мүлкі. 

【万国】wànɡuó【 зат】 бүкіл әлем, 

көптеген мемлекеттер ： ～ 博 览 会
халықаралық жәрмеңке. 

【万户侯】wànhùhóu【зат.】 он мың 

лені бар князь. 

【 万 花 筒 】 wànhuātǒnɡ 【 зат. 】 

калейдоскоп. 

【 万 机 】 wànjī 【 зат. 】  мемлкет 

басқарудағы түрлі мәселелер. 

【 万 劫 不 复 】 wànjiébùfù өлімге 

қиылған, ғасырлар бойы, ғұмыр бойы 

【万金油】wànjīnyóu【зат】①ментол 

сылақшысы.② кадрлыө машиналар 

【万籁】wànlài【зат.】 барлық табиғи 

дыбыстар. 

【 万 籁 俱 寂 】 wànlàijùjì. Кемел 

тыныштық,  толық  үйлесім. 

【万里长城】WànLǐChánɡchénɡ. Қытай 

қорғаны. 

【 万 马 奔 腾 】 wànmǎbēnténɡ. 

Тасқындаған, шапшаң, үлкен энергия . 

【万民】wànmín【зат.】 бүкіл ел, бар 

халық. 

【万难】wànnán. Барлық қиыншылық,  

өте қиын 

【万能】wànnénɡ, сиқырлы,  құдіретті. 

【万年】wànnián ғұмыр бойы. 

【 万 年 历 】 wànniánlì 【 зат. 】 ұзақ 

жылдық күнтізбе. 

【万年青】wànniánqīnɡ【зат.】 жапон 

родеясы. 

【万念俱灰】wànniànjùhuī. рухының 

құлауы, төмендеуі 

【万千】wànqiān【сан.】① мыңдаған.

② ： 变 化 ～ калейдоскоп| 气 象 ～
көптеген құбылыстар. 

【万顷】wànqǐnɡ он мың цинь. 

【 万 全 】 wànquán 【 сын. 】 

әмбебап：～之策 ең сенімді жоспар|计

出～ барлық қауіпіпсіздік шараларын 

алдын-ала жоспарлау. 

【 万 人 空 巷 】 wànrénkōnɡxiànɡ 

барлығын аулаға шашты 

【万世】 wànshì 【 зат. 】  ғасырлар 

бойы：千秋～ ғасырлар бойы|～师表 

барлық ұрпақтарға ғибрат болатын 

ұстаз 

【万事】wànshì【зат.】 барлық істер 

【万事俱备，只欠东风】wànshìjùbèi，
zhǐqiàndōnɡfēnɡ жоспарды жүзеге 

асыру үшін ең маңызды талаптарының 

жетіспеуі 

【万事通】wànshìtōnɡ【зат】①бәрiн 

бiлгiш 

②бәрi қолдарға мастер 

【 万 寿 无 疆 】 wànshòuwújiānɡ 

мыңдаған жылдар 

【万水千山】wànshuǐqiānshān ұзақ жол 

【万死】wànsǐ【ет.】 罪该～лайықты 

жазаға тарту|～不辞 от пен суға дайын. 

【万岁】wànsuì①【 ет.】  жасасын, 

мың жасасын, жарылқасын.②【зат.】
ура!. 

【万万】wànwàn①【сан.】  міндетті 

түрде.②【үс.】 мүлде, еш қашан：～

没有想到/еш қашан ойламаппын|～不

可粗心大意 бейберекеттікке  ешқашан 

жол бермеуіміз керек. 

【 万 维 网 】 wànwéiwǎnɡ 【 зат 】
бүкiләлемдiк тор( world wide web -

WWW). 

【万无一失】 wànwúyìshī ешқандай 

қате болмайды. 

【万物】wànwù【зат.】18 мың ғалам, 

табиғат, барлық заттар. 

【万象】wànxiànɡ【зат.】 бар табиғат; 

Вьентьян (Лаос)：～更新 қайта жағару. 

【 万 幸 】 wànxìnɡ 【 сын. 】  үлкен 

қуанышына орай. 

【万一】wànyī①【зат.】 миллиондық 

бөлік：笔墨不能【сын】容其～сөзбен 

жеткізе алмайсың.②【зат】оқиға. 

【 万 用 表 】 wànyònɡbiǎo 【 зат 】
мультиметр, қоспалы аспаб. 

【万有引力】wànyǒuyǐnlì бүкiләлемдiк 

тарту; бүкiләлемдiк тартылыс күші; 

гравитация 

【万丈】wànzhànɡ ғұлама, терең：光

芒～ сәулелі, сәулесі қатты түседі|气

焰～ түпсiз шыңырау |～高楼  биік 

ғимараттар|～深渊. 

【 万 众 】 wànzhònɡ 【 зат. 】  бүкіл 

халық ： ～ 欢 腾 бүкіл халықтың 

қуанышы|～一心 халықтың жүрегі бір. 

【 万 众 一 心 】 wànzhònɡyīxīn бір 

адамдай секілді 

【万状】wànzhuànɡ【 сын】① алуан 

түрлi; барлығына лайық; ② барып 

тұрған, өте; ③қорқынышты, масқара：

危险～өте қауіпті жағдай|惊恐～қатты 

қорқу|痛苦～қорқынышты бейнеттер . 

【万紫千红】wànzǐqiānhónɡ түрлі түсті, 

түстері мол әрі бай 

忨 wàn〈书〉 қомағайлану, құмарту; 

әуестену. 

腕 wàn( ～儿 ) 【 зат 】：  шынашақ, 

шынтақ. 【 腕 骨 】 wànɡǔ 【 зат. 】 

шынтақ. 

【腕力】wànlì【зат.】 қолдың күші 

【腕子】wàn·zi【зат.】 шынтақ：手～
қолдың шынтағы. 

蔓 wàn(～儿 )【 зат】① өрмелі ұзын 

қамшы; шыбық; ②тарау. 

 

wānɡ 

汪 wānɡ①〈书〉①(сұйықтық туралы) 

шоғырлану; қақ;  шалшық: 汪水 су 

шалшығы 

② үру, үргiшу; 狗汪汪叫- ит үрдi; 3) 

(～儿)【мөл.】：一～血 қан шалшығы|

两～眼泪 екі көзі жасқа толы.4) (Wānɡ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【汪汪】wānɡwānɡ【сын】①：水～ 

су шалшықталды|眼泪～жас қатты аға 

бастады.②〈书〉 үру. 

【汪洋】wānɡyánɡ【сын】①  шексiз 

мұхит, шексiз теңiз; стихия; ② күштi 

шығарма, мейiрбандылық, ： 一 片 ～

жағасыз кең мұхит|～大海 ашық теңіз. 

【 汪 子 】 wānɡ·zi 〈 方 〉【 зат. 】 

шалшық：水～сы шалшығы. 

 

wánɡ 

亡（ ）wánɡ① қаза табу; өлу; мүлгу; 

② жүгiру; қашу ： 逃 ～ қашу| ～ 命 

қашқын.②ата-аналардан айырылу.③：

死～өлу|.④：～友  марқым.⑤：～国 

мемлекетті құрту. 

【亡故】 wánɡɡù【 ет.】①  өлiмнiң 

себебi; ②өлу, қаза болу; ③өлiм, қайтыс 

болу; ④марқұм, мүлгiб. 

【亡国】 wánɡɡuó ① (- ∥ -) 【 ет. 】 

мемлекеттің ұаза болуы ： ～ 灭 种 

мемлекет пен халық тіпшілігінің жоюы.

② 【 зат 】 ～ 之 君  тәуелсіздіктен 

айырылу  қауіпі. 

【 亡 国 奴 】 wánɡɡuónú 【 зат 】
колониялдық құлдар. 

【亡魂】wánɡhún【зат】рух, жан 

【亡魂丧胆】wánɡhúnsànɡdǎn【сын】

容惊慌恐惧到了极点. 

【亡灵】wánɡlínɡ【зат】рух, жан 

【亡命】wánɡmìnɡ【зат】①①қашып 

құтқару, қашу; эмиграциялау; 亡命日本 

Жапонияға қашу; ②қашқын; эмигрант; 

亡命政府 эмигрант үкiметi; ③бәрiне 

даяр адам, жангештi 

【亡殁】wánɡmò〈书〉【ет.】亡故. 

【亡失】wánɡshī【 ет.】 сасқалақтау, 

жоғалту; айрылып қалу; ысырау. 
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【亡羊补牢】 wánɡyánɡbǔláo Ештен 

кеш жақсы 

王 wánɡ①патша, король, ван：君～

патша|国  мемлекеттің королі～ |女～

әйел патша.②ұлы князь：～爵 патша 

титулы|亲～ұлы князь|.③билік ету; ④

百兽之王  жануарлар патшасы.⑤  牌

көзiрлет.⑥  (Wánɡ)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【王八】wánɡ·bɑ【зат】①тасбақа.②

ойнас; будан.③өлтіру. 

【王朝】wánɡcháo【 зат】патшалық, 

династия, әулет ：封建～ феодалдық 

патшалық. 

【王储】wánɡchǔ【зат】ханзада 

【王道】wánɡdào【 зат.】  мейірімді 

басқару. 

【王法】wánɡfǎ【зат】①мемлекеттік 

заңдар.②тәртіп 

【王府】wánɡfǔ【зат.】патша ордасы, 

кнәздік сарай. 

【王公】wánɡɡōnɡ【зат】хандар мен 

төрелер, жақсылар мен жайсаңдар, 

княздар мен герцогтар ： ～ 大 臣
князьдер мен төрелер. 

【王宫】 wánɡɡōnɡ 【 зат. 】  патша 

сарайы. 

【王冠】wánɡɡuān【зат】тәж. 

【王国】wánɡɡuó【зат】① патшалық.

② княздік. ③ мемлекет: 必 然 王 国 

қажеттілік патшалығы; 自由王国  ерік 

патшалығы 

【王侯】wánɡhóu【зат.】 княздер мен 

маркиздер; аристократтар 

【王后】wánɡhòu【 зат】әйел патша. 

королева. 

【王蔧】wánɡhuì【 зат.】  сыпыртқы 

изен. 

【王浆】wánɡjiānɡ【зат】蜂王浆的简

称. 

【 王 莲 】 wánɡlián 【 зат 】 Регия 

Виктория. 

【 王 母 娘 娘 】 wánɡmǔniánɡ·niɑnɡ 

Сиванму әйел құдайы- ханша - 

ажалсыздық шабдалыларының 

сақтаушысы, Батыс жұмағының анасы, 

Даос пантеонының аса құрметтелетін 

бейнелердің бiрi. 

【王牌】wánɡpái【зат.】 көзір, туз. 

【王权】 wánɡquán 【 зат. 】  патша 

билігі. 

【王室】 wánɡshì 【 зат 】 тақ, тәж; 

мемлекет 

【王水】wánɡshuǐ【зат.】 патша арағы 

【王孙】wánɡsūn【 зат】 ақсүйектер, 

патша ұрпақтары ： ～ 公 子  жас 

ақсұйектер. 

【王位】wánɡwèi【зат】тақ：继承～
таққа мұра болу. 

【 王 爷 】 wánɡ·ye 【 зат 】 Ұлы 

Мәртебелім! Тақсыр! 

【王子】wánɡzǐ【зат.】 ханзада. 

【王族】wánɡzú【зат.】 патша әулеті, 

хан  үйінің мүшелері. 

 

 

 

wǎnɡ 

 

网（網）wǎnɡ①【 зат】①желi, тор,  

күш беретiн; ау: 一张网  желi; 织网 

желiнi өру; 鱼网 балық аулайтын желi; 

撒网  желiнi тастау; 电话网  телефон 

желiсi; 电网  (өткiзгiштердiң жүйесi) 

электр желiсi; 铁路网 темiр жол желi, 

【ет.】①желiге ұстау, аулау: 现在捕鱼

队网得了很多大鱼 балықшылардың 

бригадасы бұл ретте желiлерiмен 

аулағанда көп iрi балықты ұстап алды; 

② өрмекшiнiң торымен сиқырлану, 

желiнi жабу 

【网吧】wǎnɡbā【зат】интернет-кафе, 

компьютерлік интернет-клуб 

【网虫】wǎnɡchónɡ【зат.】 өрмекші . 

【网点】wǎnɡdiǎn【зат】①жартылай 

көлеңке жаңа нүкте; ②тордың нүктесi; 

тордың түйiн нүкте; ③ бөлiмше; 

филиал 

【网兜】wǎnɡdōu【зат】торлы сөмке 

【网纲】wǎnɡɡānɡ【зат】渔网上的大

绳. 

【网关】wǎnɡɡuān【зат】шлюз 

【 网 管 】 wǎnɡɡuǎn жүйелік 

басқарушысы, администратор 

【网海】wǎnɡhǎi【 зат】 тор дүниесі, 

әлеуметтік желі әлемі.  

【网巾】wǎnɡjīn【зат.】 тор орамал 

【网警】wǎnɡjǐnɡ【зат】тор сақшысы. 

【 网 卡 】 wǎnɡkǎ 【 зат. 】  жүйелік 

адапер; 虚拟网卡  /вертуалды жүйелік 

адаптер 

【 网 开 一 面 】 wǎnɡkāiyīmiàn заң 

талаптарына төмендікке жол беру. 

【 网 篮 】 wǎnɡlán 【 зат 】 өрiлген 

кәрзеңке. 

【网恋】 wǎnɡliàn 【 зат 】 интернет-

махаббат 

【网路】 wǎnɡlù〈方〉【 зат】 желі, 

интернет. 

【网罗】 wǎnɡluó ① желі. ②【 ет. 】

тарту：～人才 дарынды адамдарды 

тарту. 

【网络】wǎnɡluò【зат】желi., жүйе 

【 网 络 版 】 wǎnɡluòbǎn 【 зат 】 ①
сайттар(газет, журналдардың 

әлеуметтік желідегі нұсқасы). 

【 网 络 电 话 】 wǎnɡluòdiànhuà IP-

телефон 

【网络计算机】wǎnɡluòjìsuànjīжүйелік 

компьютер 

【 网 络 教 育 】 wǎnɡluòjiàoyù. 

Интернеттік білім беру 

【 网 络 经 济 】 wǎnɡluòjīnɡjì желілі 

экономика. 

【网络警察】wǎnɡluòjǐnɡchá. Интернет 

сақшысы.  

【 网 络 文 学 】 wǎnɡluòwénxuéм. 

Әлеуметтік желі әдебиеті. 

【网络学校】wǎnɡluòxuéxiào. кибер 

мектебі 

【网络银行】wǎnɡluòyínhánɡ интернет-

банкинг, интернет банкі. 

【网络游戏】 wǎnɡluòyóuxì онлайн 

ойын 

【网络语言】wǎnɡluòyǔyán. интернет-

тілі. 

【网迷】 wǎnɡmí【 зат】 интернетке 

тәуелді болу. 

【网民】wǎnɡmín【 зат.】  интернет 

пайдаланушылар. 

【网目】wǎnɡmù【зат】желі, тор. 

【网球】wǎnɡqiú【зат.】 теннис добы, 

теннис. 

【网上银行】wǎnɡshànɡyínhánɡ онлайн 

банкинг, интернет банкинг. 

【网眼】wǎnɡyǎn(～儿)【зат】желiде 

ұяшық, буын; топса. 

【网页】wǎnɡyè【зат】веб-парағы 

【网友】wǎnɡyǒu【зат.】 интернеттегі 

достар 

【网站】wǎnɡzhàn【 зат】 сайт, веб-

сайт; портал; торлық алаң 

【网址】wǎnɡzhǐ【зат】сайт, сайттың 

мекен-жайы. 

【网子】 wǎnɡ·zi 【 зат 】 тор, желі, 

шашқа арналған резеңке, тор 

枉 wǎnɡ①① қисық, майыстырылған, 

имек; айналмалы; 枉 径  айналмалы 

жаяу жол; ② терiс, бұрмалалған; 

әдiлетсiз; өтiрiк; 枉告 жалған шағымды 

алып беру; ③ еңбегiне лайық емесi; 

жазықсыз; кiнәсiз; 枉没 жазықсыз қаза 

табу; ④бекер; бекерге, 枉费了苦心 өз 

күштерiн бекер жұмсау. ⑤ (Wǎnɡ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【枉法】wǎnɡfǎ【ет.】 заңды бұзу：贪

赃～заңсыздық пен жемқорлық. 

【枉费】wǎnɡfèi【ет.】бекер：～工夫

уақытты текке жұмсау|～心机 бекерге 

кеткен талпыныс|～唇舌 сөздерді текке 

шашу. 

【 枉 费 心 机 】 wǎnɡfèixīnjīбекерге 

кеткен талпыныс. 

【枉然】wǎnɡrán【сын.】 бекер, текке. 

【枉死】wǎnɡsǐ【ет.】 жаман өліммен 

қаза болу. 

【枉自】wǎnɡzì【үс.】 текке, бекерге 

罔-1wǎnɡ〈书〉тор. 

罔 -2wǎnɡ〈书〉 сазай; бақытсыздық, 

апат 

往 wǎnɡ ① бару: 君将何往 ? Қайда 

барайын деп жатырсыз?.②【ет.】往罪 

өткен істер.③【 сөз алд.】极往  жол 

аяқтау. ④ 送 往 事 居  марқымдарды 

жерлеп, тірілерге қызмет ету. 

【往常】wǎnɡchánɡ【 зат】① әдетте, 
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әрқашан; ②бұрын. 

【往返】wǎnɡfǎn【 ет.】  анда-санда, 

екі жаққа да. 

【往复】wǎnɡfù【 ет.】① алға-артқа 

жүру; артқа және алға iлбию; ②әрлi-

берлi; екiсi аяқта; ③ араласу, 

байланысты қолдау; ④ хат жазысып 

тұру; хат алысу 

【 往 后 】 wǎnɡhòu 【 зат 】 артқа; 

болашақта 

【往还】wǎnɡhuán【ет.】 қатынастары 

байланыстрыу 

【往来】wǎnɡlái【ет.】①кетіп келу.②

ағымдағы шот: 往 来 帖   ағымдағы 

шоттың балансы 

【 往 年 】 wǎnɡnián 【 зат 】 өткен 

жылдары 

【往日】wǎnɡrì【зат.】 өткен күндері, 

бұрын. 

【往时】wǎnɡshí【зат.】 өткен, бұрын 

【往事】 wǎnɡshì【 зат.】  бұрынғы 

істер,  болған іс 

【往往】wǎnɡwǎnɡ【үс.】①жиi, үнемi, 

көбiнесе; ②барлық жерде, әрқайда; ③
жорыққа бару; шабуылдық, 

жауынгерлiк 

【 往 昔 】 wǎnɡxī 【 зат. 】  өткен 

ғасырларда 

惘 wǎnɡжоғалту. 

【惘然】wǎnɡrán【сын】①көңiлі қалу, 

мазасыздану; көңiлi қалған, ②
тұғырыққа қиын жағдайда қалу, 

сасқалақтау, түсiнбеу;. 

辋(輞)wǎnɡ【зат.】 шиналар 

 

wànɡ 

妄 wànɡ①сандырақ, әңгүдік|～加猜疑

күдікті әңгүдік білдіру|～作主张 өзінің 

еркі бойынша жасау. 

【妄称】wànɡchēnɡ【 ет.】жауапсыз 

мәлiм ету. 

【妄动】wànɡdònɡ андамай әрекет ету 

【 妄 断 】 wànɡduàn 【 ет. 】 опасыз 

жауабы, опасыз қорытынды 

【妄念】wànɡniàn【зат】жаман ойлар 

【妄求】wànɡqiú【ет.】ақылсыз кiнә 

тағулар. 

【妄取】wànɡqǔ【ет.】 сқраусыз алып 

кету 

【妄人】wànɡrén〈书〉【зат】жынды 

адам. 

【 妄 说 】 wànɡshuō 【 ет. 】 өтiрiк 

әңгiмелер; 

【 妄 图 】 wànɡtú 【 ет. 】 ниеттену, 

талпыныс жасау; талаптану, 

әрекеттену：匪徒～逃窜 / қылмыскер 

қашып кетуге әрекеттенді. 

【妄为】wànɡwéi【ет.】  қалай болса 

солай өз бетінше әрекет ету 

【妄想】 wànɡxiǎnɡ ұстамсыз қиял, 

жүзеге аспайтын қиял 

【 妄 言 】 wànɡyán шатпақ, 

мағынасыздық, ағат сөздер; мылжың; 

ақымақтықты сөйлеу, абайсызда 

байқалу 

【妄语】wànɡyǔ①【 ет.】өтірік ету, 

сандырақ айту. ② 【 зат. 】  өтірік, 

сандырақ. 

【妄自菲薄】 wànɡzìfěibó өз-өзінді 

құрметтемеу. 

【 妄 自 尊 大 】 wànɡzìzūndà кісімсу, 

асып-тасу, талтаңдау. 

忘 wànɡ【ет.】ұмытылған, ұмыту：忘

了去开会 /жиналысқа баруды ұмыту; 忘

在脖子后头 /есінен шығу 

【忘本】wànɡ∥ běn【 ет.】  өткенді 

ұмыту. 

【忘掉】wànɡ∥diào【ет.】 шаршауды 

білмеу. 

【忘恩负义】wànɡēnfùyì қайырымсыз. 

【忘乎所以】wànɡhūsuǒyǐ  өзiнді есте 

сақтамау; басы айналды. 

【忘怀】wànɡhuái【ет.】  ұмытылған, 

ұмыту, ойламау 

【忘记】wànɡjì【ет.】①ұмыту, естен 

шығару:我永远不会忘记 мен ешқашан 

ұмыта алмаймын.② ұмыту: 忘记了门牌

号【сан.】  үйдің номерін  

ұмыту. 

【 忘 年 交 】 wànɡniánjiāo 【 зат. 】 

жасына қарамай дос болу, кәрі-жас 

демей араласу. 

【忘其所以】 wànɡqísuǒyǐ.қуанышы 

қойнына сыймау. 

【忘情】wànɡqínɡ【ет.】бірдемеңі не 

біреуді ұмытуға қабілетті болу ： 不

能～ талғаусыз бола алмау. 

【忘却】wànɡquè【ет.】ұмыту, естен 

шығару. 

【忘我】wànɡwǒ【 ет.】 өзің туралы 

ұмыту; жанқиярлық; өзiн-өзi 

ұмытқан, ～的精神 жанқиярлық|. 

【忘形】wànɡxínɡ【ет.】①өзін ұмыту, 

ақылынан адасу(қуаныштан) ② көңiл 

аудармау 

【忘性】wànɡ·xinɡ【зат】ұмытшақтық; 

ес-түссiз, 忘性脑子/ес-түссiз адам. 

旺 wànɡ①【 сын.】  жарық; жалтыр-

жұлтыр; жалынды; 火照得很旺 от өте 

жарық жанады; ② гүлденген, қызу, 

елiрмес; құлпыра гүлдеу, көтерiлу; 

найзалар; 生意很旺 сауда өркендейдi; 

③(Wànɡ)【зат】жқні. 

【 旺 季 】 wànɡjì 【 зат. 】  гүлдену 

мерзімі, тірілу маусымы： |西瓜～дың 

маусымықарбыздар. 

【 旺 健 】 wànɡjiàn 【 сын 】

сергек,көтеріңкі, күшті:精力～ / рухы 

сергек. 

【旺铺】wànɡpū【зат】саудасы күсет 

дүкендер. 临街～ / көше бойындағы 

дүкендердің саудасы күсет болып тұр. . 

【旺盛】wànɡshènɡ【сын.】 гұлденген, 

өркенделген, дамыған旺盛鬫志 жоғары 

батырлық рух. 

【旺市】 wànɡshì 【 зат. 】  дамыған 

базар 

【 旺 销 】 wànɡxiāo 【 ет. 】 үлкен 

сұранысқа ие. 

【旺月】wànɡyuè【 зат.】  саудадағы 

өркендеу айлары 

望 wànɡ 【 ет. 】 ① алысқа  қарау; 

бақылау; 远望 алысқа қарау; ②бару; 

болжау; ③үмiттену: 我望你记着 сен 

ұмытпайсың деп үмiттенемiн, ④ 

абырой; даңқ: 5 ) шылау: 他望我笑了笑 

ол маған күлiмсiредi (Wànɡ)【 зат】
фамилияға қолданылады. 

【望板】wànɡbǎn【зат】(төбе ) тор көз. 

【 望 尘 莫 及 】 wànɡchénmòjí 

қарсюластарының артында қалып қою. 

【望穿秋水】wànɡchuānqiūshuǐқатты 

күтіп отыру 

【 望 而 却 步 】 wànɡérquèbù. өзінің 

әлсіздігін түсіну 

【望而生畏】wànɡérshēnɡwèi бірінші 

көруден қорқып бастау. 

【望风】wànɡ∥fēnɡ【ет.】 жел күту, 

танымал болуды қалау, бақылау жүргізу 

【 望 风 而 逃 】 wànɡfēnɡértáo көзі 

шарасынан шығып кетті 

【 望 风 披 靡 】 wànɡfēnɡpīmǐ . жау 

алдында қашуға ұшырау. 

【望楼】 wànɡlóu 【 зат. 】  бақылау 

мұнарасы. 

【望梅止渴】 wànɡméizhǐkě бостан 

босқа үміттеніп жүру. 

【望门】wànɡmén【зат】有【зат】望

的人家：出身～. 

【望门寡】 wànɡménɡuǎ 【 зат 】① 

тойға дейін өлген адамның қалыңдығы.

② «жесір әйел» 

【望日】wànɡrì【зат.】  ай күнтізбесі 

бойынша 15-ші күн 

【 望 天 树 】 wànɡtiānshù 【 зат 】
Parashorea chinensis  (ұзын ағаш) 

【望文生义】 wànɡwénshēnɡyì тура 

мағынасын ғана ұғып түсіну 

【望闻问切】wànɡwénwènqiè пульстi 

тексеру, тыңдау, сұрау және байқап 

қарау 

【望眼欲穿】 wànɡyǎnyùchuān тосу, 

тосып күту. 

【望洋兴叹】wànɡyánɡxīnɡtàn жоғарғы 

абыройлы тұлғаның алдында өз 

оңбағандығын аужайлау 

 

【望远镜】 wànɡyuǎnjìnɡ 【 зат】① 

дүрбі; ②телескоп 

【望月】wànɡyuè【зат】айдың толған 

кезі; толған ай. 

【望子】wànɡ·zi【зат】мата маңдайша 

(ту тәріздес) 

【望子成龙】wànɡzǐchénɡlónɡбаласына 

үлкен үміт арту 

【望族】wànɡzú【зат.】  ақсүйектер：
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【зат】门～ақсүйектер руы. 

 

wēi 

危 wēi①  қауіпті：～急 қауіпті|～难

қайғы|转～为安  қауіпті алдын-алу|.②

қауіпті жағдай, зақым：～害  зақым 

келтіру| ～及 критикалық, қауіпті. ③

қауіпті, критикалық жағдайдағы|病～

қауіпті ауру.④〈书〉биік, алып～楼 

биік үй. ⑤ 〈 书 〉 тік ： 正 襟 ～ 坐 

көйлектің етегін дұрыстап, тік отыру.⑥

(Wēi)【зат】фамилияға қолданылады. 

【危城】wēichénɡ【зат】①〈书〉биік 

қала бекінісі.②құлау алдыңдағы қала. 

【危殆】wēidài〈书〉【 сын.】  өте 

қауіпті 

【危笃】wēidǔ〈书〉【сын.】 агония. 

【危房】 wēifánɡ 【 зат. 】  төтенше 

жағдайдағы үй 

【 危 害 】 wēihài 【 ет. 】  зақым 

келтіру：～生命 біреудің өміріне қауіп 

төндіру|～社会秩序 қоғмдық тәртіпті 

бұзу. 

【危机】wēijī【 зат】① критикалық 

жағдай, кризис：～四伏  жан-жақтан 

қауіп төніп тұр. ② өлімнің себебі, 

кризис：经济～экономикалық кризис. 

【危及】wēijí【 ет.】    мүдделерiне 

қарама-қарсы：～生命 өмірге қауіп 

төндіру | ～ 国 家 安 全  мемлекеттің 

қауіпсіздігіне қауіп төндіру. 

【危急】 wēijí 【 сын 】 критикалық, 

қауіпті：情势～критикалық жағдай|～

关头 критикалық уақыт. 

【危局】wēijú【зат.】 қауіпті орын. 

【危惧】wēijù【ет.】 қауіптену, өорқу. 

【危楼】wēilóu【зат】①〈书〉 биік 

әрі қауіпті ғимарат.②алып құрлыс. 

【危难】wēinàn【зат】қасірет, қайғы 

【危如累卵】wēirúlěiluǎn өте қауіпті 

жағдай 

【 危 亡 】 wēiwánɡ 【 ет. 】 өлердей 

қауiптiсi; жойқын; қырылу; өлiм. 

【危险】wēixiǎn【сын】қауіп：～期 

қауіпті мерзім|～区 қауіпті аймақ|～标

志 қауіптің белгісі 

【 危 言 耸 听 】 wēiyánsǒnɡtīnɡ 

адамдарды әдейі қорқытып алу. 

【危在旦夕】 wēizàidànxī жуырдағы 

қауіп төнушілік . 

【 危 重 】 wēizhònɡ 【 сын 】 ауыр, 

қатерлі, жаман, салмақты(ауру). 

【危坐】wēizuò〈书〉【ет.】 қауіптеніп 

отыру. 

威 wēi①күш, ұлылық, абырой：～信

авторитет, лауазым|. ② қоқақтау; 

қорқыту：～逼  өорөыту|～吓 |～胁 

қоқақтау. ③ (Wēi) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 威 逼 】 wēibī 【 ет. 】  қорқыту, 

қоқақтау：～利诱 қорқыту мен сатып 

алу арқсында. 

【威风】wēifēnɡ①【зат.】 күш және 

әсер; мәртебе, құдiрет; ：～凛凛 күшті, 

әскери|长自己的志气，灭敌人的～
өзінің рухын үлкейте отырып, басқа 

адамдардың мәртебесіне құлақ аспау.②

【сын.】 сәулеттi; айбынды 有威风：

穿上军装显得很～ әскери формада ол 

айбынды келбетті болып отыр. 

【威吓】wēihè【ет.】 қорқыту 

【 威 赫 】 wēihè 【 сын 】 айбатты, 

салтанатты, салауатты. 

【威力】wēilì【зат】①  күш, әсер.②

күшті, айбынды ：威力无比的  өте 

күшті 

【威【зат】】wēimínɡ【зат.】 жоғары 

лауазым 

【 威 迫 】 wēipò 【 ет. 】  күшімен 

көндіру：～利诱. 

【威权】wēiquán【зат】күш пен билік, 

әсер, лауазым. 

【 威 慑 】 wēishè 【 ет. 】  қоқақтау, 

қорқыту：～敌人  адамдарды қорқыту 

саясаты|～力量 қорқынышты күш. 

【威士忌】wēishìjì【зат.】 виски 

【威势】wēishì【зат】күш пен билік, 

әсер, лауазым. 

【 威 望 】 wēiwànɡ 【 зат 】 жоғары 

лауазым, престиж ： 国 际 ～
халықаралық престиж. 

【威武】wēiwǔ【зат.】 әскери, әскери 

ауазым 

【威胁】 wēixié【 ет.】①  қорқыту; 

②:қауіп; 核威胁 ядерлық қауіп 

【威信】 wēixìn 【 зат. 】  лауазым6 

авторитет ： ～ 扫 地 авторитетін 

толығымен жоғалту 

【威严】wēiyán①【 сын】① алапат, 

өктем; ұлы, күш: 时 代 的 威 严 命  

уақыттың өктемдi әмiрi; ②қатал 

【威仪】wēiyí【зат】өзі ұстау манері, 

этикет. 

逶 wēi[ 逶迤 ](wēiyí) 〈书〉【 сын 】
бұлаңдату; ирек-ирек жүру 

偎 wēi【ет.】①қысу, жалбақтау; сүйеу; 

②жақындату; жақсы көру; жақын 

【 偎 傍 】 wēibànɡ 【 ет. 】 ① қысу, 

жалбақтау; сүйеу 

【偎依】wēiyī【ет.】қысу, жалбақтау; 

сүйеу 

隈 wēi〈书〉①сәуле таратушы; қатпар; 

айналма; саңырау орын, түкпiр：山～

тау түкпiрлер|城～қаланың шеті. 

微 wēi ① кiшкентай: 相 差 甚 微 

айырмашылығы аз болып тұр; ②микро 

--微波  микротолқын; ③ әлсiз; 微风 

[жеңiл ] әлсiз самал жел; ④ керi кету. 

【微波】wēibō【зат.】 микро толқын. 

【 微 波 炉 】 wēibōlú 【 зат 】
микротолқынды пеш 

【微薄】wēibó【сын】аянышты, әлсiз; 

тапшы 

【 微 不 足 道 】 wēibùzúdào болмаш; 

тұрмаған ескерту 

【 微 词 】 wēicí 〈 书 〉【 зат 】 ①
бүркемелi сынағыштық; ишара қылды; 

②айтылмаған сөздер 

【 微 辞 】 wēicí ① бүркемелi 

сынағыштық; ишара қылды; ②
айтылмаған сөздер”. 

【 微 分 】 wēifēn 【 зат 】
дифференциалдау; дифференциалды 

【微风】wēifēnɡ【зат.】  әлсіз самал 

жел 

【微服】 wēifú 〈书〉【 ет. 】  киім 

ауыстыру. 

【 微 观 】 wēiɡuān 【 сын. 】 

микрозерттеу, микроорганизмдерді 

бақылау, микроскоптік 

【 微 观 经 济 学 】 wēiɡuānjīnɡjìxué 

микроэкономика . 

【【微观世界】wēiɡuānshìjiè микроәлем 

【微乎其微】wēihūqíwēi ①өте жiңiшке,  

нәзiк,  болмашы, ② болмашы сан, 

ештеңе  

【微机】wēijī【зат】микрокомпьютер, 

микро-ЭВМ. 

【 微 积 分 】 wēijīfēn 【 зат 】
диференциалды және  интегралды 

есептеу 

【微贱】wēijiàn【сын.】  ұсақ, аласа; 

(өз туралы) қарапайым 

【 微 利 】 wēilì 【 зат. 】  түкке  

тұрмайтын табыс. 

【微粒】wēilì【зат】①түйiр, гранула, 

бөлшек, кесек; торпақ; ② корпускула 

【微量】 wēiliànɡ【 зат.】  саны аз, 

микро：～元素 микроэлементтер. 

【微【 мөл.】元素】 wēiliànɡyuánsù 

микроэлементтер 

【微茫】wēimánɡ〈书〉【сын】айқын 

емес, тұманды; күнгiрт：月色～айдың 

түсі анық емес. 

【微妙】wēimiào【сын】①терең ойлы, 

нәзiк; ②майда және терең; асыл：微妙

的阿谀 нәзiк жарымсақтық 

【微末】wēimò【 сын.】  кішкентай, 

мағыналы емес. 

【 微 弱 】 wēiruò 【 сын 】 әлсiз, 

дәрменсiз;  аз қуатты; әлсiреу： 

【 微 生 物 】 wēishēnɡwù 【 зат 】
микроорганизм, микроб; 

микробиологиялық 

【微调】wēitiáo  дәл күйге келтiру 

【微微】wēiwēi①【үс.】①сәби,  сәл 

ғана; ②тыныш, байсалдысы: <> 微微米
микромикрон. 

【微细】wēixì【сын】①нәзiк, майда; 

② толық, мұқият ：微细片  [ 暂定 ]

 микрошрапнель 

【微小】wēixiǎo【сын】ұсақ, маңызды 

емес, элементарлы：微小的希望 әлсіз 

үміттер 
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【微笑】wēixiào【ет.】[күлiмсiреу; езу 

тарту 

【微行】wēixínɡ【ет.】жол 

【 微 型 】 wēixínɡ 【 сын 】
микролитражный; сверхминиатюрный; 

микро-; 微型汽车  микролитражный 

автомобиль. 

【 微 血 管 】 wēixuèɡuǎn 【 зат 】
капиллярный ыдыс, капилляр . 

【 微 循 环 】 wēixúnhuán 【 ет. 】
микроциркуляция 

【 微 言 大 义 】 wēiyándàyì терең 

мағыналы 

【微音器】wēiyīnqì【зат】микрофон. 

煨 wēi 【 ет. 】 ① қууру, дайындау, 

пәсәру：～牛肉  сиыр етін қууру.②
пештегі жалын, от 

溦 wēi〈书〉жауын-шашын. 

薇 wēi сиыржоңышқа, бұршақ. 

鳂（鰃）wēi【зат.】 қызыл  балық. 

巍 wēi7 биік：～然 ұлы. 

【巍峨】 wēi’é【 сын】 биiк; үлкен,  

сәулеттi. 

【巍然】wēirán【сын.】 биік. 

【巍巍】wēiwēi【сын】биiк; зәңкию, 

биiктеу. 

 

wéi 

韦（韋）wéi①〈书〉 нәзік тері.②(Wéi)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【韦编三绝】wéibiānsānjué ынтамен 

оқу, ынталы шұғылдану. 

为 1（爲、為）wéi①әрекет ету：事在

人 为  барлығы адамның өзінен 

байланысты【 ет.】 ретінде：选他～

【ес.】表 оны депутат етіп сайлау.③

【ет.】болу, айналу：化～乌有 жоққа 

кету|变沙漠～良田 шөлді жерлерді 

шұрайлы жерлерге айналдыру. ④

【ет.】болу：十寸～一尺 10 чунь - ол 1 

чи. ⑤ (Wéi) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

为 2（爲、為）wéi【 сөз алд.】 сөз 

алды қосымшасы (үшін, -қа, -ке ...). 为... 

所...: :这种艺术形式～广大人民所喜闻

乐见 бұл көркем өнердің түрі халық 

топтарында ұлкен сұранысқа ие болып 

отыр. 

为 3（爲、為）wéi〈书〉【шыл.】：何

以家～(要家干什么 )? жанұя онда не 

ұшін？Жанұяның керегі не бар? 

为 4 （ 爲 、 為 ） wéi 后 缀 . ①

асырмалылықты білдіреді：大～高兴

қатты қуану|广～传播 кең таралды.②

күшейтуін білдіреді：极～重要 аса 

маңызды|甚～便利 өте қолайлы 

【为非作歹】wéifēizuòdǎi жаман іс 

тудыру, жамандық жасау. 

【为富不仁】wéifùbùrénдүниеқор мен 

қатыгез. 

【为害】wéihài【ет.】 зақым келтіру. 

【为患】wéihuàn【ет.】апат тудыру：

洪水～сел тасқының тудыру. 

【为力】wéilì【ет.】 тырысу, ынталы 

болу ： 无 能 ～  бірдемеңі істеу 

мұмкіндігін иелемеу 

【为难】 wéinán ①【 сын. 】  қиын 

жағдайда болу ： ～ 的 事  қиын 

жағдайдағы іс.②【ет.】：故意～қиын 

жағдайды әдейі жасау. 

【 为 期 】 wéiqī 【 ет. 】  мерзімге 

дейін：～不远 алдыңғы болашақта. 

【为人】wéirén①【 ет.】  өзән-өзән 

ұстау.②【зат】өзін ұстау манері：～正

直 өзінді жақсы ұстау. 

【为生】wéishēnɡ【ет.】  тірлік жасау 

【为时】wéishí【ет.】 өте, аса ：～过

早 өте ерте|～已晚 өте кеш|～不多 өте 

аз. 

【为首】wéishǒu【 ет.】 басшылықта 

болу ： 以 某 某 ～ 的 【 ес. 】 表

团 ...басшылығымен делегация|. 

【为数】wéishù【ет.】 мөлшер：～不

少 аз мөлшерде. 

【为所欲为】wéisuǒyùwéi қалағаның 

жасау 

【为伍】wéiwǔ【ет.】  қатарда болу, 

біреумен болу ： 羞 与 ～ біреумен 

қатарда болып, өзін ұятты сезіну. 

【为止】wéizhǐ【ет.】 бірге, қоса；展

览会自一日至五日为止   көрме 1-нен 

бастап 5-не дейін  ашық 

圩 wéi 【 зат 】 дамба ：筑～ қорғау 

юлогын жасау|大圩 үлкен дамба. 

【圩田】wéitián【зат】жайылма дала; 

қорғалған жайылма жерлер 

【圩垸】wéiyuàn【зат.】 дамба：～工

程 дамба тұрғызу. 

【圩子】wéi·zi дамба 

违（違）wéi①бағынбау 2)терiс қылық; 

мүлт кету, қате 

【违碍】 wéi’ài 【 ет. 】 қарсы бару, 

қайшы келу; жүзеге асыруды кедергi 

келтiру; қайшылық, бөгеуiл 

【违拗】wéi’ào【 ет.】  қарсы болу, 

қайшылық білдіру 

【 违 背 】 wéibèi 【 ет. 】 бұзу,артқа 

щегіну：～誓言 уәдені бұзу. 

【 违 法 】 wéi ∥ fǎ 【 ет. 】  заңды 

бұзу：～行为 заңға қарсы әрекет|～乱

纪  заңдар мен дисциплиналалардың 

бұзуы. 

【违法乱纪】wéifǎluànjì заңдар мен 

дисциплиналалардың бұзуы 

【违反】wéifǎn【ет.】бұзу；～纪律 

партиялық тәртіптілікті бұзу| ～政策 

саясаттан кері қайту. 

【违犯】wéifàn【 ет.】  қайшы келу, 

қарсы шығу：～宪法 заңдарды бұзу. 

【违规】wéi∥ ɡuī【 ет.】 тәртіптерді 

бұзу：投票违规   дауыс беру кезінде 

тәртіпті бұзу. 

【违和】wéihé〈书〉【 ет.】талықсу; 

пульстiң бұзушылығы, аурулық, 

сырқаттану. 

【违纪】wéi∥jì【ет.】 тәртіп бұзу. 

【违禁】wéijìn【ет.】тыйымды бұзу; 

тыйым салынған; контрабандылық. 

【 违 抗 】 wéikànɡ 【 ет. 】 бағынбау, 

қарсы жұмыс iстеу,  қарсыласу. 

【 违 例 】 wéilì 【 ет. 】  бұрынғы 

тіртіптілікті бұзу 

【违忤】wéiwǔ〈书〉【 ет.】  қарсы 

шығу. 

【违误】wéiwù【ет.】 қасақана қателік 

жасау 

【违宪】wéixiàn【 ет.】 конституция 

мен заңдарын бұзу. 

【违心】wéixīn【ет.】 ішкі әділеттілік 

сезіміне қарсылық білдір. 

【违约】wéi∥yuē【ет.】 келісі бұзу. 

【违章】wéi∥zhānɡ【ет.】 ережелерді 

бұзу 

围（圍）wéi①【 ет.】қоршау: |突～

қоршауды бұзу.Жан-жақтан：外～|四～

жан-жақтан қоршау.③қоршап：围着炉

子坐 пештің қасын қоршап отыру. 

【围脖儿】wéibór〈方〉【зат】бөкебай; 

кашне 

【围捕】wéibǔ【ет.】 қоршап, жаулап 

алу 

【 围 产 期 】 wéichǎnqī 【 зат 】
перинаталь мерзiмi. 

【围场】wéichǎnɡ【 зат.】  аң аулау 

орны. 

【围城】wéichénɡ【 зат】қоршаудағы 

қамал. 

【围堵】wéidǔ【ет.】қоршау, блоктау 

【围攻】wéiɡōnɡ【 ет.】  жан-жақтан 

шабуыл жасау 

【围观】 wéiɡuān【 ет.】 (① барлық 

тараптармен қоршап алу, айнала 

топырлау; ②назар сала қарау 

【围击】wéijī【ет.】围攻. 

【围歼】wéijiān【ет.】айнала қоршау. 

【 围 剿 】 wéijiǎo 【 ет. 】  жазалау 

жорығы. 

【围巾】wéijīn【зат】кашне. 

【围聚】wéijù【ет.】жиналу, топтасу. 

【 围 困 】 wéikùn 【 ет. 】 қоршау; 

қоршауға түсу. 

【围猎】wéiliè【ет.】айнала қоршап аң 

аулау. 

【围拢】wéilǒnɡ【ет.】қоршау. 

【 围 屏 】 wéipínɡ 【 зат 】 ашпалы 

шымылдық. 

【 围 棋 】 wéiqí 【 зат. 】  қытай 

шашкалары 

【围墙】 wéiqiánɡ 【 зат. 】  қоршау, 

қабырға 
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【围裙】wéiqún【зат】алжапқыш 

【围绕】wéirào【 ет.】① қоршау; ②

қоршап жүру, айналып жүру 

【 围 魏 救 赵 】 wéiWèijiùZhàoВэйды 

өоршап, Чжаоға көмек беру 

【围子】wéi·zi【зат.】 қоршау. 

【围嘴儿】wéizuǐr【зат】төс қалқан, 

бала алжапқышы. 

桅 wéi діңгек. 

【桅灯】wéidēnɡ【зат】діңгек 

【桅杆】wéiɡān【зат】діңгек 

【桅樯】wéiqiánɡ【зат】діңгек. 

唯 wéi【үс.】тек қана, ғана：～一无二

тек екеу ғана. 

【唯独】wéidú【үс.】тек қана, ғана 

【唯恐】 wéikǒnɡ 【 ет. 】  тек қана 

қорқу ： ～ 落 后 бсқалардан қалып 

қалам деп қорқу| ～ 迟 到  кешігіп 

келемін деп қорқу. 

【唯利是图】wéilìshìtúтек пайда табу 

мақсатында ғана. 

【唯美主义】wéiměizhǔyì эстетизм 

【 唯 命 是 从 】 wéimìnɡshìcónɡ тек 

жарлыққа ғана бас ию 

【 唯 命 是 听 】 wéimìnɡshìtīnɡ тек 

жарлыққа ғана бас ию 

【 唯 我 独 尊 】 wéiwǒdúzūn өзінді 

бсқалардан жоғары көтеру 

【 唯 物 辩 证 法 】 wéiwùbiànzhènɡfǎ 

материалистикалық  диалектика 

【 唯 物 论 】 wéiwùlùn 【 зат 】

материализм. 

【唯物史观】 wéiwù-shǐɡuān тарихи 

материализм 

【唯物主义】wéiwùzhǔyì материализм. 

【唯心论】wéixīnlùn【зат】идеализм. 

【唯心主义】wéixīnzhǔyì идеализм. 

【唯一】 wéiyī 【 сын. 】  бір ғана, 

жалғыз 

【唯有】wéiyǒu①【жал.】тек қана, ②

тек қана мынаны иелену. 

帷 wéi ①далда, қалқа; ②шымылдық, 

перде; жапты. 

【帷幔】wéimàn【зат】①далда, қалқа; 

②шымылдық, перде; жапты.. 

【帷幕】wéimù【зат】①далда, қалқа; 

②шымылдық, перде; жапты.. 

【帷幄】wéiwò〈书〉【зат】①Шатыр, 

күрке 

②штабтық кеңесшi; штаб 

【 帷 子 】 wéi·zi 【 зат 】 (экипажда) 

перделер. 

惟 2wéi〈书〉【шыл.】тек қана, енді 

ғана：～二月既望 Тек қана екінші айда 

толған ай болар. 

惟 3wéi ойлау, ойластыру. 

【惟独】wéidú同 тек қана, ғана, қана. 

【惟恐】wéikǒnɡ бір ғана қорқыныш. 

【惟利是图】wéilìshìtú пайдаға ағана 

ұмтылу. 

【惟妙惟肖】wéimiàowéixiàoекеуі қте 

ұқсас. 

【惟命是从】wéimìnɡshìcónɡ бас ию. 

【惟命是听】wéimìnɡshìtīnɡ бұйрықты 

сөзсіз орындау. 

【惟其】 wéiqí〈书〉【 жал.】  сол 

себептен：惟其他还幼小, 所以要多帮

助他 ол кіщкентай болғандықтан, оған 

көмектесуіміз керек. 

【惟一】wéiyī тек қана. 

【惟有】wéiyǒu тек қана қалады. 

维 -1 （ 維 ） wéi ① ① ұластыру; 

жалғастыру：～系 қолдау көрсету.②

қолдау; сақтау；保全：～持 сақтау, 

қолдау көрсету| ～护 сақтау. ③ (Wéi)

【зат】фамилияға қолданылады. 

维-2（維）wéi ойлау, ойластыру. 

维 -3（維）wéi【 зат】① байлаулар, 

кiсендер; тiзгiн, делбе; ②жiп; қармақ 

бау; тал жiп; ③байланыс; негiз;  

【 维 持 】 wéichí 【 ет. 】 ①  қолдау 

көрсету,：～生活  тіршілікті жасауға 

қолдау көрсету.② сақтау：维持判决 

үкімді өз қарамағында қалдыру 

【维管束】wéiɡuǎnshù【зат.】  тамыр 

шоғы 

【维和】wéihé【 ет.】  бейбітшілікті 

қолдау. 

【维护】 wéihù 【 ет. 】 сақтау, тұру, 

эксплутация жасау | ～法律 的尊严 

қатыгез заңдарды сақтап қалу. 

【维纶】wéilún【зат.】 виналон 

【维权】wéiquán【ет.】өз құқықтарын 

білу 

【维生素】wéishēnɡsù【зат.】 витамин. 

【维他命】wéitāmìnɡ【зат】витамин 

【 维 吾 尔 族 】 Wéiwú’ěrzú 【 зат. 】 

ұйғырлар. 

【维系】wéixì【ет.】сақтау：～人心

халықтың бірлігін сақтау. 

【 维 新 】 wéixīn 【 ет. 】  реформа, 

жағару 

【维修】wéixiū【ет.】қызмет көрсету 

мен жөндеу：～房屋 үй ішінде қызмет 

көрсету| 机 器 ～ 得 好  машиналарды 

жақсы жөндеп қызмет көрсету. 

【 维 也 纳 华 尔 兹 】

Wéiyěnàhuá’ěrzīВенский бал 

【维族】Wéizú【зат.】 ұйғырлар. 

嵬 wéi〈书〉биік, алапат：～然|～～. 

【嵬嵬】wéiwéi〈书〉【сын.】  биік, 

алапат. 

wěi 

伟（偉）wěi①ұлы：～绩 ұлы ерліктер.

②〈书〉 ерекше ：～丈夫  ерекше 

жұбайылар.③ (Wěi)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【 伟 岸 】 wěi’àn 【 сын 】 нардай, 

атлетикалыұ денесі бар ： 身 材 ～ 

фигурасы атлетикалық 

【 伟 大 】 wěidà 【 сын. 】  ұлы, 

ғұлама：～的领袖 ұлы көрініс|～的祖

国 ұлы Отан. 

【伟绩】wěijì【зат.】 ұлы ерліктер. 

【伟力】wěilì【зат.】 ұлы кұш：大自

然的～табиғаттың ғұлама күштері. 

【伟论】wěilùn【зат】宏论. 

【伟人】wěirén【зат.】 ұлы адам：一

【ес.】～ғасыр дың ұлы адамы. 

【伟业】wěiyè【зат.】 үлы істер. 

伪（僞、偽）wěi①①жалған; қатерлі

伪科学 өтiрiк ғылым; 伪币 алған ақша; 

②қуыршақ; заңсыз; 伪政府 қолжаулық 

үкiмет 

【 伪 钞 】 wěichāo 【 зат. 】  жалған 

ассигнация (банкнота). 

【伪君子】wěijūnzǐ екi жүздi; жалған 

сопы 

【伪科学】wěikēxué【 зат.】  жалған 

ғылым. 

【 伪 劣 】 wěiliè 【 сын. 】  жалған, 

сапасыз:～商品 спасаыз тауарлар. 

【伪善】wěishàn【сын】монтанылық, 

екi жүздiк;  

【伪书】wěishū【зат.】 әдеби жалған 

туынды. 

【伪托】wěituō【ет.】 жалған түрде 

【伪造】 wěizào【 ет.】  жала жабу, 

жалған：～证件 жалған құжаттар |～历

史 жалған тарих. 

【伪证】 wěizhènɡ 【 зат. 】  жалған 

ақпарат беру, жалған куәлік; өтірік 

куәлік. 

【 伪 装 】 wěizhuānɡ ② маскировка 

жасау; ойын ниетiн бүркесу; жасыру; 

③ камуфляж 

【伪足】 wěizú 【 зат 】 жалған аяқ, 

жалған подия 

【伪作】wěizuò①【ет.】плагиат.  

苇（葦）wěi қамыс; 
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【苇箔】wěibó【зат.】 қамысты перде. 

【苇塘】wěitánɡ【зат.】 қамыспен өсіп 

кеткен су қоймасы. 

【苇子】wěi·zi【зат】қамыс. 

尾 wěi①құірық：马尾 ат құйрығы.②末

彗尾 жұлдызды құйрықтың құйрығы.③

соңы: 无头无尾 аяңы мен басы жоқ; ④

【 мөл. 】 балыққа арнлаған мқлшер 

сөз：一～鱼 бір балық. 

【尾巴】wěi·bɑ【зат】①құйрық.②：

飞 机 ～  ұшақтың құйрығы| 彗 星 ～

комета құйрығы.③жаңғырық. 

【尾大不掉】 wěidàbùdiào басқаруы 

қиын 

【尾灯】wěidēnɡ【зат】артқы фаралар, 

артқы сигналдық шамдар 

【尾骨】wěiɡǔ【зат.】 жамбас 

【尾号】wěihào【зат.】 борттық номер 

【尾花】wěihuā【зат.】 аяқ. 

【尾款】wěikuǎn【 зат.】  баланстық 

төлем 

【尾矿】wěikuànɡ құйрықтар 

【尾鳍】 wěiqí【 зат】 құйрық жүзу 

қанаты 

【尾气】wěiqì【 зат】газ шығаратын 

тотық газдар; 

【尾欠】wěiqiàn【 ет.】  құйрықтар, 

рестанттар. 

【 尾 声 】 wěishēnɡ 【 зат. 】  соңғы 

аккорда, соңғы өлең 

【尾数】wěishù【зат】①  маттиса.②

щоттағы қалдық 

【尾随】wěisuí【ет.】 артынан қалмау 

【尾音】wěiyīn【 зат】соңғы дыбыс, 

соңғы әріп.  

【 尾 追 】 wěizhuī 【 ет. 】 артынан 

қалмау：～不舍 артынан қалмауды бас 

тарта алмау. 

【尾子】wěi·zǐ〈方〉【зат】①соңы.② 

бөлшекті сандар. 

纬 （ 緯 ） wěi( 旧 读 wèi) ① арқау, 

(кездеме ) уточина. ② ендік ： 南 ～

оңтүстңк ендігі|北～солтүстік ендігі.③

параллель. 

【纬度】wěidù【зат.】 ендік. 

【纬纱】wěishā【зат】арқау, (кездеме ) 

уточина.. 

【 纬 书 】 wěishū 【 зат 】 апокрифы; 

жорамал кітаптары 

【纬线】wěixiàn【 зат】①параллель, 

ендік.②арқау,  уточина 

玮（瑋）wěi〈书〉①асыл; ғажайып; 

玮态  әдемі; 玮其区域  өз ауданын 

қадырлеу.②асыл санап, жоғары бағалау. 

委 -1wěi ① жiберу, iссапарға жiберу; 

өкiлеттiк беру; қызметке тағайындау: 

委他【 ес.】表财政部 оның қаражат 

министрлiгiн өкiлеттiк беруіне ұсын 

беру; 委他作司长 он департаменттiң 

басшысы ретінде тағайындау; ②

жүргiзуге табыстау, сену, алып беру: ③ 

бөлiп шығарып қою; лақтырып тастау.; 

тастап кету;  басқа жерге салу; 委而去

之 қалдыру,  тастап кету; ④майыстыру, 

көңiлiн аудару, қисаю; 5 ) дайындау;. 

委-2wěi ①шығу; бағыну, ② жұмыстан 

ерiну, жалқаулансын, өз мiндеттерiмен 

селқос қарау; 委 惰  жалқаулану; ③ 

сарғаю, әлсiздену; ауыру, ④жиналып 

қалу, жинақталу; сарсылу 

委-3wěi〈书〉①1 )айналмалы;  қисық; 

委街 көше қисық; ②кiшкентай, майда, 

委琐 болмашы; ③ толық,  айқын, дәл; 

④шын, шынайы; сенiмдi, шындығында, 

委系宝情[бұл ] айғақ шындығы болып 

табылады 

委 4wěi ①тағайындау, өкiлеттiк беру; 

谢过委了 , 还是没他 тағайындауға 

алғыс айттса да, ол тiзiмдердегi өткен 

жоқ; ②I төбе ; (өсiмдiк ) дiңгек: 原委

түбiр және төбе, бас-аяғы; ③ бас 

киiмнiң  қайқы өрiстерi; диналар бас 

киiм, тымақ. ④жинақталулар, жинақ, 

қорлар, нақты азық-түлiк, жем 

【委顿】wěidùn【сын】① қаусау; ②

азап көрген, шаршаған,  рухы құлаған. 

【 委 过 】 wěiɡuò жауапкершiлiктi 

басқаға салу 

【委决不下】wěijuébùxià迟疑而决定不

下来：他一时～，跑来要我出主意. 

【委靡】wěimǐ【сын】азғындау, құру, 

керi кету. 

【委派】 wěipài 【 ет. 】① iссапарға 

жiберу; ② тағайындау; (қызметке) 

анықтау; өкiлеттiк; беру;  өкiлеттiк беру. 

【委曲】wěiqū①【сын.】 айналмалы; 

майысу:|～的溪流 айналмалы қайнар.② 

амалдау; бұлтарып, орайлансын; ③

бұрмалау 

【委曲求全】wěiqūqiúquán жалпыға 

ортақ қызығушылыққа сүйене отырып, 

өзінің қызығушылығынан бас тарту. 

【委屈】 wěi·qu①【 сын】 еңбегiне 

лайық емес жәбiр,：没来由地受到埋

怨，感到很～Ешбір себептерсіз арыз 

иеленіп, өзінді реніш күйде сезіну.②

【 ет. 】： 对 不 起 ， ～ 你 了 сізді 

ренжіткеніме кешірім өтінемін. 

【委任】wěirèn【ет.】  сенім білдіру, 

иелену ： 委 任 【 ес. 】 表  сенім 

басқармасы: 委任职 азаматтық қызмет. 

【委身】wěishēn〈书〉【ет.】  өзінді 

қызметке арнау ： ～ 事 人  өзінді 

қызметке арнаған адам. 

【 委 实 】 wěishí 【 үс. 】  шынында 

да：～ шынында дажеңіл емес不易 

【委琐】wěisuǒ〈书〉【сын】①ұсақ 

педанттықты көрсету, ② майда, 

бөлшектi; ③дөрекi 

【委托】 wěituō 【 ет. 】  тапсырма, 

өкілеттік беру：这事就～你了  бұл іс 

саған тапсырма. 

【委宛】wěiwǎn 同①жалтақ, белгiсiз; 

②жұмсақ; түзу, тактикалық; сыпайы. 

【委婉】 wěiwǎn【 сын】① жалтақ, 

белгiсiз: ② жұмсақ; түзу, тактикалық; 

сыпайы 

③эвфемизм：～【ет.】听 сыпайы әрі 

анық айтылған|. 

【委员】wěiyuán【зат】①  коммитет 

мүшесі.② депутат, өкіл. 

【 委 员 会 】 wěiyuánhuì 【 зат 】 ①

комитет：中国共产党中央～Қытайдың 

Коммунистік партиясының орталық 

комитеті|体育运动～дене шынықтыру 

мен спорт комитеті.②совет, құрылтай 

【 委 罪 】 wěizuì жазаны юбасқаға 

ауыстыру. 

娓 wěi[娓娓](wěiwěi)【сын.】 ділмар, 

тілі шебер, шешен. ～ 而 谈 шешен 

әңгімелесу| ～ 【 ет. 】 听  қызықты, 

еліктіргіш. 

萎 wěi ①  солу; атрафиялану. 枯 ～

солу,|～谢  солу..② (口语中多读 wēi)

【ет.】 нашарлау, төмендеу, құлдырау.

买卖～了 сауда нашарлады|价钱～下来

了 бағасы төмендеді. 

【萎落】wěiluò【ет.】①солу,қақсу.草

木～шөп пен ағаш солды.② құлдырау, 

төмендеу; деградация. син.衰落. 

【萎靡】wěimǐ同“委靡”. 

【萎蔫】 wěiniān【 сын.】  әлсіздік; 

басылу, бәсеңдеу; солу. 

【萎缩】wěisuō【 ет.】①干枯； (身

体、器官等 )солу; әлсіреу.花叶～ гүл 

мен жапырқтар қурады.| 肢 体 ～ аяқ 

қолдың атрофиялануы.| 子 宫 ～

жатынның атрофиялануы. ② ( 经 济 ) 

құлдырау син.衰退. 

【萎谢】wěixiè【ет.】солу, гулдеп біту; 
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百花～ақ гүл солды. 

【唯唯诺诺】wěiwěinuònuò【 сын.】 

изесу, қостау. 

痏 wěi〈书〉жара, зақым.  син.疮；伤

口. 

隗 Wěi【зат】фамилияға қолданылады.

骫 wěi 〈 书 〉 шатысу, иілу; 

бұрмалау.син. 曲 ； 枉 ： ～ 曲 

бұрмалау(委曲迁就)|～法 заңды бұзу, 

заңды бұрмалау(枉法). 

【 骫 骳 】 wěibèi 〈 书 〉【 сын 】；

айналмалы, иректі. син.曲折;屈曲. 

（頠）wěi〈书〉тыныш, байсалды.  

猥 wěi①көп син.多；杂：～杂 аралас, 

тәртіпсіз.②арам, бейпіл. син.卑鄙；下

流：～亵 бейпіл. 

【猥词】wěicí  дөрекі. 

【猥辞】 wěicí әдепсіздік, дөрекілік,

【зат】下流话；淫秽的词语. 

【猥獕】wěicuī【 сын.】  дөрекілік, 

көргенсіздік. 

【猥劣】wěiliè〈书〉【сын】卑劣：行

为～ көргенсіз қылық . 

【猥琐】wěisuǒ【сын.】 бейпіл, дөрекі. 

举止～өзін өзі ұстау әдеті дөрекі. 

【猥亵】wěixiè①【 сын.】  былапат, 

азғын. (әрекет немесе сөз)：言辞～

былапат сөз.②【 ет.】  дөрекі әрекет 

жасау . 

廆 wěi адам аттарында колданылады.          

М-лы :Батыс Цзинь династиясының 

сяньби тайпасының басшысы. 

艉 wěi【зат.】 кеменің құйрығы. 

痿 wěi Қытай медицинасында дененің 

кейбір бөліктерінің атрафиялануы 

немесе қозғалуының кемістігі. 

蜼 wěi〈书〉мартышка (маймылдың 

бір түрі). 

鲔（鮪）wěi①【зат.】 балықтың түрі.

②ескі әдебиетте бекіре . 

亹 wěi[亹亹]（wěiwěi）〈书〉【сын】①

жігермен , қажымай. ②  алға басу, 

жылжу. 

wèi 

 

卫 -1（衛、衞）wèi① қорғау：捍～

қорғау|保家～国  отбасы мен отанды 

қорғау. ② Мин дәуірінде әскер 

тоқтайтын жер：威海～Вэй Хай әскер 

тоқтаған жер|天津～Тяньцзинь әскер 

тоқтаған орны. 

卫-2（衛、衞）Wèi①Чжоу династиясы 

кезіндегі  Хэбей оңт. мен Хэнань солт. 

Арсындағы жер.②【зат.】 адам аты. 

【卫兵】 wèibīng 【 зат. 】  күзетші, 

қарауыл. 

【卫道】wèidào【ет.】 ескі моральдік 

қағидаларды қорғау ： ～ 士 жығыла 

жақтаушы|～者 қорғаушы. 

【卫队】wèiduì【зат.】 күзет. 

【卫护】wèihù【ет.】 қорғау, сақтау. ～

国土  туған жерді қорғау|～尊严  ар 

намысты қорғау. 

【 卫 冕 】 wèimiǎn жеңімпаз атағын 

қорғау ： ～ 成 功 жеңімпаз атағын 

қорғаудың сәттілікпен аяқталуы. 

【 卫 生 】 wèishēng ① 【 сын. 】 

гигиена,денсаулық шарты. ～ 常 识

гигиенада сауаттылық|这家饭馆不太～

бұл үй асханасы онша таза емес.②

【зат.】 санитарлық ережелерге сәйкес 

келу ： 讲 ～ тазалықты, гигиенаны 

сақтау|环境～санитралық жағдай. 

【 卫 生 带 】 wèishēngdài 【 зат. 】 

гигиеналық бинт. 

【 卫 生 间 】 wèishēngjiān 【 зат. 】 

әжетхана, ванная бөлмесі. 

【卫生巾】wèishēngjīn【зат.】 әйелдің 

гигиеналық заты. 

【卫生裤】wèishēngkù〈方〉【 зат】

трикотаждан жасалған дамбал. 

【卫生球】wèishēngqiú(～儿)【зат】

нафталин. 

【 卫 生 设 备 】 wèishēngshèbèi 

санитарлық құрал- сайман. 

【卫生衣】wèishēngyī〈方〉【 зат.】 

трикотаждан жасалған киім. 

【 卫 生 员 】 wèishēngyuán 【 зат. 】 

санитар. 

【 卫 生 院 】 wèishēngyuàn 【 зат. 】 

аурухана. 

【卫生纸】wèishēngzhǐ【зат】①қағаз.

②әйелдің гигиеналық заты. 

【 卫 士 】 wèishì 【 зат 】 күзетші, 

қарауыл. 

【卫视】wèishì【 зат】 спутникалық 

теледидар 

【卫戍】wèishù【ет.】：горгнизонмен 

тұру, қорғау～区 ауданды қорғау|～司令

горнизон бастығы. 

【卫星】wèixīng①【зат.】 қосақ, серік. 

②【зат】жасанды серік. 

【 卫 星 电 视 】 wèixīngdiànshì 

спутникалық теледидар 

【 卫 星 通 信 】 wèixīngtōngxìn 

спутникалық байланыс 

【卫浴】wèiyù【 зат.】  ванная мен 

әжетхана ： ～ 设 备  ванная мен 

әжетхананы жабдықтау. 

为（爲、為）wèi①〈书〉көмектесу; 

қорғау：～刘氏者左袒  Лю шыққан                        

тегіне көмектесу.②【сөз алд.】 үшін; 

бағытты білдіреді:～人民服务  халық 

үшін қызмет ету.③【сөз алд.】себеп, 

мақсат, нысана④〈书〉【 сөз алд.】 

Барыс септік; үшін. 

【为何】wèihé〈书〉【үс.】 не; неге; 

не үшін ：～一言不发？Неге ештеңе 

айтпай тұрсың? 

【 为 虎 添 翼 】 wéihǔtiānyì  жауыз 

күштерге болысу. 

【 为 虎 作 伥 】 wèihǔzuòchāng 

жауыздыққа жақтас болу, жаудың 

тиірменіне су құю.  

【为了】 wèi·le【 сөз алд. 】  үшін; 

мақсатпен: ～ 教 育 群 众  халықтың 

сауаттлығы үшін. (Себепті 

білдіргенде“ 为 了 ” орнына “ 因 为 ” 

қолданылады). 

【为人作嫁】 wèirénzuòjià басқаның 

муддесіне,  пайдасына жұмыс істеу. 

【为什么】wèishén·me неге, не ушін, 

кім үшін ：～群众这么爱护解放军?因

为解放军是人民的子弟兵 Неге халық 

азаттық армияны сонша ұнатады? 

Себебі азаттық армия халықтың 

ұлдары.|他这么做到底是～ Ақырында 

оның істегені не болды？ 

【 为 渊 驱 鱼 ， 为 丛 驱 雀 】

wèiyuānqūyú，wéicóngqūquè “балықты 

терең жерге қуу”  

【为着】wèi·zhe【сөз алд.】为了. 

未 1wèi【үс.】①没 жоқ; -ма,-ме,-ба,-

бе,-па,-пе ：尚～成年 әлі кемелеттік 

жасқа толмаған| 健 康 仍 ～ 恢 复

денсаулық әлі де оралмайды. ② 不 

болымсыз -ма,-ме,-ба,-бе,-па,-пе; емес; 

болмайды：～便 ыңғайлы емес|～敢苟

同 ойламастан көнуге дәті бармайды|～

可厚非 күдіктенуге болмайды. 

未 2wèi «вэй» (12 циклдік таңбалардың 

 8- шісі) 

【未必】wèibì【үс.】不一定 белгісіз, 

міндетті түрде емес ：他～知道  ол 

міндетті білер емес|这消息～可靠 бұл 

жаңалық міндетті түрде шындық 

шындық  емес . 

【未便】 wèibiàn【 үс.】  қолайсыз, 

ыңғайсыз：此事上级并无指示，～擅自
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处理 бұл нұсқауы жоқ бастықтың ісі, өз 

бетімен басқаруға ыңғайсыз. 

【未卜】wèibǔ〈书〉【ет.】 болжауға 

мүмкін емес：前途～ алдағы жолды 

болжау мүмкін емес| 胜 负 ～ 

қорытындыны болжау мүмкін емес. 

【未卜先知】wèibǔxiānzhī білгір болу. 

【未曾】wèicéng【үс.】没有 емес; жоқ 

(өткен шақта)：～同意 иліген емес|～

前往 барған емес|这是历史上～有过的

奇迹 тарихта кереметті көрген емес. 

【未尝】wèichánɡ【үс.】 жоқ, -ма, -ме, 

-ба, -бе：终夜～合眼 Түні бойы көз 

жұмған жоқпын.②емес, жоқ：这～不

是一个好建议 Бұл жақсы кеңес екенін 

айтпауға болмайды.|你的办法固然很

好，但是也～没有缺点 Сенің әдісің 

жақсы болса да, кемшілік бар екенін 

аңғаруға болмайды.. 

【未成年人】wèichénɡniánrén【зат.】 

кәмелетке толмаған адам. 

【未婚夫】wèihūnfū【зат.】 күйеу. 

【未婚妻】wèihūnqī【зат.】 қалыңдық. 

【未几】wèijǐ〈书〉①【үс.】  Көп 

кешікпей；不久：～即离沪北上  Көп 

кешікпей Шанхайдан солтүстікке 

аттанды.②【сын.】 аз, көп емес, 不多

无几：所剩～ аз орын қалды. 

【 未 竟 】 wèijìnɡ 【 ет. 】 

аяқталмаған ： ～ 之 业 аяқталмаған 

іс|～之志 аяқталмаған мақсат. 

【未决犯】wèijuéfàn【зат.】  тергеуге 

алынған, айыпкер. 

【未可厚非】wèikěhòufēi қатал пшіп 

кесуге болмайды, сонша қатал болмау 

керек. 

【未来】wèilái①【 сын.】  алдағы, 

жақында, жуырда：～二十四小时内将

有暴雨  Алдағы жиырма төрт сағатта 

дауыл болуы мүмкін. ② 【 зат. 】 

келешек, болашақ：展望～болашақты 

барлау. 

【 未 了 】 wèiliǎo 【 ет. 】 

аяқталмаған ： ～ 事 项 аяқталмаған 

жағдай|～手续 аяқталмаған рәсім|还有

一桩心愿～ әлі де аяқталмаған күшті 

арманы бар. 

【未免】wèimiǎn【үс.】①көп емес пе, 

тым емес пе：你的顾虑～多了些 Сенің 

мазасыздық көп емес пе?|他这样对待客

人，～不礼貌 Ол қонақты қарсы алды, 

тым сыпайы болған емес пе?.②不免：

如此教学，～要误人子弟. 

【未能免俗】wèinénɡmiǎnsú жалпыға 

ортақ әдеттер мен дағдыларды 

ұстанудан бас тарта алмауы 

【未然】wèirán【ет.】  әлі іске асқан 

жоқ：防患于～ сақтық үшін әлі іске 

асқан жоқ. 

【未时】wèishí【зат】түс әлеті, екінті. 

【未遂】wèisuì【 ет.】  орындалмау, 

мақсатқа жетпеу ： 抢 劫 ～ тонау 

орындалған жоқ|愿心～ежелгі арманы 

орындалған жоқ. 

【未亡人】wèiwánɡrén【зат.】  жесір 

әйел (өзі туралы). 

【未详】wèixiánɡ【 ет.】  беймәлім, 

белгісіз；本书作者～кітаптің авторы 

белгісіз|病因～аурудың себебі белгісіз. 

【 未 央 】 wèiyānɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

жартысына дейін жетпеу, 

аяқталмаған：夜～түн біткен жоқ. 

【未雨绸缪】wèiyǔchóumóu Жаңбыр 

жауғанға дейін  шатырды  жөндеу. 

【 未 知 数 】】 wèizhīshù 【 зат 】 ① 

белгісіз мүше, белгісіз сан.  

位 wèi① орын, жері, позиция：部～

әскери бөлімнің орналасуы｜座～орын|

各就各～Әрбір өзінің орнын білу керек.

② лауазым, орын：【зат】～мансап.③

тақ：即～таққа отыру|在～тақта болу|

篡～тақты басып алу.④【зат.】 бірлік, 

мат. сан：个～бірлік|百～жүздік|十～

【 сан. 】 ондық саны. ⑤ 【 мөл. 】 

адамдарға арналған санау сөзі: 诸～көп|

各～әрбір|家里来了几～客人 Үйдегі 

қонақтар саны қанша?.⑥(Wèi)【зат.】 

адам есімі. 

【位次】wèicì【зат】①рет, тәртіп：～

分明 рет айқын.②орын реті：按～入座

орын ретіне сәйкес отырыңдар. 

【位居】wèijū【ет.】 орынға ие болу, 

орында болу：～榜首 бірінші орында 

болу|～前列 бірінші қатарда болу. 

【 位 能 】 wèinénɡ 【 зат. 】 

потенциалдық энергия. 

【位听神经】wèitīng-shénjīng ұлу нерві 

(құлақтағы есту нерв)і 前庭蜗神经 ұлу 

нерві. 

【位于】wèiyú【ет.】  орналасу：中

国～亚洲大陆东南部 ,Қытай Азияның 

оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. 

【位置】wèi·zhì【 зат.】  орын, жер, 

орналасқан жер：大家都按指定的～坐

了 下 来 Барлығы көрсетілген 

орындарына отырды.②  орын, статус, 

рөл：《狂人日记》在中国新文学中占有

重要～  / «Қояншықтың қолжазбасы» 

қытайдың қазіргі әдебиетінде маңызды 

орын алады.③лауазым ：谋了个科员

的～төрелік лауазымға ұмтылу. 

【位子】 wèi·zi【 зат】①  мәртебе, 

статус, орын.②лауазым. 

味 wèi①(～儿)【зат.】 дәм：～道 дәм|

滋～дәмді｜甜～儿 тәтті дәм|津津有～

құшырлана.②(～儿)【зат.】 иіс：气～

иіс|香～儿 жұпар иіс|这种～儿很好闻

бұл иіс өте хош.③ (～儿 ) 【 зат.】 

қызығушылық, ынта ：文笔艰涩无～

әдебиет қызығушылықсыз қиын|这本书

越读越有～儿 бұл кітапты неғұрлым 

оқысаң, соғұрлым қызықты. ④

тағамның бір түрі：腊～қақталған зат|

美～ деликатес|野～жабайы құс|山珍

海 ～ тау мен теңіздің сыйы (обр. 

деликатес).⑤иіс пен дәмді тану：体～

тану.⑥【мөл.】 дәрінің санау сөзі：这

个方子共有七～药 бұл рецепт бойынша 

нәтижесінде жеті дәрі. 

【味道】wèi·dào【зат】①дәм：这个

菜～好 бұл тағам дәмді◇心里有一股说

不出的～ . ② қызығушылық ：这个

【 жал. 】续剧越看越有～ бұл көп 

сериялы драманы неғұрлым көрсең, 

соғұрлым қызықты. ③ 〈 方 〉 иіс 

(жаман)：他身上有一股难闻的～ол 

адамның жаман иісі бар. 

【味精】 wèijīng【 зат.】  «вэйцзин» 

дәмдеуіш (тамаққа дәм келтіретін зат) 

【味觉】wèijué【зат.】 дәм, дәмді сезу. 

【 味 蕾 】 wèilěi 【 зат. 】  тілдегі 

рецепторлар 

【味素】wèisù【зат.】 вэйцзин, натрия 

глютаминаты. 

【 味 同 嚼 蜡 】 wèitóngjiáolà дұрыс 

талғамның жоқтығы; татымсыздық. 

畏 wèi ① 【 ет. 】 қорқу ： 大 无 ～

батылдық| 望 而 生 ～ бірінші сәттен 

қорқу|不～艰苦 қиындықтан қорықпау.

②сыйлау; жақтыру; ：后生可～жастар 

құрметке тұрарлық. ③ (Wèi) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【畏避】 wèibì 【 ет. 】 қорыққаннан 

бүркелу：～风险 тәуекелдік үрейінен 

бүркелу. 

【畏光】wèiguāng【 ет.】  жарықтан 

қорқу. 

【 畏 忌 】 wèijì 【 ет. 】 қорқу және 

күдіктену：相互～бір бірінен қорқу. 
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【畏惧】wèijù【ет.】қорқу：无所～

батыл|～心理 психологиялық  үрей. 

【畏难】wèinán【ет.】қиыншылықтан 

қорқу：克服～情绪 қиыншылықтан 

қорқыныш сезімі. 

【畏怯】wèiqiè【 ет.】жасқану：毫

不～мүлдем жасқанбау. 

【畏首畏尾】wèishǒuwèiwěi бәрінен 

қорқу, барлық заттан қорқу. 

【 畏 缩 】 wèisuō 【 ет. 】 қорқу, 

үрейлену：～不前 қорыққаннан шегіну 

| 在 困 难 面 前 毫 不 ～ қиыншылық  

алдында мүлдем қорықпау . 

【畏途】wèitú〈书〉【 зат】 қатерлі 

жол：视为～қатерлі жол деп санау. 

【畏葸】 wèixǐ 〈书〉【 ет. 】畏惧

қорқу：～不前 қорыққаннан шегіну. 

【畏友】wèiyǒu【зат.】  аса құрметті 

дос：严师～ қатал мұғалім, мәртебелі 

дос. 

【 畏 罪 】 wèizuì 【 ет. 】  күнә 

зардаптарынан қорқу：～潜逃 жазаның 

қорқынышынан қашу| ～ 自 杀 күнә 

зардаптарынан қорқып, өзін өзі мерт 

қылу. 

胃 wèi 【 зат 】 ① асқазан ② қытай 

астрологиясы бойынша  28 жұлдыздар 

тобының біреуі. 

【胃口】wèikǒu【зат】① тәбет：～不

好 жаман тәбет.② ұнату：打球他不感

兴趣，游泳才对他的～оған доп ойнау 

қызықты емес, бірақ ол жүзуді ұнатады. 

【 胃 溃 疡 】 wèikuìyánɡ 【 зат. 】 

асқазанның ойық жарасы. 

【 胃 酸 】 wèisuān 【 зат. 】  асқазан 

қышқылы. 

【胃腺】wèixiàn【зат.】 асқазан безі. 

【胃液】wèiyè【зат.】 асқазанның сөлі. 

胃灼热 weizhuore  қыжыл . 

谓（謂）wèi① айту：所～ айтылған|

可～神速 айтуға болады.②атау：称～

атау|何～人造卫星 жасанды серік деген 

не？ 

【谓语】wèiyǔ【зат.】 баяндауыш. 

尉 wèi ① ежелгі шен ： 太 ～ астана 

ауданының басшысы.②кіші  офицер. 

【 尉 官 】 wèiguān 【 зат. 】  кіші 

офицерлер. 

遗（遺）wèi〈书〉сый ету：～之千金

мың ділда сый ету. 

喂-1wèi【од.】 алло; әй, ау, ей：～,你

上哪儿去？Алло, бұл кім?|～，你的围

巾掉了 әй, сіздің бөкебайыңыз жерде 

жатыр. 

喂 -2wèi（餵、餧）wèi【 ет.】①жем 

беру; тамақтандыру：～牲口 малға 

жем беру|家里～着几只鸡 үйде бірнеше 

тауыққа жем беру. ② біреуді 

тамақтандыру ： ～ 奶 сүтпен 

тамақтандыру｜给病人～饭 ауруды 

тамақтандыру. 

【喂食】wèi∥shí【ет.】тамақтандыру, 

тамақ беру, азықтандыру：定时给婴

儿～/ сәбиге уағында тамақ беру|一天

要 喂 两 次 食 /бір күнде екі мезгіл 

тамақтану. 

【喂养】wèiyǎng【 ет.】  жем беру, 

емізу：～牲口 малды жемдеу|精心～婴

儿 баланы емізу. 

猬（蝟）wèi  кірпі. 

【猬集】wèijí〈书〉【ет.】 жиналу：诸

事～көп іс жиналды. 

渭 Wèi【зат.】 Вэйхэ өзені. 

蔚 wèi〈书〉гүлденген, салтанатты.  

【蔚蓝】wèilán【сын.】 көгілдір, көк, 

зеңгір, көкшіл：～的天空 көк аспан|～

的海洋 зеңгір теңіз. 

【蔚起】wèiqǐ〈书〉【 ет.】  өршу, 

үздіксіз шығу, ： 人 才 ～ дарынды 

адамдар қаулады. 

【蔚然】 wèirán 【 сын. 】  айбарлы, 

сәулетті, гүлденген：～成风 күнделікті 

өмірге кіру|几年前栽的树苗，现已～成

林 бірнеше жыл бұрын егілген көшет 

енді гүлденген орманға айналды. 

【 蔚 然 成 风 】 wèiránchéngfēng 

күнделікті өмірге кіру 

【蔚为大观】 wèiwéidàguān тамаша 

көрініс ：展出的中外【 зат】画～

тамаша көріністі атақты суреттерді  

елде және шетелде көрсетілді. 

碨 wèi〈方〉【зат.】 диірмен тасы. 

慰 wèi①  жұбату：～劳 еңбегі үшін 

алғысын білдіру|～问 ниетін білдіру|～

唁 көңіл айту.②көңіл, ықылас：欣～

рақаттанған|得信甚～сіздің хатыңызды 

ықыласпен оқыдым. 

【慰藉】wèijiè〈书〉【ет.】 жұбаныш. 

【慰劳】 wèiláo 【 ет. 】 еңбегі үшін 

алғысын білдіру：～品 сыйлықтар|～

子弟兵 сарбаздарымызға еңбегі ушін 

алғысын беру. 

【慰勉】 wèimiǎn 【 ет. 】  жұбатып 

мадақтау ： 多 方 ～ барлық жақтан 

жұбатып мадақтау. 

【慰问】wèiwèn【 ет.】  хал - жай 

білу, ： ～ 信 еңбегі үшін алғысын 

білдірген хаттар| ～ 灾 区 人 民 зиян 

шеккен аудандардың адамдарына ниет 

білдіру. 

【慰唁】wèiyàn〈书〉【 ет.】  ниет 

білдіру. 

罻 wèi 〈书〉 құс аулауға арналған 

құрал. 

魏 Wèi ① Вэй Чжоу династиясы 

кезіндегі елдің аты. ② 【 зат. 】 

Үшпатшалықтың біреінің атауы. ③

【 зат】Солтүстік Вэй династиясы.④

【зат】адамның аты. 

【 魏 碑 】 wèibēi 【 зат 】 Солтүстік 

династия кезіндегі иероглиф жазу стилі. 

【魏阙】wèiquè【зат.】 заң, қаулылар 

жариялайтын император сарай 

қақпасының күзет мұнаралары. 

（讆、躗）wèi〈书〉 сандырақ, 

қисын：～言 сандырақ. 

鳚 （ ） wèi 【 зат. 】  теңіз иті 

(балықтың  түрі) 

 

wēn 

温 wēn①【сын.】 жылы：～带 жылы 

белдеу|～水 жылы су.② температура：

气 ауа температурасы| 体 ～ дене 

температурасы| 降 ～ температура 

төмендеді.③【ет.】 қыздыру：把酒～

一 下 шарапты қыздыру. ④

байсалды,жуас мінез - құлық：～情

артық кішіпейілділік| ～ 驯 жуас, 

момын|～顺 жуас, көнгіш.⑤【 ет.】 

қайталау：～书 қайталау|～课 сабақты 

қайталау.⑥瘟病  оба.⑦ (Wēn)【 зат】

адамның аты. 

【温饱】wēnbǎo【 зат.】  қарны тоқ 

болып, жылы жүру. 

【温标】wēnbiāo【зат.】 температура 

шкаласы. 

【 温 差 】 wēnchā 【 зат. 】 

температуралар айырымы. 

【温床】wēnchuánɡ【 зат】①парник, 

көшет.②ошақ：海洋是孕育原始生命

的 ～ теңіз бен мұхиттар қарапайым 

өміірдің туудың ошағы|父母的溺爱是孩

子变坏的～ ата –аналардың баларға 

шамадан тыс махаббаты 

оларды ,бүлінуының себебі. 

【 温 存 】 wēncún ① 【 ет. 】 

қамқоршылықпен жұбату②【 сын.】 

назды, аялы.③【ет.】 демалыс жасау. 

【温带】 wēndài【 зат.】  бырыңғай 
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белдеу. 

【 温 度 】 wēndù 【 зат. 】 

температура ： ～ 计 температураны 

өлшеу| 室内～ іштегі температура| 室

外～сырттағы температура. 

【温度计】 wēndùjì【 зат.】  сынап 

бағана. 

【温度露点差】wēndù-lùdiǎnchà 见 890

页〖露点〗. 

【 温 故 知 新 】 wēngùzhīxīn Ескіні 

қайталап, жаңаны ұғарсың.. 

【温和】wēnhé【сын】① жылы ：昆

明气候～，四季如春/ Кунмиңнің ауа-

райы жылы, қысы-жазы көктем 

секілді. .②：脸色～/ түсі жылы|～的目

光/ жылы қабақ. 

【温厚】wēnhòu【сын.】 ақкөңіл：为

人～ақкөңіл мінезді. 

【温乎】wēn·hu【сын】.Жылы, жайлы 

【温和】wēn·huo【сын.】 жылы：粥

还～呢，快喝吧! Ботқа әлі жылы, тез 

ішу керексің! 

另见 wēnhé. 

【温居】wēn∥ jū【 ет.】  ерулікпен 

құттықтау. 

【 温 控 】 wēnkòng 【 сын. 】 

температураны реттеу ： ～ 仪 表

температураны реттейтін құрал. 

【温良】wēnliánɡ【сын.】 ақкөңіл：她

举止娴雅，性情～. 

【温暖】wēnnuǎn①【сын.】 жылы：

天气～    ауа-райы жылы◇他深深地感

到 集 体 的 ～ ол ұжымның жылы 

шырыйлылығын көптеп сезді. ②

【 ет.】 .～了灾区人民的心 зардап 

шеккен аудангдағы адамдардың жүрегі 

жылылққа толды. 

【温情】wēnqínɡ【зат.】 өте ақкөңіл：

一片～бырыңғай ақкөңілдік|～柔意. 

【 温 情 脉 脉 】 wēnqínɡmòmò нәзік 

сезімдерге толы. 

【温泉】wēnquán【зат.】 термы, жылы 

су.. 

【温柔】 wēnróu 【 сын. 】  жұмсақ, 

меірімді, нәзік ： 性 格 ～ жұмсақ 

мінез|～的少女 нәзік қыз. 

【温润】wēnrùn【сын】①温和(wēnhé) 

жұмсақ, мейірімді ： 性 情 ～ жұмсақ 

мінез|～的面容 жұмсақ бейне.②：气

候～жылы климат.③ әсерлі：玉质～

әсерлі келбет. 

【温室】wēnshì【зат.】 жылыжай. 

【温室效应】wēnshìxiàoyìng булану 

эффекті. 

【温顺】wēnshùn【сын.】  жуас：态

度～жуас мінез - құлық. 

【 温 汤 】 wēntāng 【 зат 】 ① ыстық 

су：～浸种 дәндерді ыстық суда өңдеу.

②〈书〉жылы су , термы. 

【温吞】wēn·tūn同“温暾”. 

【温暾】wēn·tūn〈方〉【сын】①жылы.

②жалтармалы：～之谈.‖也作温吞. 

【温文尔雅】wēnwéněryǎ мәдениетті, 

әдепті. 

【温习】wēnxí【ет.】 қайталау：～功

课 сабақты қайталау. 

【温馨】 wēnxīn 【 сын. 】  жұмасқ, 

жылы：～的春夜 жылы көтемгі түн|～

的家 жылы үй. 

【 温 煦】 wēnxù 〈 书 〉【 сын 】 ①

жылы：阳光～жылы күннің шуағы|气

候 ～ жылы ауа – райы. ② жылы, 

жайдарлы：～的目光 жылы көзқарас. 

【 温 血 【 ет. 】 物 】 wēnxuèdòngwù 

жылықанды жануарлар. 

【温驯】wēnxùn【сын.】 жуас：～的

羔羊 жуас қой. 

榅 wēn[榅桲](wēn·po)【зат】① айва. 

辒 wēn(輼 )[辒辌 ](wūnliánɡ)【 зат.】 

ұйықтайтын экипаж. 

瘟 wēn①【 зат.】  оба.②【 сын.】 

жалықтырғыш, көңілсіз：这出戏情节

松，人物也～Бұл спектакльдің сюжеті 

мен кейіпкерлері жалықтырғыш. 

【瘟病】wēnbìng【зат.】 эпидемиялық  

ауру. 

【瘟神】wēnshén【зат.】 жын, індет. 

【瘟疫】wēnyì【зат.】 эпидемия. 

蕰 wēn[蕰草 ](wēncǎo)〈方〉【 зат.】 

суда өсетін өсімдік. 

鳁(鰛)wēn[鳁鲸](wēnjīnɡ)【зат.】  көк 

кит 

 

wén 

文 wén ① жазу ： 甲 骨 ～ тасбақа 

сауытындағы жазу| 钟 鼎 ～ үшаяқты 

қазан жазбасы.②тіл：汉～қытай тілі|

英～ ағылшын тілі. ③ мақала ：散～

проза| 韵 ～ поэзия| 记 叙 ～ /деректі 

мақала|应用～қолданбалы мақала|～集/ 

шығармалар жинағы| ～ 人 / 

шығармашыл тұлға, қаламгер｜～学 / 

әдебиет. ④  вэньянь, әдеби тіл,жазу 

стилі. 半 ～ 半 白 жартылай кітапша, 

жартылай жазбаша. ⑤ өркениет, 

даму：～化 мәдениет|～明 өркениет|～

物 мәдени мұра. ⑥ 【 зат. 】 

гуманитарлық ғылым：他在大学里是

学 ～ 的 Ол университетте 

гуманитарлық ғылымды зерттейді..⑦ 

рәсім, этикет：虚～бос формула|繁～

缛 节 шектен тыс салтанатты. ⑧

азаматтық қызмет ：～官 азаматтық 

шенеунік|～职 қарапайым қызметкер|～

武双全/қалам мен қаруда бірдей мықты.

⑨мәдениеттілік; келбет; әшекей：～雅

мәдениетті| ～ 弱 сыпайы, бекзат, 

өнегелі ｜ ～ 绉 绉 интеллегентті, 

мәдениетті|～火 нашар от.⑩  табиғат 

құбылысы ： 天 ～ аспан денесі, 

астрономия| 水 ～ гидрологиялық 

процесстер.⑾【ет.】 денені әшекейлеу, 

өрнектеу；～身 татуировка жасау|～了

双颊 қызару.⑿(旧读 wén)жасыру：～

过饰非 қателіктерді жасыру.⒀【мөл.】 

ақша санақ сөзі; тиын：一～钱 /уақ  

тиын. ⒁ (Wèn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【文本】wénběn【зат.】 текст, вариант. 

【文笔】wénbǐ【зат.】 әдеби шеберлік; 

стиль; қаламұш ： ～ 辛 辣 қаламы 

жүйрік|～巧妙 стилі шебер. 

【文不对题】wénbùduìtí тақырыпқа, 

орынға сай емес. 

【文不加点】wénbùjiādiǎn тез, қатесіз 

өлең, әңгіме шығару. 

【 文 才 】 wéncái 【 зат 】 әдеби 

дарын：～出众 көрнекті әдеби дарын. 

【文采】wéncǎi【зат】① тамаша бояу.

②әдеби дарын：～过人 өмірде сирек 

кездесетін әдеби дарын. 

【 文 昌 鱼 】 wénchāngyú 【 зат. 】 

амфиокс (балықтың түрі). 

【文场】wénchǎng【 зат】①  ішекті 

және үрмелі оркестр, ішекті және 

үрмелі аспаптар . 

【 文 抄 公 】 wénchāogōng 【 зат. 】 

плагиатшы, шығармашылық ұры. 

【文丑】wénchǒu(～儿 )【 зат】 қыт. 

театр. күлдіргіш артисттің азаматтық 

кейіпкер амплуасы. 

【文词】wéncí同“文辞”. 

【文辞】wéncí【зат】①тіл：～优美/ 

көркем тілмен жазылды.②шығарма：

以善～知名/талантты шығармаларымен 

танылған. 

【文从字顺】 wéncóngzìshùn жақсы 

стильмен жазылды. 

【文旦】wéndàn〈方〉【зат】柚子. 
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【文档】wéndàng【зат】①документ.② 

файл. 

【文牍】wéndú【зат】①қағаз, іс.② іс 

жүргізуші. 

【文法】wénfǎ【зат】语法 грамматика. 

【文房四宝】wénfángsìbǎo қылқалам, 

сия, қағаз, сия сауыт - 4 жазу 

құралдары. 

【文风】wénfēng【зат.】  стиль ：整

顿 ～ әдебиетте жұмыс стилін ретке 

келтіру . 

【文稿】wéngǎo【зат.】 қолжазбаның 

алғашқы түрі. 

【文告】wéngào【зат.】 хабарландыру; 

жарияланым. 

【文蛤】wéngé【 зат.】  жеуген теңіз 

моллюскі. жарайты 

【 文 工 团 】 wéngōngtuán 【 зат. 】 

көркемөнер сурет үйірмесі. 

【文官】wénguān【 зат.】  азаматтық 

шендер. 

【文过饰非】wénguòshìfēi қателіктерді 

жасырып, ағаттықтарды ақтау.. 

 

【文翰】wénhàn〈书〉【зат】①әдеби 

шығарма.② ресми құжат 

【文豪】wénháo【зат.】 сөз шебері. 

【文化】wénhuà【 зат】①мәдениет; 

рухани мәдениет; ағарту; мәдениеттілік.

②  мәдениет (археол.) 安德罗诺沃～ / 

Андронов мәдениеті.③  сауаттылық：

学习～ сауаттылықты үйрену|～水平

сауаттылық деңгейі. 

【文化层】wénhuàcéng【зат.】 археол. 

Мәдени қабат. 

【 文 化 宫 】 wénhuàgōng 【 зат. 】 

мәдениет сарайы. 

【 文 化 馆 】 wénhuàɡuǎn 【 зат. 】 

мәдениет үйі. 

【 文 化 人 】 wénhuàrén 【 зат 】 ① 

мәдениет қайраткері.②зияткер. 

【文化沙漠】wénhuàshāmò «мәдениет 

шөлі» мәдениеті дамымаған. 

【文火】wénhuǒ【зат.】 ақырын от. 

【文集】wénjí【 зат.】  шығармалар 

жинағы ：《 茅 盾 ～ 》 Мао Дуннің 

шығармалар жинағы. 

【文件】wénjiàn【зат】①ресми құжат.

②ақпарат, мәлімет. ③комп. файл. 

【 文 件 夹 】 wénjiànjiā 【 зат 】 ① 

тіркеуші.②мұқаба, папка. 

【文教】wénjiào【 зат.】  мәдени – 

ағарту ：～部门 мәдени – ағарту бөлім 

|～事业 мәдени – ағарту іс. 

【 文 静】 wénjìng 【 сын. 】  әдепті, 

байсалды ： 她 是 个 ～ 的 姑 娘 Ол 

байсалды мінезді қыз. 

【文句】wénjù【 зат.】  мақала сөзі 

(стилі)：～通顺 мақала сөзі қисынды . 

【文具】wénjù【зат.】 жазу құралдары. 

【文科】wénkē【зат.】 гуманитарлық 

ғылымдар. 

【文库】wénkù【 зат】 ой қамбасы, 

әдебиеттер жинағы:《世界～》әлемдік 

әдебиеттер жинағы. 

【文理】wénlǐ【 зат.】  шығарманың 

мазмұны мен тілі, сауаттылық：～通顺

сауатты жазылды. 

【文盲】wénmánɡ【 зат.】  сауатсыз; 

сауатсыздық：半～жартылай сауатты 

адам|扫除～сауатсыздықты жою. 

【文眉】 wén∥ méi【 ет.】  қастың 

перманенттік бояуы. 

【 文 秘 】 wénmì 【 зат. 】  кеңсе 

қызметкері：～工作 кеңсе қызметкері 

болып жұмыс істеу. 

【文庙】wénmiào【 зат.】  Конфуций 

храмы. 

【文明】wénmínɡ①【зат.】 мәдениет; 

өркениет：物质～ заттай мәдениет.②

【сын.】 өркениетті; мәдениетті：～国

家 мәдениетті ел.③【 сын.】  жаңа, 

қазіргі заманғы ：～结婚 азаматтық 

неке|～棍儿(手杖) жіңішке таяқ. 

【 文 墨 】 wénmò 【 зат. 】 

сауаттылық：～人 сауатты адам|～事

ой еңбегі|粗通～аз сауатты. 

【文痞】wénpǐ【зат】舞文弄墨颠倒是

非的人. 

【 文 凭 】 wénpínɡ 【 зат. 】  ежелгі 

диплом, оқу орнын бітіргенін 

дәлелдейтін куәлік. 

【文气】 wénqì【 зат.】  тіл, стиль; 

экспрессия. 

【文气】wén·qì【сын.】 байсалды. 

【文契】wénqì【 зат.】  иелік қағаз; 

жазба келісім. 

【文人】wénrén【зат】оқыған, сауатты 

адам; жазушы：～墨客 оқыған, сауатты 

адам. 

【文弱】wénruò【сын】举止文雅，身

体柔弱(多用来【сын】容文人)：～书

生. 

【文山会海】wénshānhuìhǎi қағаздар 

мен жиналыстар шектен тыс болуы. 

【 文 身 】 wénshēn 【 ет. 】  денені 

әшекейлеу, татуировка жасау. 

【文饰】1wénshì【зат.】 көркемдеу：

这段描写，～较少. 

【文饰】2wénshì(旧读 wènshì)【ет.】 

қателіктерді жасыру. 

【文书】wénshū【зат】①іс - қағаз.②іс 

жүргізуші   (кеңседе). 

【文思】wénsī【зат.】 әдеби түпкі ой, 

шабыт：～敏捷 нақты әдеби түпкі ой. 

【 文 坛 】 wéntán 【 зат. 】  әдеби 

әлем：～巨匠 әдеби әлемнің көрнекті 

қайраткері. 

【文体】1wéntǐ【зат.】 стиль ：就～

讲，公文、书信、广告等都可归入应用

文. 

【文体】2wéntǐ【зат.】 мәдени сауық 

пен дене тәрбиесі：～活动 мәдени 

сауық пен дене тәрбие шарасы. 

【 文 恬 武 嬉 】 wéntiánwǔxī толық 

алаңсыздық пен жаппай дырдулық. 

【文玩】wénwán【зат.】 антиквариат, 

сирек кехдесетін зат：金石～ бағалы 

антиквариат. 

【文武】wénwǔ【зат】① әдебиет пен 

соғыс ісі：～双全 әдебиет пен соғыс 

ісінде жетік.②〈书〉азамат.тық билеу 

және соғыс батырлық ：～并用，垂拱

而 治 . ③ 〈 书 〉 төре және әскери 

офицер：满朝～. 

【文物】 wénwù【 зат.】  ескерткіш; 

мәдени құндылық ： 出 土 ～

археологиялық ескерткіш| 革 命 ～

көтеріліс ескерткіші. 

【文戏】wénxì【зат.】 азаматтық пьеса. 

【文献】 wénxiàn 【 зат. 】  әдебиет; 

мағлұмат：历史～тарихи мағлұмат|科

技～ғылыми-техникалық әдебиет. 

【 文 胸 】 wénxiōnɡ 【 зат 】 胸 罩 

көкірекше, лифчик. 

【 文 选 】 wénxuǎn 【 зат. 】  жинақ; 

жыржинақ; хрестоматия 活 页 ～

жыржинақтың реестрі| 《 列 宁 ～ 》

Лениннің  жыржинағы. 

【文学】wénxué【зат.】 әдебиет. 

【 文 学 革 命 】 wénxuégémìng әдеби 

төңкеріс. 

【文学语言】wénxuéyǔyán①әдеби тіл.

②әдеби шығарманың тілі 

【文雅】 wényǎ 【 сын. 】  көргенді, 

мәдениетті ： 谈 吐 ～ сөйлеудік 

сыпайылығы|举止～көрнекті өнеге. 

【文言】wényán【 зат.】  «Вэньянь»; 

Қытайдың ежелгі әдеби тілі. 

【 文 言 文 】 wényánwén
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【зат.】 .вэньяньдағы шығармалар. 

【文艺】wényì【 зат.】  әдебиет пен 

өнер; әдеби：～团体 әдебиет пен өнер  

қоғамы| 作 品 әдебиет пен  өнер  

туындылары| ～ 会 演 өнепаздық 

байқауы. 

【文艺复兴】wényìfùxīng Қайта өрлеу; 

Ренессанс. 

【文艺批评】wényìpīpíng  әдеби сын . 

【 文 艺 学 】 wényìxué 【 зат. 】 

әдебиеттану. 

【文艺语言】wényìyǔyán әдеби тіл. 

【文娱】wényú【зат.】  өз әрекеттік; 

мәдени сауық: 活动 өз әрекеттік |～干

事 мәдени сауық  ұйымдастыру. 

【文员】wényuán【зат.】 клерк; хатшы 

- референт. 

【文责】wénzé【 зат.】  мақала үшін 

жауапкершілік. 

【文摘】wénzhāi【зат】① мақаладан 

үзінді. 

【文章】wénzhāng【 зат】①  көлімі 

үлкен емес шығарма. ②  жалпы 

шығарма; еңбек.③  тұспал：话里有～

сөзде тұспал бар. ④  істің орындалу 

тәсілі：我们可以利用他们的矛盾，这

里 很 有 ～ 可 做 Біз олардың 

қайшылығын пайдалануымыз мүмкін, 

мұнда көп тәсілдер ойластыруға 

болады|还要想到下一战略阶段的～әлі 

де стратегияның орындалуының тәсілін 

айлап табуды қалау. 

【文职】wénzhí【 зат.】  қарапайым 

қызметкер ： ～ 人 员 мемлекеттік 

қарапайым қызметкерлер. 

 

【 文 质 彬 彬 】 wénzhìbīnbīn әдепті; 

мәдениетті; сыпайы. 

【 文 治 】 wénzhì 〈 书 〉【 зат. 】 

азаматтық билік：～武功 саясат пен 

әскери іс. 

【文绉绉】wénzhōuzhōu(～的)【сын.】 

интеллегентті; мәдениетті. 

【文竹】 wénzhú【 зат.】  аспарагус 

перистый. 

【 文 字 】 wénzì 【 зат 】 ① жазба; 

иероглиф; әріптер. ② жазу формасы; 

әріп.③ стиль; мақала тілі ：～清通

мақала тілі жеңіл. 

【 文 字 学 】 wénzìxué 【 зат. 】 

иероглифика, жазу тарихы.  

【 文 字 狱 】 wénzìyù

【 зат. 】  .интеллегенттердің 

шығармалары үшін дәлелсіз қуғын 

【文宗】wénzōnɡ〈书〉【зат.】 әдеби 

мектептің негізін салушы; әдебиет 

тірегі, шебері：一【ес.】～бір ғасыр 

әдебиеттің шебері|海内～ Қытадйағы 

әдебиет шебері. 

纹（紋） wén【 зат】① (～儿 ) ою 

өрнек：绫～жібек матасындағы өрнек.

② тілкем, соқпақ, белгі, арық：指～

саусақтың ізі|螺～нақыс|波～құмдағы 

із|皱～қыртыс. 

【纹风不动】wénfēngbùdòng 纹丝不

【ет.】 мүлдем   жылжымау. 

【纹理】wénlǐ【зат.】 текстура ：这木

头的～很清晰 бұл ағаштың текстурасы 

өте анық. 

【纹路】wén·lu(～儿)【зат.】 қыртыс. 

【纹缕】wén·lü(～儿)【зат】 қыртыс. 

【纹饰】wénshì【зат】： геральдикада 

өрнектерді  құюға арналған құрал. 

【纹丝不动】wénsībùdòng. Жұмсармау, 

ерімеу,  жылжымау: 那块冻土还是～/ 

анау топырақтың тоңы әлі жібімей тұр.. 

【纹银】wényín【зат.】 таза күміс. 

玟 wén〈书〉яшмадағы өрнек. 

炆 wén〈书〉【ет.】 аз от. 

闻（聞）wén①есту：听而不～естіп 

тыңдамау|耳～不如目见 естігеннен өзің 

көргенің артық. ② естіген жаңалық, 

ақпарат：见～көргені мен естігені|新～

жаңалық|奇～ ғажап жәйт.③〈书〉 

даңқ, атақты ：～人 атақты адам ④

〈书〉【 зат.】  бедел ：令～ жақсы 

бедел| 秽 ～ жаман атақ. ⑤ 【 ет. 】 

иіскеу：你～～这是什么味儿？Бұл не 

иіс? ⑥ (Wén) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【闻达】wéndá〈书〉【 сын.】  атақ, 

даңқ：不求～атаққа бой ұрмайды. 

【 闻 风 而 动】 wénfēngérdòng хабар 

естіп, лезде жауап қайтару. 

【闻风丧胆】 wénfēngsàngdǎnсыбыр 

естіп қатты қорқу. 

【闻过则喜】wénguòzéxǐсынды қалап 

тыңдау. 

【 闻 鸡 起 舞 】 wénjīqǐwǔ  бірінші 

шақырғаннан кейін көтерілу; 

уақытында тірілу. 

【闻【зат】】wénmíng【ет.】①  естіп 

білу：～已久 көп уақыт естіп белген.② 

атақты; танымал：～全国 бүкіл елге 

танымал| 二 万 五 千 里 长 征 ～ 世 界

жиырма бес мың он бір сарай 

старосталары атақты болды|西湖是～的

风 景 区 Сиху өзені атақты көркем 

жерлердің бірі. 

【 闻 人 】 wénrén 【 зат 】 ① атақты 

адам：社会～қоғамдық, танымал адам.

②(Wénrén)姓 адамның аты. 

【闻所未闻】wénsuǒwèiwén естігеннен 

таңғалу. 

蚊 wén 【 зат. 】  маса ：消灭～蝇

масаларды жою. 

【 蚊 虫 】 wénchóng 【 зат. 】  маса, 

москит. 

【蚊香】wénxiāng【зат.】  масаларды 

қорқытатын шам. 

【蚊帐】wénzhàng【зат.】  москиттік 

тор. 

【蚊子】wén·zi【зат.】 маса, москит. 

阌 （ 閿 ） wén 阌 乡 (Wénxiāng) ，

Хэнандағы ежелгі  уездік  атау. 

雯 wén①〈书〉  өрнекті бұлттар.②

(Wén)【зат】адамның аты. 

蟁 wén〈书〉 маса. 

 

wěn 

刎 wěn басын кесу：自～өзін - өзіне 

қол сұғу. 

【刎颈交】wěnjǐngjiāo〈书〉【 зат.】 

шексіз достық. 

抆 wěn 〈 书 〉 тазалау; ысқылау; 

сүрту：～泪 кқз жастарын сүрту. 

吻(脗)wěn①сүйіс：接～сүйіс алу|唇～

ернінен сүйісу.②【ет.】 сүю.③【зат.】 

аран, ауыз. 

【 吻 别 】 wěnbié 【 ет. 】  қоштасу 

сүйісі：行前与妻子～ кетер алдында 

әйелін сүйді. 

【吻合】 wěnhé①【 сын.】  жарасу, 

ұйқасу ： 双 方 意 见 ～ екі жақтың 

көзқарасарының ұйқасуы. ② 【 ет. 】 

анастомоз. 

紊 wěn(旧读 wèn) былық; хаос：有条

不～ретке келтірген. 

【紊乱】wěnluàn【сын.】 астан кестен, 

хаос：秩序～ тәртіп пен былық|思路～

ой өрісі былыққа келді. 

稳（穩） wěn①【 сын.】  орнықты; 

тұрақты：脚要站～ аяғының тұрақты 

тұрыуын қалау | 把 桌 子 放 ～ үстел 

орнықты тұр|时局不～ қазіргі жағдай 

тұрақсыз|他的立场很～оның поциясф 

эте берік. ② 【 сын. 】  байсалды, 

салмақты：～健 қайсар және қуатты|

沉～байсалды|他做事很～ол істеген іс 

өте салмақты. ③ 【 сын. 】  берік, 
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сенімді：十拿九～міндетті түрде|～

扎～打 сенімді.④【 ет.】  бекмдеу, 

бекіту. 

【稳便】wěnbiàn①【 сын.】  берік, 

ыңғайлы.②【ет.】 берік, сенімді. 

【稳步】wěnbù【үс.】 сенімді, сенімді 

қадаммен：～发展 сенімді даму |产

量～上升 өндіріс сенімді өсуде. 

【 稳 操 胜 券 】 wěncāoshèngquàn 

жетістіктің толық сеніміне ие болу. 

【 稳 操 左 券 】 wěncāozuǒquàn 

жетістіктің толық сеніміне ие болу. 

【稳产】 wěnchǎn 【 зат. 】  өнідісті 

бекіту：提倡科学种田，促进农作物～

高 产 ғылыми ауылшаруашылықты 

ұсынып, мол шығымды егіннің түсуіне 

жәрдемдесу. 

【稳当】wěn·dang【сын】① сенімді, 

батыл：办事～ істі сенімді жасау.② 

берік, сенімді ： 把 梯 子 放 ～

баспалдақпен берік түсу. 

【稳定】wěndìng①【сын.】 тұрақты, 

бекем：水位～ су деңгейі тұрақты|情

绪～ сезімі бекем| 社会～ әлеуметтік 

тұрақтылық. ② 【 ет. 】 

тұрақтандыру：～物价 тауар бағасын 

тұрақтандыру|～情绪 сезімді орнына 

келтіру|～局势 жағдайды тұрақтандыру.

③ 【 сын. 】  химиялық процестер:  

қышқылдану, жеуі т.б. 

【 稳 定 平 衡 】 wěndìngpínghéng 

орнықты тең салмақтылық. 

【稳度】wěndù【 зат.】  тұрақтылық     

деңгейі. 

【稳固】wěngù①【сын.】 тұрақты：

基础～ тұрақты негіз|地位～ тұрақты 

жағдай.②【ет.】 тұрақтандыру：～政

权 режимді тұрақтандыру. 

【 稳 健 】 wěnjiàn 【 сын 】 ① 

сенімді：～的步子 сенімді қадам.②

байыпты, абай：办事～істі абай жасау. 

【稳练】 wěnliàn 【 сын. 】  машық, 

икем ： 办 事 精 明 ～ істі жетілген 

машықпен жасау. 

【稳婆】wěnpó【зат.】 акушерка. 

【稳如泰山】 wěnrúTàiShān Тайшан 

тауы сияқты салмақты. 

【稳妥】wěntuǒ【сын.】 берік, сенімді. 

【 稳 扎 稳 打 】 wěnzhāwěndǎ ① алға 

сеніммен жылжу.②сенімді, батыл. 

【稳重】wěnzhònɡ【сын.】 байыпты, 

салмақты：为人～мінезі салмақты . 

 

wèn 

问（問）wèn①【 ет.】  сұрау：询～

анықтау.②【ет.】  денсаулығы туралы 

сұрау：～病  ауруыдың халін білу.③

【ет.】  тергеу：审～тергеу.④【ет.】 

араласу：过～араласу.⑤【сөз алд.】

Барыс септік:我～他借两本书 Мен одан 

екі кітапты қарызға алдым .⑥ (Wèn)

【зат.】 адамның аты . 

【问安】wèn∥ān【ет.】 халін білу. 

【问案】wèn∥àn【ет.】 тергеу. 

【问卜】wènbǔ【ет.】  бал ашу：求

神～аруақтарға табынып бал ашу . 

【问长问短】wènchánɡwènduǎn ежелеп 

сұрау . 

【问答】wèndá【 ет.】  сұрап жауап 

беру; диалог . 

【问道于盲】 wèndàoyúmánɡ жолды 

соқырдан сұрау; білмегеннен 

білмейтіңді сұрау . 

【问鼎】 wèndǐnɡ 【 ет. 】① билікті 

тартып алу ниеті болу. 

【问寒问暖】wènhánwènnuǎn тұрмысы 

туралы сұрау . 

【问好】wèn∥hǎo【ет.】 халін сұрау.  

【问号】wènhào【зат】①сұрақ белгісі.

②мәселе, сұрақ. 

【问候】wènhòu【ет.】сәлем беру, хал 

сұрау.  

【问津】wènjīn〈书〉【ет.】 біліп алу, 

анықтама жинау ：不敢～ сұрауға да 

дәті бармау . 

【 问 卷 】 wènjuàn 【 зат. 】 

сауалнама：～调查 сауалнама жүргізу. 

【问难】wènnàn〈书〉【ет.】 ақылдасу, 

пікір айтысу ：质疑～сұрақты анықтап, 

талқылау . 

【 问 世 】 wènshì 【 ет. 】 ① баспаға 

шығу ： 一 部 新 词 典 即 将 ～ жаңа 

сөздіктің бөлігі жарыһһа шықты .②

жаңа тауардың саудаға шығуы：计算

机～以来，发展很快 компьютерлер 

саудаға шыққаннан кейін, алғабасу тез 

дамыды. 

【问事】wènshì【ет.】①сұрау ：～处

өмірі туралы сұрау . ②〈书〉 ісіне 

араласу. 

【 问 题 】 wèntí 【 зат 】 ① сұрақ, 

тақырып：这次考试一共有五个～

емтиханда бес тақырып болды.②қиын 

жағдай, кедергі ：思想～ой кедергісі.③

басты пункт.④уақиға,оқиға.5. мәселе. 

【问心无愧】 wènxīnwúkuì ұжданы 

таза . 

【 问 询 】 wènxún 【 ет. 】  сұрау, 

анақтау ：他回到家不久，邻居们都

来 ～ ол үйге орлағаннан кейін, 

көршілер бәрі сұрауға келді . 

【 问 讯 】 wènxùn 【 ет. 】 ① хабар 

алу：～处 тұрмысы жөнінде хабар алу .

②〈书〉问候. 

【 问 责 】 wènzé 【 ет. 】  жауапқа 

тарту ：～制 есеп берушілік. 

【 问 诊 】 wènzhěn 【 ет. 】  ауруды 

сұрастыру ：把脉～ тамырды ұстап 

байқап, ауруды сұрастыру . 

【问罪】wènzuì【ет.】 жауапқа тарту.  

揾 wèn 〈 书 〉 ①  басу, батыру. ②

сүрту ：～泪 көз жасын сүрту . 

璺 wèn【зат.】 керамикалық бұйым. 

 

 

wēnɡ 

 

翁 wēnɡ①шал; кәрі адам.②〈书〉әке .

③ 〈 书 〉 қайын ата (күйеудің 

әкесі)：～姑 қайын ата (公公和婆婆).④

〈书〉қайын ене：～婿 қайын ене (岳

父和女婿).④(Wēnɡ)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【翁仲】wēnɡzhònɡ【зат.】  зираттар 

алдындағы адамдардың тас мүсіндері. 

嗡 wēnɡ【 ел.】  сиырдың мөңіреуін, 

шыбын шіркейдің ызылын дыбысқа 

еліктеу：蜜蜂～бал араның ызылы.  

鹟（鶲） wēnɡ 【 зат. 】  шыбыншы 

торғай . 

（ ）wēnɡ【зат.】 балықтың 

түрі . 

【 靴】wēnɡxuē〈方〉【зат.】 етік. 

 

wěnɡ 

 

塕 wěnɡ〈方〉①【 сын.】  шаң .②

【зат.】 тозаң . 

蓊 wěnɡ〈书〉қалың өсу ：～郁 қалың 

өсу . 

【蓊郁】wěnɡyù〈书〉【сын.】 қалың 

өсу：林木～қалың орман. 

 

wènɡ 

 

翁（甕、①罋）wènɡ【 зат】①көзе, 

құмыра ： 酒 ～ шарап құмырасы. ②

(Wènɡ)姓 адамның аты . 

【瓮城】wènɡchénɡ【 зат.】  қаланы 
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қорғайтын жартылай шеңбер қабырға . 

【 瓮 声 瓮 气 】 wènɡshēnɡwènɡqì 

қарлыққан дауыс . 

【 瓮 中 之 鳖 】 wènɡzhōnɡzhībiē 

кеспектегі тасбақадай; торға түсу. 

【瓮中捉鳖】wènɡzhōnɡzhuōbiē оңай 

болу; оңай іс. 

蕹 wènɡ[蕹菜](wènɡcài)【зат.】  сулы 

ипомея (өсімдік) бот.. 

齆 wènɡ[齆鼻儿](wènɡbír)①【сын.】 

қатты тұмау, мұрнын біту：这两天伤

风，说话有点儿～соңғы күндері суық 

тигіздім, кішкене тұмау бар.②【зат.】 

мұрнынан сөйлейтін адам . 

 

 

 

wō 

 

挝（撾）wō老挝(Lǎowō)，Лаос. 

【莴苣】wō·jù【 зат.】  мәдени салат 

бот.. 

【莴笋】wōsǔn【зат.】 жас салат, салат 

латук бот.. 

涡（渦）wō жылым, иірім：水～ су 

иірімі. 

【涡电流】wōdiànliú【 зат】жылым, 

иірім. 

【涡流】wōliú【зат】①иілім.②құйын 

тәрізді ток . 

【涡轮机】wōlúnjī【зат.】 турбина. 

【 涡 旋 】 wōxuán ① 【 ет. 】  иірім 

тұңғиық .②【зат.】    құйын, құйын 

тәрізді. 

喔 wō【ел.】 о, а ; құптау одағай сөзі. 

窝（窩） wō ① 【 зат. 】  ұя, апан, 

итжатақ ：鸟～құстың ұясы.②【зат.】 

қорда ： 贼 ～ ұрылар қордасы. ③

【 зат. 】  ойдым ： 夹 肢 ～ қолтық 

ойдымы.④жасырып қою, тығу. 

【窝案】wō’àn【зат.】 қылмыстық іс. 

【窝憋】wō·bie〈方〉【сын.】 мұңды 

күй. 

【窝藏】wōcánɡ【ет.】 жасыру. 

【窝点】wōdiǎn【зат.】 қорда：贩毒～

наркотрафик қордасы. 

【 窝 工 】 wō ∥ ɡōnɡ 【 ет. 】 еріксіз 

тоқтап қалу; тұрып қалу. 

【 窝 火 】 wō ∥ huǒ( ～ 儿 ) 【 ет. 】 

ашулану. 

【 窝 里 斗 】 wō·lidòu ру немесе 

қоғамдағы алауыздықтар. 

【窝里横】 wō·lihènɡ. Отбасындағы 

батыр, шаңырағына шатақшы.  

【 窝 囊 】 wō·nɑnɡ 【 сын 】 ① азар; 

өкпелі болу.②түкке жарамайтын 

【窝囊废】wō·nɑnɡfèi〈方〉【 зат.】 

түкке жарамайтын адам. 

【窝棚】wō·penɡ【зат.】 күрке; кепе . 

【窝铺】wōpù【зат.】 күрке, кепе. . 

【窝头】wōtóu【зат.】 жүгері тоқаш . 

【窝心】wōxīn〈方〉【сын.】  өкіну, 

ренжу. 

【窝赃】wō∥ zānɡ【 ет.】  ұрлаған 

заттарды жасыру ： ～ 罪 ұрлаған 

заттарды жасыру кінәсі. 

【窝主】wōzhǔ【зат.】 жасырушы. 

蜗（蝸）wō蜗牛. 

【蜗居】wōjū〈书〉【зат.】 үйшік. 

【蜗牛】wōniú【зат.】 ұлу. 

踒 wō 【 ет. 】 аяқты немесе қолды 

сындыру, қайырып алу：脚～了 аяқты 

жарақаттады. 

 

 

 

wǒ 

 

我 wǒ【ес.】① мен; біз：～校 біздің 

институтымыз.②  өзінің：忘～精神 

өзінің рухын ұмыту. 

【我们】wǒ·men【ес.】 біз, біздің. 

【 我 行 我 素 】 wǒxínɡwǒsù. Өз 

дегенімен жүру,  өзінің айтқанын  жасау. 

 

wò 

 

肟 wò【зат.】  оксим      хим..［英

oxime］ 

沃 wò①суару：～田 егістік жерлерді 

суару.②(土地) құнарлы, шұрайлы：～

土 құнарлы топырақ.③(Wò)【зат】姓

адамның аты. 

【沃土】wòtǔ【зат】құнарлы топырақ. 

【 沃 野 】 wòyě 【 зат. 】  шұрайлы 

егістіктер：～千里 алыстағы  шұрайлы 

егістіктер. 

卧（臥）wò①【 ет.】  жату：仰～

шалқасынан жату. ② 〈 方 〉【 ет. 】 

жатқызу：把小孩儿～在炕上 нәрестені 

канға жатқызу. ③ 【 ет. 】 ( 【 ет. 】

物 )жату ： ～ 牛 бұқа жатыр. ④ 

ұйықтау：～室 бөлмеде ұйықтау.⑤

плацкарт ұйықтайтын орын ： 硬 ～

плацкарт ұйықтайтын орны қатты.⑥

〈方〉【 ет.】  жұмыртқаны тазартып, 

ыстық суда пісіру. 

【 卧 病 】 wòbìnɡ 【 ет. 】  аурып 

жату：～在床 төсек тартып жату. 

【卧车】 wòchē 【 зат 】① плацкарт 

ұйықтайтын орын. ②  жеңіл машина; 

лимузин. 

【卧床】wòchuánɡ【ет.】төсек тартып 

жату: 不起 қатты аурумен төсек тартып 

жату. 

【卧底】wòdǐ【ет.】 тасадағы агент. 

【卧房】wòfánɡ【 зат】жатынбөлме, 

жатаржай. 

【卧轨】wòɡuǐ【ет.】 паровоз астында 

жату. 

【卧具】 wòjù【 зат.】  төсек орын 

бұйымдары. 

【 卧 铺 】 wòpù 【 зат 】 плацкарт 

ұйықтайтын орын. 

【卧室】wòshì【зат.】 жатаржай. 

【卧榻】wòtà〈书〉【 зат】 кереует, 

төсек. 

【卧薪尝胆】wòxīnchánɡdǎn кек алуда 

барлық қиыншылықты басынан кешу. 

偓 wò 偓佺 (Wòquán) ， ежелгі аңыз 

боынша тәңір. 

涴 wò〈方〉【ет.】 былғану, ластану. 

握 wò【ет.】①қол алысу：～手  қол 

алысу. ② игеру ： ～ 有 兵 权  әскери 

өнерді игеру. 

【握别】 wòbié【 ет.】  қол алысып 

қоштасу. 

【握力】wòlì【зат.】 қол қысу салмағы. 

【握拳】wò∥quán【 ет.】  жұдырық 

түю. 

【握手】wò∥shǒu【ет.】қол алысу. 

【握手言和】wòshǒuyánhé қол алысып 

татуласу. 

硪 wò【зат.】 таптағыш аспап ：打～

таптау. 

幄 wò〈书〉шатыр：帷～шатыр. 

渥 wò〈书〉①ылғалды; жібіген.②мол; 

жеткілікті：优～мол. 

【斡旋】wòxuán【 ет.】  жарастыру, 

араға жүру ：从中～，解决两方争端 

егжей тегжейіне түсініп, екі жақты 

дауды шешті. 

龌（齷）wò[龌龊](wòchuò)【сын】①

лас, кір. ② жаман қасиет ： 卑 鄙 ～

пиғылды . 

 

wū 

乌-1（烏）wū① қарға.②【сын.】 қара, 

қараңғы ： ～ 云  қара бұлт. ③ (Wū)

【зат】姓 адамның  аты. 

乌-2（烏）wū〈书〉【ес.】  сұраулық 

шылау, қалай? 
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【乌龟】wūɡuī【 зат】①  тасбақа.②

әйелінен қиянат көрген еркек. 

【 乌 合 之 众 】 wūhézhīzhònɡ  

бытыраңқы топ. 

【乌黑】wūhēi【сын.】 қара：～的头

发 қара шаш. 

【乌金】wūjīn【зат】① көмір .② қара  

металл. 

【乌桕】wūjiù【зат.】 балауыз ағаш.  

【 乌 拉 】 wūlā 【 зат 】 ① барщина, 

міндет тибет.. 

【乌鳢】wūlǐ【зат.】 жыланбас балық 

зоол. . 

【乌亮】wūliànɡ【сын.】  қара және 

жылтыраған ：～的头发  қара және 

жылтыраған шаш.  

【乌溜溜】wūliūliū(～的)【сын】қара 

және жылтыраған көз. 

【乌龙】wūlónɡ〈方〉【сын】糊涂. 

【乌龙茶】wūlónɡchá【 зат.】  қытай 

шайының түрі.  

【乌龙球】wūlónɡqiú【зат.】 автогол. 

【乌梅】 wūméi 【 зат. 】  кептірген 

қараөрік . 

【乌木】wūmù【зат】① эбен ағашы . 

【乌七八糟】 (污七八糟 )wūqībāzāo

【сын】астан-кестен; былық. 

【乌纱帽】wūshāmào【зат.】 мансап. 

【 乌 塌 菜 】 wūtācài 【 зат. 】  қара 

қырыққабат бот. . 

 【乌涂】wū·tu【сын】①жылы：～水

不好喝 жылы су жақсы ішілмейді .②

зердесіз. 

【乌托邦】wūtuōbānɡ 【зат.】  утопия.  

【乌鸦】wūyā【зат.】 қарға . 

【 乌 药 】 wūyào 【 зат 】 ①

чилибухолисттік линдера . ②  өсімдік 

тамыры. 

【 乌 油 油 】 wūyóuyóu қара және 

жылтыраған ：～的头发 қара және 

жылтыраған шаш. 

【乌有】wūyǒu〈书〉【 ет.】  жоқ; 

болмау ：化为～ із түзі қалмау. 

【乌鱼】wūyú【зат】乌鳢. 

【乌鱼蛋】 wūyúdàn 【 зат.】  теңіз 

құрты жұмыртқасы . 

【 乌 云 】 wūyún 【 зат 】① бұлт. ②

түнек：战争的～соғыс түнегі .③қара 

шашаты әйел . 

【乌贼】wūzéi【зат.】   теңіз құрты. 

 【乌鲗】wūzéi同“乌贼”. 

【乌孜别克族】Wūzībiékèzú【 зат.】 

өзбектер . 

圬（杇）wū〈书〉①сылақтау, сылау.

②сылақшының қалағы. 

【圬工】wūɡōnɡ【зат.】 сылақшының 

ескі атауы . 

邬（鄔）Wū【зат.】 адамның аты . 

污（汙、汚）wū① дақ, тап ：血～ 

қанды дақ.②лас, кір：～水 лас су.③

ақшаға сатылатын ： 贪 官 ～ 吏

сатылатын шенеунік және парақор.④ 

кірлету, ластау：玷～қаралау. 

【污点】wūdiǎn【зат】① дақ, тап .② 

дақ, таңба ：那个人历史上有～анау 

адамның тарихи таңбасы бар . 

【污垢】wūɡòu【зат.】 кір, лас. 

【污痕】wūhén【зат.】 лас із. 

【污秽】wūhuì①【сын】лас, салақ .②

【зат.】 дөрекі , жаман. 

 

【污蔑】wūmiè【ет.】① бәле жабу .② 

қаралау. 

【污泥浊水】wūnízhuóshuǐ артта қалу, 

басқалардан кем болу. 

【 污 染 】 wūrǎn 【 ет. 】  кірлету, 

ластау：～水源  өзен басын ластау,环

境～табиғатты ластау . 

【 污 染 源 】 wūrǎnyuán 【 зат. 】 

ластанудың қайнар көзі . 

【污辱】wūrǔ【 ет.】①  қорлау, тіл 

тигізу. ②  абыройын төгу, ұятқа 

қалдыру . 

【污水】wūshuǐ【зат.】 лас су, жуынды, 

ағынды сулар. 

【污损】wūsǔn【ет.】 бұзу ：图书～严

重 сызба мен кітаптар қатты бұзылды. 

【污物】wūwù【зат.】 ластану, лас：

清除～ласты тазалау. 

【污言秽语】wūyánhuìyǔ   балағат. 

【 污 浊 】 wūzhuó ① 【 сын. 】  лас, 

лай：～的水不能饮用  лас су ішуге 

жарамсыз.②【зат.】 кір, ұят：洗去身

上的～ұяттан тазалану. 

【污渍】wūzì【зат.】 дақ, тап . 

巫 wū①  дуагер, сиқыршы .② (Wū)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 巫 婆 】 wūpó 【 зат. 】  сиқыршы, 

жалмауыз кемпір , мыстан. 

【 巫 神 】 wūshén 【 зат 】 巫 师 -ге 

қараңыз. 

【巫师】wūshī【зат.】 дуагер. 

【巫术】wūshù【зат.】 дуагерлік . 

呜（嗚）wū①【ел.】 желдің, гудоктың 

айқай - шуы ：～的一声 айқай – шу 

дыбысы.②(Wū)【зат.】 адамның аты . 

【呜呼】wūhū①〈书〉【од.】 күрсіну 

дыбысы, аһ：～哀哉 Қайран!.②【ет.】 

өлу, қайтыс болу. 

【呜呼哀哉】wūhū-āizāi өлу, қайтыс 

болу. 

【呜咽】wūyè【ет.】①  еңкілдеу .②

сылдыр ： 山 泉 ～ тау жылғаның 

сылдыры . 

於 wū〈书〉【од.】 күрсіну дауысы. 

【於菟】wūtú【 зат.】  жолбарыстың 

басқа атауы . 

钨（鎢）wū【зат.】 вольфрам. 

【钨丝】wūsī【зат.】 вольфрам жібі. 

洿 wū 〈书〉① батпақ, сор：～池 

батпақ апан .② бөгет, тоған , бассейн . 

诬（誣）wū бәле жабу ：～良为盗 

ұрлық үшін жақсыға бәле жабу. 

【诬告】wūɡào【ет.】 ғайбат, жала. 

【诬害】wūhài【 ет.】  қуу, қидалау, 

қинау.  

【诬赖】wūlài【ет.】 ғайбаттау, жала 

жабу：～好人  жақсы адамға жала 

жапты . 

【诬蔑】wūmiè【ет.】 жала жабу：造

谣～ғайбаттау. 

【诬枉】wūwǎnɡ【ет.】 айыптау, жала 

жабу：～忠良 адал адамды айыптау. 

【 诬 陷 】 wūxiàn 【 ет. 】  жалған 

айыптау ： 遭 人 ～ жалған айыпқа 

ұшырау. 

【诬栽】wūzāi【 ет.】栽  опасыздық 

ету：预谋～жорта опасыздық ету . 

屋 wū【 зат】①  үй, ғимарат：～顶 

үйдің шатары.②  бөлме ：里～ ішкі 

бөлме ｜外～қонақ үй.③(Wū) адамның 

аты . 

【屋顶花园】 wūdǐnɡhuāyuán төбе - 

терраса. 

【屋脊】wūjǐ【зат.】 жота◇青藏高原

号称世界的～ Тибет –әлемнің жотасы. 

【屋架】wūjià【зат.】  итарқа, шатыр 

тіреуші . 

【屋里人】wū·lirén〈方〉【зат.】 әйел, 

менің әйелім. 

【屋面】wūmiàn【зат.】 жабын. 

【屋上架屋】wūshànɡjiàwū бір - бірінің 

үсті - үстіне салу. 

【屋檐】wūyán【зат.】 шатырдың шеті. 

【屋宇】wūyǔ〈书〉【 зат.】  үйлер, 

ғимараттар.  

【屋子】wū·zi【зат.】 бөлме：一间～

бір бөлме. 

 

wú 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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无（無）wú①【ет.】  жоқ, -сыз, -сіз, 

бар болмай, емес：～产阶级  таптық 

емес .②  емес：～须  қажет емес.③

【жал.】不论：事～大小，都有人负责.

④同“毋”.⑤(Wú)【зат.】 адамның аты . 

另见 960页 mó. 

【无比】wúbǐ【ет.】 тамаша, теңдесі 

жоқ ：威力～тамаша күш. 

【无边】wúbiān【ет.】 шексіз, кең：～

的大草原 шексіз жайылым. 

【无病呻吟】wúbìnɡshēnyín  әсемсіну, 

қайнаңдату. 

【无补】wúbǔ【 ет.】  пайдасы жоқ, 

көмегі жоқ ： 空 谈 ～ 于 实 际 

мылжыңның нақтылыққа көмегі жоқ . 

【无不】 wúbù【 үс.】 -мейтіні жоқ, 

алайда,бәрі түгел.  

【无产阶级】wúchǎnjiējí    пролетариат. 

【无产阶级革命】wúchǎnjiējíɡémìnɡ   

пролетариат революциясы. 

【 无 产 阶 级 专 政 】

wúchǎnjiējízhuānzhènɡ   пролетариат 

диктатурасы. 

【 无 产 者 】 wúchǎnzhě 【 зат. 】  

пролетар. 

【无常】wúchánɡ①【ет.】 құбылмалы, 

сенімсіз：这里气候变化～бұл жерде 

ауа райы өзгерістері құбылмалы . ②

【ет.】 өлім. 

【无偿】 wúchánɡ【 сын.】  ақысыз, 

өтеусіз ：～援【шыл.】 өтеусіз көмек. 

【无成】wúchénɡ【ет.】 аяқталмаған, 

бітпеген ：一事～бір аяқталмаған іс . 

【无耻】wúchǐ【 сын.】  абыройсыз, 

арсыз：卑鄙～абыройсыз және арсыз. 

【无从】wúcónɡ【үс.】 ешқайдан, еш 

жерден ：～查考 зерттеуге мүмкіндік 

жоқ . 

【无大无小】wúdàwúxiǎo  қарамастан, 

тәуелсіз, мөлшеріне тәуелсіз. 

【无敌】 wúdí【 ет.】  бақасы жоқ, 

жеңімпаз ：～于天下 жеңімпаз Қытай 

империясы . 

【无底洞】wúdǐdònɡ【 зат.】   түпсіз 

күбі. 

【无地自容】wúdìzìrónɡ     орын таппау. 

【 无 的 放 矢 】 wúdìfànɡshǐ соқыр 

тәуекелге салыну. 

【 无 定 【 сын 】 物 】 wúdìnɡxínɡwù

【зат.】 аморфты дене. 

【无【 ет. 】于衷】 ( 无【 ет. 】于

中 )wúdònɡyúzhōnɡ  араласпай қалу, 

елеңсіз болу. 

【无独有偶】wúdúyǒuǒu  бірлі жарым 

емес . 

【无度】 wúdù【 ет.】  ауыздықсыз, 

есалаң ： 挥 霍 ～  ауыздықсыз 

ысырапшылдық . 

【无端】 wúduān 【 үс. 】  дәлелсіз, 

айғақсыз ：～生事 айғақсыз араздасу . 

【 无 恶 不 作 】 wúèbúzuò  түрлі 

жауыздықты жасау. 

【无法】wúfǎ【ет.】  амал жоқ, мүмкін 

емес：～可想 жасауға амал жоқ . 

【 无 法 无 天 】 wúfǎwútiān толық 

заңсыздық. 

【 无 方 】 wúfānɡ 【 ет. 】  олақ, 

орашолақ ：经营～олақ қожалық ету. 

【无妨】 wúfánɡ ①【 ет. 】  кедергі 

жоқ ： 有 些 问 题 谈 谈 也 ～ кейбір 

мәселелерді талқылауға кедергі жоқ .②

【үс.】 керек еді：有意见～直说 ойын 

тура айту керек еді. 

【无纺织布】 wúfǎnɡzhībù 【 зат. 】  

тоқусыз мата. 

【 无 非 】 wúfēi 【 үс. 】  желсіздік, 

тылсым. 

参看 407页〖风级〗. 

【无风不起浪】wúfēnɡbùqǐlànɡ   желсіз 

толқын жоқ. 

【无干】 wúɡān【 ет.】  ісі болмау, 

қозғамау：这是我的错儿，跟别人～

мен кінәлімін, басқалардың ісі жоқ . 

【 无 告 】 wúɡào 〈 书 〉 ① 【 ет. 】 

наразылығын білдіретін адам болмау, 

байғұс.   哀怜～. 

【无功受禄】wúɡōnɡshòulù  жөнсіз 

сый, марапат. 

【无辜】wúɡū①【сын.】 айыпсыз：～

平民  айыпсыз қарапайым халық. ②

【зат.】 күнәсіз адам ：株【жал.】～

күнәсіз адамды сыбайлас ету . 

【无故】wúɡù【үс.】 себепсіз, себепті 

сылтаусыз：～迟到 себепті сылтаусыз 

кешігу. 

【无怪】wúɡuài【үс.】  босқа емес, 

таңданатыны жоқ：原来炉子灭了，～

屋里这么冷  терезе ашық, бөлмеде жел 

екендігі таңданатыны жоқ. 

【无关】 wúɡuān 【 ет. 】 ісі болмау, 

қозғамау：～紧要 маңызы жоқ . 

【无关宏旨】wúɡuānhónɡzhǐ   елеусіз, 

маңызсыз. 

【 无 关 痛 痒 】 wúɡuāntònɡyǎnɡ   

болмашы, түкке тұрмайтын. 

【 无 轨 电 车 】 wúɡuǐ-diànchē   

троллейбус. 

【无何】wúhé〈书〉①【үс.】  көп 

кешікпей .②【ет.】 ештеңе  . 

【无花果】wúhuāɡuǒ【зат】① інжір.

② шарап жидегі. 

【无华】wúhuá【ет.】 тегіс, өрнексіз, 

қарапайым：质朴～қарапайым. 

【无机】wújī【 сын.】  органикалық 

емес, минералды ：～肥料 минералды 

тыңайтқыш ｜ ～ 化 学  органикалық 

емес химия . 

【无机肥料】wújīféiliào   органикалық 

емес тыңайтқыш. 

【 无 机 化 合 物 】 wújīhuàhéwù  

органикалық құрам. 

【无机化学】wújīhuàxué   органикалық 

емес химия . 

【 无 机 物 】 wújīwù 【 зат. 】 

органикалық емес зат . 

【无稽】wújī【 ет.】  негізделмеген, 

жала ：～之谈 қисынсыз мылжың. 

【无及】wújí【ет.】 үлгермеу：后悔～

үлгермегеніне өкіну. 

【无几】wújǐ【ет.】 аз, өте аз：寥寥～ 

өте аз. 

【无脊椎【ет.】物】wújǐzhuī-dònɡwù   

омыртқасыз жануарлар. 

【无记【зат】投票】wújìmínɡ-tóupiào   

жабық дауыс беру . 

【无际】wújì【ет.】 кең, шексіз . 

【无济于事】wújìyúshì  пайдасы жоқ. 

【无价之宝】wújiàzhībǎo  бағасы жоқ  

асыл. 

【无坚不摧】wújiānbùcuī  жеңімпаз  

【 无 间 】 wújiàn 〈 书 〉【 ет. 】 ① 

ажырағысыз, берік . ②  ұдайы, 

үздіксіз：寒暑～жаз бен қыста, үздіксіз. 

【无疆】wújiānɡ【 ет.】  шексіз：万

寿～шексіз  ғұмыр. 

【 无 尽 】 wújìn 【 ет. 】 

сарқылмайтын ： ～ 的 宝 藏 

сарқылмайтын байлық . 

【 无 尽 无 休 】 wújìnwúxiū шексіз, 

сарқылмайтын 

【无精打采】wújīnɡdǎcǎi 没精打采-ға 

қараңыз. 

【无拘无束】wújūwúshù    азат , еркін. 

【无可非议】wúkěfēiyì   мінеп шенеуге 

болмайды. 

【 无 可 厚 非 】 wúkěhòufēi  мінеп 

шенеуге  себеп жоқ. 

【无可奈何】 wúkěnàihé   амалсыз, 

еріксізден. 

【无可无不可】wúkěwúbùkě  бәрі бір, 

парықсыз. 
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【无孔不入】 wúkǒnɡbùrù  барлық 

айлаға бару, жылпос. 

【无愧】wúkuì【ет.】   ұят емес：问

心～ өзін өзі сұрауға ұят емес. 

【无赖】wúlài①【сын.】 бұзақылық：

耍 ～ бұзықтық ету . ② 【 зат. 】 

бейбастақ, алаяқ . 

【 无 理 】 wúlǐ 【 ет. 】  дәлелсіз, 

себепсіз ：～取闹 себепсіз бұзақылану. 

【无理取闹】 wúlǐqǔnào   себепсіз 

бұзақылану.  

【 无 理 式 】 wúlǐshì 【 зат. 】 

иррационалды формула   мат.. 

【 无 理 数 】 wúlǐshù 【 зат. 】 

иррационалды сан мат. 

【无力】wúlì【 ет.】①  әлсіздік：软

弱～ әлсіз.②  күші жоқ：四肢～ аяқ 

қолының күші жоқ . 

【 无 量 】 wúliànɡ 【 ет. 】  шексіз, 

өлшеусіз：前途～ болашақтағы шексіз 

мүмкіндіктер. 

【 无 聊 】 wúliáo 【 сын 】 ①  ерігу, 

жалықтыру.② мағынасыз, бос. 

【无聊赖】wúliáolài〈书〉  өте ерігу.

【无论】wúlùn【жал.】  қарамастан, 

бәрі бір. 

【 无 论 如 何 】 wúlùnrúhé  қалай 

болғанда да. 

 

【无冕之王】wúmiǎnzhīwánɡ  бедел, 

ықпалға ие болмау. 

【无名】wúmínɡ【сын】属性词.① аты 

жоқ：～肿毒 / белгісіз ісік .② атаусыз, 

беймәлім ：～英雄/атсыз қаһарман.③

себепсіз, белгісіз：～损失  / белгісіз 

залал. 

【无名氏】wúmínɡshì【 зат.】  біреу, 

белгісіз адам, аноним, инкогнито. 

【无名帖】wúmínɡtiě(～儿 )【 зат.】 

анонимді хат. 

【无名小卒】wúmínɡxiǎozú  қолжаулық. 

【无【зат】英雄】yuánmínɡyīnɡxiónɡ   

басына белгі қойылмаған батыр. 

【无名指】wúmínɡzhǐ【зат.】  аты жоқ 

саусақ . 

【无名肿毒】wúmínɡzhǒnɡdú.  белгісіз 

ісік. 

【无明火】wúmínɡhuǒ【зат.】 ашу: 起

(发怒) ашу оянды, ашулану. 

【无奈】wúnài①【ет.】 ештеңе істеуге 

болмайды, амалсыз ： 出 于 ～

амалсыздан.②【жал.】 өкінішке орай. 

【无奈何】 wúnài ∥ hé ① дәрменсіз 

болу ： 敌 人 无 奈 他 何  жау оның 

алдында дәрменсіз . ② лажсыздан, 

еріксіз：～只得再去一趟  лажсыздан 

тағы бір рет кетуге тура келді . 

【 无 能 】 wúnénɡ 【 сын. 】 

дарнысыздық, қабілетсіздік ：软弱～

ездік. 

【无能为力】wúnénɡwéilì көмектесуге 

мүмкіншілігі болмау . 

【 无 期 徒 刑 】 wúqītúxínɡ өмірлік 

абақтыдағы қамау. 

【无奇不有】wúqíbùyǒu  ерсі  нәрсе. 

【无前】wúqián【ет.】①өзіне теңдесі 

болмау：一往～өзіне теңдесі болмау 

тіке жүру.② болып көрмеген：成绩～

болып көрмеген жетістіктер . 

【无情】wúqínɡ①【сын.】 безжүрек, 

қатал, мейірімсіз：冷酷～мейірімсіз .

②【 ет.】  аяусыз, қайырымсыз：翻

脸～｜水火～｜事实是～的  фактілер 

қатал . 

【无穷】wúqiónɡ【ет.】 сарқылмайтын, 

кең . 

【无穷大】wúqiónɡdà【зат.】  шексіз 

үлкен шама . 

【无穷小】wúqiónɡxiǎo【зат.】 шексіз 

аз шама. 

【无缺】wúquē【ет.】 кемшілігі жоқ：

完美～жетілген. 

【无任】wúrèn〈书〉【үс.】  әдеттен 

тыс . 

【无日】wúrì【үс.】   бірде бір күн 

өткен емес. 

【无如】wúrú【жал.】无奈. 

【无伤大雅】wúshānɡdàyǎ үлкен бәле 

жоқ. 

【无上】wúshànɡ【сын.】 майталман, 

ең, үздік ：至高～майталман｜～光荣  

үздік құрмет . 

【无神论】wúshénlùn【зат.】 атеизм. 

【无声】wúshēnɡ【 ет.】  дыбыссыз, 

үнсіз ：悄然～үнсіз . 

【 无 声 片 儿 】 wúshēnɡpiānr 〈 口 〉

【зат】无声片. 

【 无 声 片 】 wúshēnɡpiān 【 зат. 】 

дыбыссыз фильм. 

【无声无息】 wúshēnɡwúxī  үнсіз, 

белгісіз. 

【 无 声 无 臭 】 wúshēnɡwúxiù 

белгісіздікте өмір сүру. 

【无绳电话】wúshénɡ-diànhuà  сымсыз 

телефон. 

【无时无刻】wúshíwúkè  барлық уақыт, 

әр сағат. 

【无事不登三宝殿】wúshìbùdēnɡsān-

bǎodiàn   іссіз біреу біреуге бармайды. 

【无事生非】wúshìshēnɡfēi  ештеңеден 

көп шу жасау. 

【 无 视 】 wúshì 【 ет. 】  елемеу, 

менсінбеу：～法纪  заң мен тәртіпті 

елемеу . 

【无数】 wúshù①【 сын.】  сансыз, 

ен ： 死 伤 ～ өлген мен 

жарақаттанғандар сансыз көп болды.②

【ет.】 бейхабар болу. 

【 无 双 】 wúshuānɡ 【 ет. 】  дара, 

қайталанбас ：盖世～ әлемде бірінші 

орын алатын. 

【无霜期】wúshuānɡqī【зат.】 аязсыз 

кезең. 

【无私】wúsī【сын.】 риясыз：～的援

【шыл.】 риясыз көмек . 

【无私有弊】wúsīyǒubì  күдікке сылтау 

беру . 

【无损】wúsǔn【ет.】① зиянсыз：争

论～于友谊 достыққа зиянсыз дауласу .

② ақауы жоқ ：完好～ақауы жоқ . 

【无所不为】wúsuǒbùwéi  жүгенсіздену. 

【无所不用其极】wúsuǒbùyònɡqíjí еш 

нәрсенің алдында тоқтамау. 

【无所不在】wúsuǒbùzài барлық жерде 

болу: 矛盾的斗争～  қайшылықтар 

күресі барлық жерде. 

【无所不至】 wúsuǒbùzhì①  болған 

орны жоқ. 

【无所事事】wúsuǒshìshì  бос жүру, 

іссіз жүру. 

【 无 所 适 从 】 wúsuǒshìcónɡ қалай 

болатынын білмеу, кімді тыңдайтынды 

білмеу. 

【无所谓】wúsuǒwèi【ет.】①  айтуға 

болмайды, айтатын сөз жоқ：我只是来

谈体会，～报告  мен тек сөйлесіп, 

түсінуге келдім, жеткізу туралы сөз де 

жоқ .② бәрі бір, парықсыз：今天去还

是明天去，我是～的 бүгін кетсем де, 

ертең кетсем де, маған бәрі бір. 

【无所用心】 wúsuǒyònɡxīn бейқам, 

жайбарақат ： 饱 食 终 日 ， ～  іссіз 

отырып, жайбарақат жүр . 

【无所作为】wúsuǒzuòwéi жетістікке 

жетпеу. 

【无题】 wútí【 зат.】   атсыз, аты 

болмау. 

【无条件】wútiáojiàn【ет.】  сөзсіз: 服

从 сөзсіз бағыну . 

【无条件反射】wútiáojiànfǎnshè 见 394

页〖非条件反射〗. 

【无头案】 wútóu’àn 【 зат】 былық 
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жұмыс.  

【无往不利】 wúwǎnɡbùlì  сәттілігі 

бірге жүретін адам.. 

【 无 往 不 胜 】 wúwǎnɡbùshènɡ  

жеңімпаз, жеңістен жеңіске жүретін. 

【 无 妄 之 灾 】 wúwànɡzhīzāi  

қапысыздағы бәле. 

【无望】wúwànɡ【ет.】 үмітсіз ：事情

已经～ бұл іс үмітсіз . 

【无微不至】wúwēibùzhì ұсақ –түйекке 

ұғыну. 

【 无 为 】 wúwéi 【 ет. 】 

әрекетсіздік ：～而治. 

【无味】wúwèi①【ет.】 дәмі жоқ .②

【сын.】 қызықсыз, жалықтыратын ：

枯燥～жалықтыратын. 

【 无 畏 】 wúwèi 【 сын. 】  батыл, 

ержүрек ：～的英雄气概  батыл ер 

рухы. 

【 无 谓 】 wúwèi 【 сын. 】  босқа, 

текке ：不作～的争论  босқа дауласу . 

【无物】wúwù【 ет.】  ештеңе жоқ, 

ештеңе болмау, бос ：眼空～бос көз . 

【无误】wúwù【 ет.】  қателік жоқ, 

дұрыс ：核对～салыстырылды, қателік 

жоқ . 

【无隙可乘】wúxìkěchénɡ  ешқандай 

мүмкіндік жоқ.  

【无暇】wúxiá【ет.】уақыт жоқ:  ：～

顾及 бұған уақыт жоқ . 

【无限】wúxiàn【сын.】 шексіз：～光

明 шексіз әсем. 

【无限责任公司】wúxiànzérènɡōnɡsī  

шексіз жауапкершілік. 

【无线电】wúxiàndiàn【зат】① радио.

② радио – телеграф, сымсыз телеграф. 

【 无 线 电 波 】 wúxiàndiànbō  

радиотолқын. 

【无线通信】 wúxiàntōnɡxìn  радио 

байланыс. 

【无效】 wúxiào 【 ет. 】  жарамсыз, 

тиімсіз：过期～уақыт өткеннен кейін 

жарамсыз . 

【无懈可击】 wúxièkějī   кіршіксіз, 

мінсіз, байланатын жер жоқ. 

【无心】 wúxīn①【 ет.】  ықыласы 

болмау ：他心里有事，～再看电影 

оның жүрегінде уайым бар, кино 

қарауға ықыласы жоқ .②【үс.】 арам 

ниетсіз, әдейі емес. 

【无行】wúxínɡ〈书〉【ет.】   жаман 

тәртіп, құлықсыз. 

【无形】wúxínɡ①【 сын.】  елеусіз, 

көрінбейтін ：～的战线  көрінбейтін 

майдан.②【үс.】 байқаусыз, анық емес. 

【 无 【 сын 】 损 耗 】 wúxínɡsǔnhào   

моральді тозу. 

【无【сын】中】wúxínɡzhōnɡ【үс.】 

байқаусыз, анық емес ：大家三三两两

地交谈着，～开起了小组会 /көпшілік 

екі-үштен әңгімелесіп отырып, 

байқаусыз да шағын жиналыс болып 

кетті.  

【 无 形 资 产 】 wúxínɡzīchǎn  

материалды емес активтер. 

【 无 性 生 殖 】 wúxìnɡ-shēnɡzhí 

жыныссыз көбею. 

【 无 须 】 wúxū 【 үс. 】  қажеттілік 

жоқ ：～操心  алаңдауға қажеттілік 

жоқ . 

【无需】wúxū同“无须”. 

【无烟煤】wúyānméi【зат.】 антрацит, 

антрацитті көмір . 

【无恙】wúyànɡ〈书〉【 ет.】  сау, 

аман：安然～бүтін және аман - есен . 

【无业】wúyè【ет.】① жұмыссыз, ісі 

жоқ ：～游民 жұмыссыз қаңғыбас .② 

мүліксіз：全然～мүлдем мүліксіз . 

【 无 遗 】 wúyí 【 ет. 】  қалдықсыз, 

соңына дейін . 

【 无 疑 】 wúyí 【 ет. 】  даусыз, 

күмәнсіз ：确凿～даусыз берік. 

【无已】wúyǐ〈书〉【 ет.】①  шегі 

жоқ ：有增～｜苛责～жазғырудың 

шегі жоқ .② лажсыздан. 

【无以复加】wúyǐfùjiā  мейлінше. 

【 无 艺 】 wúyì 〈 书 〉【 ет. 】 ① 

тежеулердің болмауы.②  шектіктердің 

болмауы ： 贪 贿 ～ пара алуда 

шектіктердің болмауы . 

【无异】wúyì【 ет.】  айырмашылық 

болмау . 

【无益】wúyì【ет.】 пайдасыз. 

【无意】wúyì①【ет.】 кездейсоқ：～

于此  осы жерде кездейсоқ.②【үс.】 

ықылассыз, қаламау . 

 

【 无 意 识 】 wúyì·shí 【 үс. 】 

ойланбастан. 

【无翼鸟】wúyìniǎo【зат.】 қанатсыз 

(құстың түрі). 

【无垠】wúyín〈书〉【ет.】 шексіз：～

的原野 шексіз жайылым. 

【 无 影 灯 】 wúyǐnɡdēnɡ 【 зат. 】 

көлеңкесіз шам . 

【无庸】wúyōnɡ〖毋庸〗-ға қараңыз.. 

【无由】wúyóu〈书〉【үс.】  мүмкін 

емес ：～相会 кездесуге мүмкін емес . 

【无余】wúyú【ет.】  бүтіндей ：揭

露～бүтіндей әшкерлеу . 

【无与伦比】wúyǔlúnbǐ салыстыруға 

жатпайтын. 

【无援】 wúyuán 【 ет. 】  ешқандай 

көмекке ие болмау . 

【无缘】wúyuán①【ет.】 себепсіз.②

【үс.】 мүмкін емес：～分辩 келісуге 

мүмкін емес . 

【 无 源 之 水 ， 无 本 之 木 】

wúyuánzhīshuǐ ， wúběnzhīmù  

қайнарсыз өзен , тамыры жоқ ағаш 

сияқты. 

【 无 政 府 主 义 】 wúzhènɡfǔzhǔyì  

анархизм. 

【 无 知 】 wúzhī 【 сын. 】  надан, 

ақылсыз：～妄说 надан мылжың . 

【无中生有】wúzhōnɡshēnɡyǒu  бос 

жерден айқай шығару . 

【无着】 wúzhuó【 ет.】  шешілмеу, 

қорытындысы болмау . 

【无足轻重】wúzúqīnɡzhònɡ  елеусіз, 

маңызсыз. 

【 无 阻 】 wúzǔ 【 ет. 】  кедергісіз, 

бөгетсіз：畅行～кедергісіз серуендеу. 

【无罪推定】wúzuìtuīdìnɡ  жазықсыз 

презумциясы . 

毋 wú①〈书〉【үс.】 қажет емес, керек 

емес: 妄言 бекер сөз керек емес.②(Wú)

【зат.】 адамның аты . 

【 毋 宁 】 ( 无 宁 )wúnìnɡ 【 үс. 】 

жақсырақ, артық ：这与 其 说是奇

迹，～说是历史发展的必然产物  бір 

ғажап туралы айтқаннан, бұл тарихтың 

дамудың табиғи  туындысын  айту 

артық . 

【毋庸】 (无庸 )wúyōnɡ【үс.】  керек 

емес：～讳言  жасырудың керегі жоқ 

|～置疑 күмәнданудың керегі жоқ . 

芜（蕪） wú 〈书〉①  қурай мен 

арамшөппен қапталған жер ： 荒 ～

қурай мен арамшөппен қапталған жер .

②  ретсіз, бейберекет ：繁～ күрделі 

бейберектсіздік . 

【芜鄙】wúbǐ〈书〉【сын.】 бұлыққан, 

шым-шытырақ. 

【芜秽】wúhuì【сын.】  арамшөппен 

қапталған. 

【 芜 菁 】 wújīnɡ 【 зат 】①  бақша 

шалқаны.② шалқан, турнепс бот..  

【芜劣】wúliè〈书〉【сын.】 сапасыз, 

дарынсыз. 
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【 芜 杂 】 wúzá 【 сын. 】  ретсіз, 

бейберекет ： 文 章 内 容 ～ мазмұны 

бойынша мақала ретсіз. 

吾 wú①〈书〉【ес.】  мен, менің: 师 

менің ұстазым |～国 менің елім .②(Wú)

【зат.】 адамның аты . 

【吾辈】wúbèi〈书〉【зат.】 біз . 

【吾侪】wúchái〈书〉【зат.】 біз . 

吴 （ 吳 ） Wú ①  У патшалығы. ②

【 зат. 】  Цзянсу провинциясы. ④

【зат.】 адамның аты . 

【吴语】wúyǔ【 зат.】  У диалекті, 

шығыс диалекттерінің бірі. 

【吴茱萸】wúzhūyú【зат.】 эводия бот.. 

梧 wú① платаножапырақты фирмиана 

бот.：碧～ жасыл платаножапырақты 

фирмиана .② (Wú)【 зат.】  адамның 

аты . 

【 梧 桐 】 wútónɡ 【 зат. 】  

платаножапырақты фирмиана бот.. 

鹀（鵐）wú【зат.】 сары торғай . 

蜈 wú[ 蜈 蚣 ](wú·ɡōnɡ) 【 зат. 】 

сколопендра, қырықаяқ . 

 

wǔ 

五-1wǔ①【сан.】 5, бес саны, бесінші.

②(Wǔ)【зат.】 адамның аты . 

五 -2wǔ 【 зат. 】   «у» Қытайдағы 

ноталық таңба - соль. 

【五爱】 wǔ’ài 【 зат. 】  Қытайдағы 

моральдік принцип. 

【 五 倍 子 】 wǔbèizǐ 【 зат. 】  сия 

жаңғағы.  

【五彩】wǔcǎi【зат.】 әр түсті, түрлі - 

түсті ：～缤纷 түрлі - түсті. 

【 五 大 三 粗 】 wǔdàsāncū берік, 

денсаулығы күшті. 

【五【 ес. 】】 WǔDài 【 зат. 】  Бес 

династия. 

【 五 斗 米 道 】 Wǔdǒumǐdào

【 зат. 】   ”Күріштің бес доуы” 

даосистік секта. 

【五毒】wǔdú  бес улы бақа - шаян. 

【五短身材】wǔduǎn-shēncái  бойы  

қысқа, қортық. 

【五方】wǔfānɡ【зат.】 әлемнің төрт 

жағы мен орталық бөлігі.  

【五方杂处】 wǔfānɡzáchǔ  аралас  

халық . 

【 五 分 制 】 wǔfēnzhì 【 зат. 】  бес 

балдық жүйе.   

【五服】wǔfú【 зат.】  бес дәрежелі 

қаралы киім . 

【五古】wǔɡǔ【зат.】 бес сөзді өлең . 

【 五 谷 】 wǔɡǔ 【 зат. 】  астық 

дақылдар ：～丰登  мол өнімді астық 

дақылдар . 

【 五 官 】 wǔɡuān 【 зат. 】  сезім 

мүшелері ：～端正 бет әлпеті дұрыс. 

【五光十色】wǔɡuānɡshísè әр түсті, 

түрлі - түсті：展品～，琳琅满目 түрлі 

– түсті экспонаттар, өте әсем. 

【五行八作】wǔhánɡbāzuò кәсіп пен 

өнердің түр – түрлігі. 

【五湖四海】 wǔhúsìhǎi  елдің әр 

түпкірінде. 

【五花八门】wǔhuābāmén түрлі. 

【五花肉】wǔhuāròu【зат.】   төс ет, 

төстік. 

【五黄六月】wǔhuánɡliùyuè   аптап. 

【五荤】 wǔhūn 【 зат. 】  буддалық 

монахтар жемейтін бес ащы көкөністер . 

【 五 加 】 wǔjiā 【 зат. 】  тікенекті 

акантопанакс. 

【五角大楼】WǔjiǎoDàlóu  Пентагон. 

【五金】wǔjīn【зат.】 металлдар：～

商 店  темірден жасалған тауарлар 

дүкені . 

【五经】WǔJīnɡ【 зат.】  У дзин  5 

тапсыр . 

【五雷轰 顶】 wǔléihōndǐnɡ  үлкен 

кенеттен соққы алу. 

【五里雾】wǔlǐwù【зат.】 тұман. 

【五敛子】wǔliǎnzǐ【зат】阳桃. 

【五粮液】wǔliánɡyè【зат.】 улянъе з  

қытай шарабы . 

【五岭】WǔLǐnɡ【 зат.】   бес  тау  

жоталары. 

【 五 律 】 wǔlǜ 【 зат. 】  бессөздік 

сегізөлең. 

【五伦】wǔlún【зат.】 конфуциандық 

негізгі нормалар. 

【五内】wǔnèi〈书〉【 зат.】  ішкі 

мүшелер：～如焚  жүрегі жану . 

【 五 卅 运 动 】 Wǔ-SàYùndònɡ  30 

мамырдағы қозғалыс . 

【五色】wǔsè【зат.】 түрлі - түсті ：～

斑斓 түрлі - түсті . 

【五十步笑百步】 wǔshíbùxiàobǎibù   

бір бірінен алысқа кетпеген . 

【 五 四 运 动 】 Wǔ-SìYùndònɡ 4 

мамырдағы мәдени революция.. 

【五体投地】wǔtǐtóudì    бас  ию. 

【 五 味 】 wǔwèi 【 зат. 】  бес дәм 

қабілеті . 

【 五 香 】 wǔxiānɡ 【 зат. 】 

дәмдеуіш ：～豆 соя дәмдеуіші. 

【 五 星 红 旗 】 Wǔxīnɡ-Hónɡqí   

Бесжұлдызды қызыл ту, ҚХР - дың 

мемлекеттік туы  

【五刑】wǔxínɡ【зат.】 бес  жаза  түрі . 

【五行】wǔxínɡ【 зат.】  «усин» бес  

стихиялар. 

【五言诗】wǔyánshī【зат.】  бессөзді 

өлеңдер. 

【 五 颜 六 色 】 wǔyánliùsè түрлі - 

түсті：～的花布 түрлі - түсті  мата. 

【五一】Wǔ-Yī【зат.】 мамырдың бірі, 

Еңбек күні . 

【五一劳【ет.】节】Wǔ-YīLáodònɡJié  

мамырдың бірі, Еңбек күні . 

【五音】wǔyīn【зат】① гамманың бес 

сатысы.② алғашқы дауыссыз буынның 

бес дәрежесі. 

【五月节】WǔyuèJié【зат.】  1 мамыр. 

【五岳】WǔYuè【зат.】 Қытайдың бес 

қадірлі шыңдары. 

【 五 脏 】 wǔzànɡ 【 зат. 】   ішкі  

мүшелер. 

【五指】wǔzhǐ【зат.】  бес  саусақ . 

【五中】wǔzhōnɡ〈书〉【зат.】  ішкі  

мүшелер. 

【 五 洲 】 wǔzhōu 【 зат. 】  әлемнің 

барлығы ：～四海 барлық жер шары.  

【五子 棋】 wǔzǐqí 【 зат. 】  қытай 

шахмат ойыны. 

午 wǔ ① 【 зат. 】  «у» 12 циклдік 

таңбалардың  жетіншісі.. ②  талтүс, 

түс：上～түстен кейін |下～түске дейін. 

【午报】wǔbào【 зат.】  күнде түсте 

жарияланатын газет . 

【午餐】 wǔcān 【 зат 】 ( 午饭 мен 

бірдей). 

【午饭】wǔfàn【зат.】 түскі ас . 

【午后】wǔhòu【зат.】 түстен кейін . 

【午间】wǔjiān【зат.】 түс ：～休息 

түскі жаңалық . 

【午觉】wǔjiào【зат.】 түскі ас ：睡～

түскі аста ұйықтау . 

【午前】wǔqián【зат.】 түске дейін . 

【午时】wǔshí【 зат】 11 ден 13 ке 

дейін уақыт . 

【午睡】 wǔshuì ①【 зат. 】  түстен 

кейінгі ұйқы.②【 ет.】  тустен кейін 

ұйықтау ：大家都～了，说话请小声一

些  бәрі ұйықтап жатыр, сөйлегенде 

дауыстарыңды төмендетіңізші . 

【午休】wǔxiū【ет.】 түскі үзіліс . 

【午宴】wǔyàn【 зат.】  түскі қонақ 

асы . 

【午夜】wǔyè【зат.】 түн ортасы . 

伍 wǔ①  әскер, армия：队～әскерлер 
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сабы .②  серік, серіктес：羞与为～

белгілі бір адамдар тобы арасында 

болуда ұялу.③【сан.】  «5» санының 

жазбаша жазылуы. 

仵 wǔ ①  өліктер мен жаралыларды 

тексеру .②(Wǔ)【зат.】 адамның аты . 

【仵作】wǔzuò【зат.】 сот сарапшасы. 

迕 wǔ〈书〉①  кездесу：相～ бір 

бірімен кездесу.② бұзу, қарсы болу ：

违～бұзу . 

庑（廡）wǔ〈书〉 дәліз ：东～шығыс  

дәліз. 

怃（憮） wǔ 〈书〉①  елбіреу. ② 

сәтсәздікке ұшырау ：～然  түңілген 

түрмен . 

【怃然】wǔrán〈书〉【сын】түңілген 

түрмен . 

忤（啎）wǔ  қарсы болу：～逆 қарсы 

болу . 

【忤逆】 wǔnì【 ет.】  ата - ананы 

сыйламау ： ～ 不 孝  ата - ананы 

сыйламау. 

妩 （ 嫵 、 娬 ） wǔ[ 妩 媚 ](wǔmèi)

【сын.】 қылымсыған, еліктіретін：～

多姿  әсемпаздықтың көп пішіндері. 

武-1wǔ① әскери：～装 іскери киім|～

力  іскери күш .②  семсерлесу：～术 

сессерлесу өнері.③ батыл, қаһарлы：

英～ |威～  батыл күш |～火 .④ (Wǔ)

【зат.】 адамның аты . 

武-2 wǔ〈书〉 қадам ：踵～артынан 

еру. 

【武把子】 wǔbà·zi 〈方〉【 зат. 】 

акробатикалық шеберлік . 

【武备】wǔbèi〈书〉【зат.】 әскери іс . 

【 武 昌 起 义 】 WǔchānɡQǐyì Учан 

көтерілісі. 

【武场】 wǔchǎnɡ【 зат.】  соқпалы  

музыкалық аспаптар. 

【武丑】wǔchǒu(～儿)【зат.】 акробат, 

күлдіргі артист амплуасы. 

【武打】wǔdǎ【ет.】 акробатика：～

场面 акробатика жағдайы . 

【武旦】wǔdàn【зат.】  әскери батыр 

әйел амплуасы . 

【武断】 wǔduàn①【 ет.】  негізсіз 

шешім қабылдау：我对此事知之不

详，不敢～ маған бұл іс түсініксіз, 

негізсіз шешім қабылдауға баталым 

бармайды . ② 【 сын. 】  бір жақты 

көзқарас ：说话～  бір жақты ойды 

айту . 

【武夫】wǔfū【зат】① батвл：赳赳～

ер жүрек .②   әскери адам：一【сөз 

алд.】～ бір жауынгер . 

【武工】 wǔɡōnɡ【 зат.】  театрлық 

акробатика.  

【武功】 wǔɡōnɡ ①〈书〉【 зат. 】  

әскери көп еңбек, айбын：～赫赫 ұлы 

айбын |.②【зат.】 әскери өнер：他练

过～ол әскери өнерді жаттықтырды. 

【武官】wǔɡuān【зат】①  офицер.② 

әскери атташе. 

【武行】wǔhánɡ【зат.】 әскери ролдер 

(театрда ). 

【武火】wǔhuǒ【зат.】 қатта от . 

【武将】wǔjiànɡ【 зат.】  армияның 

командалық құрамындағы офицер . 

【 武 警 】 wǔjǐnɡ 【 зат. 】  әскери 

полиция . 

【武库】wǔkù【зат.】 арсенал. 

【武力】wǔlì【зат】①қарулы күш.② 

әскери қуат. 

【武器】wǔqì【зат】① күш, зорлық.②

әскери  күш, қаруланған күш：思想～ 

әскери күш идеологиясы . 

【武人】wǔrén【зат.】  әскери адам . 

【 武 生 】 wǔshēnɡ 【 зат. 】  әскери 

қаһраман амплуасы . 

【武师】 wǔshī 【 зат. 】  әскери іс 

жөнінде ірі маман. 

【 武 士 】 wǔshì 【 зат 】 ①  сарай 

күзетшісі.② жауынгер, батыр. 

【 武 士 道 】 wǔshìdào 【 зат. 】 

самурайлық, бусидо . 

【武术】wǔshù【 зат.】  ушу ұлттық 

гимнастикасы . 

【武戏】wǔxì【зат.】  әскери пьеса. 

【 武 侠 】 wǔxiá 【 зат. 】  рыцарь, 

батыр：～小说 батыр туралы әңгіме . 

【武侠小说】wǔxiáxiǎoshuō рыцарлық 

әңгіме. 

【武艺】wǔyì【зат.】 әскери өнер ：～

高强  фехтование мен бокста  үлкен 

шеберлілік . 

【 武 职 】 wǔzhí 【 зат. 】   әскери  

лауазым. 

【武装】wǔzhuānɡ①【 зат.】  әскери 

дотациялар ： ～ 力 量  әскери 

дотациялар күші . ② 【 ет. 】 

құралдандыру：用现【 ес.】科学知

识～头脑 қазіргі заманды пайдаланып 

ғылыми білім миді қаруландырды .③

【 зат. 】  қаруландыру, қолына қару 

беру ：地方～ қаруландыру аймағы . 

【武装部队】wǔzhuānɡbùduì  әскери 

полиция . 

【武装警察】wǔzhuānɡjǐnɡchá  әскери 

полиция, қаруланған  полиция . 

【武装力量】wǔzhuānɡlìliànɡ   қарулы  

күштер. 

侮 wǔ  кемсіту, бетін жырту：欺～

кемсіту|御～  сыртқы басқыншылыққа 

қарсылық көрсету. 

【侮慢】wǔmàn【ет.】  кемсіту ：肆

意～ өз еркімен қорлау. 

 

【侮蔑】wǔmiè【ет.】   жек көру, бетін  

жырту . 

【侮辱】wǔrǔ【ет.】 кемсіту, жәбірлеу: 

人格 адамның адамгершілігін қорлау |

遭受～жәбірленуге тап болу . 

捂（摀）wǔ【ет.】 қысу, жабу ：～着

嘴笑 ауызды жабып күлу . 

【捂盖子】wǔɡài·zi  жасыру. 

牾 wǔ〈书〉 қарсы болу：抵～ соққы 

беру |～意 қарсы тұру ниеті. 

舞 wǔ①【зат】би：芭蕾～балет биі|跳

了一个～ бір биді билеу. ②【 ет. 】 

билеу：手～足蹈 аяқ қолымен билеу .

③【ет.】拿着某种东西而舞蹈：～剑

|～龙灯 .④【ет.】  бұлғау, сермеу ：

手～双刀 қос қылышты бұлғау.⑤ ойнау, 

жанглерлік ету: ～文弄墨 сиямен ойнау.

⑥〈方〉【ет.】 алу, табу. 

【舞伴】 wǔbàn(～儿 )【 зат.】  би 

партнері. 

【 舞 弊 】 wǔbì 【 ет. 】  қиянат 

етушілік ：徇私～пайдақорлықпен . 

【舞步】wǔbù【зат.】 би қадамы ：～

轻盈 әсем би қадамы . 

【舞场】wǔchǎnɡ【зат.】   би алаңы, 

дансинг . 

【舞池】wǔchí【зат.】  би алаңы . 

【舞蹈】wǔdǎo①【зат.】 би.②【ет.】 

билеу. 

【 舞 动 】 wǔdònɡ 【 ет. 】  бұлғау, 

сермеу：～双刀 қос қылышпен сермеу 

|柳枝在春风中～ көктемгі жел тал 

бұтағын тербетеді . 

【舞会】wǔhuì【зат.】 би кеші, бал. 

【舞剧】wǔjù【зат.】 балет. 

【舞美】wǔměi【зат】① драма：～设

计  драманы жоспарлау|～艺术  драма 

өнері .② драманы билейтін адам. 

【舞迷】wǔmí【зат.】 би әуесқойы . 

【舞弄】wǔnònɡ【ет.】① жонглерлік 

ету：～棍棒 таяқты жонглерлік ету .②

〈书〉істеу, жасау：她想做个鸡笼子，
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可是自己不会～ Ол тауық қорасын 

істегісі келді бәрақ қолынан келген 

жоқ . 

【舞女】wǔnǚ【 зат.】  би бойынша 

кәсіптік серіктес . 

【舞曲】wǔqǔ【зат.】 би музыкасы. 

【舞台】wǔtái【зат.】 сахна：～艺术

|～生活 сахналаық қызмет ◇历史～

тарихи сахна|政治～саяси сахна. 

【舞台美术】wǔtáiměishù    сахна өнері. 

【舞厅】wǔtīnɡ【зат】①  би залы.② 

би алаңы, дансинг. 

【舞文弄法】wǔwénnònɡfǎ舞文弄墨. 

【舞文弄墨】wǔwénnònɡmò①  ұсақ  

түйекпен айналысушылық. ②   сөз 

ойыны. 

【 舞 星 】 wǔxīnɡ 【 зат. 】  балет 

жұлдызы . 

【 舞 姿 】 wǔzī 【 зат. 】  би 

қимылдары ：～翩翩  би қимылдары 

әсем . 

wù 

兀 wù〈书〉①  үлкен биіктіктердегі 

пайда болатын күлбіреу：突～ кенет 

күлбіреу . ②  қара күшіген ：～鹫 

гималай күшігені . 

【 兀 傲 】 wù’ào 〈 书 〉【 сын. 】 

жігерлілік ： 负 才 ～ жігерлілігімен 

дарынды . 

【兀鹫】wùjiù【зат.】 күшіген . 

【兀立】wùlì〈书〉【ет.】 тік тұру ：

巍然～ айбарлы тік тұр |危峰～ тау 

шыңы тік тұр . 

【兀自】wùzì〈书〉【үс.】  әлі, әлі 

де ：想起方才的噩梦，心头～突突地

跳  жаңағы сұмдықты есіме алсам, 

жүрегім әлі де қатты соғылып жатыр . 

勿 wù【үс.】 емес,  керек емес：请～

入内 кіруге болмайды. 

【 乌 拉 】 wū·lɑ 【 зат. 】  «ула»  

(Қытайдың солтүстік шығысында 

таралған, қысқы тері аяқ  киімі) . 

【乌拉草】wù·lɑcǎo【зат.】  ұйпабас 

бот.. 

戊 wù 【 зат 】①  «у» (10 циклдық 

белгілерінің бесіншісі).参看 440页〖干

支〗②(Wù) адамның аты. 

【 戊 戌 变 法 】 WùxūBiànfǎ   1898  

жылғы реформа. 

务（務）wù① іс, жұмыс ：任～мақсат 

|公～қызмет бабы .② айналысу：～农 

шаруашылықпен айналысу .③ежелдегі 

салық жинайтын кедендер：商酒～(在

河南 ) арақ шарап сатаын кедені. ④

【үс.】 керек, қажет ：～须|除恶～尽

жауыздықты түбіренен жұлу қажет.⑤

(Wù)【зат.】 адамның аты . 

【务必】wùbì【үс.】 әлбетте, міндетті 

түрде ：大家都希望听你的学术报告，

你～去讲一次 Барлығы сіздің ғылыми 

баяндамаңызды естуге үміттенеді, сіз 

міндетті түрде біоеуін баяндауыңыз 

керек . 

【务工】wùɡōnɡ【 ет.】   өнеркәсіп 

және құрылыс салаларымен айналысу. 

【 务 农 】 wùnónɡ 【 ет. 】  егін 

шаруашылығымен айналысу . 

【务期】wùqī【ет.】 қалайда ：～有成 

қалайда жетістікке жету . 

【务实】wùshí① (-∥ -)【 ет.】  істің 

айқын жағымен айналысу: ～的人 істің 

адамы. 

【 务 须 】 wùxū 【 үс. 】  қажет, 

керек ：～准时到达  уақытында келу 

керек . 

【务虚】wù∥ xū【 ет.】  мәселенің 

саяси -идеялық жағы. 

【 务 正 】 wùzhènɡ 【 ет. 】  іспен 

айналысу. 

阢 wù[阢陧](wùniè)同“杌陧”. 

扤 wù〈书〉 жұлқылау, селкілдету . 

屼 wù〈书〉тақыр, жалаң (тау туралы) . 

坞 (塢、隖 )wù①  шұңқыр：山～  тау 

шұңқыры. ② док (кеме жөндейтін 

порттағы құрылыс)：船～кеме докы.③

〈书〉 кішкнтай бекініс, қамал：村～

ауылдың бекінісі . 

芴 wù【зат.】  флуорен  (гүлдің түрі) 

бот.. 

杌 wù杌子. 

【 杌 凳 】 wùdènɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

орындық . 

【杌陧】wùniè〈书〉【сын.】 абыржу, 

алаң. 

【杌子】wù·zi【зат.】 орындық . 

物 wù①  зат：【 ет.】～жануар|货～

тауар|～质 кепілге салынған тауар .②

мән, түйір：言之有～айту, сөйлеу ісі |

空洞无～ мәнінің өзі жоқ . ④ (Wù)

【зат.】 адамның аты . 

【 物 产 】 wùchǎn 【 зат. 】  өнім, 

бұйым ：中国疆域广大，～丰富 

Қытайдың  территориясы кең, 

өнімдерге бай . 

【物阜民丰】wùfùmínfēnɡ қорлар мол, 

ел  бай. 

【物故】wùɡù〈书〉【ет.】 өлу, қайтыс 

болу. 

【物耗】wùhào【 зат.】  материалдар 

шығыны ： 降 低 ～ материалдар 

шығынының төмендеуі . 

【 物 候 】 wùhòu 【 зат. 】  тірі 

табиғаттағы маусымдық құбылыстар . 

【物化】 wùhuà〈书〉【 ет.】  өлу, 

қайтыс болу . 

【物化劳动】 wùhuàláodònɡ  затқа 

айналған еңбек. 

【物换星移】wùhuànxīnɡyí   уақыт өз 

кезегімен өтеді . 

【物价】 wùjià【 зат.】  баға, тауар 

бағалары ：～稳定  тауар бағаларын 

тұрақтандыру |～波【 ет.】  бағаның 

ауытқуы. 

【物价指数】wùjiàzhǐshù   баға индексі. 

【物件】wùjiàn【 зат.】  зат：小～ 

кішкентай зат|稀罕～сирек кездесетін 

зат. 

【物镜】wùjìnɡ【зат.】  объектив. 

【 物 理 】 wùlǐ 【 зат 】 ①  табиғат 

заңдары：这是人情～  бұл болатын 

нәрсе .② физика. 

【物理变化】wùlǐbiànhuà физикалық 

өзгерістер. 

【 物 理 量 】 wùlǐliànɡ 【 зат. 】  

физикалық өлшем . 

【物理疗法】wùlǐliáofǎ   физиотерапия. 

【物理性质】wùlǐxìnɡzhì  физикалық 

қасиет. 

【物理学】wùlǐxué【зат.】  физика. 

【物理诊断】wùlǐzhěnduàn   физикалық 

диагностика. 

【物力】 wùlì【 зат.】  материалдық 

ресурстар：爱惜人力～，避免滥用和

浪费 шығыннан аулақ жүріп, адам және 

материалдық ресурстарды қадірлейді . 

【物流】wùliú【зат.】 логистика：～

业  логистика мамандығы | ～ 中 心 

логистика орталығы. 

【物品】wùpǐn【 зат.】  зат：贵重～

бағалы заттар |零星～ ұсақ зат . 

【物权】wùquán【зат.】  зат құқығы, 

меншік құқығы . 

【 物 色 】 wùsè 【 ет. 】  таңдау, 

іріктеу ：～演员  акактерлерді іріктеу 

|～衣料 көйлекке матаны таңдау . 

【 物 伤 其 类 】 wùshānɡqílèi ұқсас 

жағдайдан қауіптену . 

【物事】wùshì【зат】①〈书〉оқиға .

②〈方〉зат, нәрсе:啥～/не нәрсе?. 

【物态】wùtài【зат.】 агрегаттық күй . 
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【物探】wùtàn【 ет.】  геофизикалық 

барлау . 

【物体】wùtǐ【 зат.】  дене, зат:  运

【 ет.】～  қозғалмалы дене |透明～ 

мөлдір дене . 

【物外】wùwài〈书〉【зат.】  рухани 

мүдделер әлемі ：超然～ерікті рухани 

мүдделер әлемі . 

【物业】wùyè【зат.】 жылжымайтын 

мүлік   ：～公司 фирма жылжыматын 

мүлігі|～管理  жылжымайтын мүлікті 

басқару . 

【物以类聚】 wùyǐlèijù бәрі өзімен 

тәріздестермен жиналады .：～，人以

群分  заттар түрі бойынша , адамдар 

деңгейі бойынша жиналады . 

【物议】wùyì〈书〉【зат.】 қоғамдық 

айыптаушылық ： 免 遭 ～ қоғамдық 

айыптаушылық аман қалу. 

【物欲】wùyù【 зат.】  материалдық 

игілікке ұмтылу . 

 

【物证】wùzhènɡ【 зат.】   айғақты 

дәлел . 

【物质】wùzhì【зат】① материя, зат.

②ақша, зат, дүние, байлық, қаржы：～

生活 /материалдық тұрмы. |～奖励 / 

заттай сыйлау| 贪 图 ～ 享 受 / 

дүниеқұмарлық. 

【物质的量】wùzhìdeliàng  грамм – 

молекула. 

【 物 质 文 明 】 wùzhìwénmíng  

материалдық мәдениет . 

【物种】wùzhǒng【зат.】  түр биол. . 

【物主】wùzhǔ【зат.】  билеуші, ие, 

қожайын . 

【物资】wùzī【 зат】①  материлдық 

қаражат: 战 略 ～ стратегиялық 

материалдар . ② тауарлар ：～交流 

тауар айырбасы. 

误（誤、悮）wù① қателік, әбес ：～解 

қате түсіну |笔～жаңылыс, қате .②

【ет.】 кешігу：～点 кешігу (автобус, 

ұшақ т.б. ) .③【ет.】 залал келтіру, азап 

шегу ：～ 人不浅 адамдар аз емес 

зарадп шегіп жүр . ④  әдейі емес, 

қатеден：～伤 қатеден жарақаттау . 

【误差】 wùchā 【 зат. 】  кемшілік, 

қателік, ауытқу . 

【误场】wù∥ chǎng【 ет.】  сахнаға 

шығуды өткізу . 

【误传】wùchuán①【 ет.】  ауызша 

баяндамада бұрмалау, қате 

бағдарлама ：开会日期～为下月中旬 

жиналыстың ашылу күнін айдың 

екінші жартысында деп қате айтты .②

【 зат.】  қате жақпырт：不要相信～

қате жақпыртқа сенуге керек емес. 

【误导】wùdǎo【ет.】  жаңылыстыру, 

алдау：由于新闻媒体的～，一些读者

产 生 了 误 会  Бұқаралық ақпарат 

хабарлары жаңылыстырғаннан кейін, 

оқырмандарда қате көзқарас 

қалыптасты . 

【误点】wù∥diǎn【ет.】 кешігу. 

【误工】wù∥gōng【 ет.】  жұмыста 

болмау, жұмысқа бармау . 

【 误 国 】 wùguó 【 ет. 】  өз еліне 

зиянкестік жасау: 奸 臣 ～ өз еліне 

зиянкестік жасаған опасыз. 

【 误 会 】 wùhuì ① 【 ет. 】  қате, 

терісінше：我～了他的意思 Мен оны 

қате түсіндім .②【 зат.】  жаңсақтық, 

түсінбестік：消除～түсінбестікті жою . 

【误解】wùjiě①【 ет.】  қате түсіну, 

алжасу：我没这个意思，你～了 Мен 

оны ойламадым, сен мені қате түсіндің .

②【зат.】 жаңылыс：这是一种～ бұл 

айқын жаңылыс . 

【误期】wù∥qī【ет.】 мерзімді өткізу, 

кешігу ：必须按时完工，不能～

Жұмысты уақытында бітіру керек, 

кешігуге болмайды . 

【 误 区 】 wùqū 【 зат. 】  қателік, 

жаңылыс ：引导青年走出～. 

【误杀】wùshā【ет.】  қастандықпен 

өлтірілмеген . 

【误伤】wùshāng【 ет.】  абайсыздан 

жарақаттау . 

【误事】wù∥ shì【 ет.】  жұмысты 

құрту, істі бұзу：酒喝多了容易～

ішімдікті көп ішу іске оңай бұзады . 

【误诊】wùzhěn【ет.】① қате диагноз 

қою：把肺炎～为感冒  пневмонияны 

тұмау деп, қате диагноз қойдым. ② 

емделуді кейінге қалдыру：离医院很

远，因而～ Емхана алыс, сондықтан 

емделуді кейінге қалдырамыз  . 

恶 （ 惡 ） wù  жеркенушілік, 

антипатия ： 好 ～  ұнату және 

жеркенушілік . 

悟 wù【ет.】 түсіну, ұғыну ：觉～көріп 

түсіну |～出一个道理 түсініп бір дұрыс 

мағына шығады. 

【悟性】wùxìng【зат.】 аңғарғыштық, 

ұғыныс ： ～ 差  аңғарғыштық 

жетіспейді . 

晤 wù〈书〉 кездесу：会～кездесу|～

谈 әңгімелесу  . 

【 晤 面 】 wùmiàn 〈 书 〉【 ет. 】 

кездесу：久未～ көп кездескен жоқпыз.  

【晤谈】wùtán〈书〉【ет.】  кездесіп 

әңгімелесу ： ～ 片 刻  қысқа уақыт 

әңгімелесу . 

焐 wù【ет.】  жылыту：～酒  ішімдік 

жылытады . 

骛 （ 騖 ） wù 〈 书 〉 ①  желдірту, 

замғау ： 驰 ～  замғау . ②  тырысу, 

ұмтылу ： 外 ～  басқа істермен 

алаңдатылу . 

雾（霧）wù①【зат.】 тұман.② қатқақ. 

【雾霭】wù’ǎi〈书〉【зат.】 тұман ：

江面上～蒙蒙  өзеннің үстінде тұман . 

【雾沉沉】wùchénchén(～的)【сын.】 

қатты тұман. 

【 雾 茫 茫 】 wùmángmáng( ～ 的 )

【сын.】 бұлдыр . 

【 雾 蒙 蒙 】 wùméngméng( ～ 的 )

【сын.】 көмескі, бұлдыр . 

【雾气】wùqì【зат.】  тұман ：湖面

上～弥漫 көлдің үстін тұман басты . 

【雾凇】wù·sōng【зат.】  қырау . 

 

 

 

 

 

 

X 

 

xī 

 

夕 xī① кеш, кешкі：～阳  батып 

бара жатқан күн.②түн, түнгі：

前 ～ кеше кешке| 除 ～ Жаңа 

жылдың қарсаңы .③(Xī)【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【夕烟】 xīyān【 зат.】  кешкі 

тұман ： ～ 缭 绕  тұман 

сорғалайды . 

【夕阳】xīyáng①【зат.】 батып 

бара жатқан күн, күнбатыс ：～

西下 күнбатыс батыста . 

【 夕 照 】 xīzhào 【 зат. 】 

күнбатыс：西湖在～中显得格外

妩媚 Сиху көлінде күнбатыс өте 

еліктіретін . 
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西 xī ①【 зат.】  батыс：～面 

батыс жақ | 河 ～ Хуанхэ 

батысындағы жерлер. ② (Xī) 

Батыс; Еуропа мен Америка：～

餐 еуропа тамағ  ы 

|～式 батыс үлгі .③(Xī)【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【西安事变】Xī’ān Shìbiàn .12 

желтоқсандағы оқиға(1936  

жылғы сиань оқиғасы  - Чан 

Кайшидің тұтқынға алынуы) 

【西半球】 xībànqiú 【 зат. 】 

батыс жарты шар. 

【 西 北 】 xīběi 【 зат. 】 ① 

солтүстік - батыс.②  Қытайдың 

батыс аудандары. 

【西边】xī·biɑn(～儿 )【 зат.】 

батыс. 

【西餐】 xīcān【 зат.】  батыс  

тағамы. 

【 西 点 】  xīdiǎn 【 зат. 】 

еуропалық тәтті тоқаш және 

тәттілер . 

【西法】xīfǎ【зат.】 еуропалық 

тәсіл . 

【西番莲】xīfānlián【 зат.】① 

нарғызгүл.②〈方〉 пассифлора. 

【西方】xīfānɡ【зат.】①батыс.

② Еуропа және Америка 

елдері：～国家 Батыс Еуропа 

және АҚШ елдері.③ жұмақ. 

【西非】Xī Fēi【 зат.】  Батыс 

Африка. 

【西风】xīfēng【зат.】①  күзгі 

жел.②батыс елдердің дәстүрі.③

Метафор Ротацияланған күштер 

күн сайын төмендеу.  

【西凤酒】 xīfèngjiǔ 【 зат. 】 

«Сифэн»  арағы . 

【西服】xīfú【зат.】 еуропалық 

үлгідегі киім. 

【西宫】xīgōng【 зат.】  батыс 

сарай (императордың үшінші 

әйеленің сарайы) 

【西瓜】xī·guā【зат.】① қарбыз.

② қарбыз жемісі . 

【西汉】Xī Hàn【зат.】  Батыс 

Хан династиясы. 

【西红柿】 xīhóngshì【 зат.】 

қызанақ. 

【西葫芦】 xīhú·lu【 зат.】① 

кәді, кәдімгі асқабақ. ②  кәді, 

асқабақ . 

【 西 化 】 xīhuà 【 ет. 】 

европаландыру. 

【西画】xīhuà【 зат.】  еуропа 

суреті . 

【西晋】Xī Jìn【 зат.】  Батыс 

Цзинь династиясы. 

【西经】 xījīng【 зат.】  батыс 

бойлық.  

【西蓝花】 xīlánhuā 【 зат. 】 

брокколи бот.. 

【西历】 xīlì【 зат.】  еуропа 

күнтізбесі. 

【 西 门 】 Xīmén 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【西面】xī·miàn(～儿)【зат.】 

батыс, батыс жақ . 

【 西 南 】 xīnán 【 зат. 】 ① 

оңтүстік - батыс. ② (Xīnán) 

Қытайдың оңтүстік – батыс 

бөлігі. 

【西南非】Xīnán Fēi【 зат.】 

Африканың  оңтүстік – батыс 

бөлігі . 

【西南亚】Xīnán Yà【 зат.】 

Оңтүстік Батыс Азия. 

【西欧】Xī Ōu【 зат.】  Батыс 

Еуропа. 

【西皮】 xīpí【 зат.】  «сипи» 

театры. 

【西晒】 xīshài【 ет.】  (жазда 

бөлмеде) терезе батысқа 

шыққандықтан, ыстық . 

【 西 施 】 Xīshī 【 зат. 】 

ару(Чуньцю кезеңінде, Юз 

княздігінен Си Ши атты сұлу 

атымен). 

【 西 式 】 xīshì 【 сын. 】  

еуропалық ：～糕点 еуропалық 

тәтті тоқаш . 

【西天】xītiān【зат.】① ежелгі 

кезде будистер Үндістанды 

атаған атауы .② жұмақ . 

【西王母】Xīwángmǔ【 зат.】 

Сиванма әйел құдайы. 

【西魏】Xī Wèi【зат.】  батыс 

Вэй династиясы. 

【西文】 xīwén【 зат.】  батыс 

әдебиеті . 

【西席】xīxí【зат.】 үй мұғалімі. 

【西夏】Xī Xià【зат.】 Си Ся 

немесе Танғұт патшалығы . 

【西学】 xīxué【 зат.】  батыс 

ғылымдары . 

【西亚】Xī Yà【 зат.】  Батыс 

Азия. 

【西洋】Xīyáng【зат.】① Батыс, 

Еуропа мен Америка：～风俗

батыстыің дәстүрі | ～ 文 学

батыстың әдебиеті . 

【西洋画】 xīyánghuà【 зат.】 

еуропалық сурет өнері . 

【西洋景】xīyángjǐng【зат.】① 

стереорама. ② сыр, жасанды 

жалтыр：拆穿～сырды ашу. 

【西洋镜】 xīyángjìng【 зат.】

Батыс айнасы. 

【西洋参】 xīyángshēn【 зат.】 

бесжапырақты адамтамыр . 

【西药】xīyào【 зат.】  еуропа 

медицинасының дәрі-дәрмегі . 

【西医】xīyī【зат.】①  еуропа 

медицинасы. ②  еуропа 

мектебінің  дәрігері. 

【 西 语 】 xīyǔ 【 зат. 】 батыс 

тілдері ： ～ 系  батыс тілдер 

факультеті. 

【西域】 Xīyù 【 зат. 】 батыс  

жерлері. 

【西元】xīyuán【 зат.】  батыс 

жыл басы. 
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【 西 乐 】 xīyuè 【 зат. 】 

еуропалық музыкасы . 

【西周】Xī Zhōu【зат.】 Батыс 

Чжоу динатиясы. 

【 西 装 】 xīzhuānɡ 【 зат. 】 

еуропалық үлгідегі киім. 

【 西 子 】 Xīzǐ 【 зат. 】 

ару(Чуньцю кезеңінде, Юз 

княздігінен Си Ши атты сұлу 

атымен). 

吸 xī①【ет.】  дем жұту, сору, 

сіңіру：呼～ дем алу.②【ет.】 

сіңіру, сору ：～墨纸  сорғыш 

қағаз |～尘器  шаңсорғыш .③

【 ет.】  қатыстыру ：～铁石 

магнит.④(Xī)【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【吸尘器】  xīchénqì【 зат.】 

шаңсорғыш. 

【吸储】 xīchǔ 【 ет. 】  ақша 

салуды тарту. 

【 吸 毒 】 xīdú 【 ет. 】 

нашақорлық . 

【吸附】xīfù【ет.】 адсорбация 

жасау. 

【吸力】 xīlì【 зат.】  тартым 

күші . 

【吸溜】 xīliu 〈方〉【 ет. 】

Сорып алу 

【 吸 墨 纸 】 xīmòzhǐ 【 зат. 】 

сорғыш қағаз . 

【吸纳】xīnà【ет.】① сору：～

新鲜空气  таза ауаны жұту .② 

алу：～存款 салым алу|～下岗

职 工 就 业  қықартылған 

жұмысшыларды жұмысқа алу .

③  қабылдау ： ～ 先 进 技 术 

алдыңғы қатардағы 

технологияны қаылдау . 

【吸盘】xīpán【зат.】 Сукер . 

【吸取】xīqǔ【ет.】 шығару, алу, 

жию：～经验教训  тәжірибеден 

сабақ алу . 

【吸食】xīshí【ет.】 сору, иіскеу,  

шегу: ～毒品 есірткіні қолдану . 

【吸收】xīshōu【ет.】① сіңіру, 

сору.② сіңіру, сіңу.③ абсорбция, 

абсорбиралау.④ қабылдау：～入

党 партияға кіру. 

【吸吮】xīshǔn【ет.】 ему, сору. 

【 吸 铁 石 】 xītiěshí 【 зат. 】 

магнит. 

【吸血鬼】 xīxuèпuǐ 【 зат. 】 

вампир, қансорғыш . 

【吸引】xīyǐn【ет.】 қатыстыру, 

қызықтыру ：～力 күшті тарту |

这出戏～了不少观众  бұл жаңа 

көрініс аз көрермендерді 

қызықтырды . 

汐 xī кешкі су көтерілуі. 

希 1xī ① 【 ет. 】  сену, 

үміттену ： ～ 准 时 出 席 

уақытында келуді үміттену .②

(Xī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

希 2xī  сирек. 

【希罕】xī·hɑn  аз. 

【希冀】xījì〈书〉【ет.】  сену,  

үміттену. 

【希腊字母】 Xīlà zìmǔ грек 

алфавиті 

【希奇】xīqí 【сын.】  ғажап. 

【希求】xīqiú①【ет.】   сену, 

үміттену ： ～ 大 家 的 帮 助 

барлығының көмегіне сену .②

【зат.】үміт және талап：他现在

除了念书，没有别的～  Онда 

қазір оқудан басқа сену мен 

талап ету жоқ . 

【希少】xīshǎo→稀少. 

【希世】xīshì→稀世. 

【希图】xītú【ет.】  дайындау, 

ойлану：～暴利 адам айтқысыз 

кірісті ойлап дайындады |～蒙混

过关 жазасыз өтуді ойлады . 

【 希 望 】 xīwànɡ ① 【 ет. 】 

үміттену, тілеу ：他从小就～做

一【зат.】医生 ол бала кезінен 

дәрігер болуды тіледі .②【зат.】 

арман, үміт, тілек ：这个～不难

实现  бұл арманды іске асыру 

қиын емес . ③【 зат. 】  үміт, 

мүмкіндік：青少年是我们的未

来，是我们的～  жас кездер – 

біздің болшағымыз, біздің 

мүмкіндігіміз. 

【希望工程】Xīwàng Gōngchéng 

басқаларға ақша жинау(кедей 

аудандарға көмек көрсету) . 

昔 xī①  өткен ：～日  өткен 

күндері |～年 өткен жылдар.②

(Xī)【зат.】 адамның аты  . 

【昔年】 xīnián〈书〉【 зат.】  

өткен жылдар . 

【昔日】xīrì【 зат.】  байырғы, 

байырғы уақыт ：～的荒山，今

天已经栽满了果树   байырғы 

уақыттағы шөлді таулар, бүгін 

жемісті ағаштарға толы . 

析 xī① тарап кету：～居 жеке 

тұру |条分缕～толық талдап ету .

② ыдырау：剖～ талдау|解～几

何  анатитикалық геометрия.③

(Xī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【析产】xīchǎn【ет.】  мүлікті 

бөлу . 

【析出】xīchū【ет.】① талдау.

② шығу. 

【析居】xījū〈书〉【ет.】 жеке 

тұру ：兄弟～ іні жеке тұрады. 

【 析 疑 】 xīyí 〈 书 〉【 ет. 】 

күдікті шешу . 

矽 xī【зат.】 кремний. 

【矽肺】xīfèi【зат.】   силикоз   

мед.. 

【 矽 钢 】 xīɡānɡ 【 зат. 】 

кремнийлі болат. 

肸 xī【зат.】адамның аты. 

咥 xī〈书〉 күлкінің түрлері . 

郗 Xī 【 зат. 】 фамилияға 
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қолданылады. 

恓 xī алаңдау . 

【恓惶】 xīhuánɡ【 сын.】  ①

〈书〉 алаңдау .②〈方〉кедей. 

【恓恓】 xīxī〈书〉【 сын.】  

мазасыздану, алаңдау . 

唏 xī 〈 书 〉  күрсіну, аһлау, 

мұңаю . 

【唏嘘】 xīxū同“欷歔”. 

牺(犧)xī〈书〉үй жануарларын 

құрбандыққа шалу ： ～ 牛  

сиырды құрбандыққа шалу . 

【 牺 牲 】 xīshēnɡ ① 【 зат. 】 

құрбан .②【 ет.】  құрбандық 

ету：流血～ |为国～Отан үшін 

жанын құрбан ету. 

【牺牲节】Xīshēnɡ Jié【зат.】 

Құрбан байрам . 

【牺牲品】 xīshēnɡpǐn【 зат.】  

құрбан. 

息 xī①дем алу：喘～ дамыл ету|

鼻～тыныс|一～尚存，此志不懈 

соңғы демге дейін таймау .② 

жаңалық ： 信 ～ ақпарат . ③ 

тоқтату ：～兵 әскерді тоқтату |

自强不～  үнемі өзінің білімін 

арттыру. ④  демалыс ： 歇 ～

демалу|作～时间表 күн тәртібі .

⑤  көбею ： 蕃 ～ көбею . ⑥ 

пайыздар：年～ жылдық пайыз |

月～ айлық пайыз |还本付～ 

қарызды пайызбен қайтару   .⑦

〈书〉指子女：子～ .⑧ (Xī)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【息肩】 xījiān〈书〉【 ет.】 

міндеттен босау. 

【息怒】 xīnù【 ет.】  ашуды 

басу ： 请 ～ ашуды 

қайырымдылыққа ауыстыруды 

өтінемін . 

【息肉】(瘜肉)xīròu【зат.】 шел 

ауруы. 

【息事宁人】xī shì nínɡ rén① 

істі басып тастау. ②  кейінгі 

ыңғайсыздықтан құтылу үшін 

көну. 

【息讼】 xīsònɡ【 ет.】  дауды 

тоқтату ：只要他能答应提出的

条件，我可以～тек қана оның 

шарттарға келісімі қажет, мен 

дауды тоқтата аламын . 

【 息 诉 】 xīsù 【 ет. 】 

наразылықты тоқтату, дауды 

тоқтату . 

【息息相关】 xī xī xiānɡ ɡuān 

арасында тығыз баланыс болу. 

【 息 息 相 通 】 xīxīxiānɡtōnɡ 

арасында тығыз баланыс болу. 

【 息 影 】 xīyǐnɡ 【 ет. 】 ① 

отставкаға кетіп, іссіз тұру ：杜

门～үйде жабылып, іссіз тұру .

②  актерлердің сахналық 

мансабы аяқталғаннан кейін 

өмірі. 

【息止】xīzhǐ【ет.】 тоқтау. 

奚 xī ① 〈 书 〉 代  сұраулық 

шылаудың орнына қолданылады .

② (Xī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【奚落】xīluò【ет.】  мазақтау, 

келемеждеу ：他被～了一顿 ол 

бір рет мазаққа айналды. 

【奚幸】xīxìnɡ同“傒倖”. 

浠 Xī① Сишуй (Хубейдағы өзен 

мен пров.).②【зат.】фамилияға 

қолданылады. 

悕 xī〈书〉 қайғыру . 

菥 xī［菥蓂］(xīmì)【зат.】 дала 

яруткасы. 

硒 xī 【 зат. 】   селен (хим. 

элемент). 

晞 xī〈书〉① құрғақ .② рауан, 

таң. 

欷 xī［欷歔］(xīxū)〈书〉【ет.】 

өксу ：～不已 өксігені шексіз . 

悉 -1xī барлығы, түгел ：～心

ынтамен|～力 барлық күшімен 

|～听尊便 қалағаныңыз не болса 

сол. 

悉-2xī білу ：熟～нақты білу |来

函 敬 ～ Сізден алған хатпен 

құрметпен таныстым . 

【悉数】xīshǔ〈书〉【ет.】атап 

өту, санап өту:不可～атап өтпеу . 

【悉数】 xīshù〈书〉【 үс.】  

толық, толығымен: ～ 奉 还 

толығымен қайтару | ～ 上 缴

толығымен салықты төлеу . 

【悉心】xīxīn【үс.】  ынтамен, 

ақыл қабілетін толығымен 

салу ： ～ 研 究  ынтамен 

зерттеу|～照料 ынтамен күту . 

烯 xī【зат.】 алкен хим.. 

【烯烃】xītīnɡ【зат.】  олефин, 

алкен хим.. 

淅 xī①〈书〉 күрішті жуу .②

(Xī) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【淅沥】 xīlì 【 ел.】   суыл, 

судырлау: 秋 风 ～  күзгі жнл 

суылдайды |小雨淅淅沥沥下个不

停  тоқтаусыз судырлап 

кішкентай жаңбыр жауды. 

【淅淅】xīxī【ел.】   суылдың 

дауысқа еліктеуі . 

惜 xī① қадірлеу, қамын ойлау：

珍～  қадірлеу|～寸阴 уақытты 

бағалау | ～ 墨 如 金  әр сөзді 

ойланып жазу .②  аяу, есіркеу, 

өкіну：痛～  қатты өкіну   .③ 

әттең：～别 айырылысқанына 

қынжыларлық|～力 аянбай. 

【惜败】xībài【ет.】 кішкентай 

айырмамен жеңілу: 整场比赛我

方占有优势，但最后却以一分之

差 ～ жарыста біздің топта 

артықшылық болды, сонда да 

олар кішкентай айырмамен 

жеңілді   . 

【惜别】xībiе【ет.】 айырылысу 
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ауыр: 老师们怀着～的心情

мұғалімдер алда тұрған 

айырылыспен мұңданды . 

【惜贷】 xīdài【 ет.】  несиені 

байқап беру. 

【惜福】 xīfú 【 ет. 】  бақты 

бағалау  . 

【惜购】xīɡòu【ет.】  тауарды 

сатып алғанда абай болу ：持

币～. 

【 惜 老 怜 贫 】 xī lǎo lián 

pínкәрілер мен кедейлерге жаны 

ашу. 

【惜力】xīlì【ет.】 күшті аяу ：

干活不～  жаны қалмай еңбек 

ету . 

【惜墨如金】xī mò rú jīn сияны 

алтындай бағалау, әр сөзді 

ойланып жазу. 

【 惜 售 】 xīshòu 【 ет. 】 

жақтырмай сату . 

【惜阴】xīyīn【ет.】  уақытты 

бағалау . 

晰 (皙 )xī анық, айқын ：明～

айқын |清～анық . 

睎 xī〈书〉①  алысқа үмітпен 

қарау .②  қайран қалу . 

稀 xī① сирек：～少 сирек|～罕 

ғажайып  .②【сын.】  аралығы 

үлкен ： 地 广 人 ～ халықтың 

тығыздығы төмен | 月 明 星 ～

үлкен дана болғанда, ұсақ 

адамдар көзге түспейді . ③

【сын.】  сұйық ：～泥 сұйық 

балшық |粥太～了 ботқа өте 

сұйық . ④ 用 在 “ 烂、 松 ” 等

【сын.】  容词前面，表示程度

深：～烂 елжірете пісірілген|～

松 енжар|～糟 өте жаман . 

【稀巴烂】 xī·bɑlàn【 сын. 】  

быт –шыт болып, күл -талқаны 

шығып. 

【 稀 薄 】 xībó 【 сын. 】  

сиретілген, сұйытылған: ～空气 

сұйытылған ауа . 

【稀饭】 xīfàn【 зат.】  ботқа, 

күріш ботқа  

【稀罕】(希罕)xī·hɑn①【сын.】  

сирек кездесетін：骆驼在南方

是～东西 Оңтүстікте түйелердің 

болуы сирек кездесетін зат .②

【ет.】 жоғары бағалау ：谁～你

那玩意儿，我们有的是  Сені 

жоғары бағалайтын адам 

таңғажайып, себебі біз көппіз .③

(～儿)【зат.】 сирек кездесетін 

зат：看～儿  сирек кездесетін  

затты көру. 

【稀见】xījiàn【сын.】   сирек 

кездесу ： ～ 的 珍 品  сирек 

кездесетін қазына . 

【 稀 客 】 xīkè 【 зат. 】 

таптырмайтын қонақ . 

【稀拉】xī·lɑ【сын.】 ①сирек, 

сұйық ：～的枯草 сирек шөп.②

〈方〉 немқұрайды ：作风～

немқұрайды жұмыс стилі . 

【稀烂】 xīlàn 【 сын.】  .① 

елжіреп пісу ： 肉 煮 得 ～ ет 

елжіреп пісті. ② быт –шыт 

болып：豆腐掉到地上，摔了

个 ～ бұршақ ірімшігі жерге 

құлап, кішкентай бөліктерге 

сынды . 

【稀朗】xīlǎnɡ【сын.】   әлсіз 

жарық. 

【稀里糊涂】xī·lihútú【сын.】

① былыққан, айқын емес: 这道

题他讲了两遍，我还是～的 бұл 

мәселені ол маған түсіндірді, 

бірақ әлі де айқын емес . ②  

ұқыпсыз: 这件事没经过认真讨

论 ， 就 ～ 地 通 过 了  бұл іс 

маңызды талқыдан өтпей, тек 

атүсті талқыдан өтті . 

【稀里哗啦】xī·lihuālā①【ел.】  

жаңбыр жауғандағы дыбыс. ②

【сын.】  толығымен қирату：

家具被这伙人打了个～бригада 

толығымен жиһаздарды қиратты . 

【稀里马虎】xī·limǎhū【сын.】 

ұқыпсыз ： 念 书 可 不 能 ～ 的 

ұқыпсыз оқуға болмайды . 

【 稀 料 】 xīliào 【 зат. 】 

техникалық бензин . 

【稀溜溜】xīliūliū(～的)(～儿的)

【сын.】  сұйық зат . 

【稀奇】 (希奇 )xīqí【 сын.】  

таңқаларлық ： ～ 古 怪 

таңқаларлық және оғаш . 

【稀缺】xīquē【сын.】  дефицит, 

тапшылық ： ～ 物 资 

материалдық ресурстардың 

тапшылығы . 

【稀少】 (希少)xīshǎo【сын.】  

сирек, аз：街上行人～  көшеде 

өткен-кеткендер аз . 

【稀世】 (希世 )xīshì【 сын.】  

әлемде сирек кезедесетін: 珍宝 

әлемде сирек кездесетін қазына. 

【稀释】xīshì【ет.】  бір затты 

екіншісімен араластыру. 

【 稀 疏 】 xīshū 【 сын. 】  

сирек: ～的头发 сирек шаш. 

【稀松】 xīsōnɡ【 сын. 】  ① 

қиюы кеткен, инертті ：作风～ 

ұқыпсыз жұмыс стилі .②талапқа 

сай келмеу, сәйкес келмеу ：他

们干起活儿来，哪个也不～ .③ 

маңызды емес ：别把这些～的

事放在心上 айырылысқанда бұл 

маңызы жоқ істер жүректе 

қалады . 

【稀土元素】 xītǔ-yuánsùсирек 

жерлік элементтер. 

【稀稀拉拉】 xī·xilālā( ～的 )

【сын.】  сирек：天上只有～的

几个晨星  аспанда тек сирек 

таңғы жұлдыздар көрінді . 

【稀稀落落】xīxiluòluò【сын.】  

сирек. 

【稀有】 (希有 )xīyǒu【 сын.】  
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сирек кездесетін：～金属 сирек 

кездесетін металлдар. 

【稀有金属】xīyǒu jīnshǔ  сирек 

кездесетін металлдар. 

【稀有气体】xīyǒu qìtǐ   инертті 

газдар. 

【稀有元素】xīyǒu yuánsù сирек 

элемент, микроэлемент хим.. 

傒 xī［傒倖］(xīxìnɡ)【сын.】  

ренжу, азаптану. 

舾 xī［舾装］(xīzhuānɡ)【зат.】

①  кемедегі жабдықтар . ② 

кемедегі жабдықтау жұмыстары . 

翕 xī〈书〉① үйлесімді, көнгіш .

② байсалды：～张 ашып жабу. 

【翕【ет.】】 (噏【ет.】)xīdònɡ

〈书〉【 ет.】  жыбырлату：嘴

唇～ерінді жыбырлату . 

【翕然】xīrán〈书〉【сын.】 ① 

бірлесіп：～从之 бірігіп еру.② 

тұрақты ： 郡 境 ～ аймақ 

шекарасы тұрақты . 

【翕张】 xīzhānɡ〈书〉【 ет.】 

ашып жабу：目自～көзді ашып 

жұму . 

腊 xī〈书〉етті қақтау, сүрлеу . 

粞 xī①〈书〉 ұсақталған күріш.

②〈方〉【 зат.】  ұнтақталған 

жем. 

犀 xī【зат.】 мүйізтұмсық . 

【 犀 角 】 xījiǎo 【 зат. 】 

мүйізтұмсықтың мүйізі.  

【犀利】 xīlì【 сын.】   қатты, 

өткір: 刀 锋 ～ пышақтың жүзі 

өткір |文笔～қаламы жүйрік . 

【 犀 牛 】 xīniú 【 зат. 】  

мүйізтұмсық . 

皙 xī〈书〉ақ, ақ терілі: 白～ақ, 

ақ терілі. 

锡-1(錫)xī【зат.】①  қалайы.②

(Xī) адамның аты . 

锡-2(錫)xī〈书〉сыйлау, тарту：

天～良缘 аспан бақытты некені 

тартады . 

【 锡 伯 族 】 Xībózú 【 зат. 】 

«сибо» (Қытайдағы азшыл 

ұлттардың бірі) . 

【锡箔】xībó【 зат.】   қалайы 

қағазы . 

【锡匠】xī·jiɑnɡ【зат.】қалайы 

ұстасы . 

【锡剧】 xījù【 зат.】  усийлік 

музыкалық драма театры . 

【锡镴】xī·lɑ〈方〉【 зат.】① 

дәнекер .② қалайы. 

【锡杖】xīzhànɡ【зат.】 қалайы 

сақиналары бар  монах асатаяғы. 

【锡纸】 xīzhǐ【 зат.】  қалайы 

қабыршық қағазы. 

徯 xī〈书〉① күту .②同“蹊”. 

溪 xī( 旧 读 qī) 【 зат. 】 ① 

жылға ：清～таза жылға.②(Xī) 

адамның аты . 

【 溪 涧 】 xījiàn 【 зат. 】  тау 

жылғасы . 

【溪流】 xīliú【 зат.】  таудан 

аққан тасқын. 

熙 xī①〈书〉жарық .②〈书〉

тату және көңілді ：众人～～

еркін топ. ③ 〈 书 〉 гүлдену, 

өркендеу ： ～ 朝  гүлденген 

династия. ④ (Xī) 【 зат. 】

адамның аты. 

【熙和】xīhé〈书〉【сын.】 ①

тату және көңілді.② жандану. 

【 熙 来 攘 往 】 xīláirǎnɡwǎnɡ

【 сын. 】  жандану, ерсілі-

қарсылы қозғалу. 

【 熙 攘 】 xīrǎnɡ 【 сын. 】 

жандану, ерсілі-қарсылы 

қозғалу ： 人 群 ～ жанданған 

көпшілік . 

【 熙 熙 攘 攘 】 xīxīrǎnɡrǎnɡ

【 сын. 】   жандану, ерсілі-

қарсылы қозғалу . 

豨 xī   шошқа, қабан . 

【 稀 莶 】 xīxiān 【 зат. 】 

сигезбекия бот.. 

蜥 xī   кесіртке：巨～келес. 

【蜥蜴】xīyì【зат.】 кесіртке . 

僖 xī〈书〉 жайраңдау, қуану . 

熄 xī【ет.】 өшіру：～灯 шамды 

өшіру |火势已～өрт те өшірілді  . 

【熄灯】xīdēnɡ【ет.】  шамды 

өшіру ：～就寝  шамды өшіріп 

ұйықтау . 

【熄火】xīhuǒ【ет.】①  мотор 

өшіру.② отты өшіру . 

【熄灭】 xīmiè 【 ет. 】  сөну, 

өшу ：火炬～了 факел өшіп 

қалды. 

( 譆 )xī 〈书〉  қайғылы 

дыбыс. 

嘻 xī ① 〈 书 〉 叹  таңдану 

дыбысы .②【ел.】  мырс-мырс 

күлу дыбысы ：～～地笑 мырс-

мырс күлкі . 

【嘻嘻哈哈】xīxī hāhā【сын.】 

状态词.① дауыстап күлу, ха-ха!.

②  салтанатты емес, 

ұшқалақтық：对待这样重要的事

情 ， ～ 的 可 不 行 !қабылдау 

маңызды оқиға, ұшқалақтықты 

қолдамайды. 

嶲 xī越嶲(Yuèxī)Юэсуй (Сычуан 

пров. Территориясындағы 

аймақ). 

膝 xī 【 зат. 】 ①  тізе. ②

(Xī)адамның аты . 

【膝盖】xīɡài【зат.】 тізе . 

【膝下】 xīxià【 зат.】 тізенің 

асты. 

嬉 xī〈书〉 думандау, ойнау：～

闹 думандау|～戏 ойнау. 

【 嬉 闹 】 xīnào 【 ет. 】 

думандау：大家～了一阵子 бәрі 

барынша думандады . 

【 嬉 皮 士 】 xīpíshì 【 зат. 】 

сәнқой, хиппи.  

【嬉戏】xīxì〈书〉【ет.】 ойнау. 

【嬉笑】xīxiào【ет.】 әзіл айту, 
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көңілді күлкі ：远处传来了孩子

们的～声  алыстан балалардың 

көңілді күлкілері естіледі . 

熹 xī 〈 书 〉 ① рауан, жарық 

беру ： ～ 微  күңгірт . ② 

жарқырау ： 星 ～ жұлдыз 

жарқырайды . 

【熹微】 xīwēi〈书〉【 сын.】  

күңгірт:  晨光～жарық күңгірт . 

憙 xī〈书〉таңғалу дыбысы . 

歙 xī〈书〉дем жұту, дем тарту . 

窸 xī ［窸窣］ (xīsū) 【 ел. 】  

сыбдыр дыбысы. 

蹊 xī〈书〉соқпақ :～径 жалғыз 

аяқ жол . 

【蹊径】 xījìnɡ〈书〉【 зат.】

жалғыз аяқ жол ：独辟～  өз 

күшімен жаңа жолды ашу . 

蟋 xī［蟋蟀］ (xīshuài)【зат.】 

қара шегіртке. 

【谿壑】 xīhè 〈书〉【 зат. 】 

таулы аңғары.  

【谿刻】 xīkè〈书〉【 сын.】   

қайырымсыз, безбүйрек. 

醯 xī〈书〉 сірке су. 

曦 xī〈书〉күн жарығы：晨～

таңғы  күн жарығы. 

鼷 xī［鼷鼠］(xīshǔ)【зат.】  үй 

тышқаны . 

蠵 xī［蠵龟］ (xīɡuī)【 зат.】 

теңіз тасбақасы. 

觿 xī  түйінді шешуге арналған 

біз. 

 

 

xí 

 

习 ( 習 )xí ① оқу, үйрену, 

жаттығу：自～өз бетімен оқу.②

білу, таныс болу ： ～ 见

күнделікті көретін.③   әдет ：

积～ескі дағды .④(Xí)【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【习得】 xídé【 ет.】  алу, ие 

болу：语言～тілді үйрену. 

【习非成是】 xí fēi chénɡ shì 

жаман әдеттің дағдыға айналуы. 

【习惯】xíɡuàn①【ет.】  әдет, 

дағды ： ～ 成 自 然 әдет 

табиғатына айналды.②【 зат.】 

әдеттену ：不良～тыныштықты 

бұзу әдеті. 

【习惯法】 xíɡuànfǎ 【 зат. 】

әдеттегі құқ. 

【习好】 xíhào 【 зат. 】  Ұзақ 

мерзімде қалыпдасқан хобби. 

【习见】 xíjiàn【ет.】 әрдайым 

кездесу, күнделікті：～不鲜. 

【习气】 xíqì【 зат.】  қылық, 

әдет, ： 官 僚 ～ бюрократ 

қылығы . 

【习染】xírǎn〈书〉①【ет.】

әдетінен үлгі алу. ② 【 зат. 】 

жаман қылық ：革除～жаман 

қылық жою. 

【 习 尚 】 xíshànɡ

【 зат. 】  ғұрыптар ： 社 会 ～ 

қоғамдық ғұрыптар  . 

【习俗】xísú【зат.】 ғұрып：民

族～халықтық ғұрып . 

【习题】 xítí【 зат.】  жаттығу, 

есеп ： 数 学 ～ математикалық 

есеп. 

【习习】xíxí【сын.】  соғу ：微

风～самал жел соқты . 

【 习 性 】  xíxìnɡ 【 зат. 】 

ерекшелік,  қасиет . 

【 习 焉 不 察 】 xíyānbùchá  

дағдыланып мұнда ешқандай 

өзгешелікті көрмеу. 

【 习 以 为 常 】 xíyǐwéichánɡ 

дағдыға айналу. 

【习艺】 xíyì 【 ет. 】  өнерді 

үйрену：从师～ұстаздан өнерді 

үйрену . 

【习用】 xíyònɡ 【 ет. 】  жиі 

қолданылатын ： ～ 语 жиі 

қолданылатын сөздер. 

【 习 与 性 成 】 xíyǔxìnɡchénɡ 

дағды – екінші болмыс. 

【习字】xízì【ет.】көркем жазу, 

хатты үйрену . 

【习作】xízuò①【ет.】 жазуды 

үйрену.②【зат.】 жазба жұмыс: 

每周交一篇～ апта сайын бір 

жазба жұмысты жіберу . 

席 ( ① 蓆 )xí ① 【 зат. 】 жүк 

орауыш;：草～ қамыс сабаны.② 

орын：出～ өзінің орнын алу.③

【зат.】 орын, штаттық бірлік .

④【зат.】 банкет, зияпат：摆了

两 桌 ～ екі банкет үстелдері 

қойылды .⑤量 ：一～酒 банкет.

⑥ (Xí) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 席 不 暇 暖 】 xíbùxiánuǎn 

жұмыстың көптігінен не істеуді 

білмеу. 

【席次】xícì【 зат.】  орындар 

тәртібі ：代表们按照指定～入座  

өкілдер өз орындар тәртібімен 

орналасты . 

【席地】xídì【үс.】  жерде：～

而坐 жерде отыру. 

【席卷】xíjuǎn【ет.】 қамту ：

飓风～了这座沿海小镇  тайфун 

бұл жағалауға жақын қалашықты 

қамтыды . 

【 席 面 】 xímiàn 【 зат. 】 

банкеттегі ас-шай. 

【席篾】xímiè【зат.】 сабан. 

【席位】xíwèi【зат.】 орын. 

【席子】xí·zi【зат.】оқу, үйрену. 

觋(覡)xí〈书〉 сиқыршы . 

袭 1( 襲 )xí ① кенеттен қамту, 

кенет шабуыл жасау：偷～кенет 

шабуыл. ② (Xí) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

袭 2( 襲 )xí ①  үлгі бойынша 

жасау：抄～ плагиат жасау.②

〈书〉量 көйлектің комплекті：

一～棉衣 мақта көйлектің бір 
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комплекті . 

【袭击】 xíjī【 ет.】①шабуыл 

жасау：～敌军右翼 жаудың оң 

қанатын шабуылдау  .② кенет 

соққы, шабуыл ： 遭 台 风 ～

тайфунның соққысына ұшырау. 

【袭取】 1xíqǔ【 ет.】  жаулап 

алу：～敌人的营地  жаулардың 

лагерін жаулап алу . 

【袭取】2xíqǔ【 ет.】  еліктеу, 

өнеге үйрену：后人～这个故

事，写成了戏   болашақ ұрпақ 

қағаздағы өткеннің фактілерінен 

өнегеге үйренеді. 

【 袭 用 】 xíyònɡ 【 ет. 】  

қолдану ：～古方 ескі рецептті 

қолдану . 

【 袭 占 】 xízhàn 【 ет. 】 

шабуылдау және басып алу. 

媳 xí【зат.】  келін  . 

【媳妇】xífù【зат.】келін. 

【媳妇儿】xí·fur〈方〉【зат.】①

келін.② үйленген жас әйел . 

嶍 ( )xí 嶍峨 (Xí’é) Юннань 

пров. тау. 

隰 xí①〈书〉төмен жер, батпақ.

②〈书〉көтерілген тың .③(Xí)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

檄 xí ①  бұйрық, шақыру. ②

〈书〉 соғыс жариялау ：～告天

下. 

【檄书】xíshū【зат.】檄文. 

【檄文】xíwén【зат.】 бұйрық, 

жариялау, үндеу . 

 

xǐ 

 

洗 xǐ①【ет.】 жуу：～脸 жуыну.

②  шоқындыру ： 领 ～

шоқындыру. ③ тазарту, 

ақталу：～冤 ақталу .④  жою, 

құрту ： 清 ～ жою. ⑤  құрту 

немесе тонау ： ～城 қаланы 

тонау . ⑥ 【 ет. 】  көрсету, 

шығару ： ～ 胶 卷 үлдірді 

шығару. ⑦ 【 ет. 】  алып 

тастасдап ⑧ 【 ет. 】 

араластыру ： ～ 牌 картаны 

араластыру. ⑨ бояу жаққыш 

шайқағышы . 

另见 1478页 Xiǎn. 

【洗车】xǐchē【ет.】 машинаны 

жуу. 

【 洗 尘 】 xǐchén 【 ет. 】 

келушінің құрметіне ас беру ：

接风～ келушінің құрметіне ас 

беру. 

【洗涤】xǐdí【ет.】 жуу：～剂

жуғыш. 

【洗涤剂】xǐdíjì【зат.】 жуғыш . 

【洗耳恭听】 xǐ ěr ɡōnɡ tīnɡ 

ықыласпен тыңдау. 

【洗劫】xǐjié【ет.】 талап алу, 

тонау：～一空 түгелдей талап 

алу . 

【 洗 礼 】 xǐlǐ 【 зат. 】 ① 

шоқындыру. ② бірінші рет 

қатысу：战斗～ұрысқа бірінші 

қатысу. 

【洗练】 (洗炼 )xǐliàn【 сын.】  

жетілдіру：这篇小说【 сын.】 

象生【ет.】，文字～. 

【洗煤】xǐméi【зат.】→选煤. 

【洗钱】 xǐqián【 ет.】  заңсыз 

ақша табу . 

【洗三】xǐsān【ет.】 нәрестені 

дәрет алу рәсімінен өткізу . 

【洗手】 xǐshǒu【 ет.】   қою, 

тастау ： ～ 改 行 мамандығын 

тастау . 

【洗手间】 xǐshǒujiān【 зат.】 

туалет, әжетхана . 

【洗漱】xǐshù【ет.】 беті-қолын 

жуып, тісті тазалау . 

【洗刷】xǐshuā【ет.】①тазалау, 

жуу. ② тазарту, ақталу: ～ 罪

【зат.】ақталу . 

【洗心革面】xǐ xīn ɡé miàn жаңа 

адам болу . 

【 洗 雪 】 xǐxuě 【 ет. 】 

ақталу：～国耻  ұлттық ұяттан 

тазару . 

【洗衣粉】xǐyīfěn【 зат.】  кір 

жуатын ұнтақ . 

【洗衣机】 xǐyījī【 зат.】  кір 

жуатын машина. 

【洗印】xǐyìn【ет.】 өңдеу. 

【洗澡】 xǐzǎo【 ет.】  жуыну, 

ванна алу. 

【洗濯】xǐzhuó【ет.】Жуу. 

【枲麻】xǐmá【зат.】Қарасора 

зауытының талшықтары. 

玺(璽)xǐ①императорлық мөр：

玉～  үлкен  императорлық мөр 

(яшмадан жасалынған). ② (Xǐ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

( 纚 )xǐ 〈 书 〉 шашты 

байлайтын жібек байлауыш. 

铣(銑)xǐ【ет.】 фрезамен өңдеу . 

【 铣 床 】 xǐchuánɡ 【 зат. 】 

фрезер станогы. 

【 铣 工 】 xǐɡōnɡ 【 зат. 】 ①

фрезамен өңдеу.②фрезерлеуші. 

【铣削】xǐxiāo【ет.】фрезамен 

өңдеу. 

徙 xǐ  көшіп-қону ：迁～көшіп-

қону. 

【 徙 倚 】 xǐyǐ 〈 书 〉【 ет. 】 

орнына үйрену . 

喜 xǐ①【сын.】  қуаныш ：狂～

шаттық әсерінен сасып қалу.② 

қуанышты ：～事  қуанышты 

оқиға .③〈口〉жүкті болғанына 

қуану.④ жақсы көру, ұнату ：好

大 ～ 功 шамадан тыс 

атаққұмарлық .⑤【ет.】Тиісті.

⑥ (Xǐ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【喜爱】xǐ’ài【ет.】жақсы көру, 

ұнату：～游泳 жүзуді жақсы 



772 

 

көру . 

【 喜 报 】 xǐbào 【 зат. 】 

қуанышты жаңалық ： 立 功 ～

лайықты  қуанышты жаңалық . 

【 喜 车 】 xǐchē 【 зат. 】 

үйленгендер машинасы. 

【喜冲冲】xǐchōnɡchōnɡ(～的 )

【сын.】  қуанышты желпініс. 

【 喜 出 望 外 】 xǐchūwànɡwài 

шаттық әсерінен сасып қалу. 

【喜果】xǐɡuǒ(～儿)【зат.】① 

«Қуаныштың жемістері» (үйлену 

тойында берiлетiн кептірілген 

жемістер). ② 〈 方 〉  қызыл 

жұмыртқалар(баланың тууның 

үшiншiшi күніне немесе үйлену 

тойында қонақтарға 

таратылатын). 

【喜好】xǐhào【ет.】жақсы көру, 

ұнату：～音乐 музыканы жақсы 

көру . 

【喜欢】xǐ·huɑn①【ет.】жақсы 

көру, ұнату, сүю：他～文学，

我～数学 ол әдебиетті, ал мен 

математиканы жақсы көремін.②

【сын.】  көңілді ：快把好消息

说 一 说 ， 叫 大 家 ～ ～ Бізді 

қуантыңызшы,жаңалықты 

тезірек айтыңыз . 

【喜酒】 xǐjiǔ【 зат.】  үйлену 

тойы ：吃～тойда сайраңдау . 

【喜剧】xǐjù【зат.】 комедия. 

【喜乐】xǐlè【сын.】   көңілді. 

【 喜 联 】 xǐlián 【 зат. 】 қос 

жазу(үйленуге байланысты). 

【 喜 眉 笑 眼 】 xǐméixiàoyǎn  

жайдары. 

【 喜 怒 无 常 】 xǐnùwúchánɡ 

біресе көңілді, біресе мұңды. 

【喜气】xǐqì【зат.】жадыраңқы 

көңіл：满脸～жайнақы жүзбен . 

【 喜 气 洋 洋 】 xǐqìyánɡyánɡ  

жайдары, жадыраңқы көңілмен. 

【喜钱】xǐqián【зат.】 шайлық. 

【 喜 庆 】 xǐqìnɡ ① 【 сын. 】  

мерекелік：～的日子 мерекелік 

күн .②【зат.】қуанышты оқиға. 

【喜鹊】xǐ·què【зат.】 сауысқан. 

【喜人】xǐrén【сын.】  сүйкімді, 

әдемі ：今年的小麦长势～

биылғы бидайдың өсуі өте 

жақсы . 

【喜丧】xǐsānɡ【зат.】指高寿的

人去世的丧事. 

【 喜 色 】 xǐsè 【 зат. 】 жүзі 

көңілді：面有～көңілді жүзбен . 

【 喜 事 】 xǐshì 【 зат. 】 ①

мерейлер .② үйлену тойы ：～

办 тойға дайындалу . 

【喜糖】 xǐtánɡ 【 зат. 】  той 

тәттілері. 

【 喜 闻 乐 见 】 xǐwénlèjiàn ең 

сүйікті; ең ұнамды. 

【 喜 笑 颜 开 】

xǐxiàoyánkāi  қуаныштан 

күлімсіреп қоя беру . 

【喜形于色】xǐxínɡyúsè  гул-гул 

жайнау, жүзі көңілді. 

【喜兴】xǐ·xinɡ〈方〉【сын.】 

қуанышты：～事儿 қуанышты 

оқиға . 

【喜幸】 xǐxìnɡ〈书〉【 ет.】 

көңілді. 

【喜讯】xǐxùn【зат.】қуанышты 

хабар ： 丰 收 的 ～ қуанышты 

хабар келді. 

【喜宴】xǐyàn【зат.】 той. 

【喜洋洋】xǐyánɡyánɡ【сын.】 

жадыраңқы көңілде, көңілді：新

年到，过年忙，男女老少～жаңа 

жыл келді, жаңа жылды бәрі  

жадыраңқы көңілде өткізді. 

【喜雨】 xǐyǔ 【 зат. 】 нұрлы 

жаңбыр; берекелі жаңбыр：普

降～барылық жерлерде  нұрлы 

жаңбыр жауды. 

【喜悦】xǐyuè【сын.】  көңіл-

күйде. 

【喜蛛】 xǐzhū【 зат.】қуаныш 

өрмекшісі (ұзынаяқты үлкен 

емес өрмекші). 

【喜滋滋】xǐzīzī(～的)【сын.】  

қуанышпен кернелу. 

葸 xǐ〈书〉 қорқу   ：畏～不前 

қорқу, алға басуға батылы 

бармау . 

蓰 xǐ〈书〉бес  есе：倍～2-5 

есе арттыру(数倍). 

屣 xǐ〈书〉  аяқ-киім：敝～ аяқ-

киім жыртылды. 

禧(釐)xǐ(旧读 xī) бақыт, дәулет：

年～ Жаңа жылда бақ-дәулетті 

тілеймін . 

蟢 xǐ［蟢子］ (xǐ·zi)【 зат.】

қуаныш өрмекшісі (ұзынаяқты 

үлкен емес өрмекші). 

 

xì 

卌 xì〈书〉【сан.】40, қырық . 

戏(戲、戯)xì①ойнау, алдану：

儿～тентектік.② әзілдесу：～弄

ажуалау. ③ 【 зат. 】  театр, 

көрініс：京～пекин операсы.④

(Xì) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【戏班】 xìbān(～儿 )【 зат.】 

театр ұжымы . 

【 戏 报 子 】 xìbào·zi 【 зат. 】 

афиша, анонс. 

【戏本】 xìběn(～儿 )【 зат.】 

либретто. 

【 戏 称 】 xìchēnɡ ① 【 ет. 】 

жалған ат：因为他说话直爽，大

伙～他“炮筒子”Ол бәрін ашық 

айтатындықтан, бәрі оған 

«зеңбіректен оқ жаудыратын» 

(бәрін тура айтатын) деген 

жалған ат берді. ② 【 зат. 】

Қызықты секс аты. 

【 戏 出 儿 】 xìchūr 【 зат. 】

пьесадан салынған көрініс.  

【戏词】 xìcí( ～儿 ) 【 зат. 】 

операның мәтіні. 



773 

 

【戏单】 xìdān(～儿 )【 зат.】 

театрлық бағдарлама. 

【戏法】xìfǎ(～儿)〈口〉【зат.】 

фокус：变～儿 фокус көрсету . 

【戏歌】 xìɡē【 зат.】  қытай 

ұлттық театрындағы өлеңдер. 

【戏剧】 xìjù【 зат.】① театр, 

көрініс, драма. ② пьеса, 

драматургия. 

【 戏 剧 性 】 xìjùxìnɡ 【 зат. 】 

сахналық . 

【戏路】xìlù【зат.】 кейіпкердің 

мінезінің белгісі. 

【戏码】 xìmǎ(～儿 )【 зат.】 

репертуар (театрда ойналатын 

пьесалар). 

【戏迷】 xìmí【 зат.】 театрды 

сүйіп қөретын  адам 

【戏目】xìmù【зат.】репертуар 

(театрда ойналатын пьесалар). 

【 戏 弄 】 xìnònɡ 【 ет. 】 ①

малаңгылу②ойын ойнау. 

【戏曲】 xìqǔ【 зат.】① театр, 

опера жіне драма. ②  драма, 

пьесалар. 

【戏曲片儿】 xìqǔpiānr〈口〉

【 зат. 】 қытай ұлттық театр 

стиліндегі фильм.. 

【戏曲片】 xìqǔpiàn 【 зат. 】 

қытай ұлттық театр стиліндегі 

фильм. 

【 戏 耍 】 xìshuǎ 【 ет. 】 ① 

әзілкеш  .② көңіл көтеру：终日

吃喝～күні бойы ішіп-жеп  көңіл 

көтеру. 

【戏说】xìshuō【ет.】әзіл айту. 

【戏台】 xìtái 〈口〉【 зат.】 

сахна. 

【戏文】xìwén【зат.】①→南戏.

②пьеса мәтіні.③ жалпы қытай 

ұлттық театры . 

【戏侮】xìwǔ【ет.】Қорлау. 

【戏谑】 xìxuè【 ет.】 Күлкілі 

қызықты сөздермен қалжңдасып.  

【戏言】xìyán【зат.】 әзіл айту . 

【戏衣】xìyī【зат.】  театрлық 

костюм. 

【戏园子】 xìyuán·zi 【 зат. 】 

театр. 

【戏院】xìyuàn【зат.】 театр. 

【戏照】xìzhào【зат.】 әртістің 

суреті. 

【 戏 装 】 xìzhuānɡ 【 зат. 】

театрлық костюм. 

【戏子】 xì·zi【 зат.】  актер, 

актриса, сахнагер. 

饩(餼)xì〈书〉① дән, азық .② 

үй малы .③ сыйлау, тарту. 

系-1(④係、④—⑧繫)xì①派～ 

өзен жүйесі. ② 【 зат. 】 

факультет：哲学～ философия 

факультеті.③【 зат.】  реттілік, 

иерархия.④ байлау, біріктіру：

维 ～ байлау. ⑤  алаңдау, 

сағыну ：～恋   қатты жақсы 

көру .⑥【ет.】  байлап түсіру; 

байлап көтеру：从窖里把白薯～

上 来 жерқоймадан тәтті 

картопты байлап көтеру . ⑦

〈书〉байлап қою ：～马 атқа 

шідер салу .⑧〈书〉тұтқынға 

алу：～狱 түрмеге  тұтқынға алу.

⑨ (Xì) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

系-2(係)xì〈书〉болу：确～实

情 бұл – анық дерек . 

【 系 词 】 xìcí 【 зат. 】 ①

логикалық байлам. 

②жалғаулық . 

【系缚】xìfù〈书〉【ет.】 бұғау, 

бау . 

【系恋】 xìliàn【 ет.】  жақсы 

көру, сағыну：～家乡 Отанын 

сағыну. 

【系列】xìliè【зат.】  топтама, 

қатар：～化 сериялы өндіріске 

өту. 

【系念】xìniàn〈书〉【ет.】挂念. 

【系谱】 xìpǔ【 зат.】  сағыну, 

алаңдау . 

【系数】xìshù【зат.】    . 

【系统】xìtǒng①【зат.】 жүйе, 

қатар：灌溉～суландыру жүйесі.

②【 сын.】   жүйелі：～学习

жүйелі оқу . 

【系统工程】 xìtǒnggōngchéng 

жүйелі әзірлеу. 

【系统论】 xìtǒnglùn【 зат.】 

жүйелілік теориясы, 

систематология. 

细 ( 細 )xì ①【 сын. 】   жұқа, 

жіңішке：～铅丝 жіңішкее сым.

②【сын.】  жіңішке：画一根～

线 жоспарланған шекара . ③

【сын.】  ұсақ ：～沙 ұсақ құм.

④【сын.】  әлсіз, жіңішке ：嗓

音～  әлсіз дауыс  .⑤【сын.】  

жинақты：这几件玉石雕刻做得

真～бұл нефрит мүсін өте шебер 

жасалынды .⑥【сын.】  ұқыпты, 

зейін салып：～看 зейін салып 

қарау. ⑦ нақтылық. ⑧ 〈 方 〉

【сын.】  кішкентай (жасы)：～

娃 сәби.⑨(Xì)【зат.】 адамның 

аты. 

【细胞】xìbāo【зат.】 жасуша. 

【 细 胞 壁 】 xìbāobì 【 зат. 】 

жасуша қабырғасы. 

【 细 胞 核 】 xìbāohé 【 зат. 】 

жасушаның ядросы. 

【细胞膜】 xìbāomó 【 зат. 】 

жасуша қабықшасы.  

【 细 胞 器 】 xìbāoqì 【 зат. 】

органелла, органоидсм. 

【细胞质】 xìbāozhì 【 зат. 】 

цитоплазма. 

【细布】xìbù【зат.】 жұқа мата.  

【细部】 xìbù 【 зат. 】 егжей-

тегжей. 

【细菜】xìcài【зат.】  дефицит 

көкөністер . 
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【细大不捐】xìdàbùjuān  әрбір 

іске мұқият кірісу. 

【细点】 xìdiǎn【 зат.】  тәтті 

тоқаш . 

【细发】 xì·fɑ〈方〉【 сын.】  

дәл, ұқыпты . 

【细高挑儿】 xìɡāotiǎor〈方〉

【зат.】 алпамса, ұзын бойлы. 

【细工】 xìɡōnɡ【 зат.】шебер 

жұмыс. 

【 细 故 】 xìɡù 【 зат. 】 түкке 

тұрмайтын,   . 

【细活儿】xìhuór【зат.】шебер 

жұмыс：慢工出～. 

【细节】 xìjié 【 зат. 】 егжей-

тегжей, нақтылық. 

【细究】 xìjiū【 ет.】  мұқият 

зерттеу：此事不必～ бұл істі 

мұқият зерттеудің қажеті жоқ . 

【细菌】xìjūn【зат.】 бактерия. 

【 细 菌 武 器 】 xìjūnwǔqì  

бактериологиялық қару. 

【 细 菌 战 剂 】 xìjūnzhànjì 

бактериалды әскери зат. 

【细粮】xìliánɡ【 зат.】  күріш 

пен ұн. 

【细毛】 xìmáo【 зат.】  жұқа 

жүн, құнды жүн.  

【细密】xìmì【сын.】 ① қалың 

мата：布织得～ қалың тоқылған 

мата.② мұқият: 对情况进行～的

分析  жағдай мұқият саралауға 

тап болды . 

【细目】xìmù【зат.】 тарау. 

【细嫩】xìnèn【сын.】   нәзік, 

жұмсақ：～的脸蛋儿 беті нәзік . 

【细腻】xìnì【сын.】 ① жалама, 

жұмсақ：质地～сапасы жұмсақ .

②мұқият：描写～而生【ет.】

бәрі тамаша және жаоқын 

суреттелген . 

【细巧】xìqiǎo【сын.】   өнерлі, 

шебер ：石柱上雕刻着～的图案 

тас мұнара шебер сызба арқылы 

кесілді . 

【细情】 xìqínɡ【 зат.】 егжей-

тегжей. 

【细软】xìruǎn①【зат.】 киім-

кешек ： 收 拾 ～ киім-кешекті 

жинау.②【сын.】  иілгіш：～的

柳枝 иілгіш тал бұтағы. 

【细润】xìrùn【сын.】   жұқа, 

нәзік ：瓷质～фарфор сапасы 

бойынша нәзік. 

【细弱】xìruò【сын.】  жіңішке, 

әлсіз ：声音～әлсіз дауыс. 

【细纱】 xìshā【 зат.】иірілген 

жіп. 

【 细 水 长 流 】 xìshuǐchánɡliú 

үнемді пайдалану. 

【 细 碎 】 xìsuì 【 сын. 】  

жыбырлаған ： ～ 的 脚

步 жыбырлаған қадам. 

【细挑】 xìtiɑo【 сын.】   бик 

және жіңішке, сымбатты. 

【 细 微 】 xìwēi 【 сын. 】  

елеусіз ： ～ 的 变 化 елеусіз 

өзгеріс . 

【 细 小 】 xìxiǎo 【 сын. 】  

ұсақ ：～的事情 ұсақ істер. 

【 细 心 】 xìxīn 【 сын. 】  

тиянақты, зерделі ：～人 зерделі 

адам. 

【 细 雨 】 xìyǔ 【 зат. 】 ақ 

жаңбыр ： ～ 濛 濛 ; сіркіреген 

жауын. 

【细则】xìzé【 зат.】  нұсқама, 

тәртіп, ереже ：工作～нұсқама . 

【 细 账 】 xìzhànɡ 【 зат. 】 

тиянақты есеп . 

【细针密缕】xìzhēnmìlǚ   дәл, 

жете. 

【细枝末节】 xìzhīmòjié түкке 

тұрмайтын; ұсақ-түйек. 

【 细 致 】 xìzhì 【 сын. 】  

тиянақты, еңбекті ： 工 作 ～

еңбекті жұмыс  

【细作】xìzuò【зат.】  тыңшы, 

жансыз . 

盻 xì〈书〉ашумен қарау  ：瞋

目 ～ 之 оған өшпенділікпен 

қарау . 

郤 xì①〈书〉жарық, саңылау.②

(Xì) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

绤(綌)xì〈书〉кенеп. 

阋 ( 鬩 )xì 〈 书 〉  араздасу, 

ұрсысу：兄弟～于墙 ағалар да 

үй қабырғаларында араздасады . 

舄 xì①〈书〉 аяқ-киім .②(Xì)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

隙( )xì①жарық, саңылау: 墙～ 

қабырғадағы жарық .② бос：～

地 бос жерлер. ③ жағдай, 

мүмкіндік：无～可乘  қолайлы 

жағдай келген жоқ  .④қайғысын 

шегу ： 嫌 ～ жарықшақтың  

қайғысын шегу . 

【隙地】xìdì【зат.】 бос жер： 

在路旁～种树 жолдың жиегінде 

ағаш отырғызуға бос жер бар . 

【隙缝】 xìfènɡ【 зат.】жарық, 

саңылау. 

赩 xì〈书〉 қып-қызыл . 

禊 xì тазару рәсімі, дәрет алу. 

潟 xì〈书〉тұзды су сіңген жер. 

【潟湖】 xìhú【 зат.】  шағын 

мүйіс. 

【潟卤】xìlǔ〈书〉【зат.】 сор, 

тақыршақ. 

虩 xì ［ 虩 虩 ］ (xìxì) 〈 书 〉

【сын.】  қорқу. 

衋 xì〈书〉азаптану. 

 

 

xiā 

 

呷 xiā〈方〉【ет.】 ішу：～了一

口茶 бір жұтым шай ішті . 

虾(蝦)xiā【зат.】 шаян, асшаян. 

【 虾 兵 蟹 将 】 xiābīnɡxièjiànɡ 

жарамсыз қолбасшылар мен 
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жауынгерлер. 

【 虾 酱 】 xiājiànɡ 【 зат. 】 

асшаяндардан жасалған тұздық. 

【 虾 米 】 xiā·mi 【 зат. 】 

аршылған және кептірілген 

шаяндар. 

【虾米皮】xiā·mǐpí【зат.】 ұсақ, 

кептірілген, тұздалған қабығы 

бар асшаяндар . 

【 虾 皮 】 xiāpí 【 зат. 】 

кептірілген чилимстер . 

【虾仁】 xiārén(～儿 )【 зат.】 

аршылған чилимстер：炒～儿

аршылған, қуырылған 

чилимстер . 

【 虾 子 】 xiāzǐ 【 зат. 】 

шаяндардың уылдырығы. 

瞎 xiā①【 ет.】  соқыр,соқыр 

болу ：他的右眼～了 ол оң 

көзіне соқыр.②【үс.】   соқыр 

тәуекелмен, ойланбастан: 说

ойланбастан сөйлеу. ③【 ет. 】 

жарылмаған снаряд ： ～ 炮

жарылмаған снаряд. ④ 〈 方 〉

【 ет. 】  ауылшаруашылық 

мәдениет тұқымдарының өспеуі.

⑤〈方〉【 ет.】  жоғалту, зиян 

келтіру：一场冰雹～了多少庄稼

жауған бұршақ егіске зиян 

келтірді .⑥〈方〉【ет.】 ретсіз：

线绕～了 сым шырмалды. 

【瞎掰】xiābāi〈方〉【ет.】①

текке еңбектену：②сандырақ：

根本没有这事儿，你别听他～

мүлдем бұл іс емес, сен оның 

сандырағын тыңдама . 

【 瞎扯】 xiāchě 【 ет. 】  бос 

сөз,сандырақ ： 别 ～  бос сөз 

сөйлеме. 

【瞎吹】 xiāchuī 【 ет. 】  бос 

мақтаншақтық. 

【瞎话】xiāhuà【зат.】 жалған, 

өтірік ：说～ өтірік айту  . 

【瞎火】xiāhuǒ ①【зат.】  оқ-

дәрінің дыбыссыз ұруы. ②

【ет.】 жарамсыз оқ-дәрілер ：

子 弹 ～ 了 ， 枪 没 打 响 оқ 

жарамсыз, мылтық ата алмайды . 

【 瞎 奶 】 xiānǎi 【 зат. 】 ①

тартылған емшек. ②  сүті жоқ 

емшек. 

【瞎闹】xiānào【ет.】 сандырақ, 

бұзақылану. 

【 瞎 说 】 xiāshuō 【 ет. 】 бос 

сөз,сандырақ：～一通 бос сөз . 

【瞎信】 xiāxìn【 зат.】Пошта 

бөлімінде түсініксіз адреске 

немесе дұрыс емес хабарларға 

байланысты жеткізуге 

болмайтын хаттар. 

【瞎眼】 xiāyǎn【ет.】 соқыр 当

初是我瞎了眼，没有看出他是个

骗子 Оның алаяқ екенін көре 

алмадым, соқыр болдым . 

【瞎诌】xiāzhōu〈方〉【ет.】бос 

сөз сөйлеу. 

【瞎抓】 xiāzhuā【 ет.】 соқыр 

тәуекелмен істеу. 

【瞎子】xiā·zi【 зат.】  соқыр, 

көрмек . 

 

 

xiá 

 

匣 xiá(～儿)【зат.】сандықша, 

қорап：木～ағаш қорапша . 

【匣枪】xiáqiānɡ〈方〉【зат.】 

маузер, автоматты пистолет. 

【 匣 子 】 xiá·zi 【 зат. 】 ①

сандықша, қорап. ② 〈 方 〉

автоматты пистолет. 

【匣子枪】 xiá·ziqiānɡ 〈方〉

【 зат. 】 маузер, автоматты 

пистолет. 

侠 (俠 )xiá① рыцарь, ер：武～

рыцарь.② адал, айбынды：～士

ақиқаттың жақтаушысы. 

【侠肝义胆】xiáɡānyìdǎn   асыл 

жан. 

【侠客】xiákè【зат.】 рыцарь. 

【侠义】xiáyì【сын.】  сері：～

心 肠 серінің жаны | ～ 行 为

серінің қылығы . 

狎 xiá жақын байланыста 

болу ：～昵 жөнсіздік жасау . 

【狎妓】xiájì【 ет.】  жезөкше 

әйелдермен уақыт өткізу . 

【狎昵】xiánì【сын.】 жөнсіздік 

жасау. 

柙 xiá 〈 书 〉 жабайы 

жануарларды торға қамау. 

峡 ( 峽 )xiá ①  бұғаз ：三门～

Саньмэнься қ..②→海峡. 

【峡谷】xiáɡǔ【зат.】 аңғар, құз. 

狭(狹)xiá  енсіз, жіңішке：～小

енсіз. 

【狭隘】 xiá’ài 【 сын. 】  ① 

жіңішке：～的山道 жіңішке тау 

соқпағы .②тар, кішкентай：她

不愿意生活在～的小天地里 Ол 

тар, тұйық дүниеде тұрғысы 

келмейді .③ санаулы, шамалы：

见闻～ой-өрісі тар. 

【 狭 长 】 xiáchánɡ 【 сын. 】  

жіңішке және ұзын：～的巷子

тар және ұзын көше. 

【狭路相逢】xiálùxiānɡfénɡ  тар 

көшеде кездесті . 

【狭小】xiáxiǎo【сын.】   тар, 

шамалы：房间～бөлме тар. 

【狭义】xiáyì【зат.】тар мағына. 

【狭窄】 xiázhǎi【 сын.】  ①

жіңішке ： ～的 走 廊 жіңішке 

дәліз.②тар, кішкентай：场地～

тар алаң .③санаулы, шамалы：

心地～жаны санаулы. 

祫 xiá  ата-бабалар құрметіне 

құрбандық . 

硖 (硤 )xiá 硖石 (Xiáshí) жердің 

аттарында қолданылады . 

遐 xiá ①〈书〉 алыс ：～迩
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айнала.②〈书〉  ұзақ  ：～龄 

ұзақ жас  . ③ (Xiá) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【遐迩】 xiáěr〈书〉【 зат.】 

айнала：～闻【 зат.】  барлық 

жерде танымал. 

【遐思】xiásī【ет.】  армандау, 

алыстағыны ойлау：远方来信，

引人～. 

【 遐 想 】 xiáxiǎnɡ 【 ет. 】 

армандау：闭目～көзді жұмып 

армандау  . 

瑕 xiá  ақау, кемшілік：～疵 ақау. 

【 瑕 不 掩 瑜 】 xiábùyǎnyú  

кемшілік құндылықтан басым 

бола алмайды. 

【 瑕 疵 】 xiácī 【 зат. 】 ақау, 

кемшілік. 

【瑕玷】xiádiàn〈书〉【 зат.】

ақау, кемшілік. 

【 瑕 瑜 互 见 】 xiáyúhùjiàn  

кемшілік пен артықшылығы бар. 

暇 xiá бос уақыт：无～бос уақыт 

болмау . 

辖(轄、①鎋舝)xiá ① мұрындық.

② 【 ет. 】  басқару: 省 ～ 市

провинция басшылығындағы 

қала. 

【 辖 区 】 xiáqū 【 зат. 】 

бағынышты аудан. 

【 辖 制 】 xiázhì 【 ет. 】 

бағындыру.  

霞 xiá【зат.】①сәрі, таң.②(Xiá) 

адамның аты . 

【 霞 光 】 xiáɡuānɡ 【 зат. 】 

таңның шуағы：～万道 жарқын, 

нұрлы . 

黠 xiá〈书〉  қу, аяр  ：狡～ 

ғаяр . 

【黠慧】xiáhuì〈书〉【сын.】  

ақылды, зерек. 

xià 

下-1xià①【зат.】 төменгі ：山～

таудың астында. ②  төменгі 

(дәреже бойынша) ： ～ 等

қоғамның төменгі топтары. ③

【зат.】 келесі, алдағы：～半年

келесі жартыжылдық.④Төменге 

қарай.⑤【зат.】астында:在党的

领 导 ～ партия басшылығында 

болу .⑥уақытында, кезде ：节～

мереке кезде.⑦жақ：两～都同

意 екі жақ келісімге келді.⑧(Xià)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

下 -2xià①【 ет.】  түсу：～山

таудан түсу. ② 【 ет. 】  жауу, 

түсу：～雨 жаңбыр жауды.③

【 ет.】  беру, жіберу：～命令

бұйрық беру.④【ет.】 бару：～

车间 цехқа барып, жұмыс істеу.

⑤【ет.】 шығу, кету ：八一队的

五号～，三号上 8-ші топта 5-ші 

номер кетіп, 3-ші номер келді.⑥

【ет.】 жіберу, кіргізу：～本钱

капитал бөлу. ⑦【 ет. 】  алға 

жүру ： ～ 围 棋   қытай 

дойбһбысында алға жүру. ⑧

【ет.】 алу, шешу：～装 бояуды 

жуып, киімді шешу.⑨【 ет.】 

істеу, беру: 结 论  қорытынды 

шығару. ⑩ 【 ет. 】 пайдалану, 

қолдану ：～力气 күш қолдану.⑪

【ет.】 туу, шашу, салу：鸡～蛋

тауық жұмыртқа салды.⑫ алу 

(жаулап) ： 连 ～ 数 城  қала 

алынды  .⑬ көну ：相持不～

ешбір жақ көнгісі келген жоқ .⑭

【 ет.】  кету：～课 сабақтан 

кету .⑮【ет.】 аз, кем：参加大会

的不～三千人  жиналысқа 3000 

кем емес адам қатысты . 

下-3xià(～儿)量①a) рет：钟打了

三～сағат үшті соқты.b)〈方〉

Артефакттардың сыйымдылығы 

үшін қолданылады.②шеберлікті 

білдіреді: 他真有两～Ол шебер 

екен ғой. 

下-4xià【ет.】тен кейін тұрып.①

бағытты білдіреді：坐～ отыру.

② ішіне：这个剧场能容～上千

人 бұл театр өзіне 3000 адамды 

сыйдыра алады. ③ әрекеттің 

нәтижесін білдіреді：打～基础

іргесін қалау . 

【 下 巴 】 xià·bɑ 【 зат. 】

① төменгі жақ .② иек. 

【下巴颏儿】xià·bɑkēr【зат.】 

иек. 

【下摆】xiàbǎi【зат.】 етек. 

【下班】 xiàbān(～儿 )【 ет.】 

жұмыстың аяқталуы, жұмыстан 

кету ：每天下午六点～ күнде 

кешкі жетіде жұмыс аяқталады. 

【下半场】xiàbànchǎnɡ【зат.】 

ойынның екінші жартысы. 

【下半旗】xià bànqí   жалауды 

төмен түсіру.. 

【下半晌】 xiàbànshǎnɡ〈方〉

【зат.】 түстен кейін. 

【下半时】 xiàbànshí【 зат.】 

екінші тайм. 

【 下半 天】 xiàbàntiān( ～儿 )

【зат.】 түстен кейін . 

【下半夜】 xiàbànyè 【 зат. 】 

түннің ортасынан кейін . 

【下辈】 xibèi(～儿 )【 зат.】 

кейінгі ұрпақ. 

【 下 辈 子 】 xiàbèizi 【 зат. 】 

келесі өмір . 

【 下 本 儿 】 xiàběnr 【 ет. 】 

капиталды салу. 

【下笔】xiàbǐ【ет.】  қаламды 

алу, жазуды бастау：想好了再～

ойлап, содан кейін жазу. 

【下边】xiàbiān(～儿 )【 зат.】 

төмен .  

【 下 不 来 】 xiàbùlái 【 ет. 】 

ыңғайсыз, ұят. 

【 下 不 为 例 】 xiàbùwéilì 

келешекте бұл қайталмасын. 

【下操】xiàcāo【ет.】① саптық 
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қызметпен айналысу ：我们上

午～，下午上课 біз түске дейін 

саптықызметпен айналысып, 

түстен кейін сабаққа бардық .②

саптық қызметтен өту. 

【下策】xiàcè【зат.】  ақылсыз 

саясат, жаман жоспар. 

【 下 层 】 xiàcénɡ 【 зат. 】 

қоғамның төменгі топтары, 

төменгі қабат: ～社会 төменгі 

топтар қоғамы . 

【 下 场 】 xiàchǎnɡ 【 ет. 】 

сахнадан кету. 

【下场】xiàchǎnɡ【зат.】 финал, 

ақыр：可耻的～ ұятты ақыр  . 

【下场门】 xiàchǎnɡmén【зат.】 

әртістің сахнадан кететін есігі. 

【 下 车 伊 始 】 xiàchēyīshǐ 

жаңадан Жұмыс орнына келді. 

【 下 乘 】 xiàchénɡ 【 зат. 】 

хинаяна буд.. 

【下处】xià·chu【зат.】  қонақ 

үй ： 找 个 ～ 住 下 тоқтайтын 

қонақ үйді іздеймін . 

【 下 船 】 xiàchuán 【 ет. 】 ①

кемеден жағаға түсу.②〈方〉

жағадан кемеге міну. 

【下存】 xiàɑcún【 ет.】  ақша 

қалдығы: 这笔存款提了二百

元，～八百元   200 юань ақша 

салып, есепшотта 800 юань 

қалып отыр. 

【下挫】 xiàcuò【 ет.】  құлау, 

түсу (ақша, валюта бағамы т.б.)

股市连续～ қор нарығы үздіксіз 

құлауда. 

【下达】 xiàdá【 ет.】  төменгі 

инстанцияларға жеткізу . 

【下单】xiàdān【ет.】 тапсырыс 

жасау ： 电 话 ～ телефонмен 

тапсырыс жасау. 

【下蛋】xiàdàn【ет.】жұмыртқа 

салу：母鸡～тауық  жұмыртқа 

салды. 

【 下 等 】 xiàděnɡ 【 сын. 】   

қоғамның төменгі қабаттары . 

【下地】 xiàdì【 ет.】① еңбек 

ету：～割麦子 бидайды орып 

еңбек ету .②аурудан кейін аяққа 

тұру. 

【下第】xiàdì【ет.】 экзаменнен 

құлау . 

【下跌】 xiàdiē【 ет.】  құлау, 

төмендеу. 

【下碇】 xiàdìnɡ 【 ет. 】 зәкір 

тастап тұру. 

【下颚】xià’è【зат.】①иек.②

төменгі жақ. 

【下凡】xiàfán【ет.】аспаннан 

жерге түсу ： 天 仙 ～ періште 

аспаннан жерге түсті. 

【 下 饭 】 xiàfàn ① 【 ет. 】 

дәмтатым, күрішке астатым. ②

【сын.】  астатымы бар тамақты 

жеу .③〈方〉【 зат.】  майсыз, 

қарапайым үстел. 

【下房】xiàfánɡ(～儿 )【 зат.】

жалшылар тұратын үй . 

【 下 放 】 xiàfànɡ 【 ет. 】 ①

төмендегі мекемеге жіберу. ②

төменгі деңгейлі жұмысқа 

жіберу ： 干 部 ～ 劳 【 ет. 】

тұрақты жұмысшыны төменге 

еңбектенуге жіберу . 

【 下 风 】 xiàfēnɡ 【 зат. 】 ①

желдің төменгі жағы. 

【下浮】 xiàfú【 ет.】  төменгі 

ағыспен жүзу：利率～пайыздық 

мөлшерлеме төмендейді . 

【 下 疳 】 xiàɡān

【зат.】  жұқпалы соз ауру. 

【 下 岗 】 xiàɡǎnɡ 【 ет. 】 ①

кезекшілікті бітіру.②жұмыстан 

айырылу. 

【 下 工 】 xiàɡōnɡ 【 ет. 】 

жұмыстан кету. 

【下工夫】xiàɡōnɡfu еңбектену, 

күш салу. 

【下海】xiàhǎi【ет.】① теңізге 

шығу：初次～，头晕呕吐是难

免 的 теңізге бірінші рет 

шыққанда, бас айналып, жүрек 

айныйды .② кәсіпқой әртіс болу. 

【下颌】 xiàhé 【 зат. 】  иек. 

→“颌”. 

【下怀】 xiàhuái【 зат.】менің 

тілектерім: 正 中 ～ менің 

тілектеріммен бірге болды . 

【 下 级 】 xiàjí 【 зат. 】 

төменгі ： ～ 组 织 төменгі 

құрылым ұйымы. 

【下家】 xiàjiā【 зат.】  келесі 

кезектегі адам. 

【下贱】xiàjiàn【сын.】  опасыз, 

арам. 

【 下 江 】 Xiàjiānɡ 【 зат. 】 

Янцзы-цзян өзенінің сағасы. 

【下降】xiàjiànɡ【ет.】  құлау, 

төмендеу, қону: 飞机～  ұшақ 

төмендеді . 

【下脚】xià∥jiǎo(～儿)【ет.】 

аттау, басу：院子里到处是水，

实在没处～аулада барлық жерде 

су, аяқ басатын жер жоқ . 

【 下 脚 货 】 xiàjiǎohuò 〈 方 〉

【зат.】 тауар қалдықтары. 

【下脚料】 xiàjiǎoliào【 зат.】 

өндіріс қалдықтары. 

【下界】 -1xiàjiè【 ет.】 Адам 

әлеміне туседі. 

【下界】 -2xiàjiè【 зат.】Адам 

әлемі. 

【下劲】xiàjìn(～儿)【ет.】 көп, 

тырысып еңбек ету. 

【下酒】 xiàjiǔ ①【 ет. 】 жеп 

жіберу.②【сын.】  дәмтатымға 

жарау：这个菜下饭不～ бұл 

астатым, дәмтатымға 

жарамайды . 

【下课】xiàkè【ет.】  сабақтың 

аяғы：下了课我们去打球吧

сабақ біткеннен кейін, доп 
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ойнауға барайық . 

【下款】xiàkuǎn(～儿)【зат.】

қойылған қол. 

【下来】xiàlái【ет.】① түсу：

他 从 山 坡 上 ～ 了 ол тай 

бөктерінен төмен түсті.②астық 

жинау: 再有半个月桃就～了

айдың ортасында шабдалы 

ағашының жемісін жинаймыз . 

【 下 来 】 xiàlái 【 ет. 】 趋 向

【ет.】词.① жоғарыдан төменге 

қарай бағыт (етістікте) қолд.：河

水从上游流～ өзен жоғарыдан 

ағады. ②  өткеннен қазіргі 

уақытқа дейінгіні көрсетеді 

(етістікте) ：古代流传～的神话

ежелден қазірге дейін ауыздан-

ауызға таралатын аңыз. ③ іс-

әрекеттің аяқталғанын 

білд.(етістікте)：把情况记录～

жағдай хаттамаланды. ④ сын 

есімді күшейтуде (сын есімнен 

кейін) қолд.: 声音慢慢低了～

дыбыс аздап-аздап басылды. 

【下里巴人】xiàlǐbārén жалпыға 

түсінікті көркем әдебиет . 

【下联】xiàlián(～儿 )【 зат.】 

жұп жазудың екінші жартысы. 

【下列】xiàliè【сын.】  төменде 

атап өтілген. 

【下流】xiàliú①【зат.】 саға：

长 江 ～ Янцзыцзянь өзенінің 

сағасы. ② 【 зат. 】 опасыз, 

арам：～话 боғауыз. 

【下落】xiàluò①【зат.】 мекен 

жайы, тұрған жері ： ～ 不 明

тұрған жері белгісіз .②【ет.】

құлау, төмендеу, қону：伞兵缓

缓 ～ парашютті әскер ақырын 

төмендеді . 

【下马】xiàmǎ【ет.】 жұмычты 

тоқтату, лауазымнан кету.  

【 下 马 看 花 】  xiàmǎkànhuā  

барлығын сол жерде зерттеу 

үшін, қоғамның төменгі 

топтарына бару. 

【下马威】 xiàmǎwēi【 зат.】 

қорқыту. 

【下面】xià·miàn(～儿)【зат.】

方位词 . ① астында ：桌子～ 

үстелдің астында   .②төмендегі, 

келесі：请看～陈列的纺织品

төмендегі жатқан маталарға 

қараңыз. ③ төмендегі, төмен 

тұратын：这个文件要及时向～

传 达 бұл қағаз төмендегі 

мекемелерге уақытында жету 

керек . 

【下奶】 xiànǎi【 ет.】  сүтті 

шақыру (босанған әйелден) . 

【下品】xiàpǐn【зат.】  төменгі 

сұрыпты, сапасы төмен. 

【下聘】xiàpìn【ет.】 аттасу. 

【下坡路】 xiàpōlù【 зат.】① 

еңіс .② құлдырау . 

【 下 欠 】 xiàqiàn ① 【 ет. 】 

борышты болу ：我还了八十

元 ， ～一 百 十二 元 мен 80 

юаньді қатардым, әлі 112 юань 

борыштымын . ② 【 зат. 】 

қарыздың қалдығы：全数还清，

并 无 ～ Түгелдей борышымды 

өтеп, қарыздың қалдығы  да 

қалған жоқ. 

【 下 情 】 xiàqínɡ 【 зат. 】 ①

төмендегі мекемедегі жағдай：

了解～төмендегі жағдай белгілі .

②менің жағдайым. 

【下去】xiàqù【ет.】 түсу：～

看看 төмен түсіп, қарау. 

【下去】xiàqù【ет.】 ①төменге 

қарай бағыт (етістікте) қолд：石

头从山上滚～тас таудан төмен 

құлады. ② іс-әрекеттің 

жалғасуын ： 坚 持 ～ солай 

жалғасу . ③ сын есімді 

күшейтуде：天气可能再冷～ауа 

райы әлі де сууы мүмкін. 

【下人】xiàrén【зат.】 малай. 

【下梢】xiàshāo【 зат.】  аяғы, 

финал. 

【 下 身 】 xiàshēn 【 зат. 】 ①

дененің төменгі жағы.② (～儿 ) 

шалбар.     

【 下 神 】 xiàshén 【 ет. 】 

дуагерлік. 

【下剩】xiàshènɡ〈口〉【ет.】 

қалдық, қалған . 

【下士】 xiàshì 【 зат.】  кіші 

сержант. 

【下世】 xiàshì〈书〉【 ет.】  

қайтыс болу . 

【 下 手 】 1xiàshǒu 【 ет. 】 

бастау：无从～ бастайтын жер 

жоқ . 

【下手】2xiàshǒu(～儿)【зат.】

① оң қолға, сол қолға. ②

көмекші：打～ көмекші болып 

жұмыс істеу. 

【下书】xiàshū〈书〉【ет.】хат 

жіберу. 

【 下 属 】 xiàshǔ 【 зат. 】

бағынышты адам. 

【下水】-1 xiàshuǐ【ет.】①суға 

кіру：新船～жаңа кеменің суға 

түсірілуі .② матаның түрі .③ 

төмен жығылу,бұзыла бастау：

拖人～адамды арам істерге итеру. 

【 下 水 】 -2 xiàshuǐ 【 ет. 】 

өзеннің сағасына қарай бару：～

船 сағаға баратын кеме . 

【下水】xiàshui【 зат.】  ішек-

қарын ：猪～шошқаның ішек-

қарны . 

【 下 水 道 】 xiàshuǐdào

【зат.】 Кәріз. 

【下榻】xiàtà【ет.】 қону, түнге 

қалу ： ～ 国 际 饭 店

«Халықаралық» қонақ үйінде 

тоқталдық . 

【下台】xiàtái【ет.】①сахнадан, 

кафедрадан кету. ② биліктен, 
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сахнадан кету. ③  қолайсыз 

жағдайдан амал табу: 没法～

қолайсыз жағдайдан амал таппау. 

【下体】 xiàtǐ 〈书〉【 зат.】

дененің төменгі бөлігі. 

【下头】xiàtou【зат.】方位词.①

астында：山～有个村庄 таудың 

етегінде ауыл бар . ②

төмендегілер ：听取～的意见

төмендегілердің ойларына құлақ 

салу . 

【下网】 xiàwǎnɡ 【 ет. 】  ау 

салу：～捕鱼 балық аулау үшін 

ау салу . 

【 下 文 】 xiàwén 【 зат. 】 ① 

төменде, келесіде. ② 

қорытынды：我托你的事已经好

几天了，怎么还没有～ ?мен 

тапсырған іс бойынша неге 

нәтиже жоқ? 

【下午】xiàwǔ【 зат.】  түстен 

кейін. 

【下下】 xiàxià【 сын.】  ① ең 

сапасы төмен：～策 ең сапасыз 

жоспар .② өткен ：～星期 өткен 

апта . 

【下弦】xiàxián【зат.】  айдың 

соңғы ширегі. 

【 下 限 】 xiàxiàn 【 зат. 】 

минимум, төмен шек. 

【下线】xiàxiàn【ет.】  тордан 

шығу.  

【下乡】xiàxiānɡ【ет.】 ауылда 

болу. 

【下泻】xiàxiè【ет.】   сатқақ, 

тышқақ. 

【下行】xiàxínɡ【 ет.】①  тақ 

бағыт.参看 1198 页〖上行〗.②

өзеннің сағасына қарай бару .③ 

жоғарыдан төменге кететін 

ресми қағаз：～公文 төменге 

жіберілген қағаздар . 

【下学】xiàxué【ет.】 сабақ біту. 

【下旬】 xiàxún【 зат.】  3-ші 

декада. 

【下药】 xiàyào【 ет.】① дәрі 

жазып беру：对症～ауруға дәрі 

жазып беру.②уды сеуіп жіберу. 

【下野】 xiàyě 【 ет. 】  саяси 

аренадан кету. 

【下议院】 xiàyìyuàn【 зат.】 

төменгі палата. 

【 下 意 识 】 xiàyìshí 【 зат. 】 

соқыр сезім. 

【下游】xiàyóu 【зат.】①өзен 

сағасы.②  мешеу：不能甘居～

артта қалушылықпен көнуге 

болмайды . 

【下狱】xiàyù【ет.】  түрмеге 

отыру . 

【 下 院 】 xiàyuàn 【 зат. 】 

парламенттің төменгі палатасы. 

【下葬】xiàzànɡ【ет.】 жерлеу, 

көму. 

【 下 账 】 xiàzhànɡ 【 ет. 】 

бухгалтерлік кітап жүргізу. 

【下肢】xiàzhī【зат.】 аяқтар. 

【下种】xiàzhǒnɡ【ет.】 егіс. 

【下箸】xiàzhù〈书〉【ет.】 жей 

бастау. 

【 下 装 】 1xiàzhuānɡ 【 ет. 】  

әртістің гримін сүртіп, киімін 

ауыстыру. 

【下坠】xiàzhuì【ет.】① құлау, 

түсіп қалу.② іштегі нәрестенің 

түсуі. 

【下子】xiàzǐ(～儿 )【ет.】① 

тұқым себу.② жұмыртқа салу . 

【 下 作 】 xiàzuo ① 【 сын. 】 

опасыз, арам.②〈方〉【сын.】 

жетім құрсақ (ашқарақ тур.) .③

〈方〉【 зат.】  көмекші：打～ 

көмекші болу. 

吓(嚇)xià【ет.】 қорқу：别～着

孩子 баладан қорқу . 

【吓唬】 xià·hu〈口〉【 ет.】 

қорқыту, бопсалау . 

【 吓 人 】 xiàrén 【 сын. 】  

қорқынышты, айбарлы：山洞又

深又黑，真～  үңгірде жүрген 

сайын қараңғы, өте 

қорқынышты  . 

夏 1xià【зат.】жаз . 

夏 2Xià ① 【 зат. 】  Ся 

династиясы.②Қытай.③【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【夏布】xiàbù【зат.】 мата. 

【 夏 侯 】 Xiàhóu 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【夏季】xiàjì【зат.】 жаз. 

【 夏 历 】 xiàlì 【 зат. 】  ай 

календары. 

【夏粮】xiàliánɡ【зат.】夏季收

获的粮食. 

【夏令】xiàlìnɡ【зат.】① жаз.②

жағы ауа-райы. 

【夏令营】 xiàlìnɡyínɡ【 зат.】 

жазғы лагерь. 

【夏眠】xiàmián【ет.】  жазғы 

ұзақ ұйқы. 

【夏收】xiàshōu①【ет.】 жазғы 

егінді жинау.②【 зат.】  жазғы 

егін. 

【夏天】xiàtiān【зат.】 жаз. 

【夏娃】 Xiàwá 【 зат.】  Ева 

библ.. 

【夏衣】 xiàyī【 зат.】  жазғы 

киім. 

【夏至】 xiàzhì【 зат.】  жазғы  

күн тоқырауы. 

【夏至点】 xiàzhìdiǎn【 зат.】  

жазғы  күн тоқырауының нүктесі. 

【 夏 装 】 xiàzhuānɡ 【 зат. 】 

жазғы көйлек. 

唬 xià   қорқу. 

厦(廈)xià 厦门(Xiàmén) Фуцзянь 

пров. Сямэнь қ.. 

罅 xià〈书〉  саңылау ：云～ |

石～тастағы жарық. 

【罅漏】 xiàlòu〈书〉【 зат.】 

кемшілік: 之 处 ， 有 待 订 补 

жұмыста түзетуді талап ететін, 
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кемшіліктер бар . 

【罅隙】 xiàxì〈书〉【 зат.】 

жарық, саңылау. 

 

 

xiān 

 

仙 ( 僊 )xiān 【 зат. 】 ① тәңір, 

өлмейтін：求～тәңірге жалыну .

②(Xiān) адамның аты . 

【仙丹】xiāndān【зат.】 тірі су, 

пәлсапалық тас, панацея. 

【仙姑】xiānɡū【зат.】①  әйел 

құдай.②сиқыршы әйел. 

【仙鹤】xiānhè【зат.】①тырна.

② құдыреттің тырнасы . 

【仙后座】xiānhòuzuò【 зат.】 

Кассиопея. 

【 仙 境 】  xiānjìnɡ 【 зат. 】 

сиқырлы патшалық. 

【仙客来】 xiānkèlái 【 зат. 】 

цикламен бот.. 

【仙女】 xiānnǚ 【 зат. 】 әйел 

құдай.     

【仙人】xiānrén【зат.】  тәңір, 

құдырет . 

【仙人球】 xiānrénqiú【 зат.】 

дөңгелек кактус бот.. 

【仙人掌】xiānrénzhǎnɡ【зат.】 

кактус. 

【仙逝】 xiānshì【 ет.】  өлу, 

жұмаққа бару. 

【仙子】 xiānzǐ【 зат.】① әйел 

құдай.②тәңір, құдырет. 

先 xiān①【зат.】 бірінші кезекте, 

ең алдымен：～进 прогрессивті.

②【 үс.】  басты, негізгі іс.③

【үс.】  уақытша：这件事情～

放 一 放 бұл іс уақытша 

қаралмайды. ④ ата-баба ：～人

ата-бабалар. ⑤  өлген ： ～ 父 

өлген атам  .⑥〈口〉【 зат.】 

бұрынғы кезде ： 你～怎么不告

诉我？ Сен маған бұрын неге 

айтпадың? ⑦ (Xiān) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【先辈】xiānbèi【зат.】біреуден 

бұрын жұмыс істеген кісі：继承

革命～的事业 бастамашалармен 

қалдырылған, революция ісін 

жалғастыру . 

【先导】xiāndǎo 【ет.】 жүргізу. 

【 先 睹 为 快 】 xiāndǔwéikuài  

танысуға, көруге асығу. 

【 先 发 制 人 】 xiānfāzhìrén  

бастаманы өз қолына алу, 

бірінші болып шабуыл жасау. 

【 先 锋 】 xiānfēnɡ 【 зат. 】 

авангард：开路～авангард. 

【先锋派艺术】xiānfēngpàiyìshù  

өнер мектебінің авангарды. 

【先后】xiānhòu①【зат.】дейін 

және кейін.②【 үс.】   кезек-

кезек：新出土的文物～在国内外

多 次 展 出 жаңа қазылған 

материалдық мәдениет 

ескерткіштері кезек-кезек елде 

және шетелде көрмеге қойылды . 

【先见之明】 xiānjiànzhīmíng 

болжау қабілеті, болжағыштық. 

【 先 进 】 xiānjìn  алдаңғы 

қатарлы, озат ：～工作者 озат. 

【 先 决 】 xiānjué 【 сын. 】  

алдын-ала：～条件 алдын-ала 

шарт. 

【 先 觉 】 xiānjué 【 зат. 】 

прогрессивті ойдағы адам. 

【先来后到】xiānláihòudào кезек 

бойынша . 

【 先 礼 后 兵 】 xiānlǐhòubīng  

алдымен тату жолмен, содан 

кейін күшпен әрекет жасау. 

【先例】xiānlì【зат.】 оқиға: 史

无～болып көрмеген. 

【先烈】xiānliè【зат.】  құрбан 

болған батырлар. 

【先民】xiānmín〈书〉【зат.】①

ежелдегі адамдар. ② ежелгі 

даналар. 

【先期】xiānqī【зат.】  алдын-

ала, мерзімінен бұрын. 

【 先 前 】 xiānqián 【 зат. 】 

бұрын：～我和他同过学 бұрын 

біз сыныптастар болдық. 

【 先 遣 】 xiānqiǎn 【 сын. 】  

алдағы, бас бөлім ： ～ 部 队

алдыңғы отряд. 

【先秦】XiānQín【зат.】 Циньға 

дейінгі дәуір. 

【先驱】xiānqū 【зат.】 ізашар, 

бастамашы ： 革 命 的 ～

революция ізашары. 

【先人】xiānrén【зат.】①  ата-

бабалар.②  өлген . 

【先容】xiānrónɡ〈书〉【ет.】 

күні бұрын  хабарлап кою: 为

之～. 

【 先 入 为 主 】 xiānrùwéizhǔ  

алдын ала пішілген пікір, 

алғашқы әсер бәрінен күшті . 

【先生】 xiānshenɡ【 зат.】①

ұстаз . ②  мырза, мистер. ③

күйеу ：她～出差去了 оның 

күйеуі іссапармен кетті.④〈方〉

дәрігер .⑤ есепші：在商号当～

фирмада есепші болып істейді.

⑥балгер, құмалақшы：算命～

балгер. 

【 先 声 】 xiānshēnɡ 【 зат. 】

нышан, алғашқы белгі：1789 年

的法国大革命是 19 世纪各国资

产阶级革命的～ 1789 жылғы 

Франциядағы ұлы революция-19 

ғасырдың барлық елдердің 

буржуазиялық революцияның 

нышаны. 

【先声夺人】 xiānshēnɡduórén 

басқаны артықшылығымен басу. 

【先世】 xiānshì【 зат.】  ата-

бабалар. 

【 先 是 】 xiān·shi 连  осыған 

дейін . 
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【 先 天 】 xiāntiān 【 зат. 】 ①

тумасынан.②трансцендентальді, 

априори . 

【 先 天 不 足 】 xiāntiānbùzú 

туғаннан денсаулығы  нашар. 

【先头】 xiāntóu ①【 сын. 】 

алдағы, бас бөлім ： ～ 部 队

алдыңғы отряд.②(～儿)【зат.】

бұрын ：～出发|怎么～我没听他

说过 Мен неге бұрын одан бұны 

естімедім?  .③【зат.】 алда: 旗

手走在队伍的～ Ту ұстаушы 

әскердің алдында жүреді . 

【先贤】xiānxián〈书〉【зат.】 

ежелгі даналар. 

【先行】xiānxínɡ①【ет.】 алда 

жүру ： ～ 者 бастамашы. ②

【 ет.】 алдында болу：～试办

болып өткен тәжірибе . ③

【зат.】指先行官. 

【先行官】xiānxínɡɡuān【зат.】 

алдыңғы қатардағы топтың 

командирі.  

【先行者】xiānxínɡzhě【 зат.】 

бастамашы：孙中山先生是中国

民主主义革命的～Сун Ятсен –

Қытай демократиялық 

революцияның бастамашысы. 

【先验论】 xiānyànlùn【 зат.】

трансцендентализм. 

【 先 意 承 志 】 xiānyìchénɡzhì 

біреуге жағу. 

【先斩后奏】 xiānzhǎnhòuzòu  

толық ерік беру . 

【先兆】xiānzhào【зат.】 нышан, 

белгі. 

【先哲】xiānzhé〈书〉【 зат.】

ежелгі даналар. 

【 先 知 】 xiānzhī 【 зат. 】 ①

болжағыш.② әулие. 

纤(纖)xiān ұсақ：～尘 тозаң. 

【 纤 长 】 xiānchánɡ 【 сын. 】  

жіңішке және ұзын：～的手指

жіңішке және ұзын саусақ . 

【 纤 尘 】 xiānchén 【 зат. 】 

тозаң：～不染 бірде-бір тозаң 

жоқ. 

【纤毫】 xiānháo【 зат.】  аса 

нәзік：刻得～毕见 аса нәзік ою. 

【 纤 毛 】 xiānmáo 【 зат. 】 

кірпіктер. 

【 纤 巧 】 xiānqiǎo 【 сын. 】  

нәзік：饰物～精致 әшекейі өте 

нәзік. 

【 纤 弱 】 xiānruò 【 сын. 】  

нәзік ：身子～денесі нәзік. 

【 纤 维 】 xiānwéi 【 зат. 】 

талшық ： 植 物 ～ талшықты 

өсімдік. 

【纤维板】 xiānwéibǎn【 зат.】 

фибролит. 

【纤维素】 xiānwéisù【 зат.】 

целлюлоза. 

【 纤 维 植 物 】 xiānwéizhíwù  

талшықты өсімдіктер. 

【纤悉】xiānxī〈书〉【сын.】  

жете:～无遗 айқын . 

【 纤 细 】 xiānxì 【 сын. 】  

жіңішке ： 笔 画 ～ жіңішке 

сызықтар . 

【纤小】xiānxiǎo【сын.】  纤细. 

氙 xiān【зат.】 ксенон. 

【 氙 灯 】 xiāndēnɡ 【 зат. 】 

ксенон шамы. 

忺 xiān〈书〉 қуану. 

祆 xiān ［ 祆 教 ］ (Xiānjiào)

【 зат. 】  зороастризм, отқа 

табынушылық. 

籼(秈)xiān籼稻. 

【籼稻】 xiāndào【 зат.】  ерте 

пісетін күріш. 

【籼米】 xiānmǐ【 зат.】  ерте 

пісетін сұрыпты күріш. 

莶(薟)xiān→豨莶. 

掀 xiān【ет.】①көтеру ：～锅盖 

қазанның қақпағыг көтеру. ②

лақтыру. 

【 掀 起 】 xiānqǐ 【 ет. 】 ①

көтеру,лақтыру ： ～ 被 子

көрпені көтеру . ② аспанға 

шығу：大海～了波涛 толқындар 

жоғары көтеріледі . ③ ашу, 

күшейту ：～植树造林的新高潮

ағаш егу өрлеуін күшейту . 

铦(銛)xiān〈书〉  өткір ：～利  

үшкір . 

酰 xiān［酰基］(xiānjī)【зат.】 

ацил. 

鲜 ( 鮮 )xiān ① 【 сын. 】 

жаңа,жас ： ～ 肉 жас ет. ②

【сын.】  жас：～花 жас гүл .③

анық,ашық түсті ： ～ 红

алқызыл. ④ 【 сын. 】 

жас,дәмді ： 味 道 ～ дәмі өте 

жақсы .⑤ сирек кездесетін ：

鱼～сирек кездесетін балық .⑦

(Xiān) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【鲜卑】Xiānbēi【зат.】 сяньби, 

сяньбилер. 

【鲜果】 xiānɡuǒ【 зат.】жаңа 

піскен жемістер. 

【 鲜 红 】 xiānhónɡ 【 сын. 】 

алқызыл, қан қызыл：～的朝霞

алқызыл таң . 

【鲜花】 xiānhuā【 зат.】  жас 

гүлдер ： 一 束 ～ жас гүлдер 

байламы  . 

【鲜货】xiānhuò【 зат.】  жаңа 

әкелінген азық-түлік. 

【鲜丽】xiānlì【сын.】  әсем：

衣着色彩～әсем бояулы көйлек  . 

【鲜美】xiānměi【сын.】 дәмді. 

【鲜明】xiānmínɡ【сын.】  ①

ашық түсті：色调～ашық түсті 

рең .② анық：～的对比 анық 

қарама-қайшылық . 

【 鲜 嫩 】 xiānnèn 【 сын. 】  

жаңа,жас：～的藕 лотостың жас 

борығы . 

【鲜血】xiānxuè【зат.】 қан. 
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【 鲜 艳 】 xiānyàn 【 сын. 】  

бояулы, ашық түсті ：～夺目

тамаша . 

【 鲜 于 】 Xiānyú 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

暹 xiān 暹 罗

(Xiānluó)Тайландтың ескі атауы. 

 

 

xián 

 

闲(閑、閒)xián①【сын.】  бос, 

жұмыссыз：游手好～бос жүру.

②【 сын. 】  қолданылмайтын, 

бос：～房 бос тұрған үй.③бос 

уақыт：忙里偷～уақыт үнемдеу .

④ бөгде：～话 бөгде сөз .⑤

(Xián) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

“閒”→jiān“间”； →jiàn“间”. 

【 闲 扯 】 xiánchě 【 ет. 】 көп 

сөйлеу. 

【 闲 荡 】 xiándànɡ 【 ет. 】 

серуендеу ,қаңғыру : ～ 街 头

көше бойымен серуендеу . 

【闲工夫】 xiánɡōnɡ·fu(～儿 )

【зат.】没有事情要做的时间. 

【闲逛】 xiánɡuànɡ【 ет.】 бос 

уақыт：工作太忙，没有工夫～

жұмыс көп, бос уақыт мүлдем 

жоқ . 

【 闲 话 】 xiánhuà ① ( ～ 儿 )

【зат.】бос сөз, мылжың：～少

说 бос сөзді доғар! ②【 зат.】 

өсек-аяқ ：注意一点，免得让人

说 ～ . ③ 〈 书 〉【 ет. 】

мылжыңдау ：清夜～түні бойы 

мылжыңдау . 

【 闲 居 】 xiánjū 【 ет. 】

тыныштықта өмір сүру. 

【闲空】xiánkònɡ(～儿)【зат.】

бос уақыт：她整天忙忙碌碌的，

没有一点儿～ ол күнә бойы 

ынтамен еңбектенеді, бірде-бір 

бос уақыт жоқ  . 

【 闲 聊 】 xiánliáo 【 ет. 】

әңгімелесу. 

【 闲 气 】 xiánqì 【 зат. 】 уақ-

түйектерге ызалану：生～ уақ-

түйектерге ызалану. 

【闲钱】xiánqián【зат.】артық 

ақша. 

【 闲 情 逸 致 】 xiánqínɡyìzhì  

көңілі жай қалып. 

【闲人】 xiánrén【 зат.】①бос 

сандалушы：现在正是农忙季

节，村里一个～也没有 Дәл қазір 

егін уақыты, ауылда бірде-бір 

бос сандалушы жоқ . ② бөтен 

кісі ：～免进 бөтен кісілерге 

кіруге болмайды. 

【闲散】 xiánsǎn【 сын.】  ①

дырдулық ：～的日子 дырду 

күндер. ② бос ： ～ 资 金 бос 

капитал. 

【闲事】xiánshì【 зат.】  бөгде 

істер ： 管 ～ бөгде істермен 

айналысу. 

【闲适】xiánshì【сын.】 бейбіт 

және бейпіл ：～生活 бейбіт 

және жайбарақат өмір. 

【闲书】 xiánshū【 зат.】жеңіл 

оқуға арналған кітаптар.  

【 闲 谈 】 xiántán 【 ет. 】 

мылжыңдау. 

【闲暇】xiánxiá【зат.】бос. 

【 闲 心 】 xiánxīn 【 зат. 】

жайбарақаттық. 

【闲雅】xiányǎ同“娴雅”. 

【闲言碎语】xiányánsuìyǔ  оқыс 

сөз, сыбыр. 

【 闲 云 野 鹤 】 xiányúnyěhè   

толық еркіндік . 

【闲杂】xiánzá【сын.】  айқын 

міндетсіз ： ～ 人 员 айқын 

міндетсіз штат . 

【闲章】xiánzhānɡ(～儿)【зат.】

бейресми баспасөз . 

【闲职】xiánzhí【зат.】синекура. 

【闲置】xiánzhì【ет.】  әрекет 

етпеу, тұру：这台机器已经～多

年 бұл машина әрекетсіз бірнеше 

жыл тұр . 

贤 ( 賢 )xián ① 

дарынды,өнегелі：～明 ақылгөй.

②дараынды,өнегелі адам：圣～

дана және данышпан. ③ 

әз,аяулы ：～弟 әз аға.④(Xián)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 贤 达 】 xiándá 【 зат. 】 

мәртебелі тұлғалар ： 社 会 ～

қоғамның мәртебелі мүшелері . 

【 贤 德 】 xiándé ① 【 зат. 】

адамгершілікті, рақымшыл：～

女子 рақымшыл әйел . 

【贤惠】(贤慧)xiánhuì【сын.】 

рақымды. 

【贤劳】xiánláo〈书〉【сын.】 

еңбекшіл. 

【贤良】xiánliánɡ〈书〉【сын.】 

рақымды және дана. 

【贤路】 xiánlù〈书〉【 зат.】

дананың жолы конф. ： 开 ～

беделді адамдарға жол беру. 

【 贤 明 】 xiánmínɡ 【 сын. 】 

дана：～的领导 дана басшы. 

【 贤 能 】 xiánnéng 【 сын. 】 

рақымды және дарынды ： 另

举～беделділерді көтермелеу . 

【贤妻良母】xiánqīliánɡmǔ  адал 

жар мен рақымды ана. 

【 贤 人 】 xiánrén 【 зат. 】

адамгаршілікті, рақымшыл. 

【贤士】xiánshì〈书〉【зат.】贤

人. 

【贤淑】xiánshū〈书〉【сын.】 

адал, өнегелі：～的妻子 адал 

әйел . 

【贤哲】xiánzhé〈书〉【сын.】 

абыз, дана. 

弦 ( ① ② 絃 )xián 【 зат. 】 ①
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адырна ： 弓 ～ адырна. ② ( ～

儿 )ішек, ішекті аспап . ③

серіппе：钟走慢了，该上～了

сағат ақырын жүреді, серіппені 

бұрау керек . ④ хорда. ⑤

гипотенуза. 

【弦歌】 xiángē【 ет.】  ішекті 

аспаптарға қосылып ән салу. 

【 弦 外 之 音 】 xiánwàizhīyīn   

астарлы ишара. 

【弦乐器】 xiányuèqì【 зат.】 

ішекті аспап . 

【 弦 子 】 xián·zi 【 зат. 】 

«сяньцзы» муз. аспап. 

挦 ( 撏 ) xián 〈 方 〉【 ет. 】

жұлу：～鸡毛 тауықтың жүнін 

жұлу. 

咸 1xián ① 〈 书 〉【 үс. 】 

барлық,бәрі ：～受其益 бәрінің 

пайдасы үшін.② (Xián)【 зат.】        

адамның аты .    

咸 2( 鹹 )xián 【 сын. 】 

ащы,тұзды ：菜太～ тұздалған 

көкөністер тым ащы . 

【 咸 菜 】 xiáncài 【 зат. 】

тұздалған көкөністер. 

【咸津津】xiánjīnjīn(～的)(～儿

的)【сын.】 ащылау. 

【咸水湖】 xiánshuǐhú【 зат.】

тұзды көл, сортаң. 

【咸盐】xiányán〈方〉【зат.】 ас 

тұзы . 

涎 xián сілекей ： 口 角 流 ～

ашкөздіктен сілекейін ағызды . 

【 涎 皮 赖 脸 】 xiánpílàiliǎn  

беймаза, жабысқақ. 

【涎水】xiánshuǐ〈方〉【зат.】 

сілекей. 

娴 (嫻、嫺 )xián〈书〉 білікті, 

маман：～于辞令 тілі шебер. 

【 娴 静 】 xiánjìng 【 сын. 】  

салмақты ： 举 止 ～ мінезі 

салмақты. 

【娴熟】xiánshú【сын.】 білікті, 

маман ： 技 术 ～  үлкен 

шеберлікпен . 

【 娴 雅 】 xiányǎ 【 сын. 】 

көргенді ：谈吐～сөйлеу үлгісі 

көргенді . 

蚿 xián       кивсяк   зоол.. 

衔-1(銜、啣)xián①【ет.】ауызда 

ұстау ： 他 ～ 着 一 个 大 烟 斗

аузында темекі трубкасы болды.

② жасырып қалу ： ～ 恨 

өшпенділікті жасырып қалу. ③

〈书〉алу：～命 бұйрық алды . 

衔 -2( 銜 )xián 【 зат. 】 лауазым, 

шен：头～дәреже . 

【衔恨】 xiánhèn 【 ет.】  кек 

сақтау：～而死  өлгенге дейін 

кегін сақтады . 

【 衔 级 】 xiánjí 【 зат. 】 атақ, 

лауазым. 

【 衔 接 】 xiánjiē 【 ет. 】

байланыстыру：两个阶段必须～ 

екі  кезеңді байланыстыру қажет. 

【衔枚】 xiánméi〈书〉【 ет.】

білдірмей жақын келу：～疾走

дыбыссыз жүру. 

【衔命】xiánmìnɡ〈书〉【ет.】

бұйрық алу. 

【衔铁】xiántiě【зат.】 зәкір. 

【 衔 冤 】 xiányuān 【 ет. 】

әділетсіздікке шыдау：～负屈. 

舷 xián【зат.】борт,бүйір：左～

сол борт. 

【舷窗】xiánchuānɡ【зат.】борт 

иллюминаторы . 

【 舷 梯 】 xiántī 【 зат. 】 борт 

басқышы . 

痫 (癇 )xián［痫症］ (xiánzhènɡ)

【зат.】 қояншық, эпилепсия . 

嫌 xián ① күдіктену ： 避 ～

күдіктен құтылу. ②

реніш,наразылық：前～байырғы 

жеркеніш. ③ 【 ет. 】 жек 

көру,жирену：讨人～беймаза ету. 

【嫌犯】xiánfàn【зат.】 күдікті 

адам . 

【 嫌 弃 】 xiánqì 【 ет. 】

жеккөрініштілік. 

【嫌恶】xiánwù【ет.】жек көру, 

жирену. 

【 嫌 隙 】 xiánxì 【 зат. 】

жақтырмау ： ～ 消 释 жек 

көрушілік жойылды. 

【嫌疑】xiányí【зат.】күдік：～

犯 күдікті адам. 

【嫌疑犯】 xiányífàn 【 зат. 】

күдікті адам. 

【 嫌 怨 】 xiányuàn 【 зат. 】  

реніш,наразылық. 

【嫌憎】 xiánzēnɡ【 ет. 】 жек 

көру. 

 

 

xiǎn 

 

狝(獮)xiǎn  күзгі аңшылық . 

冼 Xiǎn 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

显(顯)xiǎn①【сын.】 айқын：～

而易见  өте анық. ②【 ет. 】

көрсету：大～身手 ұят намысты 

қолдан бермеу.③мәртебе ：～达

мәртебесі арту.④ (Xiǎn)【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【显白】xiǎn·bɑi同“显摆” 

【显摆】 xiǎ·bɑi〈方〉【 ет.】

біліну. 

【 显 达 】 xiǎndá 【 сын. 】 

атақтылық. 

【显得】 xiǎn·de【 ет.】 көріну, 

біліну：节日的天安门～更加壮

丽 Тяньаньмэнь мереке 

күндерінде одан да тамаша 

болып көрінеді . 

【显而易见】xiǎnéryìjiàn  әбден 

айқын. 

【 显 贵 】 xiǎnɡuì 【 сын. 】 

ақсүйектер. 



784 

 

【显赫】xiǎnhè【сын.】  атағы 

шығу：～一时 даңққа бөлену. 

【 显 花 植 物 】 xiǎnhuā-zhíwù 

Гүлдену, күшті, шабдалы, 

хризантема, бидай және т.б. 

сияқты өсімдіктердің 

тұқымдарын көбейту арқылы 

(«жасырылған өсімдіктерден» 

басқа). 

【 显 豁 】 xiǎnhuò 【 сын. 】 

айқын ： 内 容 ～ мазмұнның 

айқындылығы . 

【显见】xiǎnjiàn【ет.】айқын, 

анық болу. 

【 显 卡 】 xiǎnkǎ 【 зат. 】

видеократа, видеотөлем. 

【 显 灵 】 xiǎnlínɡ 【 ет. 】 

әруақтың шығуы . 

【 显 露 】 xiǎnlù 【 ет. 】

білдіру ： ～ 出 高 兴 的 神 色 

қуанышты білдіру . 

【 显 明 】 xiǎnmínɡ 【 сын. 】 

айқын ： ～ 的 对 照 айқын 

салыстыру . 

【 显 目 】 xiǎnmù 【 сын. 】 

көрнекті. 

【 显 然 】 xiǎnrán 【 сын. 】 

айқын：问题很～мәселе айқын 

болып тұр  . 

【显荣】xiǎnrónɡ〈书〉【сын.】  

даңқ, атақ . 

【 显 圣 】 xiǎnshènɡ 【 ет. 】

әруақтың шығуы . 

【 显 示 】 xiǎnshì 【 ет. 】

білдіру：～威力 күш білінді. 

【显示卡】 xiǎnshìkǎ【 зат.】

видеокарта. 

【显示器】 xiǎnshìqì 【 зат. 】

экран, дисплей. 

【显微镜】xiǎnwēijìnɡ【 зат.】

микроскоп. 

【显现】 xiǎnxiàn【 ет.】 ашық 

көріну：雾气逐渐消失，重叠的

山峦一层一层地～出来 Тұман 

айықты, таудың бастары қабат –

ұабат болып ашық көрінді  . 

【 显 像 管 】 xiǎnxiànɡɡuǎn

【зат.】кинескоп. 

【 显 效 】 xiǎnxiào ① 【 ет. 】

нәтижелілік：这种农药～快，毒

性低 Мұндай улы химикаттар 

нәтижелілігі тез, улылығы 

төмен .②【зат.】айқын әсер：未

见～айқын әсерді көрмеу . 

【显【сын.】  】xiǎnxínɡ(～儿)

【ет.】шын бейнесін көрсету. 

【 显 性 】 xiǎnxìnɡ 【 сын. 】 

басымдылық ：～遗传 тұқым 

қуалауының басымдылығы. 

【显学】xiǎnxué〈书〉【 зат.】 

ғылымдағы жетекші сала, сәнді 

ағым.  

【显眼】xiǎnyǎn【сын.】 көзге 

түсу: 把 布 告 贴 在 ～ 的 地 方

хабарландыру көзге түсетін 

жерде жапсырылды. 

【显扬】xiǎnyánɡ〈书〉【ет.】①

атын шығару.②атағы шығу：～

于天下 әлемге атағы шықты  . 

【 显 要 】 xiǎnyào 【 зат. 】

ақсүйектер. 

【显耀】 xiǎnyào ①【 сын. 】  

даңқ.②【ет.】мақтану：～自己

能干 өзінің өнерлігімен мақтану . 

【显影】xiǎnyǐnɡ【ет.】шығару 

(суретті). 

【显证】xiǎnzhènɡ〈书〉【зат.】

айқын дәлел. 

【 显 著 】 xiǎnzhù 【 сын. 】 

көрнекті,айқын ： 效 益 ～

нәтижелілігі айқын. 

洗 Xiǎn 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

险(險)xiǎn①【сын.】 жер бедері 

күрделі, қауіпті: ～ 峻

жарлауытты. ② өту оңай емес 

жер.③Қайғылы жағдай немесе 

апат мүмкіндігі. ④ алаяқтық. ⑤

Қауіпті. 

【险地】xiǎndì【зат.】① өтуге 

қиын жер  .②кәдікті жағдай. 

【险恶】 xiǎn’è 【 сын. 】  ①

қауіпті, өте қиын ： 病 情 ～

аурудың жағдайы өте қиын. 

【 险 峰 】 xiǎnfēnɡ 【 зат. 】

алынбас шың：攀登～алынбас 

шыңға өрмелеп шығу . 

【 险 工 】 xiǎnɡōnɡ 【 зат. 】

бөгеттің қатерлі аймағы . 

【 险 固 】 xiǎnɡù 【 сын. 】 

бекітілген, қауіпсіз：地势～жер  

қауіпсіз . 

【险境】xiǎnjìnɡ【зат.】 қатерлі 

жағдай ： 逃 出 ～  қатерлі 

жағдайдан құтылу . 

【 险 峻 】 xiǎnjùn 【 сын. 】 

жарлауытты, тік：山峰～таудың 

шыңы тік  . 

【险情】xiǎnqínɡ【зат.】 қауіпті 

жағдай ： 排 除 ～  қауіпті 

жағдайды жою. 

【险胜】xiǎnshènɡ【ет.】титтей 

артықшылық арқасында жеңу. 

【险滩】xiǎntān【зат.】 қауіпті 

қайыр . 

【险些】 xiǎnxiē【 үс.】  бола 

жаздап қалды ： 马 往 旁 边 一

闪，～把我摔下来. 

【险要】xiǎnyào【сын.】 өтуге 

қиын：山势～таулы бедер өтуге 

қиын. 

【险韵】xiǎnyùn【зат.】  қиын 

ұйқас (сирек кездесетін 

иероглифке) . 

【险诈】xiǎnzhà【сын.】  аяр, 

залым. 

【 险 兆 】 xiǎnzhào 【 зат. 】 

қатерлі нышан：发现～，必须立

即 停 止 作 业  қатерлі нышан 

табылды, істі дереу тоқтату 

қажет . 

【 险 症 】 xiǎnzhènɡ 【 зат. 】 
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қатерлі ауру . 

【 险 阻 】 xiǎnzǔ 【 сын. 】 

қиыншылықтар, бөгеттер ： 崎

岖～的山路 бұралаң және қиын 

таулы жол . 

蚬 ( 蜆 )xiǎn 【 зат. 】  өзен 

теллинасы зоол . 

猃 ( 獫 )xiǎn 〈 书 〉 长 (chánɡ) 

ұзынтұмсықты ит. 

【 猃 狁 】 Xiǎnyǔn 【 зат. 】

сяньюнь (солтүстік қытай емес 

тайпалар) 

铣 ( 銑 )xiǎn ［ 铣 铁 ］ (xiǎntiě)

【зат.】 шойын. 

跣 xiǎn〈书〉жалаңаяқ：～足

жалаң аяқ . 

鲜(鮮、尟、尠)xiǎn сирек,аз：～

见 сирек кездесетін. 

【鲜为人知】xiǎnwéirénzhī  Аз 

адамдар біледі. 

藓(蘚)xiǎn【зат.】①білетін адам 

аз, кейбіреулерге ңана белгілі.②

(Xiǎn)адамның аты . 

燹 xiǎn〈书〉дала өрті. 

幰 xiǎn 〈 书 〉 экипаждың  

пердесі, шымылдығы. 

 

 

xiàn 

 

苋(莧)xiàn үштүсті щирица  бот. . 

【苋菜】xiàncài【зат.】үштүсті 

щирица  бот.. 

县 ( 縣 )xiàn 【 зат. 】① уезд. ②

(Xiàn)адамның аты . 

【 县 城 】 xiànchénɡ 【 зат. 】

үйездік қала. 

【县份】xiànfèn【зат.】уезд. 

【县志】 xiànzhì 【 зат. 】 уезд 

бойынша мағлұматнама. 

【县治】 xiànzhì【 зат.】 уездік 

орталық. 

岘(峴)Xiàn  Сяньшань (Хубэйдегі 

таудың атауы) 

现(現)xiàn①қазір：～状 қазіргі 

жағдай. ② 【 үс. 】  тап осы 

сәтте,қазір ғана：～做的烧饼

қазір ғана піскен шелпек. ③ 

қолда бар, нақты ：～钱 қолма-

қол ақша .④ қолда бары,қолдағы 

сомасы ：兑～ қолма-қол ақша 

етіп беру.⑤【ет.】көріну, пайда 

болу：～原【сын.】  ұстап беру. 

【现场】 xiànchǎnɡ【 зат.】①

уақиға болған орын ：保护～

уақиға болған жерді қорғауға алу.

②жұмыс орны：～参观 жұмыс 

орнын барып шығу. 

【现钞】xiànchāo【зат.】 қолда 

бар ақша . 

【 现 成 】 xiànchénɡ( ～ 儿 )

【 сын.】   әзір,дайын ：～饭

барлық дайын затта:. 

【现成饭】xiànchénɡfàn【зат.】

барлық дайын затта:吃～дайын 

асқа ие болу. 

【现成话】xiànchénɡhuà【зат.】

жауапсыз сөз. 

【 现 存 】 xiàncún 【 ет. 】 бар 

болуы ： ～ 物 资 тауарлардың  

бар болуы. 

【现大洋】xiàndàyánɡ【зат.】现

洋. 

【现代】xiàndài【зат.】 қазіргі . 

【现代化】 xiàndàihuà【 ет.】

жаңалау：～的设备 жабдықты 

жаңарту. 

【现代戏】 xiàndàixì 【 зат. 】 

қазіргі тақырыпқа пьеса . 

【现代主义】 xiàndàizhǔyì ①

модернизм (көркем өнерде). ②

католикалық модернизм (Леруа). 

【现汇】 xiànhuì【 зат.】шетел 

банк шоттарынан аударылған, 

шетел валютасындағы 

депозиттер. 

【现货】xiànhuò【зат.】  қолда 

бар тауар ： 备 有 ～ қолдағы 

тауардың болуы. 

【 现今】 xiànjīn 【 зат. 】 осы 

шақтаға,қазіргі：这种式样～不

时兴了 бұндай үлгі қазір сәнде 

емес . 

【现金】xiànjīn【 зат.】  қолда 

бар ақша, касса ： ～ 交 易 

қолдағы ақшаға сату . 

【现金账】xiànjīnzhànɡ【зат.】

касса кітабы. 

【现款】xiànkuǎn【зат.】қолда 

бар ақша. 

【现年】xiànnián【зат.】 биыл. 

【现钱】xiànqián〈口〉【зат.】

олда бар ақша. 

【现任】xiànrèn①【ет.】 қазір 

істеу：他～工会主席 ол қазір 

кәсіподақ төрағасы болып 

істейді .②【сын.】 бүгінгі：～

校长是原来的教导主任. 

【 现 如 今 】 xiànrújīn 〈 方 〉

【зат.】 қазір. 

【现身说法】xiàn shēn shuō fǎ 

жеке бастық үлгіде көрсету. 

【 现 时 】 xiànshí 【 зат. 】 

қазір ：～正是农忙时节 дәл осы 

уақытта жұмыстың қызу кезі . 

【 现 实 】 xiànshí ① 【 зат. 】

нақтылық ： ～ нақтылықтан 

ажырау.②【сын.】  нақтылы： |

这是一个比较～的办法 мәселені 

шешу үшін бұл нақтылы шама . 

【 现 实 主 义 】 xiànshízhǔyì 

реализм (әдебиететте). 

【现世】 -1 xiànshì【 зат.】бұл 

өмірде：～报 әділ жаза. 

【 现 世 】 -2 xiànshì 【 ет. 】

масқара болу：活～масқара болу. 

【现世报】xiànshìbào  әділ жаза. 

【现势】xiànshì【зат.】  қазіргі 

тенденция . 

【现下】xiànxià〈口〉【зат.】 现

在. 

【 现 象 】 xiànxiànɡ 【 зат. 】 
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құбылыс ： 自 然 ～ табиғат 

құбылысы. 

【现行】 xiànxínɡ【 сын.】  ①

күші бар ：～法令 күші бар 

заңдар. ② әрекеттегі ： ～ 犯

қылмыс үстінде ұсталған 

қылмыскер. 

【现行犯】xiànxínɡfàn【 зат.】

қылмыс үстінде ұсталған 

қылмыскер . 

【现眼】xiànyǎn【ет.】масқара 

болу：丢人～ ұятқа қалу. 

【现洋】xiànyánɡ【зат.】күміс 

юаньдағы, қолдағы ақша. 

【现役】xiànyì①【зат.】нағыз 

әскери жұмыс.②【сын.】  ：～

军人 нағыз әскери жұмыстағы 

әскери қызметкерлер. 

【现在】xiànzài【зат.】 қазір ：

他～的情况怎么样?Оның қазіргі 

жағдайы қалай? 

【现职】 xiànzhí【 зат.】 алып 

жатқан қызмет. 

【 现 状 】 xiànzhuànɡ 【 зат. 】 

қазіргі, бар жағдай, статус-кво ：

打破～бар жағдайды жою . 

( 晛 ) xiàn 〈 书 〉 күннің 

шығуы . 

限 xiàn①шек,шама：界～шек.②

【ет.】шектеу:人数不～адамдар 

саны шектелмеген. ③ 〈 书 〉

босаға ：门～босаға. 

【 限 定 】 xiàndìnɡ 【 ет. 】 

шектеу ： ～ 报 【 зат. 】 时 间

тіркелу уақыты шектелген. 

【 限 度 】 xiàndù 【 зат. 】

шек,шама：最高～максимум. 

【限额】 xiàn’é【 зат.】 лимит, 

квота. 

【 限 价 】 xiànjià ① 【 ет. 】

мемлекеттік баға ： ～ 销 售

мемлекеттік бағамен сату. ②

【зат.】бағаны шектеу：最高～

максимум бағаны шектеу. 

【限界】xiànjiè【зат.】 габарит. 

【 限 量 】 xiànliànɡ ①【 ет. 】

шектеу,лимиттеу：前途不可～

шексіз мүмкіндіктер ашылады.

②【зат.】 шек, шама. 

【 限 令 】 xiànlìnɡ 【 ет. 】 бәр 

нәрсені белгілі мерзімге дейін 

жасауды бұйрық ету. 

【 限 期 】 xiànqī ① 【 ет. 】

мерзіммен шектеу ： ～ 归 还

мерзімге дейін орал.②【 зат.】

мерзім：～已满 мерзім өтті |三

天的～3 күндік мерзім . 

【 限 于 】 xiànyú 【 ет. 】

шектелу,біту：～水平 шектелген 

деңгей. 

【 限 制 】 xiànzhì ① 【 ет. 】

шектеу,лимиттеу：文章的字数

不 ～ мақаланың иероглифтер 

саны шектелмеген .②【 зат.】

шек：有一定的～міндетті шек 

бар. 

线(綫)xiàn①(～儿)【зат.】жіп：

毛～ жүн.②【 зат.】 сызық.③

сәуле .④【зат.】желі, жол：运

输 ～ тасымалдау жолы. ⑤ ой 

жолы ：上纲上～ сұраққа тап 

күресі көзқарасымен кірісу .⑥

шекара,шек：前～алдыңғы шек.

⑦шек：死亡～бір аяғы көрде|贫

困 ～ кедейлік шегі. ⑧  желі 

(ой,әңгіме) ：眼～ой өрісі  .⑨量

Өте аз. ⑩ (Xiàn) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【线报】xiànbào〈方〉【 зат.】

барлау,жортуыл. 

【线材】 xiàncái 【 зат. 】 сым 

сияқты металл зат . 

【 线 春 】 xiànchūn 【 зат. 】

сяньчунь (жібек матаның түрі). 

【线段】xiànduàn【зат.】 бөлік, 

кесінді. 

【 线 体 】 xiànlìtǐ 【 зат. 】

хондриосом жан.түрі. 

【线路】 xiànlù 【 зат. 】 желі, 

тармақ：无线电～радио желісі. 

【 线 麻 】 xiànmá 【 зат. 】

Марихуана. 

【 线 呢 】 xiànní 【 зат. 】 жүн 

матаға ұқсас мақта мата. 

【线坯子】xiànpīzi【зат.】мақта 

жіп. 

【 线 圈 】 xiànquān 【 зат. 】

шарғы,катушка. 

【线人】xiànrén〈方〉【 зат.】

жансыз,жоқшы. 

【线绳】xiànshénɡ(～儿)【зат.】 

шнур. 

【线索】xiànsuǒ【зат.】кілт. 

【线毯】xiàntǎn【 зат.】  мақта 

көрпе. 

【 线 条 】 xiàntiáo 【 зат. 】 ①

сызық,түр сызық ： 粗 ～ жуан 

сызық.②желі. 

【线头】xiàntóu(～儿)【зат.】①

жіптің ұшы.② жіптің үзіндісі. 

【 线 香 】 xiànxiānɡ 【 зат. 】

фимиам. 

【线衣】xiànyī【зат.】тоқылған 

фуфайка. 

【线轴儿】 xiànzhóur【 зат.】

орауыш, шпулька. 

【线装】 xiànzhuānɡ【 сын.】 

шілтерлеп брашюрлау ： ～ 书  

ежелгі қытай кітабы  . 

宪 xiàn①〈书〉заң, ереже ：～

令 мемлекет заңдары . ②

конституция ： ～ 章

жарғы,хартия .③ (Xiàn)【 зат.】

фамилияға қолданылады. 

【 宪 兵 】 xiànbīnɡ 【 зат. 】

жандарм, 

жандармерия. 

【 宪 法 】 xiànfǎ 【 зат. 】

конституция, конституциялық 

заң. 
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【 宪 警 】 xiànjǐnɡ 【 зат. 】

Жандармерия және полиция. 

【 宪 章 】 xiànzhānɡ ① 〈 书 〉

【ет.】 заңдар жинағы.②〈书〉

【зат.】 хартия. 

【 宪 政 】 xiànzhènɡ 【 зат. 】

конситуциялық басқару. 

粯 xiàn〈书〉күріш . 

【 子】xiàn·zi〈方〉【 зат.】 

сұлы ұнтағы. 

陷 xiàn①  қақпан  .②【 ет.】

малтығу,бату ：汽车～在泥里了

машина батпаққа батып қалды.

③【 ет.】  ішіне ену：病了几

天，眼睛都～进去了 бірнеше 

күн ауырып, көздері ішіне кіріп 

етті .④陷害：～人于罪 біреуге 

ор қазу . ⑤ басып 

алыну,талқандалу：失～  құлау.

⑥кемшілік：缺～кемшілік. 

【陷害】xiànhài【ет.】 қудалау, 

ор қазу ： ～ 好 人 адал 

адамдарды қудалау. 

【 陷 阱 】 xiànjǐnɡ 【 зат. 】 ①

қақпан .②ор, тосқын. 

【陷坑】 xiànkēnɡ 【 зат. 】①

қақпан .②ор, тосқын. 

【 陷 落 】 xiànluò 【 ет. 】 ①

опырылып құлау, басылу ：许多

盆地都是因为地壳～而【сын.】 

成 的 Көптеген ойпаттар жер 

қабығының басылуынан пайда 

болады .②жауды басып алу. 

【 陷 入 】 xiànrù 【 ет. 】 ①

болу,ұшырау：～重围 қоршаулы 

болу.②бату：～沉思 терең ойға 

бату. 

【 陷 于 】 xiànyú 【 ет. 】

болу,ұшырау ： ～ 孤 立

оқшаулануға ұшырау. 

【陷阵】xiànzhèn【ет.】жаудың 

қатарына шауып ену：冲锋～

шабуыл жасап, жаудың қатарына 

шауып ену. 

馅 ( 餡 )xiàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】

салынды,фарш ： 饺 子 ～ 儿

фаршы бар тұшпара. 

【馅儿饼】 xiànrbǐnɡ【 зат.】

самса. 

羡 (羨 )xiàn① күндеу,қызғану：

歆～көре алмау.②(Xiàn)【зат.】

фамилияға қолданылады. 

【羡慕】 xiànmù 【 ет. 】 көре 

алмау, қызғану. 

【羡余】xiànyú【зат.】артылған 

қаражат ： 进 献 ～ артылған 

қаражатты ұсыну . 

献(獻)xiàn①【ет.】сыйға тарту, 

ұсыну：～花 гүлдерді ұсыну.②

【 ет. 】 көрсету ： ～ 技

шеберлігін көрсету. ③ (Xiàn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【献宝】xiànbǎo【ет.】①бағалы 

сыйлықты ұсыну. ② бағалы 

тәжірибемен бөлісу. ③ сирек 

затпен мақтану, бәріне көрсету. 

【献策】xiàncè【ет.】献计. 

【献丑】 xiànchǒu 【 ет. 】 бір 

нәрсені күлкі үшін істеу. 

【 献 词 】 xiàncí 【 зат. 】 

құттықтау сөзі ：新年～Жаңа 

жыл құттықтау сөзі . 

【献花】xiànhuā【 ет.】 гүлдер 

тарту. 

【献计】 xiànjì【 ет.】 ұсыныс 

енгізу. 

【献技】 xiànjì【 ет.】  өзінің 

өнерін көрсету . 

【献礼】 xiànlǐ【 ет.】 сыйлық 

тарту ：向国庆～ мемлекеттік 

мейрамға сыйлық тарту . 

【 献 媚 】 xiànmèi 【 ет. 】 

қылымсу, жалбаңдау. 

【献旗】xiànqí【ет.】 құрметті 

туды тарту . 

【 献 芹 】 xiànqín 【 ет. 】 

қарапайым, жұпыны сыйлықты 

тарту. 

【献身】xiànshēn【ет.】 өмірін 

арнау ：～革命事业 революция 

ісіне өмірін арнады . 

【献疑】 xiànyí〈书〉【 ет.】

күмәндігін айту. 

【献艺】 xiànyì【 ет.】 өнерін 

көрсету：登台～сахнаға шығып, 

өнерін көрсету. 

【献殷勤】 xiànyīnqín жағыну, 

жағымпаздану 

腺 xiàn 【 зат. 】  без  

(анатомиялық). 

霰 xiàn【 зат.】   қатып қалған 

қар . 

 

 

xiānɡ 

 

乡 (鄉 )xiānɡ【 зат.】① ауыл：

下～ауылға бару.②туған жер：

回～туған жерге оралу .③болыс.

④(Xiānɡ)адамның аты . 

【乡巴佬儿】xiānɡbɑlǎor【зат.】

ақымақ, 

аңқау. 

【 乡 愁 】 xiānɡchóu 【 зат. 】

атажұртты аңсау . 

【乡村】xiānɡcūn【зат.】 ауыл. 

【乡间】xiānɡjiān【зат.】 ауыл. 

【乡井】xiānɡjǐnɡ〈书〉【зат.】

туған жер ：远离～туған жерден 

алыс болу . 

【乡里】xiānɡlǐ【зат.】①туған 

ауыл ： 荣 归 ～ атақпен туған 

ауылғы оралу . ②

ауылдас,жерлес ： 看 望 ～

жерлеске кіріп-шығу. 

【乡邻】xiānɡlín【зат.】жерлес. 

【乡僻】xiānɡpì【сын.】 түпкір 

жер.     

【乡亲】 xiānɡqīn 【 зат. 】①

ауылдас. ② жерлес ： ～ 们

жерлестер!. 
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【 乡 情 】 xiānɡqínɡ 【 зат. 】

атажұртты аңсау. 

【乡曲】xiānɡqū〈书〉【зат.】

алыс түкпір;：横行～. 

【乡绅】xiānɡshēn【зат.】ауыл 

ақсүйектері. 

【乡试】 xiānɡshì【 зат.】  шет 

аймақтық емтихандар. 

【 乡 思 】 xiānɡsī 【 зат. 】

атажұртты аңсау. 

【 乡 谈 】 xiānɡtán 【 зат. 】

жергілікті сөйленіс. 

【乡土】 xiānɡtǔ【 зат.】 туған 

өлке ： ～ 观 念 туған өлкеге 

құштарлық. 

【乡下】xiānɡ·xiɑ〈口〉【зат.】. 

【乡谊】xiānɡyì〈书〉【 зат.】

жерлестердің достығы . 

【 乡 音 】 xiānɡyīn 【 зат. 】

акцент ： ～ 未 改 акцентті 

жөндемеу . 

【乡愿】xiānɡyuàn〈书〉【зат.】 

екіжүзді адам. 

【乡镇】 xiānɡzhèn【 зат.】①

болыс пен ауыл.② қалашық  . 

【 乡 镇 企 业 】 xiānɡzhènqǐyè 

жергілікті кәсіпорындар. 

芗 ( 薌 )xiānɡ ① арамшағыр . ②

〈书〉同“香”. 

相 1xiānɡ①【үс.】 бір-бірі：～

识 бір-бірімен таныс.②【үс.】 

表示一方对另一方的【ет.】作：

实 不 ～ 瞒 шын,  өтірік 

айтпаймын!. ③ (Xiānɡ) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

相 2xiānɡ【 ет.】  қарау：～中

таңдау, 

ұнап қалу . 

【相安】 xiānɡ’ān【 ет.】 тәту 

тұру：～无事 тату тұру. 

【相帮】xiānɡbānɡ〈方〉【ет.】

көмектесу . 

【 相 称 】 xiānɡchèn 【 сын. 】 

жарау,сай болу：这件衣服跟他

的年龄不大～ бұл киім оның 

жасына онша сай емес . 

【相持】xiānɡchí【ет.】күштің 

тепе-теңдігі ： 敌 我 ～ 阶 段

күштің тепе-теңдік  кезеңі. 

【相处】 xiānɡchǔ【 ет.】 бірге 

болу：难以～біреумен сыйысу 

қиын. 

【相传】 xiānɡchuán【 ет.】①

аңыз бойынша：～此处是穆桂

英的点将台 .②жеткізу,беру：一

脉～бір жол бойынша берілу. 

【相当】 xiānɡdānɡ ①【 ет. 】

тең,сәйкес келу：年纪～жасына 

сәйкес келу. ② 【 сын. 】 

сай,келісті：这个工作还没有找

到～的人 бұл жұмысқа әлі сай 

адам табылмады. ③ 【 үс. 】  

әжептәуір ～ 艰 巨  әжептәуір 

қиын. 

【 相 得 益 彰 】 xiānɡdéyìzhānɡ  

өзара тиімді. 

【相等】xiānɡděnɡ【 ет.】  бір 

зат екіншіні толықтырады. 

【 相 抵 】 xiānɡdǐ 【 ет. 】 

үйлесу ： 收 支 ～ шығын мен 

кіріс үйлесті . 

【相对】xiānɡduì①【ет.】біріне 

бірі қарсы：～而坐 біріне бірі 

қарсы отырды.②【ет.】қарама-

қарсы болу. ③ 【 сын. 】 

салыстырмалы ： ～ 高 度

салыстырмалы биіктік, ～ 稳 定

салыстырмалы тұрақтылық. 

【 相 对 高 度 】 xiānɡduìɡāodù  

салыстырмалы биіктік. 

【相对论】xiānɡduìlùn【 зат.】  

салыстырма болжал теориясы. 

【 相 对 湿 度 】 xiānɡduìshīdù  

салыстырмалы ылғалдылық. 

【 相 对 原 子 质 量 】

xiānɡduìyuánzǐzhìliànɡ 

салыстырмалы атомдық масса . 

【 相 对 真 理 】 xiānɡduìzhēnlǐ  

салыстырмалы шындық. 

【相烦】xiānɡfán【ет.】әуреге 

салу,әлек салу ： 有 事 ～ іс 

бойынша  әлек салу. 

【相反】 xiānɡfǎn①【 сын.】  

қарама-қарсы ：～相成 қарама-

қарсылар бірлікті құрайды.②连

керісінше,қайта. 

【相反数】xiānɡfǎnshù【 зат.】 

қарама-қарсы сан.  

【相反相成】xiānɡfǎnxiānɡchénɡ 

қарама-қарсылар бірлікті 

құрайды . 

【 相 仿 】 xiānɡfǎnɡ 【 сын. 】 

тарту,ұқсас болу ： 年 纪 ～

жастары шамамен бірдей. 

【 相 逢 】 xiānɡfénɡ 【 ет. 】

кездесу：萍水～|狭路～соқпақта 

кездесу . 

【相符】xiānɡfú【сын.】 сәйкес 

болу,жарасу：【зат.】实～пішіні 

мазмұнына сай. 

【相辅而行】xiānɡfǔérxínɡ бірі 

екіншісін толықтыру. 

【相辅相成】xiānɡfǔxiānɡchénɡ  

бір–бірін толықтыру,әрекеттестік. 

【 相 干 】 xiānɡɡān 【 ет. 】 

қозғау,қатысы болушылық:  这事

跟他不～бұл істің оған қатысы 

жоқ . 

【 相 隔 】 xiānɡɡé 【 ет. 】

аралық：～千里 аралығы мың 

ли . 

【相顾】 xiānɡɡù 【 ет. 】 бір-

біріне қарау：～无言  үндемей 

бір-біріне қарау. 

【 相 关 】 xiānɡɡuān 【 ет. 】

байланыста болу ： 休 戚 ～ 

қуаныш пен қайғы бірі-бірімен 

байланысты . 

【相好】 xiānɡhǎo①【 сын.】 

жақын қарым-қатынаста болу：

他们俩从小就～олар екеуі бала 

кезінен жақын қарым қатынаста. .
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②【зат.】жақын дос.③【ет.】

байланыста болу. ④ 【 зат. 】 

ашына, көңілдес.  

【相互】xiānɡhù【үс.】  өзара, 

бір-бірін. 

【相继】xiānɡjì【үс.】  бірінен 

соң бірі ： 大 家 ～ 发 言 бәрі  

бірінен соң бірі сөз сөйледі. 

【 相 间 】 xiānɡjiàn 【 ет. 】

кезектесу, алмасу : 黑白～ақ пен 

қара кезектесті . 

【 相 交 】 xiānɡjiāo 【 ет. 】

①  қиылысады：两线～于一点

екі түзу бір нүктеде қиылысады .

② достасу：～多年 көп жылдар 

дос болдық . 

【相近】 xiānɡjìn【 сын.】  ①

жақын ：年岁～жасы жақын.②

ұқсас,тектес. 

【相敬如宾】xiānɡjìnɡrúbīn ерлі-

зайыптылар бір-бірін құрметтеп 

тұрады. 

【相距】xiāɑɡjù【ет.】қашықта 

болу：～不远 қашықтығы алыс 

емес . 

【 相 看 】 xiānɡkàn 【 ет. 】 ① 

қарау .②  қамын жеу;：另眼～

ерекше ілтипатпен қарау.③күйеу 

мен қыздың танысуы. 

【相礼】xiānɡlǐ同“襄礼”. 

【 相 连 】 xiānɡlián 【 ет. 】 

байланысу,жалғану ： 前 后 ～

байланысуға дейін және шейін . 

【 相 瞒 】 xiānɡmán 【 ет. 】

жасыру ： 实 不 ～ шындықты 

жасырма . 

【 相 配 】 xiānɡpèi 【 сын. 】  

үйлестіру, сәйкес келу ：一个

粗，一个细，不～біреуі жуан, 

біреуі жіңішке, сәйкес келмейді. 

【相扑】xiānɡpū【зат.】сумо. 

【相亲】 xiānɡqīn【 ет.】 күйеу 

мен қыздың танысуы. 

【 相 去 】  xiānɡqù 【 ет. 】

қашықта болу ： ～ 甚 远

қашықтығы өте алыс. 

【相劝】xiānɡquàn【ет.】кеңес 

беру,  жөн сілтеу：好言～жақсы 

сөздермен  жөн сілтеу . 

【相让】 xiānɡrànɡ 【 ет. 】① 

айтқанына көну ： 不 肯 ～

біреудің айтқанына көнбеу. ②

сыпайы бас тарту. 

【相扰】xiānɡrǎo【ет.】 кедергі 

болу ：各不～ бірі екіншісіне 

кедергі болмайды. 

【 相忍为 国】 xiānɡrěnwèiɡuó  

Отан үшін көну. 

【相濡以沫】xiānɡrúyǐmò   қиын 

жағдайда бір-біріне көмектесу. 

【 相 商 】 xiānɡshānɡ 【 ет. 】

ақылдасу ： 有 要

事～  ақылдасатын маңызды іс 

бар . 

【相识】xiānɡshí①【ет.】таныс 

болу：～多年 көп жыл бойы 

таныс .②【зат.】 таныс：老～

ескі танысым. 

【 相 率 】 xiānɡshuài 【 үс. 】 

бірінің артынан бірі, 

қатарынан ： ～ 归 附 бірінің 

артынан бірі тұтқынға берілді. 

【 相 思 】 xiānɡsī 【 ет. 】 

сағыну：～病 сүйіктіні сағыну. 

【相思子】xiānɡsīzǐ【 зат.】①

тікентүк бот..②  турбо (жейтін 

моллюск). 

【相似】 xiānɡsì【 сын.】  ：

ұқсас,жуық: 这两个人年貌～бұл 

екі адамның келбеттері ұқсас . 

【相似【 сын.】  】 xiānɡsìxínɡ

【зат.】 ұқсас пішіндер  геом. . 

【 相 提 并 论 】 xiānɡtíbìnɡlùn  

теңдестіру：机械化和手工劳

【 ет. 】 的 效 率 不 能 ～

механикаландыру мен қол 

жұмысының нәтижелілігі  

ұқсамайды. 

【 相 通 】 xiānɡtōnɡ 【 ет. 】 

бірдей,байланысқан ： 沟 渠 ～

байланысқан арықтар. 

【 相 同 】 xiānɡtónɡ 【 сын. 】 

бірдей,ұқсас：内容～ мазмұны 

бойынша бірдей. 

【相投】xiānɡtóu【сын.】  бір 

жерден шығу, үйлесу：气味～

талғамдары бір жерден шығу. 

【相向】xiānɡxiànɡ【ет.】  бір-

біріне қарама-қарсы ：～而行 

қарама-қарсы бағытта жүру . 

【相像】 xiānɡxiànɡ 【 сын. 】  

ұқсас болу：面貌～ бет-әлпеті 

ұқсас . 

【相信】xiānɡxìn【ет.】 сену：

我～他们的试验一定会成功 мен 

олардың зерттеулерінің табысты 

болтынына сенемін . 

【相【сын.】 】xiānɡxínɡ【ет.】

безбендеу：～之下，这种办法显

得拙笨一些 салыстырғанда бұл 

әдіс біршама дамымаған болып 

тұр . 

【 相 【 сын. 】  见 绌 】

xiānɡxínɡjiànchù бірдемемен 

салыстырғанда бәсең болып 

шығу . 

【 相 沿 】 xiānɡyán 【 ет. 】  

ұрпақтан ұрпаққа өту ：～成俗

салтқа айналу. 

【 相 依 】 xiānɡyī 【 ет. 】 бір-

бірінің таянышы болу. 

【相依为命】 xiānɡyīwéimìnɡ  

бір-бірінің таянышы болу. 

【 相 宜 】 xiānɡyí 【 сын. 】  

қолайлы：他做这种工作很～ол 

бұндай жұмысты қолайлығы 

айналдырды. 

【相应】xiānɡyīnɡ【ет.】旧式公

文用语，应该：～函达|～咨复. 

【 相 应 】 xiānɡyìnɡ 【 ет. 】

сәйкестелу：这篇文章前后不～|

环境改变了，工作方法也要～地
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改 变 жағдай өзгерді, жұмыс 

тәсілі сәйкесінше өзгеруге тиіс . 

【相映】xiānɡyìnɡ【ет.】 өзара 

қарама-қарсы болу ： ～ 成 趣

таңдаулы контраст . 

【 相 与 】 xiānɡyǔ ① 【 ет. 】

іргелесу：这人是很难～的 бұл 

адаммен іргелесу қиын . ②

【үс.】   өзара ：～议论  өзара 

сынау  .③【зат.】 достар. 

【 相 约 】 xiānɡyuē 【 ет. 】 

келісу,уәделесу：他们～明年春

节聚会 олар келесі қытай жаңа 

жылын бірге өткізуді уәделесті. 

【 相 知 】 xiānɡzhī ① 【 ет. 】

танысу：～有素 бір-бірімен көп 

уақыт таныс .②  жақын дос：

老～ескі дос. 

【 相 中 】 xiānɡzhònɡ 【 ет. 】 

таңдау,ұнап қалу: 相不中 ұнатпау. 

【相助】 xiānɡzhù【 ет.】 бір-

біріне көмектесу：～一臂之力

бір-біріне зорға көмектесу. 

【 相 左 】 xiānɡzuǒ 〈 书 〉 ①

【 ет. 】 қатар өтіп кету. ②

【 сын. 】  бірікпеу ： 意 见 ～

пікірлері бірікпеу. 

香 xiānɡ①【сын.】  жұпар иіс：

这花真～ бұл гүлдер өте хош 

иісті .②【сын.】 дәмді：饭很～

тағам өте дәмді . ③【 сын. 】 

тәбетті：这两天吃饭不～соңғы 

күндері тәбетсіз тамақ ішемін .

④【 сын.】  тәтті ұйқы：睡得

正～呢 оның ұйқысы тәтті .⑤

【сын.】 бағаланатын, ：这种货

物 在 农 村 很 ～ бұл тауардың 

ауылдарда сұранысы жоғары .⑥

жақсы иі：檀～сандал ағашы.⑦

【 зат. 】 фимиам,ладан ：烧一

炷～ фимиамды жағу.⑧〈方〉

【ет.】сүю ：～面孔 бетін сүю .

⑨ (Xiānɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 香 案 】 xiānɡ’àn 【 зат. 】

бөлмеге хош иісті түтін 

шығаратын аспапқа үстел. 

【香槟酒】 xiānɡbīnjiǔ【 зат.】

Шампан. 

【 香 波 】 xiānɡbō 【 зат. 】

Сусабын. 

【 香 菜 】 xiānɡcài 【 зат. 】

Ақжелкен(өсімдік). 

【 香 肠 】 xiānɡchánɡ( ～ 儿 )

【зат.】 еттен жасалған шұжық. 

【香椿】 xiānɡchūn【 зат.】① 

қытай цедреласы бот. . ②

цедраланың жас жапырақтары . 

【 香 醇 】 ( 香 纯 )xiānɡchún

【 сын.】  хош иіс：～的美酒

хош иісті шарап. 

【香肚】xiānɡdǔ【 зат.】 сянду 

(фарш салындысы бар 

шошқаның ішек-қарны) . 

【香榧】xiānɡfěi【зат.】 торрея 

бот.. 

【 香 馥 馥 】 xiānɡfùfù( ～ 的 )

【сын.】   хош иісті. 

【香干】xiānɡɡān(～儿)【зат.】

Бір түрдегі соя. 

【 香 菇 】 ( 香 菰 )xiānɡɡū

【зат.】 саңырауқұлақ, . 

【香瓜】xiānɡɡuā(～儿)【зат.】  

қауын . 

【香花】xiānɡhuā【 зат.】  хош 

иісті гүлдер. 

【香火】xiānɡhuǒ【зат.】①(～

儿 )жандыру жорасы. ② сертті, 

рәсіммен бекітілген. ③ намаз 

оқу.④ шылым, сигарет.  

【香蕉】 xiānɡjiāo 【 зат. 】①

банан өсімдігі.②банан жемісі. 

【香蕉水】xiānɡjiāoshuǐ【зат.】

банан эссенциясы, амилацетат. 

【 香 精 】 xiānɡjīnɡ 【 зат. 】

эссенция. 

【香客】xiānɡkè【зат.】  қажы, 

жаһангер.参看 161页〖朝山〗. 

【香料】xiānɡliào【зат.】  хош 

иіс, парфюмерия. 

【香炉】xiānɡlú【зат.】бөлмеге 

хош иісті түтін шығаратын аспап. 

【香喷喷】 xiānɡpēnpēn(～的 )

【сын.】  хош иісті, дәмді. 

【香片】xiānɡpiàn【 зат.】  гүл 

шайы . 

【香蒲】xiānɡpú【зат.】 шығыс 

қоғасы . 

【 香 薷 】 xiānɡrú 【 зат. 】

эльсгольция Патрэна бот.. 

【香石竹】xiānɡshízhú【 зат.】 

гвоздика бот.. 

【 香 水 】 xiānɡshuǐ( ～ 儿 )

【зат.】 иіс су. 

【香甜】xiānɡtián【сын.】  ①

тәтті және хош иісті：这种瓜味

道～бұл асқабақтың дәмі тәтті 

және хош иісті .② тәтті: 参加了

一天义务劳【ет.】，晚上睡得格

外～бір күн ерікті болып, кешке 

ерекше тәтті ұйықтадым . 

【香烟】 1xiānɡyān【 зат.】①

ладанның түтіні ： ～ 缭 绕

фимиам шегу.②  ұрпақтар ：断

了～тұқымды үзу. 

【 香 烟 】 2xiānɡyān 【 зат. 】 

шылым, папирос. 

【 香 艳 】 xiānɡyàn 【 сын. 】 

жұпар иісті, ғажайып сүйікті. 

【 香 油 】 xiānɡyóu 【 зат. 】

кунжут майы. 

【 香 橼 】 xiānɡyuán 【 зат. 】 

цитрон бот.. 

【香云纱】xiānɡyúnshā【зат.】 

«сяньюньша» (ерекше құрамды 

лакпен боялған жібек мата). 

【香皂】 xiānɡzào【 зат.】иісті 

сабын. 

【香泽】xiānɡzé〈书〉【 зат.】 

жұпар иіс. 

【香獐子】xiānɡzhānɡzi【зат.】 
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жұпар . 

【 香 樟 】 xiānɡzhānɡ 【 зат. 】

камфора ағашы. 

【 香 脂 】 xiānɡzhī

【зат.】 косметикалық заттар. 

【 香 烛 】 xiānɡzhú 【 зат. 】 

фимиам және шырақтар. 

厢 (廂 )xiānɡ①қосалқы бөлме：

东～шығыстағы қосалқы бөлме.

②  вагон：车～ вагон.③  қала 

қабырғасы ішіндегі аудан ：城～ 

қал қабырғасы ішінде.④ әдіп. 

【 厢 房 】 xiānɡfánɡ 【 зат. 】

қосалқы бөлме ： 东 ～

шығыстағы қосалқы бөлме. 

葙 xiānɡ→青葙. 

湘 Xiānɡ ① Сянцзян өзені. ②

【 зат. 】 Хунань пров. ：～绣

Хунаньның кестелеу өнері . ③

【зат.】 адамның аты. 

【湘菜】xiānɡcài【зат.】 Хунань 

тамағы. 

【湘妃竹】xiānɡfēizhú【 зат.】 

Сян-фэй , дақты бамбук. 

【湘剧】xiānɡjù【зат.】 хунань 

драмасы. 

【湘帘】xiānɡlián【зат.】 дақты 

бамбуктан жасалған перделер. 

【 湘 绣 】 xiānɡxiù 【 зат. 】

Хунаньның кестелеу өнері . 

【湘语】xiānɡyǔ【зат.】хунань 

диалекті. 

【湘竹】xiānɡzhú【 зат.】Сян-

фэй , дақты бамбук. 

缃(緗)xiānɡ〈书〉жібек мата. 

箱 xiānɡ①жәшік,сандық ：木～

ағаш жәшік.②  қорап ：信～

пошта жәшігі. 

【箱包】xiānɡbāo【 зат.】  жол 

сандықтар, сөмкелер. 

【箱底】xiānɡdǐ(～儿)【зат.】①

жәшіктің түбі. ②  труппаның 

құрамы：～厚. 

【 箱 笼 】 xiānɡlǒnɡ 【 зат. 】 

жәшік, сөмке, сандық. 

【箱子】xiānɡzi【 зат.】жәшік, 

сандық. 

襄 xiānɡ①〈书〉帮助：共～义

举 жақсы іске жәрдемдесу .②

(Xiānɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【襄理】xiānɡlǐ①〈书〉【ет.】 

жәрдемдесу：～军务 әскери істе 

жәрдемдесу . ② 【 зат. 】 

басқарушының жәрдемшісі. 

【襄助】xiānɡzhù〈书〉【ет.】 

жәрдемдесу. 

骧 ( 驤 )xiānɡ 〈 书 〉 ① аттың 

зулауы .②(头) әуелеу. 

瓖 xiānɡ〈书〉同“镶”. 

镶 ( 鑲 )xiānɡ 【 ет. 】  салу, 

әсемдеу：～牙 тіс салдыру. 

【镶嵌】xiānɡqiàn【ет.】  салу, 

әсемдеу. 

【镶牙】 xiānɡyá 【 ет. 】  тіс 

салдыру. 

 

 

xiánɡ 

 

详(詳)xiánɡ①толық, дәл：～谈

бажайлап айту. ② түсіндіру ：

内 ～ жіберушінің аты, мекен 

жайы .③айқын,белгілі：生卒年

不～  өлген және туған жылы 

белгісіз  . ④ (Xiánɡ) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【 详 备 】 xiánɡbèi 【 сын. 】  

толық：注释～толық түсіндіру . 

【详尽】xiánɡjìn【сын.】   ең 

толық, дәл：～的记载 ең толық 

жазбалар . 

【 详 密 】 xiánɡmì 【 сын. 】  

мұқият：计划～мұқият жоспар. 

【详明】 xiánɡmínɡ 【 сын. 】  

анық және толық：记述～анық 

және толық суреттеу. 

【 详 情 】 xiánɡqínɡ 【 зат. 】

егжей-тегжейлілік ： 叙 说 ～

егжей-тегжейліліктерді айту. 

【详实】xiánɡshí同“翔实”. 

【详悉】xiánɡxī①【ет.】толық 

білу.②【сын.】  жете. 

【详细】xiánɡxì【сын.】 толық, 

дәл：～研究 толық зерттеу. 

降 xiánɡ【ет.】①берілу：诱～

уәде арқылы тізе бүгуге көндіру.

② үлкен күшке ие болу. 

【降表】jiànɡbiǎo〈书〉【зат.】 

тізе бүгу туралы грамота. 

【降伏】xiánɡfú【ет.】  күшпен 

илендіру. 

【 降 服 】 xiánɡfú

【 ет. 】  бойсұндыру：缴械～ 

қаруын тапсырып бойсұну . 

【 降 龙 伏 虎 】 xiánɡlónɡfúhǔ  

үлкен күшке ие болу. 

【 降 顺 】 xiánɡshùn 【 ет. 】 

бағыну. 

庠 xiánɡ мектеп (ежелгі 

атауы)：～序 мектеп. 

【 庠 生 】 xiánɡshēnɡ 【 зат. 】 

үздік мектептің оқушылары . 

祥 xiánɡ①бақыт ：吉～бақ.②

(Xiánɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【祥和】xiánɡhé【сын.】 ①бақ 

пен береке：～的景象 бақ пен 

береке күйі .② жұмсақ мінез. 

【祥瑞】xiánɡruì【зат.】жақсы 

ырым . 

翔 xiánɡ қалықтау, шарықтау：

翱～самғау . 

【翔实】xiánɡshí【сын.】 анық 

және толық：～的材料 анық 

және толық мағлұматтар. 

曏 xiánɡ〈书〉бұрында, ертеде. 

 

xiǎnɡ 

享 xiǎnɡ①【ет.】 пайдалану：～

用 өз қарамағында ұстау. ②

〈书〉同“飨”.③(Xiǎnɡ)【зат.】
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фамилияға қолданылады. 

【 享 福 】 xiǎnɡfú 【 ет. 】 

жырғау：老奶奶晚年可享了福了

Үлкен әже жас еңкейген шақта 

рақатта өмір сүрді. 

【 享 乐 】 xiǎnɡlè 【 ет. 】

рақаттану：～思想  ғанибетке 

талпыныс. 

【享年】xiǎnɡnián【зат.】 ：～

七十四岁  жасы 75-те  қайтыс 

болды . 

【 享 受 】 xiǎnɡshòu 【 ет. 】

пайдалану：～权利 жол алу. 

【享用】 xiǎnɡyònɡ 【 ет. 】 өз 

қарамағында ұстау ：拿出好酒

供客人～. 

【 享 有 】 xiǎnɡyǒu 【 ет. 】 

пайдалану, иемдену ： ～ 盛

【зат.】 әйгілі болу. 

【 享 誉 】 xiǎnɡyù 【 ет. 】 

әйгілі ： ～ 海 内 外 елде де, 

шетелде де  әйгілі . 

响 (響 )xiǎnɡ①жаңғыру：～应

дыбыс беру. ② 【 ет. 】 дыбыс 

шығару：钟～了 қоңырау дыбыс 

шығарды.③【 ет.】  соғу：～

锣  гонг соғу. ④ 【 сын. 】 

сыңғырлаған ： 炮 声 真 ～

нұршашу жарылысының 

дыбысы өте сыңғырлаған .⑤(～

儿 ) 【 зат. 】 дыбыс ： 声 ～

жаңғырық. 

【响鼻】xiǎnɡbí(～儿 )【 зат.】 

пысқыру. 

【响彻云霄】 xiǎnɡchèyúnxiāo 

құлақ тұндыратын. 

【响当当】xiǎnɡdānɡdānɡ(～的)

【 сын.】  状态词 .①  қатты.②

асқан,тамаша:这是一个～的品牌

бұл бір тамаша сауда таңбасы  . 

【 响 动 】 xiǎnɡ·donɡ( ～ 儿 )

【зат.】дыбыс:夜很静，什么～

也没有 тым-тырыс түн,бірде-бір 

үн жоқ. 

【响度】xiǎnɡdù【 зат.】дауыс 

қаттылығы. 

【 响 遏 行 云 】 xiǎnɡèxínɡyún  

қатты дауысты . 

【 向 箭 】 xiànɡjiàn 【 зат. 】

ысқырғышы бар жебе. 

【响雷】xiǎnɡléi【зат.】  қатты 

күннің күркіреуі . 

【 响 亮】 xiǎnɡliànɡ 【 сын. 】 

сыңғырлаған ： 歌

声～ сыңғырлаған ән. 

【 响 马 】 xiǎnɡmǎ 【 зат. 】 

қарақшы . 

【 响 器 】 xiǎnɡqì 【 зат. 】  

соқпалы музыкалық аспап. 

【 响 晴 】 xiǎnɡqínɡ 【 сын. 】  

ашық：雪白的鸽子在～的天空

中飞翔 аппақ көгершін ашық 

аспанда шарықтайды . 

【 响 声 】 xiǎnɡshēnɡ 【 зат. 】 

дыбыс. 

【响尾蛇】xiǎnɡwěishé【зат.】

ысылдағыш улы жылан. 

【响杨】xiǎnɡyánɡ【зат.】 киіз 

терек бот.. 

【响音】 xiǎnɡyīn【 зат.】 ұяң 

дауыссыздар. 

【响应】xiǎnɡyìnɡ【ет.】дыбыс 

беру; үн қату：～号召 шақыруға 

үн беру. 

【 响 指 】 xiǎnɡzhǐ 【 зат. 】

саусақпен тықылдатқанда 

шығатын дыбыс. 

饷 ( 餉 )xiǎnɡ ①〈书〉  қонақ 

ету,сыйлау .②【зат.】  жалақы: 

关～жалақы беру . 

【 饷 银 】 xiǎnɡyín 【 зат. 】

жалақы：克扣～жалақыны кем 

төлеу . 

飨 (饗 )xiǎnɡ〈书〉  қонақ ету, 

сыйлау:客 қонақтарды сыйлау. 

想 xiǎnɡ 【 ет. 】 ①

ойлау,ойлану ： ～ 办 法 шара 

қолдану.② есептеу,ойлау：我～

他今天不会来.Мен ол бүгін келе 

алмайды деп есептеймін ③ 

қалау ：我～到杭州去一趟 мен 

бір рет Ханчжоуға барғым келеді.

④сағыну：～家 үйді сағыну. 

【想必】 xiǎnɡbì【 үс.】  болу 

керек;：这事～你知道 бұл іс 

туралы ол білмейтін болу керек. 

【想不到】 xiǎnɡ·budào【 ет.】 

үмітке қарамастан: 一 年 没 回

来，～家乡变化这么大 быр жыл 

болған жоқпын, ел-жұрт сонша 

өзгергенін күтпедім . 

【想当然】xiǎnɡdānɡrán【ет.】 

бос жорамал. 

【想得到】xiǎnɡdedào【ет.】көз 

алдына елестетіп көрсету:谁～当

年的荒滩地，如今变成了米粮川. 

【想法】 xiǎnɡfǎ 【 ет. 】 шара 

қолдану：～消灭虫害 зиянды 

жәндіктердің залалын жою үшін 

шара қолдану. 

【 想 法 】 xiǎnɡfǎ 【 зат. 】 ой, 

пікір：这个～不错 бұл ой жаман 

емес. 

【 想 方 设 法 】 xiǎnɡfānɡshèfǎ 

барлық тәсілдерді қолдану：～

克 服 工 作 中 的 困 难 барлық 

әдістермен жұмыста 

қиыншылықтарды жеңу . 

【想见】xiǎnɡjiàn【ет.】түсініп 

жету：从这件小事上也可以～他

的为人 бұл ұсақ-түйек арқылы 

оның кім екенін түсінуге болады . 

【想开】 xiǎnɡkāi【 ет.】 ойдан 

шығару, ұмыту：想不开  ұмыта 

алмау. 

【 想 来 】 xiǎnɡlái

【 ет.】  шамасы：从这里修涵

洞～是可行的  шамасы, осы 

жерден су өткізетін трубаны 

жөндеу мүмкін . 

【 想 念 】 xiǎnɡniàn 【 ет. 】

сағыну：～亲人 сүйіктіні сағыну. 
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【想儿】 xiǎnɡr〈方〉【 зат.】 

үміт：有～ үміті болу . 

【 想 入 非 非 】 xiǎnɡrùfēifēi   

қиялға бату. 

【想头】xiǎnɡ·tou〈口〉【зат.】

①ой：我有个～，你听听行不

行 ?Менде бір ой бар, 

тыңдайсыңдарма?②үміт：没～ 

үміт жоқ . 

【想望】 xiǎnɡwànɡ【 ет.】① 

қалау ：他在上学的时候就～着

做 一 个 医 生 ол мектепке 

барғанда дәрігер болуды 

армандады .②〈书〉зор құрмет 

ету：～风采 сізді зор құрмет 

етемін. 

【想象】 xiǎnɡxiànɡ①【 зат.】

елес. ② 【 ет. 】 көз алдына 

елестету ：不难～ көз алдына 

елестетуге қиын емес. 

【想象力】xiǎnɡxiànɡlì【зат.】 

қиял . 

【想像】xiǎnɡxiànɡ同“想象”. 

【想像力】xiǎnɡxiànɡlì 同“想象

力”. 

鲞 ( 鮝 、 鯗 )xiǎnɡ кептірілген 

балық ： 鳗 ～  қақталған 

жыланбалық. 

【 鲞 鱼 】 xiǎnɡyú 【 зат. 】 

кептірілген балық . 

 

 

xiànɡ 

 

向 1(① -③嚮 )xiànɡ① бағыт：

风～желдің бағыты .②【ет.】 

қарсы  ：～阳 оңтүстікке қарай.

③〈书〉жақындау：～晓 таңға 

қарай.④【ет.】偏袒：老乡～老

乡 .⑤介 -Барыс септік：～东走

шығысқа |～先进工作者学习

озаттардан үйрену. ⑥ (Xiànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

向 2xiànɡ【үс.】  әрқашан :～无

此例 ондай мысалдар мүлдем 

болмады. 

【向背】xiànɡbèi【ет.】оң және 

теріс қатынас ： 人 心 ～ 

халықтың  оң және теріс 

қатынасы. 

【向壁虚构】xiànɡbìxūɡòu бос 

өтірік, өсек. 

【向壁虚造】xiànɡbìxūzào 向壁

虚构. 

【 向 导 】 xiànɡdǎo ① 【 ет. 】 

өткізу. ② 【 зат. 】  жолбасшы, 

басшы, гид：登山队请了一位猎

人 当 ～ альпинистер тобы бір 

қорықшы-жолбасшыны 

шақырды◇革命党是群众的～

Революциялық партия - халық 

бұқарасының басшысы . 

【向火】xiànɡhuǒ〈方〉【ет.】

отқа жылыну ： 围 炉 ～ отқа 

жылыну. 

【 向 来 】 xiànɡlái 【 үс. 】  

әрқашан ：他做事～认真 ол өз 

жұмысын әрқашан адал ниетпен 

істейді. 

【 向 例 】 xiànɡlì 【 зат. 】 

әдетте ：我们这里～起得早

Бізде,  әдетте, ерте тұрады . 

【 向 量 】 xiànɡliànɡ 【 зат. 】 

вектор. 

【向慕】xiànɡmù【ет.】аға тұту; 

ардақ тұту. 

【向日】xiànɡrì〈书〉【 зат.】 

бұрын. 

【向日葵】 xiànɡrìkuí【 зат.】 

айқабақ, күнбағыс . 

【 向 上 】 xiànɡshànɡ 【 ет. 】 

жоғары：好好学习，天天～

жақсы оқып, әр күні жақсыға 

ұмтылу . 

【 向 使 】 xiànɡshǐ 〈 书 〉 连 

егерде, егер. 

【 向 往 】 xiànɡwǎnɡ 【 ет. 】

армандау：～着美好的未来 ол 

тамаша болашақ туралы 

армандайды . 

【向心力】 xiànɡxīnlì【 зат.】

ортаға тартқыш күш физ. . 

【向学】xiànɡxué【ет.】  оқуға 

ұмтылу：有心～ ішінде  оқуға 

ұмтылады. 

【向阳】xiànɡyánɡ【ет.】күнге, 

оңтүстікке қарай. 

【向隅】 xiànɡyú〈书〉【 ет.】

шетте қалу：～而泣 тағдырын 

жоқтауға тура қалды . 

【向着】 xiànɡ·zhe 【 ет. 】①

шығу：葵花～太阳 күнбағыс 

күнге ұмтылады .②偏袒：哥哥

怪妈妈凡事～小弟弟. 

项-1(項)xiànɡ① мойын.②(Xiànɡ)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

项 -2( 項 )xiànɡ ① 量

пункт,объект,түр：第五条第二款

第 一 ～ бесінші мақаладағы 

екінші параграфтың бірініші 

пункті.② қаржы  ：用～шығын.

③【зат.】мүше. 

【 项 背 】 xiànɡbèi 【 зат. 】 

адамның көлеңкесі. 

【项链】xiànɡliàn(～儿)【зат.】 

алқа, монисто. 

【项目】xiànɡmù【зат.】мақала, 

тарау, пункт, объект ：建设～ 

құрылыс объекті . 

【 项 圈 】 xiànɡquān( ～ 儿 )

【зат.】мойынға та,атын шеңбер, 

монисто. 

【 项 庄 舞 剑 ， 意 在 沛 公 】

XiànɡZhuānɡ wǔjiàn ，

yìzàiPèiGōnɡ  жасырын ниеті 

болуы, бөгде мақсаттарды көздеу. 

巷 xiànɡ【зат.】тар көше：陋～

тұйық көше .② (Xiànɡ)адамның 

аты . 

【 巷 战 】 xiànɡzhàn 【 зат. 】

көшедегі ұрыстар, айқастар. 

【巷子】xiànɡ·zi〈方〉【зат.】
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тар көше：～口 тар көшенің 

басы . 

相 1xiànɡ ① 【 зат. 】

түр,өң,келбет：可怜～аянышты 

түр. ② келбет ： 月 ～ айдың 

келбеті . ③ 【 зат. 】  өзін-өзі 

ұстау,келбет ：站有站～，坐有

坐～  өзін-өзі ұстай алмау .④

【 зат. 】 сым,фаза. ⑤ екшелеу, 

таңдау: ～马 аттарды таңдау .⑥

(Xiànɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

相 -2xiànɡ ① көмектесу ： 吉 人

天～/жақсының жары құдай .②

канцлер ： 丞 ～ канцлер. ③

орталық үкіметтің басшысы.④

көмекші：傧～шафер. 

【 相 册 】 xiànɡcè 【 ет. 】

фотоальбом. 

【相公】xiànɡɡonɡ【зат.】①Сіз 

(әйелдің күйеуіне айтуы).②жас 

адам, жас ғалым. 

【 相 机 】 -1xiànɡjī 【 зат. 】

фотоаппарат. 

【 相 机 】 -2 xiànɡjī 【 ет. 】

жағдайларға сәйкес ： ～ 行 事

жағдайларға сәйкес әрекет ету. 

【 相 里 】 Xiànɡlǐ 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【 相 貌 】 xiànɡmào 【 зат. 】

келбет ：～平常 елеусіз сырт 

пішін. 

【相面】 xiànɡmiàn【 ет.】 бет 

келбет бойынша бал ашу. 

【 相 片 儿 】 xiànɡpiānr 〈 口 〉

【зат.】相片. 

【相片】xiànɡpiàn【зат.】 сурет, 

фотосурет. 

【相声】 xiànɡ·shenɡ 【 зат. 】

сықақ диалог, «сяншен». 

【相书】xiànɡshū〈方〉【зат.】 

физиогномика бойынша трактат. 

【 相 术 】 xiànɡshù 【 зат. 】

физиогномика, бет келбет 

бойынша бал ашу. 

【相态】xiànɡtài【зат.】заттың 

жағдайы, күйі. 

【相位】xiànɡwèi【 зат.】 сым, 

фаза  эл..  

象 -1xiànɡ 【 зат. 】 ① піл. ②

(Xàinɡ)адамның аты . 

象 -2xiànɡ ① сурет,пішін,сыртқы 

келбет：佛象 Будда мүсіні.②

еліктеу：～【сын.】 безбендеу. 

【象棋】xiànɡqí【зат.】шахмат. 

【象声词】xiànɡshēnɡcí【зат.】

дауысқа еліктеу.  

【 象 限 】 xiànɡxiàn 【 зат. 】 

квадрант мат.. 

【 象 【 сын. 】  】 xiànɡxínɡ

【зат.】бейнелер,таңбалар: ～文

字 пиктография. 

【 象 【 сын. 】  文 字 】

xiànɡxínɡwénzì пиктография, 

иероглиф. 

【象牙】 xiànɡyá 【 зат. 】 піл 

сүйегі. 

【象牙之塔】xiànɡyázhītǎ  піл 

сүйегінен жасалған мұнара. 

【 象 眼 儿 】 xiànɡyǎnr 〈 方 〉

【зат.】ромб. 

【象征】 xiànɡzhēnɡ①【 ет.】

білдіру,көрсету ：火炬～光明

алау даңқты білдіреді .②【зат.】

белгі,рәміз：火炬是光明的～

алау даңқтың белгісі . 

【象征主义】 xiànɡzhēnɡzhǔyì  

символизм. 

缿(銗)xiànɡ  жинақ сандықша. 

像 xiànɡ ① 【 зат. 】

келбет,сурет,пішін：画～ сурет.

② 【 зат. 】 Нысаннан шыққан 

жарық жазықтық айнасы, 

сфералық айна, линзалар, 

призмалар немесе сол сияқты 

көрінеді немесе бейнеленеді 

Нақты сурет пен виртуалды 

кескінге бөлінген③【ет.】 ұқсау: 

他的面貌～他哥哥 оның келбеті 

ағасына ұқсас .④【үс.】 сияқты 

еді ： ～ 要 下 雨 了 жаңбыр 

болатын сияқты . ⑤ 【 ет. 】 

мысал үшін ：～大熊猫这样的

珍稀【 ет.】物，要加以保护

Мысал үшін  үлкен панда өте 

сирек жануар, оны қорғау керек.

⑥ (Xiànɡ) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 像 话 】 xiànɡhuà 【 сын. 】 

көргенді. 

【像煞有介事】xiànɡshàyǒujièshì 

жасанды байыптылықпен, 

шынында сияқты. 

【像生】 xiànɡshēnɡ【 зат.】①

жасама, алдамыш ： ～ 花

алдамыш гүл .② әйел әнші . 

【像素】xiànɡsù【зат.】пиксель, 

нүкте. 

【 像 样 】 xiànɡyànɡ( ～ 儿 )

【сын.】 қанағат етерлік ：字写

的 挺 ～ иероглиф жазылуы 

қанағат етерлік. 

【 像 章 】 xiànɡzhānɡ 【 зат. 】

суреті бар белгі. 

橡 xiànɡ【зат.】①емен.②каучук 

ағашы .③(Xiànɡ)адамның аты . 

【 橡 胶 】 xiànɡjiāo

【зат.】 Резеңке. 

【橡胶树】 xiànɡjiāshù【 зат.】

каучук ағашы. 

【橡皮】xiànɡpí【зат.】резеңке. 

【橡皮膏】 xiànɡpíɡāo【 зат.】

бұласыр, пластырь   мед.. 

【 橡 皮 筋 】 xiànɡpíjīn( ～ 儿 )

【 зат. 】 резеңке, резеңке 

секіргіш. 

【橡皮泥】 xiànɡpíní 【 зат. 】

мастика. 

【橡皮圈】xiànɡpíquān【зат.】

①суға батырмайтын дөңгелек.②

дөңгелек резеңке . 

【橡皮艇】 xiànɡpítǐnɡ【 зат.】
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үрлемелі резеңке қайық. 

【橡实】 xiànɡshí【 зат.】 емен 

жаңғағы. 

【橡子】xiànɡ·zi【зат.】橡实. 

 

 

xiāo 

 

肖 Xiāo 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

枭 (梟 )xiāo①  үкі .②〈书〉

батыл：～将 ержүрек қолбасшы.

③ басшы,көсем ：毒 ～  есірткі 

сатушы.④контрабандашы：私～

контрабанда тұзын сатушы. ⑤

〈 书 〉 басын шабу ： ～ 示 

өлтірген адамның басын жұртқа 

көрсету  . 

【枭将】xiāojiànɡ〈书〉【зат.】

батыл қолбасшы. 

【 枭 首 】 xiāoshǒu 【 ет. 】

өлтірген адамның басын бақанда  

көрсету: 示众 өлтірген адамның 

басын бақанда  көрсету. 

【枭雄】xiāoxiónɡ〈书〉【зат.】 

әмірші, даруға . 

枵 xiāo〈书〉бос：～肠辘辘

қарын іші бос, қолқылдайды  . 

【枵腹从公】xiāofùcónɡɡōnɡ аш 

болып жұмыс істеу. 

削 xiāo【ет.】кесіп тастау：～苹

果 皮 алманың қабығын кесіп 

тастау . 

另见 1546页 xuē. 

【削面】xiāomiàn【зат.】→刀削

面. 

哓(嘵)xiāo［哓哓］〈书〉【ел.】 

① дауласу：～不休 тоқтаусыз 

дауласу .② қорқу . 

骁 (驍 )xiāo〈书 батыл：～  勇

ержүрек . 

【骁将】xiāojiànɡ【зат.】батыл  

қолбасшы . 

【骁骑】 xiāoqí〈书〉【 зат.】

айбынды атты әскер. 

【骁勇】xiāoyǒnɡ〈书〉【сын.】  

айбынды ： ～ 善 战 батыр 

жауынгер. 

【逍遥】xiāoyáo【сын.】  қолы 

бос кезде серуендеу ：～自在

толық ерікті. 

【 逍 遥 法 外 】 xiāoyáofǎwài  

жазасыздықта қуанышқа бөлену. 

鸮(鴞)xiāo→鸱鸮. 

虓 xiāo 〈 书 〉 жолбарыстың 

ақыруы . 

消 xiāo①【ет.】жоғалу：烟～云

散 зым-зия жоқ болып кету.②

【 ет. 】 жою ： ～ 毒

залалсыздандыру.③ өткізу ：～

夜 түнді өткізу.④【ет.】керек：

不～说 айтуға керек жоқ, өзінен 

өзі белгіл. ⑤ (Xiāo) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【 消 沉 】 xiāochén 【 сын. 】 

басыңқы ： 意 志 ～  басыңқы 

көңіл. 

【 消 除 】 xiāochú 【 ет. 】 

жою：～战争威胁 соғыс қаупін 

жою . 

【消磁】 xiāocí【 ет.】 магнит 

қасиеті жойылу. 

【消毒】 xiāodú【 ет.】 зиянды 

әсерді жою. 

【消遁】xiaodùn【ет.】жою. 

【消防】 xiāofánɡ【 ет.】  өрт 

сөндіруші ：～车 өрт машинасы. 

【 消 费 】 xiāofèi

【 ет. 】  тұтыну ： ～ 品

тұтынушылар тауары. 

【消费基金】xiāofèijījīn  тұтыну 

қоры. 

【消费品】 xiāofèipǐn【 зат.】

тұтынушылар тауары . 

【消费税】 xiāofèishuì【 зат.】

тұтынушылар тауар салығы, 

акциз . 

【 消 费 信 贷 】 xiāofèixìndài 

тұтынушылар несиесі. 

【消费资料】 xiāofèizīliào 见

1218页〖生活资料〗. 

【 消 耗 】 1xiāohào 【 ет. 】 ①

жұмсау：～精力 күшті жұмсау.

②тауысу：～敌人的有生力量

жаудың жанды күшті тауысу. 

【 消 耗 】 2xiāohào 【 зат. 】

жаңалық, хабар. 

【消化】 xiāohuà【 ет.】① ас 

қорыту, сіңіру.②игеру：一次讲

得太多，学生～不了 ол  өте көп 

айтады, оқушылар игеруге 

үлгермейді . 

【消化系统】xiāohuàxìtǒnɡ  ас  

қорыту жүйесі . 

【消魂】xiāohún同“销魂”. 

【消火栓】xiāohuǒshuān【зат.】 

өрт сөндіретін кран.  

【消极】 xiāojí 【 сын. 】  ①

жағымсыз ：～影响 жағымсыз 

әсер.② енжар, сылбыр:～防御

сылбыр қорғаныс . 

【 消 减 】 xiāojiǎn 【 ет. 】

азаю,кему ： 食 欲 ～ тәбетім 

азаяды . 

【 消 解 】 xiāojiě 【 ет. 】

жойылу：～胸中的愁闷 іштегі 

запыран жойылды. 

【消渴】xiāokě【зат.】сусамыр. 

【消弭】 xiāomǐ〈书〉【 ет.】 

жою：～水患 су тасқынды жою . 

【消灭】  xiāomiè 【 ет. 】①

жоғалу：许多古生物，如恐龙、

猛 犸 早 已 经 ～ 了 динозавр, 

мамонт сияқты көптеген қазып 

алынған жануарлар жер бетінен 

жойылды .② құрту,жою ：～差

错 қателікті жою. 

【消泯】xiāomǐn【ет.】жойылу. 

【 消 磨 】 xiāomó 【 ет. 】 ①

титықтату : 志 气 ～ жігерді 

титықтату .②  өткізу ：～岁月

күндерді өткізу . 
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【 消 气 】 xiāoqì 【 ет. 】

тынышталу. 

【消遣】 xiāoqiǎn【 ет.】 ермек 

ету, думандау. 

【消溶】xiāorónɡ同“消融”. 

【消融】xiāorónɡ【ет.】еру (мұз, 

қар). 

【消散】xiāosàn【ет.】жоғалу: 

雾～了 тұман ыдырады. 

【 消 声 器 】 xiāoshēnɡqì

【зат.】 Дыбысты жою Жабдық. 

【 消 失 】 xiāoshī 【 ет. 】

жойылу ： 脸 上 的 笑 容 ～ 了

бетінен күлкі ғайып болды  . 

【消石灰】 xiāoshíhuī【 зат.】

сөнген әк. 

【 消 食 】 xiāoshí 【 ет. 】  ас 

қорытуға көмектесу, болысу. 

【 消 逝 】 xiāoshì 【 ет. 】

жойылу：岁月～ жылдар өтіп 

кетті. 

【消释】xiāoshì【ет.】①〈书〉

еру, ерітілу.②жою：～前嫌 |误

会～жаңылыс жоғалды . 

【 消 受 】 xiāoshòu 【 ет. 】 ①

пайдалану：无福～пайдалануда 

бақыт жоқ.②шыдау：～不起

шыдауға мүмкіншілігім жоқ . 

【消瘦】xiāoshòu【сын.】  азу, 

ару ： 面 容 ～ жүзі солғын 

тартыпты. 

【消暑】xiāoshǔ【ет.】①жазды 

өткізу ： 去 北 戴 河 度 假 ～

демалысқа Байдайхэға 

барып,жазды өткізу .②ыстықтан 

ішу：喝杯冷饮消消暑 ыстықтан 

бір стакан салқын сусынды ішу . 

【 消 损 】 xiāosǔn 【 ет. 】 ①

жоғалту. ② тозу,титықтату ： 锐

气～батылдығы жойылды . 

【 消 停 】 xiāotinɡ 〈 方 〉 ①

【сын.】 жайбарақат：过～日子

жайшылық өмір сүру.②【ет.】

тоқтау ：姐妹俩做活儿不～екі 

апам тоқтаусыз жұмыс істейді. 

【消退】 xiāotuì 【 ет. 】 азаю, 

қайту：暑热～了 ыстық қайтты. 

【消亡】xiāowánɡ【ет.】жойылу, 

өлу: 国 家 的 ～ мемлекеттің 

жойылуы . 

【 消 息 】 xiāo·xi 【 зат. 】 ①

ақпарат: 最 新 ～ соңғы 

жаңалықтар.② хабар：去后再

无～сосын қайтадан хабар жоқ . 

【消息儿】xiāo·xir〈方〉【зат.】

іске қосылатын педаль. 

【消夏】 xiāoxià【 ет.】жазды 

саяжайда, курортта өткізу. 

【 消 闲 】 xiāoxián 【 ет. 】

думандау, бос уақытты 

өткізу ： ～ 解 闷 думандап, 

сағынышты қуу.. 

【消歇】 xiāoxiē〈书〉【 ет.】

тоқтау, жойылу：风雨～ дауыл 

тоқталды . 

【 消 炎 】 xiāoyán 【 ет. 】 

қабынуды тоқтату ： ～ 止 痛

анальгетик қабынуды тоқтатты. 

【消夜】xiāoyè①【зат.】 ұйқы 

алдында жеңіл тамақ .②【ет.】 

түнді өткізу. 

【 消 长 】 xiāozhǎnɡ 【 ет. 】 

өзгеруі ： 敌 我 力 量 的 ～ 

қарсылас пен біздің күштердің 

өзгерісі . 

【消肿】xiāozhǒnɡ【ет.】ісіктің 

азаюы：～减负 ісіктің азаюы 

жүкті жеңілдетті. 

宵 xiāo①түн ：通～түні бойы. 

② (Xiāo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 宵 禁 】 xiāojìn 【 ет. 】

комендант уақыты ： 实 行 ～

комендант уақытты жариялау. 

【宵小】xiāoxiǎo〈书〉【зат.】 

қарақшы ：～行径 қарақшының  

өмір сорабы. 

【 宵 衣 旰 食 】 xiāoyīɡànshí  

тыйым көрмей жұмыс істеу. 

绡(綃)xiāo〈书〉①аршылмаған 

жібек .② аршылмаған жібектен 

мата. 

萧(蕭)xiāo ①шөлді：～瑟 шөлді.

② (Xiāo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 萧 规 曹 随 】 XiāoɡuīCáosuí 

қалыптасқан ережеден аумау . 

【萧然】xiāorán〈书〉【сын.】 

①шөлді, елсіз ：满目～айнала 

елсіздік. ② бос: 囊 橐 ～ 

қапшықтар бос . 

【萧洒】xiāosǎ→潇洒. 

【萧飒】xiāosà〈书〉【сын.】 

суық, жалықтыратын. 

【 萧 瑟 】 xiāosè ① 【 ел. 】 

судырлау, сыбдыр：秋风～күзгі 

жел уілдеп тұр.②【сын.】  бос 

қалған:门庭～бос қалған үй. 

【萧森】xiāosēn〈书〉【сын.】 

①солған：秋树～күзде ағаштар 

солды .② ну, қалың ：幽谷～ 

қалың, ну алқап . 

【萧疏】xiāoshū〈书〉【сын.】 

①елсіз, бос：满目疮痍，万户～ 

қайда қарамасаң да босап қалған 

үй-пәтерлер .②сирек：白发～ақ 

шаштары сирек . 

【萧索】 xiāosuǒ【 сын.】  бос 

қалу, қирап қалу ： 气 象 ～ 

қараусыздықпен еседі . 

【萧条】xiāotiáo【сын.】 ①бос 

қалу, қирап қалу：百业～ бос  

қалған.②тоқырау экон.. 

【 萧 萧 】 xiāoxiāo 〈 书 〉 ①

【ел.】  кісінеу：马鸣～жылқы 

кісінейді.②【сын.】 жұқа шаш. 

猇 xiāo ①同 “ 虓 ”. ② Сяотинг, 

Хубэйдағы жердің аты. 

硝 xiāo ①【 зат. 】 селитра. ②

【ет.】илеу：～皮子 тері илеу. 
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【 硝 化 甘 油 】 xiāohuàɡānyóu 

нитроглицирин. 

【硝石】xiāoshí【зат.】селитра. 

【硝酸】 xiāosuān【 зат.】 азот 

қышқылы. 

【硝酸甘油】 xiāosuānɡānyóu 

нитроглицирин, нитролеум . 

【硝烟】 xiāoyān 【 зат. 】 оқ-

дәрінің түтіні：～弥漫的战场

майданды  қаптаған оқ-дәрінің 

түтіні . 

销 1(銷 )xiāo① балқыту：～金

алтынды балқыту . ②【 ет. 】

жою：撤～күшін жою.③【ет.】

сату：供～жабдықтау және сату.

④жұмсау：花～шығын.⑤(Xiāo)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

销 2( 銷 )xiāo ① нагел, буат. ②

【ет.】нагельмен бекіту. 

【销案】xiāoàn【ет.】шешімді 

бұзу, істі тоқтату. 

【销钉】xiāodīnɡ【зат.】чеге. 

【销号】 xiāohào【 ет.】  өтеу 

мөрі . 

【销毁】xiāohuǐ【ет.】жою：～

证据 айғақты затты жою . 

【 销 魂 】 xiāohún 【 зат. 】 ①

бітпес қайғы.②желігу. 

【 销 假 】 xiāojià 【 ет. 】

демалыстан оралу. 

【销路】xiāolù【зат.】сату：～

不畅 үлкен сату. 

【销纳】 xiāonà同“消纳”. 

【销声匿迹】xiāoshēnɡnìjì ғайып 

болып, жасырыну. 

【销势】 xiāoshì 【 зат. 】 сату 

жағдайы：近来大屏幕彩电～看

好 соңғы кезде үлкен мониторлы 

теледидарлардың сату 

тенденциясы жоғары 

бағаланады . 

【 销 售 】 xiāoshòu 【 ет. 】

сату：～一空 түк қалдырмай 

сату . 

【销铄】xiāoshuò〈书〉【ет.】 

қирау, жойылу . 

【销歇】xiāoxiē同“消歇”. 

【 销 行 】 xiāoxínɡ 【 ет. 】

сату：～各地 жаппай сату. 

【 销 赃 】 xiāozānɡ 【 ет. 】 

ұрланғанды сату ：参与盗窃～

活【ет.】 ұрлау, ұрлағанды сату 

әрекетіне белсене қатысу  . 

【销账】 xiāozhànɡ【 ет.】 есеп 

шоттан шығарып тастау . 

【销子】 xiāozi【 зат.】 нагель, 

буат. 

翛 xiāo〈书〉азат, еркін：～然

екпінді. 

【翛然】xiāorán〈书〉【сын.】 

екпінді ：～而往，～而来. 

【 翛 翛 】 xiāoxiāo 〈 书 〉 ①

【сын.】  сындыру (қанатты).②

【ел.】  гуілдің, қанат шуының 

дыбысы: 风 雨 ～ дауылдың 

дыбысы. 

蛸 xiāo→螵蛸. 

箫 (簫 )xiāo【 зат.】① сяо  муз. 

аспап, ұзын флейта . ②

(Xiāo)адамның аты . 

潇 (瀟 )xiāo〈书〉 терең және 

мөлдір. 

【潇洒】 (萧洒 )xiāosǎ【сын.】 

ерікті ： 风 姿 ～ жүріс-тұрысы 

ерікті. 

【潇潇】 xiāoxiāo【 сын.】  ①

екпінді：风雨～екпінді  жел мен 

жаңбыр .②сіркіреген：～微雨

сіркіреген жауын. 

霄 xiāo аспан：重～  ғарыш, 

бұлттан жоғарғы шың . 

【霄汉】xiāohàn〈书〉【 зат.】

аспан：气冲～батыл. 

【霄壤】xiāorǎnɡ【 зат.】аспан 

мен жер：～之别 аспан мен 

жердей, үлкен айырмашылық  . 

嚣 (囂、嚻 )xiāo  айқайласу ：

叫～айқайлау. 

【 嚣 杂 】 xiāozá 【 сын. 】 

жанданған, дулы. 

【嚣张】xiāozhānɡ【сын.】 Тым 

көп асып. 

 

xiáo 

洨 Xiáo Сяохэ, Хубэйдағы өзен. 

崤 Xiáo Яошань ， Хубэйдағы 

тау . 

淆 xiáo аралас：混～шатастыру. 

【淆惑】 xiáohuò〈书〉【 ет.】

адасқызу：～视听   көру мен 

естуді адасқызу . 

【淆乱】 xiáoluàn①【 сын.】 

ретсіз. ② 【 ет. 】 бүліншілік 

тарату ： ～ 社 会 秩 序  қоғам 

құрылысында   бүліншілік тарату. 

【淆杂】xiáozá【ет.】 араласқан. 

 

 

xiǎo 

 

小 xiǎo①【 сын.】  кіші, тар 

болу, ：鞋～了点儿 бәтеңке 

аздап тар.②【үс.】 аз уақытқа, 

біраз ： ～ 坐 біраз отыру. ③

【 үс. 】  азғана, сәл ： ～ 有

【зат.】气 азғана күш үлгісі.④

【үс.】 жуық, шамалы：这里离

北京有～二百里 осы жерден 

Пекинге дейін 200- ге жуық ли.

⑤【сын.】  кіші：～儿子 кіші 

ұлы  |他是我的～弟弟 Ол -менің 

інім. ⑥ балалар ： 一 家 大 ～

барлық бала-шағамен. ⑦ еріксіз 

әйел.⑧менің:～女 менің қызым.

⑨ (Xiǎo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【小巴】 xiǎobā【 зат.】шағын 

автобус . 

【 小 白 菜 】 xiǎobáicài( ～ 儿 )

【зат.】 қытай орамжапырағы. 

【小白脸儿】xiǎobáiliǎnr〈口〉

【зат.】ақ жүзді ер. 
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【小百货】 xiǎobǎihuò【 зат.】

көпшілік қолды тауарлар, 

галантерея . 

【 小 班 】 xiǎobān 【 зат. 】

бүлдіршіндер тобы. 

【小半】 xiǎobàn(～儿 )数 аз 

бөлігі：西瓜吃了一大半，剩下

一～实在吃不下了  қарбыздың 

үлкен бөлігін жедік, аз бөлігі 

қалды, оны жеуге шамамыз жоқ . 

【小报】xiǎobào(～儿)【зат.】

таралымы аз газет. 

【小报告】 xiǎobàoɡào【 зат.】

жала, шағым：打～шағым жасау. 

【小辈】xiǎobèi(～儿 )【 зат.】

жас ұрпақ. 

【小本经营】 xiǎoběnjīnɡyínɡ  

ұсақ саудамен айналасу. 

【小便】xiǎobiàn①【ет.】несеп 

төгу.②【зат.】  сідік.③【зат.】

ерлердің жыныс мүшесі. 

【小辫儿】 xiǎobiànr 【 зат. 】

Кішкентай құйма. 

【小辫子】xiǎobiàn·zi【зат.】①

Кішкентай құйма.②осал жер, ：

抓～осал жерін табу. 

【小不点儿】xiǎo·budiǎnr〈方〉

① 【 сын. 】  кіп-

кішкентай,титтей. ② 【 зат. 】 

нәресте. 

【小菜】xiǎocài【зат.】①(～儿) 

тұздалғандар.②(～儿)〈口〉.③

〈方〉көкөністер, ет, балық. 

【小产】xiǎochǎn【ет.】аборт, 

түсік. 

【小肠】 xiǎochánɡ【 зат.】 аш 

ішек. 

【 小 抄 儿 】 xiǎochāor 〈 口 〉

【 зат. 】 шпаргалка ： 打 ～

шпаргалканы қолдану . 

【小车】xiǎochē(～儿)【зат.】①

арба.②жеңіл автокөлік, лимузин. 

【 小 乘 】 xiǎochénɡ 【 зат. 】

хинаяна. 

【小吃】xiǎochī【зат.】①жеңіл 

тамақ：经济～  үнемді жеңіл 

тамақ .②печенье：～店 печенье 

дүкені.③дәмтатым  . 

【小丑】xiǎochǒu(～儿)【зат.】

① күлдіргіш әртіст, қуақы. ② 

сайқымазақ. 

【小春】xiǎochūn〈方〉【зат.】

ай күнтізбесі бойынша қазан, 

қоңыр күз .参看〖小阳春〗. 

【小词】xiǎocí【зат.】аз термин. 

【小葱】xiǎocōnɡ(～儿)【зат.】 

жасыл пияз. 

【小聪明】xiǎocōnɡminɡ【зат.】

бос сөз：耍～ақылдымсу . 

【小打小闹】xiǎodǎxiǎonào ұсақ 

көлемде. 

【小道儿消息】 xiǎodàorxiāoxi 

өсектер. 

【小大人儿】xiǎodàrénr【зат.】

баланың ересек сияқты сөйлеу, 

өзін-өзі ұстау. 

【小弟】xiǎodì【зат.】①ең кіші 

іні.②мен. 

【小调】xiǎodiào(～儿)【зат.】

халық әні. 

【小【 ет. 】作】 xiǎodònɡzuò

【зат.】лайықсыз қылық. 

【小豆】xiǎodòu【зат.】бадана, 

лобия. 

【 小 肚 儿 】 xiǎodǔr 【 зат. 】 

қарын . 

【 小 肚 子 】 xiǎodù·zi 〈 口 〉

【зат.】小腹. 

【小队】xiǎoduì【 зат.】бөлім, 

топ. 

【 小 额 】 xiǎo’é 【 сын. 】 

азғантай сома ：～贷款  ұсақ 

несие. 

【 小 恩 小 惠 】 xiǎoēnxiǎohuì 

қайыр, садақа. 

【小儿】xiǎ’ér【зат.】①балалар.

② менің ұлым.参看〖小儿〗

(xiǎor). 

【小儿科】xiǎo’érkē①【 зат.】

түк те емес. ② 【 зат. 】

педиатрия: ～看医 педиатр. 

【小儿麻痹症】xiǎo’érmábìzhènɡ 

балалар сал ауруы. 

【小贩】 xiǎofàn【 зат.】  ұсақ 

саудагер. 

【小费】xiǎofèi【зат.】 Кеңес. 

【小腹】 xiǎofù【 зат.】  іштің 

төменгі жағы. 

【小工】xiǎoɡōnɡ(～儿)【зат.】 

қара жұмысшы. 

【 小 姑 子 】 xiǎoɡū·zi 〈 口 〉

【зат.】қайын апа. 

【小广播】xiǎoɡuǎnɡbō①【ет.】

дабырлау.②【зат.】көп таралған 

газет. 

【小广告】xiǎoɡuǎnɡɡào【зат.】 

ұсақ хабарландыру ： 清 洗 街

头 ～ көшедегі ұсақ 

хабарландыруларды жою . 

【小褂儿】 xiǎoɡuàr 【 зат. 】 

кеудеше. 

【 小 鬼 】 xiǎoɡuǐ 【 зат. 】 ①

сайтанның баласы. ②  сотанақ, 

тентек. 

【小孩儿】xiǎoháir〈口〉【зат.】

① ұл  .②ұл мен қыз, балалар：

你有几个～?Сенің неше балаң 

бар? 

【小寒】  xiǎohán【 зат.】  «Аз 

аяз» ( ескі амал есебі, 6-7 

қаңтардан кейін). 

【 小 号 】 -1xiǎohào( ～ 儿 )

【 сын. 】  属性 词 .Кішкентай 

размер. 

【 小 号 】 -2xiǎohào 【 зат. 】 

керней, горн. 

【小号】3xiǎohào〈方〉【зат.】

түрме камерасы ： 关 ～ түрме 

камерасында жабу. 

【 小 核 桃 】 xiǎohétáo 〈 方 〉

【зат.】 керий жаңғағы. 

【小户】xiǎohù【зат.】①кедей 
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үй.②отбасы мүшелері аз отбасы. 

【小花脸】xiǎohuāliǎn【 зат.】 

қуақы . 

【小黄鱼】xiǎohuánɡyú【зат.】

кішкентай сары горбыль 

(балықтың түрі). 

【 小 惠 】 xiǎohuì 【 зат. 】 

қайыршы ： 小 恩 ～ усақ 

қайыршы . 

【小伙儿】 xiǎohuǒr 【 зат. 】

бозбала, жігіт：能文能武的棒～. 

【 小 伙 子 】 xiǎohuǒ·zi 〈 口 〉

【зат.】жігіт. 

【小蓟】 xiǎojì【 зат.】  жапон 

сары қалуені. 

【小家碧玉】xiǎojiābìyù кедей 

отбасыдан шыққан сұлу қыз. 

【小家伙】 xiǎojiā·huo( ～儿 )

【зат.】 бозбала, бала. 

【小家鼠】xiǎojiāshǔ【зат.】. 

【小家庭】 xiǎojiātínɡ【 зат.】 

кәдімгі отбасы. 

【小家子气】xiǎojiāziqì【сын.】  

ұсақтық. 

【小建】xiǎojiàn【зат.】  қысқа 

ай. 

【小将】xiǎojiànɡ【 зат.】  жас 

айғайшы. 

【小脚】xiǎojiǎo(～儿)【зат.】

бинтпен таңылған әйелдің аяғы, 

кішкентай әйел аяқтары. 

【 小 教 】 xiǎojiào 【 зат. 】 ①

бастауыш мектептегі білім. ②

бастауыш мектептебінің 

мұғалімі. 

【小节】 1xiǎojié【 зат.】 түкке 

тұрмайтын ： 生 活 ～  өмірдің 

ұсақтары . 

【小节】2xiǎojié【 зат.】ырғақ 

өлшеуі. 

【小结】xiǎojié①【зат.】 қысқа 

жиын：工作～жұмыстың қысқа 

жиыны.②【ет.】 қысқа жиынды 

жинақтау ：把上个月的工作～

一下 өткен айдың қысқа жиынын 

жинақтау. 

【 小 姐 】 xiǎojiě 【 зат. 】 ①

бойжеткен қыз. ②  бойжеткен, 

мисс. 

【小解】 xiǎojiě【 ет.】  кіші 

дәретке бару. 

【小金库】 xiǎojīnkù 【 зат. 】 

жеке қоры, сақтап қойған. 

【小尽】 xiǎojìn【 зат.】  кіші 

бірінші ай. 

【 小 九 九 】 xiǎojiǔjiǔ( ～ 儿 )

【зат.】көбейту ережесі. 

【小舅子】 xiǎojiùzi 【 зат. 】

қайын іні (әйелінің інісі). 

【小开】xiǎokāi〈方〉【 зат.】 

жас қожа. 

【 小 楷 】 xiǎokǎi 【 зат. 】 ①

иероглифті ұсақ жазумен жазу：

蝇头～иероглифті кіп-кішкентай 

жазумен жазу .②жол баспа әрпі. 

【小看】 xiǎokàn〈口〉【 ет.】 

ұнатпау,  асқақтап қарау：～人

асқақтап қарайтын адам. 

【 小 康 】 xiǎokānɡ 【 сын. 】 

мұқтажсыз, молшылық ：～人

家 молшылықта тұру. 

【小考】xiǎokǎo【зат.】сабақты 

тапсыру. 

【 小 可 】 xiǎokě ① 【 зат. 】

мен(кем қалыпта көрсететін 

жұрнақ): ～ 不 才 мен- 

дарынсызбын. ② 【 сын. 】 

азғантай：非同～маңызды . 

【小老婆】xiǎolǎopo【зат.】 күң, 

еріксіз әйел . 

【小礼拜】xiǎolǐbài【зат.】 

【小两口】  xiǎoliǎnɡkǒu(～儿 )

〈口〉【зат.】жас жұбайлар. 

【小量】 xiǎoliànɡ【 сын.】  аз 

мөлшер：新品种小麦先要～试

种 бидайдың жаңа сортын 

алдымен аз мөлшерде 

отырғызыңдар  . 

【 小 令 】 xiǎolìnɡ 【 зат. 】 ①

шумақ.② қысқа өлең, ариетта. 

【小绺】 xiǎoliǔ〈方〉【 зат.】 

ұры. 

【小龙】xiǎolónɡ【зат.】Жылан 

жылы. 

【小炉匠】 xiǎolújiànɡ【 зат.】 

көше слесарі, темір ұстасы. 

【小萝卜】xiǎoluóbo【зат.】①

шалғам, егетін тұрма.②шалғам. 

【小锣】xiǎoluó(～儿 )【 зат.】

кішкентай тамтам. 

【 小 麦 】 xiǎomài 【 зат. 】 ①

егілетін бидай.② бидай. 

【小卖】xiǎomài【зат.】салқын 

шайнама: 应 时 ～ дер кезіндегі 

салқын шайнама. 

【小卖部】 xiǎomàibù【 зат.】

дәмхана, дүкен. 

【小满】 xiǎomǎn【 зат.】  «аз 

молшылық» (ай күнтізбесінің 8-

ші мезгіл). 

【小猫熊】xiǎomāoxiónɡ【зат.】

панда. 

【小毛】xiǎomáo(～儿)【зат.】

қысқа жүнді тері. 

【小米】xiǎomǐ(～儿 )【 зат.】 

чумиза. 

【小【 зат.】】 xiǎomínɡ(～儿 )

【 зат. 】 баланың мектепке 

дейінгі аты. 

【小拇哥儿】 xiǎ·muɡēr〈方〉

【зат.】шынашақ . 

【小拇指】 xiǎo·muzhǐ 〈口〉

【зат.】шынашақ . 

【小脑】xiǎonǎo【зат.】 қарақұс 

миы. 

【小年】xiǎonián【зат.】①ескі 

жылды шығарып салу күні(ай 

күнтізбесінің 23 желтоқсаны).②

түсімі аз жыл. 

【小年夜】xiǎoniányè【зат.】①

кіші жаңажылдық сочельник.②

жылдың соңғы күнінің қарсаңы . 
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【 小 妞 儿 】 xiǎoniūr 〈 口 〉

【зат.】жас қыз; қыз бала. 

【小农】xiǎonónɡ【 зат.】жеке 

шаруа：～经济 шағын  шаруа 

қожалығы. 

【 小 农 经 济 】 xiǎonónɡjīnɡjì 

шағын  шаруа қожалығы. 

【小女】xiǎonǚ【 зат.】  менің 

қызым. 

【小跑】 xiǎopǎo(～儿 )〈口〉

【ет.】 ақырын жүгіру, желу：一

路 ～ барлық жолды ақырын 

жүгіру . 

【小朋友】xiǎopénɡyǒu【зат.】

①бала：六一国际儿童节是～们

的节日 1 маусым-халықаралық 

балалар күні . ② бала, 

досым ： ～ ， 你 喜 欢 唱 歌

吗 ?Досым, сен ән айтуды 

ұнатасың ба? 

【小票】xiǎopiào(～儿)【зат.】

①чек, түбіртек.② ұсақ кредитка . 

【 小 品 】 xiǎopǐn 【 зат. 】 

қысқартылған түрдегі буддалық 

қағидалары, миниатюра ： 历

史 ～ тарихи тақырыптағы 

миниатюралар. 

【小品文】 xiǎopǐwén【 зат.】

миниатюра, сықақ әңгіме, 

фельетон. 

【小气】 xiǎoqi 【 сын. 】  ①

сараң ： ～ 鬼  қарынбай . ②

〈方〉күйрек. 

【小气候】 xiǎoqìhòu【 зат.】 

микроклимат. 

【小憩】xiǎoqì【ет.】 тыным：

在 树 荫 下 ～ 片 时 ағаштың 

көлеңкесінде қысқа уақытқа 

тынығайық . 

【小前提】xiǎoqiántí【зат.】 аз 

сәлемдеме.参看 1171 页〖三段

论〗. 

【小钱】xiǎoqián(～儿)【зат.】

①бақыр ақша.②ұсақ ақша. 

【小瞧】xiǎoqiáo〈方〉【ет.】  

ұнатпау . 

【 小 巧 】 xiǎoqiǎo 【 сын. 】  

жіңішке, әсем ：身材～  әсем 

пішін  . 

【小巧玲珑】 xiǎoqiǎolínɡlónɡ  

шебер, әсем:苏州很多园林建筑

得 ～ Сучжоуда  әсем бақша 

құрылыстары көп . 

【小青年】 xiǎoqīnɡnián(～儿 )

【зат.】жас жігіт. 

【小青瓦】xiǎoqīnɡwǎ【 зат.】

Кішкентай жасыл плиткалар. 

【小秋收】xiǎoqiūshōu【 зат.】 

жабайы өсімдіктердің күзгі 

жинауы. 

【 小 球 】 xiǎoqiú 【 зат. 】 

«кішкентай доп»(пинг-понг, 

бадминтон т.б. добы). 

【小区】xiǎoqū【зат.】 тұрғын 

үй кешені. 

【小曲】xiǎoqū【 зат.】  айдау, 

спиртті айдау. 

【 小 曲 儿 】 xiǎoqǔr 【 зат. 】 

халық жыры, өлеңі . 

【小圈子】xiǎoquānzi【зат.】①

сырлас адамдар арасында：家庭

的 ～ үй ішінде. ② топшылық, 

үйірмешілдік ： 搞 ～

топшылықты жасау . 

【小儿】xiǎor〈方〉【 зат.】①

бала кез：从～ бала кезден.②

емшектегі бала ：胖～  балғын 

бала.参看〖小儿〗(xiǎo’ér). 

【小人】xiǎorén【зат.】①аласа 

бойлы адам. ② арам ：～得志

мақсатына жеткен арам адам. 

【 小 人 儿 】 xiǎorénr 〈 口 〉

【зат.】① күйеу бала.②мүсінше, 

адамның суреті ：画～ адамды 

бейнелейтін сурет. 

【小人儿书】xiǎorénrshū【зат.】 

суреттер топтамасы. 

【小人物】xiǎorénwù  Қоғамда 

орын жоқ және белгілі емес және 

әсер етпейтін адам. 

【 小 日 子 】 xiǎorìzi 【 зат. 】

отбасы өмірі. 

【小嗓儿】 xiǎosǎnɡr【 зат.】

фальцет, фальцет дауыс. 

【小商品】xiǎoshānɡpǐn【зат.】 

ұсақ тауарлар. 

【 小 商 品 经 济 】

xiǎoshānɡpǐnjīnɡjì ұсақ тауарлы 

шаруашылық. 

【 小 商 品 生 产 】

xiǎoshānɡpǐnshēnɡchǎn ұсақ 

тауарлы өндіріс. 

【小晌午】xiǎoshǎnɡ·wu〈方〉

【зат.】түске жақын уақыт. 

【小舌】xiǎoshé(～儿)【зат.】

кішкене тіл. 

【小生】xiǎoshēnɡ【зат.】①жас 

адам амплуасы. ② жас білімді 

адам. 

【 小 生 产 】 xiǎoshēnɡchǎn

【зат.】 ұсақ өндіріс. 

【小生产者】 xiǎoshēnɡchǎnzhě

【зат.】 ұсақ өндірісші. 

【小时】xiǎoshí【 зат.】  сағат: 

三十[个] ～ 30 сағат . 

【小时工】xiǎoshíɡōnɡ【 зат.】

сағаттап төлейтін жұмыс. 

【小时候】 xiǎoshí·hou(～儿 )

〈口〉【зат.】 бала кезде：～的

一些趣事至今记忆犹新 бала 

кездегі қызықты оқиғалар есте 

әлі сайрап тұр. 

【小食】xiǎoshí〈方〉【зат.】①

шайнама：～铺.②жеңіл тамақ . 

【小市】xiǎoshì(～儿 )【 зат.】 

базар. 

【小市民】 xiǎoshìmín【 зат.】  

ұсақ буржуазия . 

【小试锋芒】 xiǎoshìfēnɡmánɡ 

бірінші рет өз күшін сынап білу. 

【 小 视 】 xiǎoshì 【 ет. 】 

ұнатпау ：近来他技艺颇有长
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进，～不得 соңғы кезде оның 

өнері біраз өсті, ұнатпауға 

мүмкін емес . 

【 小 手 工 业 者 】

xiǎoshǒuɡōnɡyèzhě 【 зат.】 ұсақ 

қолөнерші. 

【小手小脚】 xiǎoshǒuxiǎojiǎo 

сараңдық байқату. 

【 小 叔 子 】 xiǎoshūzi 〈 口 〉

【зат.】 әйелдің күйеуінің ағасы 

я інісі. 

【小暑】xiǎoshǔ【зат.】 «шағын 

ыстық»(ай күнтізбесінің 11-ші 

мезгілі) 

【小数】xiǎoshù【 зат.】ондық 

бөлшек. 

【小数点】xiǎoshùdiǎn【 зат.】 

үтір. 

【小水】xiǎoshui【зат.】 кіш су. 

【小睡】xiǎoshuì【ет.】  қысқа 

уақыт ұйықтау ：～片刻 қысқа 

уақытқа ұйықтау . 

【小说】xiǎoshuō(～儿)【зат.】 

әңгіме, роман, повесть, новелла. 

【小苏打】 xiǎosūdá 【 зат. 】

натрий бикарбонаты, екі көмір 

қышқылды сода. 

【小算盘】xiǎosuàn·pɑn(～儿 )

【зат.】 ұсақтық, ұсақ есеп. 

【 小 淘 气 】 xiǎotáoqì( ～ 儿 )

【зат.】 тентек, ерке. 

【小提琴】 xiǎotíqín 【 зат. 】 

скрипка 

【小题大做】xiǎotídàzuò  құры 

айғай, түймедейді түйедей ету. 

【小同乡】xiǎotónɡxiānɡ【зат.】

жерлес. 

【小偷】xiǎotōu(～儿 )【 зат.】 

ұры . 

【小腿】xiǎotuǐ【зат.】 Бұзау. 

【小我】xiǎowǒ【зат.】бас қамы. 

【小巫见大巫】xiǎowūjiàndàwū  

біреумен салыстырғанда алымы 

тар адам болу. 

【小五金】 xiǎowǔjīn【 зат.】

темірден жасалған бұйымдар . 

【 小 媳 妇 】 xiǎoxífu( ～ 儿 )

【 зат. 】 ① жас, ерлі әйел.

② мазаққа ілінетін, үнемі біреуді 

тыңдайтын адам. 

【小戏】 xiǎoxì(～儿 )【 зат.】

көрініс, скетч. 

【小先生】xiǎoxiānshenɡ【зат.】 

оқушы -репетитор . 

【小橡树】 xiǎoxiànɡshù〈方〉

【зат.】 еменнің түрі . 

【 小 线 儿 】 xiǎoxiànr 〈 方 〉

【зат.】жіңішке арқан. 

【 小 小 不 言 】 xiǎoxiǎobùyán 

болмашы：～的事儿 болмашы 

жұмыс. 

【小小子】 xiǎoxiǎo·zi( ～儿 )

〈口〉【зат.】 ұл; кішкене бала. 

【小鞋】xiǎoxié(～儿 )【 зат.】

Метафора адамдарға жасырын 

сөздер жасайды немесе 

қиындықтарды, шектеулерді 

және т.б.. 

【小写】xiǎoxiě①【зат.】 қытай 

сандарының қарапайым кескіні .

②【зат.】кіші, кіші әріп. 

【 小 心 】 xiǎo·xīn ① 【 ет. 】

сақтану, абай болу ： ～ 火 烛

оттан абайла.②【сын.】 абай：

他做事一向很～ соңғы күндері 

ол өте абайлап жұмыс істейді . 

【 小 心 眼 儿 】 xiǎoxīnyǎnr ①

【сын.】  ұсақшыл②тар жүрек. 

【小心翼翼】 xiǎoxīnyìyì аса 

абайлап. 

【小行星】xiǎoxínɡxīnɡ【зат.】

астероид, планетоид. 

【小型】xiǎoxínɡ【сын.】 кіші, 

өте кішкентай, микро-: ～工业

ұсақ өнеркәсіп. 

【 小 性 儿 】 xiǎoxìnɡr 〈 方 〉

【зат.】айбық мінез. 

【小熊猫】xiǎoxiónɡmāo【зат.】

кішкентай панда. 

【小熊座】xiǎoxiónɡzuò【зат.】

Жұлдыздардың жеті жұлдызы 

қасық тәрізді түрінде, 

жұлдыздардың жұлдыздары 

(қазіргі Поляр) бар солтүстік 

аспанның жұлдыздары. 

Облыстың солтүстік бөлігінің 

солтүстік жарты шардасы осы 

жылдызды жыл бойы көре алады. 

【小修】xiǎoxiū【ет.】ағымдағы 

жөндеу. 

【 小 学 】 xiǎoxué 【 зат. 】 ①

бастауыш мектеп.② ескі қытай 

филологиясы. 

【小学生】xiǎoxuéshēnɡ【зат.】 

оқушы. 

【 小 雪 】 xiǎoxuě 【 зат. 】 ①

кішкетай қар басу.② «аз қар».(ай 

күнтізбесінің 20-шы мезгілі ) 

【小循环】xiǎoxúnhuán【зат.】 

қанайналымның кіші шеңбері . 

【小阳春】xiǎoyánɡchūn【зат.】

қоңыр күз. 

【小样】xiǎoyànɡ①【зат.】 бір 

жаңалық, бір мақала.②〈方〉

【 зат. 】 макет, үлгі ：～产品 

өнімнің үлгісі .③〈方〉(～儿)

【сын.】  ұсақшыл . 

【 小 咬 儿 】 xiǎoyǎor 〈 方 〉

【зат.】 шіркейдің тістеуі. 

【小业主】 xiǎoyèzhǔ【 зат.】 

ұсақ қожа, иесымақ . 

【小叶】xiǎoyè【зат.】Лобуар. 

【 小 夜 曲 】 xiǎoyèqǔ

【 зат. 】  сүйгенінің құрметіне 

айтылған ғашықтық өлең. 

【小衣】 xiǎoyī( ～儿 ) 〈方〉

【зат.】 Шағын киім. 

【小衣裳】xiǎoyī·shɑnɡ【зат.】

①  қысқа жеңді кеудеше мен 

қысқа шалбар .②балалар киімі. 

【 小 姨 子 】 xiǎoyí·zi 〈 口 〉

【зат.】қайын бике. 
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【小意思】 xiǎoyìsi【 зат.】①

түкке тұрмайтын  ：这是我的一

点 儿 ～ бұл менің шағын 

сыйлығым.②болмашы жұмыс：

这点儿故障，～，一会儿就修好

бұл кедергі, түкке тұрмайтын, 

қысқа уақытта түзеуге болады . 

【小引】xiǎoyīn【зат.】  қысқа 

кіріспе. 

【小影】xiǎoyǐnɡ【зат.】 сурет, 

фотокарточка. 

【 小 雨 】 xiǎoyǔ 【 зат. 】

сіркіреген жауын. 

【小月】xiǎoyuè【зат.】  қысқа 

ай 

【小灶】xiǎozào(～儿)【зат.】 

бірінші дәрежелі үстел. 

【小站】xiǎozhàn【 зат.】темір 

жол станциясы . 

【小账】xiǎozhànɡ〈口〉(～儿)

【зат.】шагін есеп. 

【小照】xiǎozhào【зат.】 сурет, 

фотокарточка. 

【小指】xiǎozhǐ【зат.】. 

【小注】xiǎozhù(～儿)【зат.】

ескерту, түсіндерме. 

【 小 传 】 xiǎozhuàn 【 зат. 】 

қысқа биография. 

【 小 篆 】 xiǎozhuàn 【 зат. 】 

«сяочжуань» (ежелгі қытай 

жазуының бірі). 

【小酌】 xiǎozhuó【 ет.】 арақ-

шарап ішу. 

【小资产阶级】 xiǎozīchǎnjēijí 

ұсақ буржуазия. 

【小子】xiǎozǐ〈书〉【зат.】①

балақай. ②жексұрын, оңбаған. 

【小子】xiǎo·zi〈口〉【зат.】①

бала ： 胖 ～ балғын бала. ②

адам：这～真坏! Бұл адам нағыз 

оңбаған! 

【 小 字 辈 】 xiǎozìbèi( ～ 儿 )

【зат.】жас ұрпақ. 

【 小 卒 】 xiǎozú 【 зат. 】

қатардағы сарбаз：无【зат.】～

белгісіз қатардағы сарбаз. 

【小组】xiǎozǔ【зат.】  үйірме, 

топ：党～партгруппа. 

【小坐】xiǎozuò【ет.】отырып 

қайту：～片刻  қысқа уақытқа 

отырып кету . 

晓 (曉 )xiǎo①天 таң ату：拂～

таңсәріде. ② білу ：通～ білгір 

болу.③көрсету：揭～ |～以利害

пайда мен зиянды көрсету .④

(Xiǎo) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 晓 畅 】 xiǎochànɡ 【 ет. 】

байыбына бару; жете ұғыну：～

军 事  әскери істің байыбына 

жету . 

【晓得】xiǎode【ет.】 білу. 

【 晓 示 】 xiǎoshì 【 ет. 】 

жариялау：～众人 бұқараға. 

【晓市】xiǎoshì【зат.】  таңғы 

базар.  

【晓谕】 xiǎoyù〈书〉【 ет.】 

жариялау: ～百姓  қарапайым 

халыққа жариялау  . 

謏 xiǎo〈书〉кішкентай：～才

таланты шамалы. 

筱 ( ① ② 篠 )xiǎo ① 〈 书 〉

кішкентай бамбук. ② 同 

кішкентай. ③ (Xiǎo) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

 

xiào 

孝 xiào ①  ата-ананы 

құрметтеу ：～子 |尽～балалық 

борыш өтеу.②азалы：守～азалы 

болу.③ қара, қаралы киім ：穿～

қаралы киім жамылу. ④ (Xiào)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【孝道】 xiàodào【 зат. 】 ата-

анаға берілгендік：尽～балалық 

борышты өтеу. 

【孝服】xiàofú【зат.】①қаралы 

киім. ② азалы ：～已满 /азалы 

кезең өтті . 

【 孝 敬 】 xiàojìnɡ 【 ет. 】 ①

құрметпен сыйға тарту：～公婆 

қайын ене мен атаға құометпен 

сыйға тарту . ②   үлкенге 

құрметпен тарту ：他带了些南

边的土产来～老奶奶 Ол бірнеше 

оңтүстіктің жергілікті 

тауарларын әкеліп, арғы әжеге 

құрметпен сыйға тартты . 

【孝女】xiàonǚ【зат.】 айнымас 

қыз. 

【孝顺】 xiào·shùn【 ет.】 ата-

ананы құрметтеу: ～双亲 ата-

ананы құрметтеу. 

【孝心】xiàoxīn【зат.】балалық 

махаббат：一片～тұтас  балалық 

махаббат. 

【孝衣】 xiàoyī 【 зат. 】 қара, 

қаралы киім. 

【孝子】xiàozǐ【 зат.】① ізетті 

ұл.② қаралыдағы адам. 

【孝子贤孙】xiàozǐxiánsūn ізетті 

және сенімді ұрпақтар. 

肖 xiào ұқсау ：酷～ қатты ұқсау. 

【肖像】xiāoxiànɡ【зат.】сурет, 

кісінің суреті. 

【肖像画】xiàoxiànɡhuà【зат.】

сурет, кісінің суреті. 

校 -1xiào【 зат.】①мектеп, оқу 

орны ： ～ 舍 оқу орнының 

ғимараты.②(Xiào)адамның аты . 

校 -2xiào штаб-офицер ： 上 ～

полковник. 

【校风】xiàofēnɡ【зат.】 мектеп 

тәртіптері. 

【校服】 xiàofú【 зат.】мектеп 

формасы. 

【校官】xiàoɡuān【зат.】 штаб-

офицер. 

【校规】xiàoɡuī【зат.】 мектеп 

тәртібі. 

【 校 花 】 xiàohuā 【 зат. 】 
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мектептегі ең сұлу қыз. 

【校徽】 xiàohuī【 зат.】  оқу 

орнының төсбелгісі. 

【校刊】 xiàokān【 зат.】  оқу 

орының басылымдары. 

【校庆】xiàoqìnɡ【зат.】 мектеп 

мейрамы. 

【校舍】 xiàoshè 【 зат. 】 оқу 

орнының ғимараты. 

【校医】xiàoyī【зат.】  мектеп 

дәрігері. 

【 校 友 】 xiàoyǒu 【 зат. 】

мектептес жолдас ： ～ 会

студенттік корпорация. 

【 校 园 】 xiàoyuán 【 зат. 】

университет қалашығы, кампус. 

哮 xiào①ентігіп дем алу：～喘

демікпе.②ақыру ：咆～ақыру . 

【 哮 喘 】 xiàochuǎn 【 ет. 】 

алқыну, демікпе 

笑 xiào①【 ет.】  күлу：～容

жымию.②【ет.】 күлкі қылу ：

耻～  ұнатпау және ажуалау.③

(Xiào) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

【笑柄】xiàobǐnɡ【зат.】келеке 

болу：传为～ келеке болып кету. 

【 笑 场 】 xiàochǎnɡ 【 ет. 】 

тыңдаушыларды күлдіру. 

【笑哈哈】 xiàohāhā【 сын.】  

көңілді күлкімен. 

【 笑 呵 呵 】 xiàohēhē( ～ 的 )

【 сын.】   зілсіз әзілдеу, разы 

болып мырс ету. 

【 笑 话 】 xiào·huɑ ① ( ～ 儿 )

【 зат.】  әзіл, анекдот：说～

әзілдесу. ② 【 ет. 】 күлкі 

қылу：～人 адамды ажуалау. 

【笑剧】 xiàojù【 зат.】  фарс, 

ерсі әзіл. 

【 笑 里 藏 刀 】 xiàolǐcánɡdāo 

Метафор көрінісі мен газы, 

жүрек қатерлі зұлымдық. 

【笑脸】xiàoliǎn(～儿)【зат.】 

жымию ： 赔 ～ сүйкімді күлкі 

жасау. 

【笑料】xiàoliào(～儿)【зат.】 

ажуалау. 

【 笑 骂 】 xiàomà 【 ет. 】 

мысқылдап балағаттау ： ～ 由

他～ажуа-мысқылды елемеу . 

【 笑 貌 】 xiàomào 【 зат. 】

күлімсіреген жүз. 

【 笑 眯 眯 】 xiàomīmī( ～ 的 )

【 сын. 】  күлімсіреп, жылы 

шыраймен езу тарту：奶奶～地

看 孙 子 的 立 功 喜 报   әжесі 

немерелерінің табыстарына 

күлімсіреп қарады . 

【笑面虎】xiàomiànhǔ【 зат.】

екіжүзді адам. 

【笑纳】 xiàonà【 ет.】  алуды 

өтінемін (сыйлық бергенде). 

【 笑 容 】 xiàorónɡ 【 зат. 】 

күлкі ： 满 面 ～  жүзінен нур 

төгілу, арсалаңдау. 

【 笑 谈 】 xiàotán 【 зат. 】 ①

күлкіге айналу ：传为～ келек 

болу.② әзіл . 

【 笑 纹 】 xiàowén 【 зат. 】

күлкіден пайда болған беттегі 

әжім：老人家喜不自禁，一脸～ 

қарт тоқтаусыз қуанды, барлық 

беті әжім-әжім болды . 

【笑涡】xiàowō   бет шұңқыры . 

【笑窝】xiàowō(～儿 )【 зат.】 

бет шұңқыры. 

【 笑 嘻 嘻 】 xiàoxīxī( ～ 的 )

【 сын.】  арсалаңдап; жымың-

жымың етіп. 

【 笑 颜 】 xiàoyán 【 зат. 】 

жымию：高兴得喜～开 гүлдей 

жайнау. 

【笑靥】xiàoyè〈书〉【зат.】①

бет шұңқыры.②күлімсіреу. 

【笑吟吟】 xiàoyínyín( ～的 )

【 сын. 】   мырс-мырс 

күлу,  күліп қою . 

【 笑 影 】 xiàoyǐnɡ 【 зат. 】

күлімсіреген жүз. 

【笑语】xiàoyǔ【зат.】күлдіргі 

әңгіме, сөздер：欢声～ көңілді 

әңгімелесу және күлу . 

【 笑 逐 颜 开 】 xiàozhúyánkāi 

күлімсіреп қоя беру, гул-гул 

жайнау. 

效 1xiào ①效 нәтиже ：功～

нәтиже. ② (Xiào) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні . 

效-2(傚)xiào біреуге еліктеу：～

法 еліктеу . 

效 -3( 効 )xiàoбар күшін салуға 

тырысу:力 күш салу. 

【效法】xiàofǎ【ет.】еліктеу：

值 得 ～ еліктеуге тұрарлық 

тәжірибе. 

【效仿】xiàofǎnɡ【ет.】 біреуге 

еліктеу. 

【 效 果 】 xiàoɡuǒ 【 зат. 】 ①

нәтиже, пайда:～显著 нәтиже 

айқын .②әсерлер театр.. 

【效绩】 xiàojì【 зат.】 нәтиже 

мен жетістік：企业～кәсіпкерлік  

нәтиже мен жетістік. 

【效劳】xiàoláo【ет.】  қызмет 

ету：为国～Отанға қызмет ету . 

【效力】1xiàolì【ет.】  қызмет 

ету,күш салу：为教育事业～

ағарту ісіне күш салу . 

【 效 力 】 2xiàolì 【 зат. 】 

жарамдылық, күш：这种药的～

很大 бұл дәрінің әсері өте күшті . 

【 效 率 】 xiàolǜ 【 зат. 】 ①

пайдалы әсер ету коэффициенті .

②  нәтижелілік：工作～жұмыс 

нәтижелілігі | ～ 高  өнімділік 

жоғары . 

【效命】xiàomìnɡ【ет.】басын 

беру, өмірін қию ： ～ 疆 场

майдан даласында өмірін қию . 

【 效 能 】 xiàonénɡ 【 зат. 】 

шапашңдық：工作～ жұмысқа 
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шапшаңдық. 

【效颦】xiàopín【ет.】→东施效

颦. 

【效死】xiàosǐ【ет.】басын беру, 

өмірін қию：为国～отан  үшін 

өмірін қию . 

【效验】xiàoyàn【зат.】 әсер：

药吃下去，还没见～дәріні іштім, 

әсері әлі де жоқ . 

【效益】 xiàoyì【 зат.】 пайда, 

тиімділік ： 经 济 ～

экономикалық тиімділік. 

【效应】 xiàoyìnɡ 【 зат. 】①

нәтиже. ②  нәтижелі көмек, 

жәрдемдесу. 

【效用】xiàoyònɡ【зат.】  әсер, 

нәтиже ：发挥～нәтиже беру. 

【 效 尤 】 xiàoyóu 【 ет. 】 

еліктеу：以儆～ мұнан былай 

дәндеп кетпес үшін. 

【效忠】xiàozhōnɡ【ет.】адал, 

сенімді болу：～于祖国 отан 

үшін күшін аямау . 

啸 (嘯、歗 )xiào【 ет.】① (人 ) 

ысқыру：～合 ысқырып жинау.

②  ақыру：虎～ жолбарыстың 

ақыруы. 

【啸傲】 xiào’ào〈书〉【 ет.】 

өзін-өзі еркін ұстау ：～林泉 

оңаша орында өзін-өзі еркін 

ұстау . 

【啸聚】 xiàojù〈书〉【 ет.】

шақыру ： ～ 山 林 айқайлап 

жинау . 

【 啸 鸣 】 xiàomínɡ 【 ет. 】 

гулеу ： 北 风 ～ солтүстік жел 

гулейді . 

 

 

xiē 

 

些 xiē 量①бірнеше：买～东西

бірнеше зат сатып алу. ②

азғана ： 更 好 ～ азғана одан 

жақсы . 

【 些 个 】 xiē·ɡe 〈 口 〉 量

бірнеше：吃～东西 бірнеше зат 

жеу. 

【 些 微 】 xiēwēi ① 【 сын. 】  

аздалһп：感到～的凉意 аздап 

салқындады .②【үс.】  сәл：～

有点儿痛 сәл ауырады. 

【些小】xiēxiǎo〈书〉【сын.】 

①аз：～感慨 .②кішкентай：～

之事. 

【 些 许 】 xiēxǔ 【 сын. 】  

азғана：～小利. 

【些子】xiē·zi〈方〉量 азғана. 

揳 xiē【ет.】 қағу：墙上～个钉

子 қабырғаға шегені қағу. 

楔 xiē① (～儿 )【 зат.】  сына, 

танап.② қағу. 

【 楔 【 сын. 】  文 字 】

xiēxínɡwénzì  сына жазу . 

【楔子】xiēzi【зат.】①сына: 楔

个～сына қағу.②  қазықша .③

алдыңғы сөз; кіріспе бөлім. 

歇 xiē①【ет.】 демалу：～礼拜

жексенбіде демалу. ② 【 ет. 】

тоқтату ： ～ 工 жұмыстағы 

үзіліс.③〈方〉【ет.】 ұйықтау .

④〈方〉【 зат.】  қысқа уақыт 

кезеңі ： 过 了 一 ～ бір қысқа 

уақыт кезеңі өтті. 

【歇班】 xiēbān(～儿 )【 ет.】 

демалыс . 

【歇顶】xiēdǐnɡ【ет.】жалтыр 

бастану; . 

【歇乏】xiēfá【ет.】жұмыстағы 

үзіліс：收了工，老汉盘着腿儿

坐在炕上～. 

【歇伏】 xiēfú【 ет.】  жазғы 

демалыс. 

【 歇 工 】 xiēɡōnɡ 【 ет. 】 ①

жұмысты тоқтатып демалу：因

病歇了两天工 ауырғаннан екі 

күн демалыс алдым .②үзілісте 

болу, . 

【歇后语】 xiēhòuyǔ 【 зат. 】 

бүкпе, тұспал. 

【歇肩】xiējiān【ет.】  демалу 

үшін жүгін қою. 

【歇脚】xiējiǎo【ет.】дем алуға 

тоқтау. 

【 歇 凉 】 xiēliánɡ 【 ет. 】

салқынмен рақаттану：夏天的傍

晚，人们都喜欢到湖边～жазғы 

кеш, адамдар көлдің жағасында 

салқынмен рақаттанып жатыр . 

【歇晌】xiēshǎnɡ【ет.】түстен 

кейінгі демалыс. 

【 歇 手 】 xiēshǒu 【 ет. 】 

жұмысту тоқтату：先～吃饭，

下 午 再 干 алдымен жұмысты 

тоқтатып, тамағымды іштім, 

түстен кейін жұмысты қайта 

жалғастырдым . 

【歇斯底里】xiēsīdǐlǐ Гистерия. 

【歇宿】xiēsù 天色晚了，就在

一家小客店里～ Кеш болды, 

барлық отбасымен қонақ болып, 

қонуға қалыңдар . 

【歇腿】xiētuǐ(～儿)【ет.】дем 

алуға тоқтау. 

【歇息】xiē·xi【ет.】демалу：

病 刚 好 ， 还 是 ～ 几 天 吧

уақытында ауырып қалдым, әлі 

бірнеше күн демаламын . 

【歇夏】 xiēxià【 ет.】  жазғы 

демалыс. 

【歇心】xiēxīn〈方〉【ет.】①

алаңдамай, бейқам болу：孩子

都已长大成人，老人家可以～了

Балалар ересек болды, қарттарға 

алаңдамай, бейқам болуға 

болады. ② бас тарту, ойды 

тастау：几次碰壁，可他还是不

肯 ～ бірнеше рет кедергіге 

жолығып, ол мүмкін бас тартуға 

көнбейді. 

【 歇 业 】 xiēyè 【 ет. 】  істі 
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тоқтату ：关门～есік жабылып, 

іс тоқталды . 

【歇枝】 xiēzhī【 ет.】  жеміс 

бермеу. 

蝎(蠍)xiē сарышаян. 

【蝎虎】xiēhǔ【зат.】 кесіртке. 

【蝎子】xiē·zi【зат.】 сарышаян. 

 

 

xié 

 

叶 xié татулықта болу：～韵

гармониялық рифма қыт. фон. . 

协 ( 協 )xié ① лайық болу, 

татулықта болу ： ～ 调

келісушілік.② үйлестіру ：～同 

үйлестіру.③  жәрдемдесу：～理

| ～ 办 тапсырманы орындауда 

жәрдемдесу. ④ (Xié) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні. 

【 协 办 】 xiébàn 【 ет. 】

тапсырманы орындауда 

жәрдемдесу. 

【协查】xiéchá【ет.】 тексеруде 

жәрдемдесу. 

【 协 定 】 xiédìnɡ ① 【 зат. 】 

келісім：贸易～сауда келісім.②

【ет.】 келісімге келу, келісу：

双方～共同出资办厂 екі жақ 

бірге қаржыландырып, зауыт 

құруды келісті . 

【 协 管 】 xiéɡuǎn 【 ет. 】 

басқаруға жәрдемдесу：交通～

员 көшедегі жүрісті ретке 

салушы. 

【协和】xiéhé【ет.】 сай болу, 

үйлесу. 

【协会】xiéhuì【 зат.】  қоғам, 

одақ, бірлестік ： 作 家 ～

жазушылар одағы. 

【 协 理 】 xiélǐ ① 【 ет. 】 

көмектесу ： ～ 员 көмекші. ②

【 зат. 】  вице-директор, 

директордың жәрдемшісі. 

【协力】xié1ì【 ет.】  бірлесіп 

ірекет ету：同心～бір ауыздан. 

【 协 商 】 xiéshānɡ 【 ет. 】 

келісу ：有问题可以～解决

мәселе бар, келісіп шешуге 

болады . 

【 协 调 】 xiétiáo ① 【 сын. 】 

келісушілік ：【 ет. 】 作 ～

әрекеттердің келісушілікпен 

болушылығы. ② 【 ет. 】

үйлестіру：～产销关系  өндіру 

мен өткізу қатынасын 

үйлестіру   . 

【 协 同 】 xiétónɡ 【 ет. 】 

бірлесіп：～作战 соғыста өзара 

әрекет . 

【协议】xiéyì①【ет.】 келісу：

双方～，提高收购价格 екі жақ 

келісіп, сатып алу бағасын 

көтерді . ② 【 зат. 】  келісім, 

бітіскендік ： 停 战 ～ соғысты 

тоқтату туралы келісім . 

【协约】xiéyuē【зат.】 келісім, 

конвенция ： 渔 业 ～ балық 

аулайтын конвенция . 

【协约国】 xiéyuēɡuó【 зат.】 

Антанта. 

【 协 助 】 xiézhù 【 ет. 】 

жәрдемдесу ： 从 旁 ～ шеттен 

көмектесу . 

【协奏曲】 xiézòuqǔ 【 зат. 】 

концерт. 

【 协 作 】 xiézuò 【 ет. 】 

ынтымақтастық：双方密切～екі 

жақтың тығыз ынтымақтастығы . 

邪 xié①【сын.】  пасық, арам：

改～归正 түзеліп, әділ жолға 

түсу.②【сын.】  қалыпсыз：～

门儿 оғаш.③ жын-шайтан. 

【邪财】 xiécái〈方〉【 зат.】 

әділ емес жолмен табылған 

байлық. 

【邪道】xiédào(～儿 )【 зат.】 

абыройсыз жол：走～абыройсыз 

жолмен жүру. 

【 邪 恶 】 xié’è 【 сын. 】  

арамзалық, қаскүнем：～势力

теріс күштер. 

【邪乎】xié·hu〈方〉【сын.】 ① 

қалыптан тыс：这几天天气热

得 ～ соңғы күндері ауа-райы 

қалыптан тыс ыстық . 

【邪路】 xiélù【 зат.】 Сөздер 

мен іс-әрекеттердің 

құндылықтарын көпшіліктің 

мойындауы емес. 

【 邪 门 儿 】 xiéménr 〈 方 〉

【сын.】  күтпеген, оғаш：这里

天气也真～，一会儿冷一会儿热

бұл жердегі ауа-райы қалыптан 

тыс, біресе суық, біресе ыстық . 

【邪门歪道】xiéménwāidào арам 

амалмен. 

【邪魔】xiémó【зат.】 жын. 

【邪念】xiéniàn【зат.】 арам ой. 

【邪气】xiéqì【зат.】① қасақы 

көңіл：歪风～ |正气上升，～下

降  қасақы көңіл азаюда . ②

зарарлы энергия «ци». 

【 邪 说 】 xiéshuō 【 зат. 】 

сандырақ：辟～діннен азғандық. 

【 邪 祟 】 xiésuì 【 зат. 】 

аздырма ： 驱 除 ～ аздырманы 

жою. 

【邪心】xiéxīn【зат.】  арам ой. 

【邪行】 xiéxínɡ【 зат.】  қате 

жол. 

【邪行】xié·xinɡ〈方〉【сын.】  

өзгеше, айрықша：天气冷得～

ауа-райы ерекше салқын. 

胁(脅、脇)xié① бүйір ：两～екі 

бүйір . ②  қорқыту ： 裹 ～ 

қатыстыру . 

【胁持】 xiéchí【 ет.】 еріксіз 

көндіру. 

【胁从】 xiécónɡ【 ет.】  қауіп-

қатер астында бағыну：～分子

еріксіз сыбайлас. 
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【 胁 肩 谄 笑 】 xiéjiānchǎnxiào  

жағымпаз күлкімен 

【胁迫】xiépò【ет.】 зорлық. 

挟 ( 挾 )xié ① 【 ет. 】  қолтық 

астында ұстау：右腋下～着包袱

оң қолтығы астында жүкті 

ұстайды.②араңдату, бағындыру .

③【ет.】 сүйену, иек арту：～技

术优势开发新产品 жаңа тауарды 

дамытуда техникалық 

басымдылыққа сүйену.④  іште 

сақтау: ～ 恨 жүректе 

өшпенділікті сақтау. 

【挟持】xiéchí【ет.】①біреуді 

екі жақтан ұстап алу.②араңдату . 

【挟嫌】 xiéxián〈书〉【 ет.】

кегін ішке сақтау：～报复 өшін 

алу . 

【挟制】xiézhì【ет.】  мәжбүр 

ету：～人 адамды бағындыру. 

偕 xié【 ет.】  бірлесіп：～行

бірлесіп істеу. 

【偕老】xié1ǎo【ет.】 кәрілікке 

дейін бірге тұру ： 白 头 ～

қартайғанша бақытты өмір сүру. 

【偕同】xiétónɡ【ет.】 біреумен 

бірге, бірлесіп ：～客人参观 

қонақпен бірге қарау . 

斜 xié ① 【 сын. 】   қиғаш, 

қиғаштап：～线 қиғаш сызық.②

【ет.】  қисаю：～着身子坐下

еңкейіп отыру .③ (Xié)【 зат.】 

адамның аты-жөні . 

【斜晖】 xiéhuī〈书〉【 зат.】

күннің қия түскен сәулесі. 

【斜楞】xié·lenɡ〈口〉【 ет.】

еңкейіп：～着眼 еңкейіп қарау. 

【斜路】xiélù【зат.】 қисық жол. 

【斜率】xiélǜ【зат.】 бұрыштық 

коэффициент . 

【 斜 面 】 xiémiàn 【 зат. 】 

еңкейіңкі жазықтық, еңістік. 

【斜坡】 xiépō 【 зат. 】  еңіс, 

беткей. 

【斜射】 xiéshè【 ет.】  қиғаш 

сәуле түсу：～的日光 күннің 

ұһқиғаш сәулелері . 

【斜视】xiéshì①【зат.】  қыли.

② 【 ет. 】 көзінің қиығымен 

қарау：目不～алаңдатылмау . 

【 斜 纹 】 xiéwén

【 зат.】  астарлық мата：～布

саржа. 

【斜象眼儿】xié·xiɑnɡyǎnr〈方〉

【зат.】 ромб. 

【斜眼】xiéyǎn【зат.】① (～儿) 

қыли көз.②(～儿) қыли. 

【斜阳】xiéyánɡ【 зат.】батып 

бара жатқан күн. 

【斜张桥】xiézhānɡqiáo【зат.】

қиғаш. 

谐 ( 諧 )xié ①  үйлесу ：～音

аккорд.② келісу, жөнге келу：

事～之后，即可【ет.】身 іске 

жөнге келгеннен соң, бірден 

кетуге болады .③ әзіл айту ：～

谑 әзілдеу. 

【谐和】xiéhé【сын.】  үйлесім, 

саздылық ： 关 系 ～  қатынас 

үйлесімді  . 

【谐剧】xiéjù【зат.】 комедия. 

【 谐 美 】 xiéměi 【 сын. 】  

үйлесімді және әсем：声音～

дыбыс үйлесімді және әсем. 

【谐声】 xiéshēnɡ 【 зат. 】 →

【сын.】 声. 

【谐调】xiétiáo【сын.】  үйлесу, 

үндесу：色彩～бояуы сай келіп 

тұр   . 

【谐谑】 xiéxuè 【 ет. 】  әзіл 

мысқыл. 

【谐音】xiéyīn【ет.】 әуенділік. 

【谐振】 xiézhèn【 ет.】  анық 

есітілу; жақсы есітілу, резонанс. 

絜 xié〈书〉① өлшеу.②арттыру. 

颉(頡)xié①〈书〉 ұшу, самғау .

② (Xié) 【 зат. 】 адамның аты-

жөні . 

【颉颃】xiéhánɡ〈书〉【ет.】①

жоғары-төмен ұшу . ② деңгейі 

бойынша тең. 

携 (攜、擕 )xié①  өзімен бірге 

алып жүру  ：～杖 таяғые алып 

жүру. ② сүйреу ： ～ 手 қол 

ұстасып. 

【携带】xiédài【ет.】①өзімен 

бірге алып жүру ： ～ 家 眷

отбасымен бірге.② қолдау ：多

承 ～  қолдау үшін алғыс 

айтамын  . 

【携手】 xiéshǒu【 ет.】① қол 

ұстасып: 并肩 қол ұстасып, иін 

тіресе.②бірігіп жасау：～合作 

қызметтесу . 

鲑 ( 鮭 )xié балықтан жасалған 

тағам. 

撷 (擷 )xié〈书〉жинау, жұлу：

采～таңдау.鞋 xié【зат.】  аяқ-

киім：皮～бәтеңке. 

【鞋拔子】xiébá·zi【зат.】 . 

【鞋帮】xiébānɡ(～儿)【зат.】

аяқ-киім қонышы. 

【鞋底】xiédǐ(～儿)【зат.】 аяқ-

киім табаны. 

【鞋匠】xiéjiang【зат.】 етікші. 

【鞋脸】xié1iǎn(～儿 )【 зат.】 

басы, ұшы . 

【鞋油】xiéyóu【зат.】 гуталин, 

етік майы. 

【鞋子】xiézi【зат.】 аяқ киім . 

勰 xié〈书〉 үйлесу, сай келу  . 

缬(纈)xié〈书〉 өрнекті жібек  . 

【缬草】 xiécǎo【 зат.】дәрілік 

шүйгіншөп. 

鞵 xié〈书〉 аяқ-киім . 

 

 

xiě 

 

写 (寫 )xiě①【ет.】жазу：～草

字  шапшаң жазу. ② 【 ет. 】



807 

 

шығарма жазу：～诗 өлең жазу.

③ суреттеу ： ～ 景 табиғатты 

суреттеу. ④  сурет салу ： ～

生  заттың өзіне қарап суретін 

салу. 

【 写 本 】 xiěběn 【 зат. 】 

қолжазба. 

【写法】 xiěfǎ【 зат.】① жазу 

стилі. ② дұрыс жазу, емле 

ережесі . 

【写景】xiějǐnɡ【ет.】табиғатты 

бейнелеу：这篇散文～抒情都有

独到之处. 

【写生】xiěshēnɡ【ет.】заттың 

өзіне қарап суретін салу ：静

物～|室外～. 

【写实】xiěshí【ет.】 реалистік 

сиппаттама. 

【 写 实 主 义 】 xiěshízhǔyì 

реализм. 

【写意】 xiěyì【 зат.】  қытай 

сурет өнеріндегі «еркін стиль». 

【 写 照 】 xiězhào ① 【 ет. 】

портрет салу ： 传 神 ～ тірі 

портрет салу. ② 【 зат. 】  дәл 

бейнелеу:真实～дәл бейнелеу. 

【 写 真 】 xiězhēn ① 【 ет. 】

портрет салу.②【 зат.】  кісінің 

суреті.③【зат.】 дәл, реалистік 

сурет. 

【 写 字 间 】 xiězìjiān 〈 方 〉

【 зат. 】 ① кеңсе. ② кабинет, 

кітапхана 

【写字楼】xiězìlóu〈方〉【зат.】 

кеңселік ғимарат. 

【写字台】xiězìtái【зат.】жазу 

үстелі. 

【写作】xiězuò【ет.】жазу：～

技巧 жазушының шеберлігі. 

血 xiě〈口〉【зат.】 қан： 吐～

қанды қақыру; қан түкіру. 

【 血 糊 糊 】 xiěhūhū( ～ 的 )

【 сын. 】   қанды, қанға 

боялған ： ～ 的 伤 口  қанды 

жарақат. 

【血淋淋】xiělínlín(口语中也读

xiělīnlīn)(～的)【сын.】 状态词.

① қан ағу.② қатал ：～的事实 

қатал шындық. 

【血晕】xiěyùn【ет.】 көгерген 

жер. 

 

 

xiè 

 

【写意】 xièyì〈方〉【 сын.】  

ыңғайлы,  ұнамды . 

灺(炧)xiè〈书〉шырақ тұқылы. 

泄 ( 洩 )xiè 【 ет. 】 ①

шығару(сұйықты,газды) ：排～

бөлу, шығару. ② келіп жату, 

жария болу, ашылу ： ～ 密

құпияның сырын ашу. ③ өш 

алу：～恨 зәрін шашу. 

【泄底】xièdǐ【ет.】құпияның 

сырын ашу. 

【泄愤】 xièfèn【 ет.】  өзінің 

жолы болмағандық ызасын 

біреуден қайтару , зәрін шашу. 

【泄恨】 xièhèn 【 ет.】 өзінің 

жолы болмағандық ызасын 

біреуден қайтару , зәрін шашу. 

【泄劲】 xièjìn(～儿 )【 ет.】 

еңсесі түсу, жабығу：努力赶上

去 ，别 ～ ынтамен қуып жет, 

жабықпа. 

【 泄 漏 】 xiè1òu ① 【 ет. 】

ағылу：管道破裂，石油大量～ 

құбыр жарылып, мұнайдың көп 

бөлігі ағылуда .②同“泄露”. 

【泄露】 xiè1òu【 ет.】  айтып 

қою：～机密 құпияның сырын 

ашу. 

【泄密】 xièmì 【 ет. 】 айтып 

қою ： 防 止 ～  құпияның 

ашылуын болдырмау  . 

【泄气】 xièqì①【 ет.】 еңсесі 

түсу, жабығу：遇到困难也不要

悲 观 ～  қиыншылыққа тап 

болғанда, жабығуға болмайды  .

②【сын.】 әлсіз, дәрменсіз. 

【泄题】 xiètí【 ет.】 емтихан 

тақырыбы мәлім болуы. 

【泄殖腔】xièzhíqiānɡ【 зат.】

кейбір жәндіктердің асқазан 

каналының түпкі бөлімі). 

泻(瀉)xiè【ет.】① тез ағу：河水

奔腾，一～千里 сарқыраған 

өзен тез ағады . ② сатқақ, іш 

өту：～药 іш жүргізетін дәрі. 

【泻肚】 xièdù〈口〉【 ет. 】

сатқақ, іш өту . 

【 泻 药 】 xièyào 【 зат. 】 іш 

жүргізетін дәрі, пургатив . 

绁 (紲、絏、緤 )xiè〈书〉①

арқан ： 缧 ～ (léixiè) бұғау. ②

байлау. 

契(偰)Xiè 人 адамның аты-жөні, 

ата-бабасы Шан дәуірінде. 

卸 xiè【ет.】①жүкті түсіру：～

货 жүкті түсіру. ②

алу,бөлшектеу：工人～了机器零

件 ～ жұмысшы машинадан 

бөлшектерді алды. ③ ағыту, 

доғару：～牲口 малды ағыту.④

лақтыру, шешу：～帆 желкенді 

түсіру. ⑤ босату ： ～ 任 өз 

өкілеттігін тапсыру. 

【 卸 包 袱 】 xièbāofu 

ауыртпалықтардан құтылу. 

【卸车】 xièchē【 ет.】жүктен 

босату：化肥运来了，快去～吧

химиялық тыңайтқыштар 

әкелінді, тез жүктен босатыңдар . 

【卸货】 xièhuò【 ет.】жүктен 

босату. 

【卸肩】xièjiān【ет.】міндетті 

өзінен аударып жіберу. 

【 卸 磨 杀 驴 】 xièmòshālǘ 

жақсылыққа жамандықпен 

жауап беру,  жақсылық істегенді 
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білмеу. 

【 卸 任 】 xièrèn 【 ет. 】 өз 

өкілеттігін тапсыру. 

【卸载】(①卸傤)xièzài【ет.】① 

түсіру және тиеу. ② жою, 

деинсталляция. 

【 卸 责 】 xièzé 【 ет. 】 

жауапкершілікті алу ：推诿～

жауапкершіліктен жалтарып кету. 

【 卸 职 】 xièzhí 【 ет. 】 өз 

өкілеттігін тапсыру. 

【卸妆】xièzhuǎnɡ【ет.】  киім 

мен әшекейді шешу. 

【卸装】xièzhuānɡ【ет.】гримді 

сүртіп тастау және басқа киім 

кию. 

屑 xiè①  үгінді, жоңқа: 铁～

металл жоңқасы.② ұсақ-түйек . 

械 xiè①аспап：机～машина.②  

қару ： 军 ～  қарулану. ③

〈书〉 кісен. 

【械斗】 xièdòu【 ет.】Қарулы 

қару-жарақпен бұқаралық 

тобымен күрес. 

齘 xiè〈书〉①тісін қайрау; тісін 

шықырлау.② саңылау. 

亵 ( 褻 )xiè ① жек көру ：～渎

кемсіту.②  әдепсіз, көргенсіз ：

猥～дөрекі. 

【亵渎】 xièdú〈书〉【 ет. 】

жаратпау, қорлау：～神灵. 

【亵慢】xièmàn〈书〉【сын.】  

елемеу ： 言 语 ～ жаратпай 

сөйлеу . 

渫 xiè①〈书〉жою.②〈书〉

жасау.③ (Xiè)【 зат.】  адамның 

аты-жөні . 

谢(謝)xiè①【ет.】 алғыс айту：

道 ～ рақмет айту. ② кешірім 

сұрау：～罪 кешірім сұрау.③бас 

тарту：～绝 сыпайы бас тарту.④

【 ет. 】 солу ： 桃 花 ～ 了

шабдалының гүлі солды .⑤(Xiè)

【зат.】 адамның аты жөні . 

【谢病】 xièbìnɡ〈书〉【 ет.】 

аурудың сылтауымен：～辞官

аурудың сылтауымен отставкаға 

шығу. 

【 谢 忱 】 xièchén 【 зат. 】 

алғыс：以表～алғыс үшін . 

【谢词】xiècí【зат.】алғыс бата. 

【谢辞】xiècí同“谢词”. 

【谢顶】xièdǐnɡ【ет.】таз. 

【 谢 恩 】 xièēn 【 ет. 】 

қайырымдылығы үшін алғысын 

айту. 

【 谢 绝 】 xièjué 【 ет. 】  бас 

тарту：～参观 бөтен кісілерге 

қатынасуға болмайды . 

【 谢 客 】 xièkè 【 ет. 】 ① 

қонақтарды қабылдамау ： 闭

门～ешкімге араласпай өмір сүру.

② қонақтарға алғысын айту . 

【谢幕】xièmù【ет.】 жұрттың 

шақыруына шығу, жұрт алдында 

тәжім ету. 

【 谢 却 】 xièquè 【 ет. 】 бас 

тарту：婉言～сыпайы сөздерден 

бас тарту . 

【谢世】 xièshì〈书〉【 ет.】 

қайтыс болу . 

【 谢 天 谢 地 】 xiètiānxièdì  

Құдайға шүкір!. 

【谢帖】 xiètiě【 зат.】  алғыс 

карточкасы. 

【谢孝】 xièxiào【 ет.】  ата-

ананың қайтыс болғанына көңіл 

айту үшін алғыс білдіру  . 

【谢谢】xiè·xie【ет.】рахмет. 

【谢意】xièyì【зат.】 алғыс . 

【谢罪】xièzuì【ет.】  кешірім 

сұрау ： 登门 ～ кешірім сұрау 

үшін келу . 

屟(屧)xiè〈书〉ағаш сандал. 

媟 xiè〈书〉ұнатпау：～渎(亵

渎)елемеу. 

解-1xiè〈口〉【ет.】 түсіну：～

不开这个道理  ұғыну себебін 

ашпайды . 

解 -2xiè 【 зат.】Жылқы мыніп 

ойнау. 

解-3Xiè①Сесянь уезді, Шаньси 

пров .②【зат.】  адамның аты-

жөні . 

→jiě；→jiè. 

【解数】 xièshù【 зат.】  тәсіл, 

шеберлік:使尽浑身～. 

榭 xiè【зат.】мұнара, шатыр：

水～судың қасындағы күрке. 

榍 xiè［榍石］ (xièshí)【 зат.】

кремне-титандық кальций хим. 

薤 xiè【зат.】Бэкера жуасы  бот. 

薢 xiè→萆薢. 

嶰 xiè〈书〉 аңғар：～壑 тау 

аңғары. 

獬 xiè［獬豸］ (xièzhì)【зат.】 

бұғы-жалғыз мүйіз (ертегі). 

邂 xiè［邂逅］ (xièhòu)〈书〉

【ет.】әлдеқалай кездес, душар 

болу: 他 乡 ～ жат елде кенет 

кездесу. 

廨 xiè 〈 书 〉 мемлекеттік 

мекеме ： 公 ～  қазыналық 

ғимарат  . 

澥 1xiè【ет.】сұйылту：粥～了

ботқа сұйытылды. 

澥 2xiè 渤 澥 (Bóxiè) ， Бохай 

шығанағы. 

懈 xiè  жалқау . 

【懈怠】xièdài【сын.】 жалқау, 

салақ：对工作尽心竭力，从

不～жұмыс үшін барлық рухани 

және дене күшін жұмсадым, 

ешқашан жалқауланбадым . 

燮 (爕 )xiè①〈书〉дұрыстау.②

(Xiè)【зат.】адамның аты-жөні . 

蟹(蠏)xiè【зат.】теңіз шаяны：

海～ теңіз шаяны, ～粉 теңіз 

шаянның еті мен уылдырығы . 

【蟹粉】 xièfěn〈方〉【 зат.】

теңіз шаянның еті мен 

уылдырығы ：～狮子头 теңіз 
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шаяны етінен жасалған 

тефтелдер . 

【蟹黄】xièhuánɡ(～儿)【зат.】 

теңіз шаянның уылдырығы：～

包 子 теңіз шаяны етінен 

жасалған тұшпара . 

【 蟹 獴 】 xièměnɡ 【 зат. 】 

шаяндық мангуста зоол. . 

【 蟹 青 】 xièqīnɡ 【 сын. 】  

сұрғылт-жасыл. 

 

 

xīn 

 

心 xīn①【зат.】жүрек.②【зат.】 

жүрек, жан,ар ： ～ 思 ой. ③

орта：江～ өзеннің ортасы.④28 

зодиак жұлдыздар тобы .⑤(Xīn)

【зат.】адамның аты-жөні . 

【心爱】 xīn’ài【 ет.】қапысыз 

сүю：～的礼物 жүрекке жылы 

сыйлық . 

【 心 安 理 得 】 xīnānlǐdé 

істелінген борыш санасымен. 

【心包】 xīnbāo【 зат.】жүрек 

қабы. 

【心病】xīnbìnɡ【 зат.】①жан 

ауруы：～难医 жан ауырғанда 

емдеу қиын.②жүрек сыры. 

【心不在焉】xīnbùzàiyān  Бұл 

жерде жүрегі жоқ, яғни ойлау 

шоғырланған емес. 

【心裁】 xīncái【 зат.】  іштегі 

сенім бойынша пікір айту：独

出～ өздігінше әрекет ету. 

【心肠】xīnchánɡ【зат.】①жан, 

ниет：好～рақымы мол адам.②

жүрек ： ～ 软 мейірбан. ③

көңіл：没有～去看景色  әсем 

көріністі көруге  көңіл қошым 

жоқ. 

【心潮】xīncháo【зат.】  қатты 

іштегі тынышсыздану：～澎湃

қатты іштегі мазаны сезу. 

【心驰神往】 xīnchíshénwǎnɡ 

таңдалған, сиқырланған. 

【心传】xīinchuán①【ет.】禅宗

指不立文字，不依经卷，唯以师

徒心心相印，传受佛法 . ②

【зат.】泛指世世代代相传的某

种学说. 

【 心 慈 手 软 】 xīncíshǒuruǎn 

жақсы, жұмсақ. 

【心胆】 xīndǎn【 зат.】  жігер 

мен ерлік. 

【心得】xīndé【зат.】 жетістік, 

жеміс：读书～оқудың жемістері . 

【 心 底 】 xīndǐ 【 зат. 】 ①

жүрегінің терең түкпірінде：他

的一番话，让人从～里感到亲切.

②〈方〉(～儿)ниет：这个人～

好 бұл адамның ниеті жақсы . 

【心地】xīndì【зат.】①жүрек, 

жан：～坦白 жаны ашық |～善

良 рақымы мол адам.② көңіл, 

сезім：～轻松 көңілі еркін . 

【心电图】 xīndiàntú 【 зат. 】

электрокардиограмма. 

【心烦】xīnfán【сын.】 абыржу, 

ашулану：这些琐碎事务真叫

人～бұл ұсақ-түйек істер адамды 

абыржытады . 

【心房】xīnfánɡ【зат.】①жүрек 

алды.②жүрек ішінде：亲切的话

语暖人～жақын адамның сөздері 

жүректегіні жылытады . 

【心扉】 xīnfēi 【 зат.】 терең 

сезімдер, жүректің есігі：叩人～

оның жүрегінің есігіне қақ. 

【心服】xīnfú【ет.】 сену：～

口服 толығымен сену. 

【心浮】xīnfú【сын.】 желөкпе, 

үстіртін：～气躁 желөкпе. 

【 心 腹 】 xīnfù 【 зат. 】 ①

сырлас ：～话 сыр айтысу. ②

жақын жүрген адам：他是总经

理身边的～ол бас диретордың 

жақын жүрген адамы . 

【心腹之患】xīnfùzhīhuàn өлім 

қауіп-қатері. 

【心甘】xīnɡān【 ет.】  қуана-

қуана көну：～情愿 өз еркімен. 

【心甘情愿】xīnɡānqínɡyuàn өз 

еркімен, қалап. 

【心肝】 xīnɡān【 зат.】① ар-

ұят： 有～的人 арсыз адам.②(～

儿 )жүрегім, жаным ：～ 宝 贝

асылым менің . 

【心梗】xīnɡěnɡ【зат.】миокард 

инфарктісі. 

【 心 广 体 胖 】 xīnɡuǎnɡtǐpán 

дарқан өмірден ажарлану. 

【心寒】xīnhán【сын.】  суысу. 

【心黑】 xīnhēi 【 сын. 】  ①

мейірімсіз.②ашкөз. 

【心狠手辣】xīnhěnshǒulà долы, 

аяр. 

【心花怒放】xīnhuānùfànɡ жаны, 

жүрегі қуану. 

【 心 怀 】 xīnhuái ① 【 ет. 】

жүректе жасыру ： ～ 鬼 胎 

арамдықты ішінде сақтау. ②

【 зат. 】  ниет: 抒 写～ ниетін 

білдіру. ③ 【 зат. 】 сезім, 

көңіл：～坦荡 көңілі байсалды . 

【心慌】 xīnhuānɡ①【 сын.】 

абыржу ： 遇 事 ～ бір нәрсе 

болғанда абыржу . ② 〈 方 〉

【 ет. 】 жүрек аттай тулап 

тұр：～气紧 үрейі қашу. 

【 心 慌 意 乱 】 xīnhuānɡyìluàn 

жүректе қорқыныш болу. 

【 心 灰 意 懒 】 xīnhuīyì1ǎn 

енжарлықта болу. 

【 心 火 】 xīnhuǒ 【 зат. 】

①  жүрек ауру.②ашулану：小～

烛! Отпен абай бол!. 

【 心 机 】 xīnjī 【 зат. 】

ой,жоспар：枉费～ босқа алаң 

болу . 
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【心肌】xīnjī【зат.】  жүректің 

бұлшық еті. 

【 心 肌 梗 塞 】 xīnjīɡěnɡsè 

миокард инфарктісі. 

【 心 肌 梗 死 】 xīnjīɡěnɡsǐ 

миокард инфарктісі. 

【 心 肌 炎 】 xīnjīyán

【зат.】 жүректің бұлшық етінің 

ауруы. 

【 心 急 】 xīnjí 【 сын. 】  

абыржу：慢慢来，不要太～

жүре-бара бұлай абыржымайсың. 

【心急火燎】xīnjíhuǒliǎo сабыр 

жететін емес,  шыдамы қалмау. 

【心急如焚】 xīnjírúfén жүрек 

жалынмен қамтып алғандай. 

【 心 计 】 xīnjì 【 зат. 】 ниет, 

есеп：有～есебі болу. 

【心迹】xīnjì【зат.】 зейін, ой：

表明～ниетін көрсету. 

【心悸】 xīnjì【 ет.】①жүрек 

қағу.②〈书〉жүрек аттай тулап 

тұр：令人～ қорқынышты ояту  . 

【 心 尖 】 xīnjiān 【 зат. 】 ①

жүректің басы.②жүрегінің терең 

түкпірінде . ②〈方〉 ( ～儿 ) 

сүйікті адам. 

【心间】xīnjiān【зат.】жүректе. 

【心焦】xīnjiāo【сын.】  ренжу, 

абыржу：孩子这么晚了还没回

家，做父母的能不～ ?Балалар 

үйге кеш қайтады, ата-ана 

қалайша абыржымайды? 

【心结】xīnjié【зат.】 жүрегінің 

жағдайы шатасқан：难以解开

的 ～ тынышсыздануды жою  

қиын. 

【心劲儿】xīnjìnr【зат.】①ой：

工人们都是一个～，实现社会主

义现代化 жұмысшылардың ойы 

бір, социолизмді жаңғырту .②

рухы күшті ：  ～ 的人 рухы 

күшті адам .③ қызығушылық . 

【 心 惊 胆 战 】 xīnjīnɡdǎnzhàn 

қорқыныштан сасып қалу. 

【 心 惊 肉 跳 】 xīnjīnɡròutiào 

қорыққаннан қалшиып қалу . 

【心静】xīnjìnɡ【сын.】  көңілы 

тінш. 

【 心 境 】 xīnjìnɡ 【 зат. 】 

көңіл：～不佳 көңілі жаман. 

【心坎】xīnkǎn(～儿)【зат.】①

жүрек.②жан, жүрек：他的话说

到我～上了 оның айтқан сөздері 

жүрегінде . 

【心口】xīnkǒu【 зат.】  кеуде, 

жүрек, төстің төменгі жағы . 

【心口如一】xīnkǒurúyī сөз бен 

істің бірге жүруі. 

【 心 宽 】 xīnkuān 【 сын. 】  

жайнақы болу 

【 心 宽 体 胖 】 xīnkuāntǐpán 

дарқан өмірден толысу . 

【 心 旷 神 怡 】 xīnkuànɡshényí  

қуанышқа бөлену. 

【 心 劳 日 拙 】 xīn1áorìzhuō 

қастық керісінше нәтижеге 

әкеледі. 

【 心 里 】 xīnlǐ 【 зат. 】 ①

ішінен：～发闷 ішінен сағыну.

②есте：记在～ойда берік сақтау. 

【 心 理 】 xīnlǐ 【 зат. 】 ① ес, 

психика. ② психологи, 

жантану: ～ 素 质 адамның 

психологиялық қасиеттері . 

【 心 理 学 】 xīnlǐxué 【 зат. 】 

психология. 

【心力】xīnlì【зат.】 ақыл мен 

дене күші ：竭尽～ ақыл мен 

дене күшті толығымен 

пайдалану. 

【心灵】xīnlínɡ【зат.】 жүрек, 

жан：幼小的～|眼睛是～的窗户

Көз -жанның терезесі . 

【 心灵手 巧】 xīnlínɡshǒuqiǎo 

ақылды бас пен шебер қол. 

【心领】 xīnlǐnɡ 【 ет. 】  бар 

жүрегімен қабыл алғым келеді, 

бірақ бас тартамын(шақыру, 

сыйлықтан бас тарту). 

【 心 领 神 会 】

xīnlǐnɡshénhuì  мәнін түсіну. 

【 心 路 】 xīnlù 【 зат. 】 ①

ой,жоспар：斗～ойдың үйлесуі .

② адамгершілік қасиеттер пен 

қабілеттілік：～窄 адамгершілік 

қасиеттер пен қабілеттілігі 

төмен.③ пиғыл, ниет：～不正

пиғылы дұрыс емес .④ой：这话

正对他的～бұл сөдер оның ойын 

белгілейді .⑤психиканың өзгеру 

үдерісі. 

【心律】 xīnlǜ【 зат.】  жүрек 

ритмі ： ～ 不 齐 жүрек ритмі 

құбылмалы . 

【心率】 xīnlǜ 【 зат. 】 жүрек 

ритмі. 

【心满意足】xīnmǎnyìzú төбесі 

көкке жеткен қуаныш;. 

【心明眼亮】 xīnmínɡyǎnliànɡ  

толық түсінігі болу. 

【心目】xīnmù【 зат.】① есте, 

көз алдында ： 犹 在 ～ көз 

алдында әлі тұр. ②

ойында,жүрегінде：在他的～中

国家的利益高于一切 оның 

ойында Қытайдың мүддесі 

басқалардікнен жоғары . 

【心皮】 xīnpí 【 зат. 】 жеміс 

жапырақшасы. 

【心平气和】xīnpínɡqìhé тыныш 

және сабырлы. 

【心魄】xīnpò【зат.】 жан, рух. 

【心气】xīnqì(～儿)【зат.】①ой, 

ниет：～相通 ойын өзара айту  .

② батылдық ：～高，干劲大

батылдығы үлкен, құлшынысы  

жоғары.③көңіл：～不顺 көңілі 

көтеріңкі емес .④ адамгершілік 

қасиеттер пен қабілеттілік：～

窄 адамгершілік қасиеттер пен 



811 

 

қабілеттілігі төмен. 

【心窍】 xīnqiào【 зат.】 Тану 

және ойлау қабілеті. 

【心情】 xīnqínɡ【 зат.】 көңіл, 

сезім：～舒畅 көтеріңкі көңіл 

күй. 

【心曲】xīnqū【зат.】①жан：

乱我～жан тыныштығын бұзу .

②жасырын жұмысы, уайым：畅

叙～уайымын айту. 

【 心 软 】 xīnruǎn 【 сын. 】  

мейірімді, жұмсақ：～了 жүрегі 

жұмсару. 

【心上人】xīnshànɡrén【 зат.】 

сүйікті адам, жақын адам. 

【心神】xīnshén【зат.】①жан, 

рухани күш ： 空 耗 ～ рухани 

күшін бекер жұмсау . ② жан, 

жүрек：～不定 сабырсыз жан. 

【 心 声 】 xīnshēnɡ 【 зат. 】 

жүректің сөзі：吐露～жүректің 

сөзімен бөлісу. 

【 心 盛 】 xīnshènɡ 【 сын. 】 

рухтану ： 求 学 ～ білімге 

ұмтылыс рухты көтереді . 

【心事】xīnshì【зат.】 жүретегі, 

іштегі уайым ： ～ 重 重

абыржыған. 

【心室】xīnshì【зат.】жүректің 

қан қуысы. 

【心术】 xīnshù【 зат.】пиғыл, 

ой：～不正 пиғылы теріс . 

【心数】xīnshù【зат.】 зеректік. 

【心思】 xīn·si【 зат.】① ой：

坏～жаман ой.②ақыл：用～бас 

қатыру.③ көңіл：没有～下棋

шахмат ойнауға  көңіл қошым 

жоқ. 

【心酸】xīnsuān【сын.】 жүрек 

шаншып тұр：～落泪 жүрегі 

шаншып, жылап жіберу. 

【心算】 xīnsuàn 【 ет. 】 ойда 

ұстау; ойша есептеу. 

【心态】 xīntài 【 зат. 】  жан 

жағдайы：～平静 жан жағдайы 

тыныш . 

【心疼】 xīnténɡ 【 ет. 】 жан-

тәнімен сүю ：  ～ 小 孙 子

немерені жан-тәнімен сүю . 

【心田】 xīntián【 зат.】  жан, 

жүрек：～好 рақымы мол адам. 

【心跳】 xīntiào【 ет.】  жүрек 

қағу. 

【心头】xīntóu【зат.】 есте：记

在～ойда берік сақтау. 

【心窝儿】xīnwōr【зат.】төстің 

төменгі жағы ：后～ арқадағы 

жүрекке қарама-қарсы жер. 

【 心 无 二 用 】 xīnwúèryònɡ 

жинақталған. 

【 心 细 】 xīnxì 【 сын. 】  

ұқыпты ：胆大～ батыл, бірақ 

зерек . 

【 心 弦 】 xīnxián 【 зат. 】

жүректің қылы ：【 ет. 】 人～

жүрегі алқымына тығылды. 

【 心 心 念 念 】 xīnxīnniànniàn

【үс.】 ойынан кетпеу:他～地想

当个飞行员  ұшқыш болу ойы 

оның ойынан кетпейді  . 

【 心 心 相 印 】 xīnxīnxiānɡyìn  

бірін бірі жанындай көру. 

【心性】xīnxìnɡ【зат.】 болмыс, 

мінез ： ～ 浮 躁 ұшқалақтық 

мінез. 

【心胸】 xīnxiōnɡ 【 зат. 】①

ішінде：～迸发出不可遏抑的怒

火 .②ой：～开阔 ойы таза.③

жігерлік：他有～，有气魄 оның 

жігерлігі мен талпынысы бар . 

【 心 秀 】 xīnxiù 【 сын. 】  

ұстамды. 

【心虚】xīnxū【 сын.】  ①ар-

ожданы таза емес ： 做 贼 ～ 

ұрының ар-ожданы таза емес.②

сенбеушілік：刚接手新工作，不

免有点儿～жаңа ғана жұмыста 

біреуді алмастырды, еріксіз 

сенімсіздікті   сезінесің. 

【心绪】xīnxù【зат.】 көңіл：～

不宁 жүректе уайым . 

【心血】 xīnxuè【 зат.】  жан 

күші：花费～жан күшін жұмсау . 

【心血来潮】xīnxuèláicháo кенет 

пайда болу; ой келу. 

【心眼儿】xīnyǎnr【зат.】①жан, 

жүрек ：  打 ～ 里 高 兴 шын 

жүрекпен қуану . ② жүрек, 

пиғыл：～好 ақ жүрекпен.③

зеректік. ④  адамга қажетсіз 

қобалжулары мен ой-пікірлері：

他人不错，就是～太多 Ол 

жаман адам емес, тек адамга 

қажетсіз қобалжулары мен ой-

пікірлері өте коп.⑤болмыс：～

小 болмысының тайыздығы. 

【心仪】xīnyí〈书〉【ет.】зор 

құрмет ету：～已久 көптен  зор 

құрмет ету. 

【心意】xīnyì【зат.】①сезім：

送 上 些 许 薄 礼 ， 略 表 ～ 

қарапайым сылығымды 

ұсынамын, сезімімді білдіреді .

②ой：我们语言不通，只好用手

势来表达～  Біздің айтқанымыз 

естілмейді, ойымызды қолымен 

көрсетуге тура келіп тұр . 

【心音】xīnyīn【зат.】 жүректің 

дыбысы. 

【 心 硬 】 xīnyìnɡ 【 сын. 】  

мейірімсіз. 

【 心 有 灵 犀 一 点 通 】

xīnyǒulínɡxīyīdiǎntōnɡ бір-бірін 

ақыл мен жүрекпен түсіну. 

【心有余悸】xīnyǒuyújì бұдан 

кейін үрей оны қалдырмады. 

【心余力绌】xīnyúlìchù қанша 

ықыластанса да , мүмкіндік 

болмау. 

【心语】xīnyǔ【зат.】 жүректен 

шыққан сөз：倾听孩子们的～

балалардың жүректен шыққан 
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сөзін ықыласпен тыңдау . 

【 心 猿 意 马 】

xīnyuányìmǎсенімсіз, құбылмалы 

болу. 

【心愿】xīnyuàn【зат.】ардақты 

тілек：美好的～тамаша ардақты 

тілек. 

【 心 悦 诚 服 】 xīnyuèchénɡfú 

бұрмалаусыз мойындау. 

【心脏】xīnzànɡ【зат.】①жүрек.

② жүрек：首都北京是祖国的～

Пекин-отанның жүрегі.  

【 心 脏 死 亡 】 xīnzànɡsǐwánɡ 

жүрегі тоқтағаннан өлім. 

【 心 窄 】 xīnzhǎi 【 сын. 】  

мінезінің тайыздығы. 

【心照】xīnzhào【ет.】  сөзсіз 

түсіну：～不宣 бір-бірін сөзсіз 

түсіну. 

【心直口快】xīnzhíkǒukuài тура 

және ашық. 

【 心 志 】 xīnzhì 【 зат. 】 

қайрат ： ～ 不 移 бұлжымас 

қайрат . 

【心智】xīnzhì【зат.】①ақыл-

ой ：启迪～ақыл-ойды дамыту .

②психика：～健康 психикалық 

байсалдылық. 

【 心 中 无 数 】

xīnzhōnɡwúshù  бірдеме жайлы 

хабардар болу. 

【心中有数】 xīnzhōnɡyǒushù 

жағдайды түсіну. 

【 心 重 】 xīnzhònɡ 【 сын. 】  

қайғыру：孩子～，你不要过于

责 备 Балалар қайғыруда, сен 

оларға шамадан тыс ұрыспа. 

【心子】 xīn·zi【 зат.】  орта, 

өзек ： 元 宵 ～ фонарлар 

мерекесінің ортасы. 

【心醉】xīnzuì【ет.】 таң қалу, 

сүйсіну ： 为 之 ～ таңдану, 

сүйсіну . 

芯 xīn①өзек.② 笔～білік, өзек |

机～механизм. 

【芯片】 xīnpiàn【 зат.】  чип, 

микросхема. 

辛 1xīn① ащы：～辣 ащы.② 

қиын ： ～ 勤 жігер. ③

азаптану：～酸 азап, бейнет.③

(Xīn) 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

辛 2xīn 【 зат. 】  «синь» (10 

циклдік белгілердің 8-шісі ). 

【 辛 迪 加 】 xīndíjiā 【 зат. 】 

синдикат. 

【 辛 亥 革 命 】 XīnhàiGémìnɡ 

Синьхай революциясы. 

【 辛 苦 】 xīnkǔ ① 【 сын. 】 

қажырлы еңбек, шаршау：辛辛

苦苦  маңдай тері; табан етімен 

күнелту.②【ет.】мазалау：这事

儿还得您～一趟 сізді тағы бір 

рет бұл іс бойынша мазалайын . 

【 辛 辣 】 xīnlà 【 сын. 】  ①

ащы：～食物 ащы тамақ .②

ащы: ～的讽刺 ащы сықақ . 

【 辛 劳 】 xīnláo 【 сын. 】 

қажырлы еңбек, шаршау ： 日

夜～күн-түні еңбектену . 

【辛勤】xīnqín【сын.】    қол 

үзбестен ： ～ 耕 耘 қол 

үзбестен  жерді жырту. 

【 辛 酸 】 xīnsuān 【 сын. 】  

қайғылы ：～泪  қайғылы көз 

жастары. 

忻 xīn① қуану .②(Xīn)【зат.】 

адамның аты-жөні . 

昕 xīn〈书〉 рауан, таң. 

欣 xīn①  қуану ：欢～ көңіл 

көтеру.②(Xīn)【зат.】 адамның 

аты-жөні . 

【欣忭】xīnbiàn〈书〉【сын.】  

жайраңдау ： 不 胜 ～  қуануға 

мүмкіншілігі жоқ . 

【欣然】xīnrán〈书〉【сын.】  

қуана：～接受 қуана алу. 

【 欣 赏 】 xīnshǎnɡ 【 ет. 】 ①

ләзаттану:音乐～музыкаға кәні 

болды.②қайран қалу：他很～这

本书  ол бұл кітаптан қайран 

қалды. 

【 欣 慰 】 xīnwèi 【 сын. 】 

сүйсіну ： ～ 的 笑 容 сүйсіну 

күлкісі . 

【 欣 喜 】 xīnxǐ 【 сын. 】  

қуаныш ：～ 若 狂 қуанғаннан 

қайда кетерін білмеу. 

【欣羡】 xīnxiàn〈书〉【 ет.】

күндеу. 

【 欣 欣 】 xīnxīn 【 сын. 】  

қуанышты：～喜色  қуанышты 

түрмен . 

【欣欣向荣】 xīnxīnxiànɡrónɡ 

қатты гүлдену. 

【欣幸】xīnxìnɡ【ет.】 қуану：

书失而复得，实是～ кітапты 

жоғалтып, қайта таптым, нағыз 

қуаныш . 

炘 xīn〈书〉ыстх жел. 

莘 xīn Синджуанг, Шанхайдағы 

жердің аты. 

锌(鋅)xīn【зат.】 цинк. 

【锌版】xīnbǎn【зат.】 цинктік 

клише. 

新 xīn①【сын.】 жаңа：～风气

жаңа ағым.②【сын.】 ең жаңа; 

ең соңғы ：～社会 ең соңғы 

қоғам.③使变成新的：改过自～|

一～耳目.④【сын.】  жаңа： 这

套衣服是全～的  әбден жаңа 

костюм . ② жаңалық, жаңа 

келген：尝～жаңа заттың дәмін 

тату. ⑥【 сын. 】   жаңа ғана 

үйленген ： ～ 媳 妇 тұрмысқа 

жаңа шыққан.⑦【үс.】   қазір 

ғана, жаңа ғана：这几本书是～

买的 бұл кітап жаңа ғана сатыа 

алынған . ⑧ (Xīn) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні . 
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【新潮】xīncháo【зат.】  мода, 

сән, жаңа ағым：文艺～ әдебиет 

пен өнердің жаңа ағымы . 

【新陈代谢】xīnchéndàixiè①зат 

алмасу . ② жаңаның ескінің 

орнына келуі. 

【新春】xīnchūn【зат.】  Жаңа 

жыл ： 欢 度 ～ Жаңа жылды 

көңілді өткізу. 

【新大陆】 XīnDàlù 【 зат. 】 

Америка. 

【新低】 xīndī 【 зат. 】 Саны, 

деңгейі және т.б. Төмендеп ，

жаңадан Ең төменгі саны шықті. 

【新房】 xīnfánɡ 【 зат. 】 жас 

жұбайлардың жататын бөлмесі. 

【新风】 xīnfēnɡ【 зат.】 жаңа 

ғұрып, стиль ：校园～ кампус 

бұл жаңа ғұрып. 

【新妇】xīnfù【зат.】тұрмысқа 

жаңа шыққан . 

【 新 官 上 任 三 把 火 】

xīnɡuānshànɡrènsānbǎhuǒ 

Жаңадан тағайындалған 

лауазымды тұлғалар әрдайым 

өздерінің таланттарын және 

батылдығын көрсету үшін 

бірнеше ықпалды нәрсені 

жасайды. 

【新贵】 xīnɡuì【 зат.】  жаңа 

ғана мансабын алған шенеунік. 

【新欢】xīnhuān【 зат.】  жаңа 

ғашықтық. 

【 新 婚 】 xīnhūn 【 ет. 】 жас 

жұбайлар ： ～ 夫 妇 жас 

жұбайлар. 

【 新 纪 元 】 xīnjìyuán жаңа 

дәуір ：人类历史的～ адамзат 

тарихында жаңа дәуір . 

【新交】xīnjiāo【ет.】 жаңа дос, 

достық：因为是～，彼此还不太

了解 жаңа дос болғандықтан, 

бір-бірін әлі жақсы білмейді . 

【新教】xīnjiào【зат.】 .→基督

教. 

【新近】xīnjìn【үс.】 жақында. 

【新居】xīnjū【зат.】жаңа пәтер. 

【新款】xīnkuān【 зат.】  жаңа 

үлгі. 

【新郎】 xīnlánɡ【 зат.】 жаңа 

ғана үйленген. 

【新绿】xīnlǜ【зат.】 көк. 

【新苗】xīnmiáo【 зат.】  жаңа 

көктеу, өскін. 

【 新 民 主 主 义 革 命 】

xīnmínzhǔzhǔyìɡémìnɡ жаңа 

демократиялық революция. 

【新年】xīnnián【 зат.】  Жаңа 

жыл. 

【 新 娘 】 xīnniánɡ 【 зат. 】

тұрмысқа жаңа шыққан. 

【新品】 xīnpǐn【 зат.】  жаңа 

өнім, жаңалық ： 空 调 ～

кондиционер-жаңалық . 

【新奇】 xīnqí【 сын.】  соны, 

басқаларға ұқсамайтын：～的景

象 соны сурет. 

【 新 巧 】 xīnqiǎo 【 сын. 】  

шебер：构思～шебер шығарма . 

【新区】 xīnqū【 зат.】①жаңа 

жетілген аймақ. ② 新 жаңа 

аудан ： 浦 东 ～ Пудун жаңа 

ауданы . 

【新人】xīnrén【 зат.】①жаңа 

адам：～新事 жаңа адамдар, 

жаңа істер .②жаңа адам, тың 

күш：文艺～  әдебиетте жаңа 

адам  .③жаңа адам(топта):我们

团 里 增 加 了 几 位 ～ біздің 

мекемеге жаңа адамдар келді .④

жаңа адам(қателіктерді 

жойған)：把失足青少年改造成

为～  қателіктер жіберген жас 

кезімді қайта құрып, жаңа адам 

болдым  . ⑤ жас жұбайлар. ⑥

Хомо сапиен, саналы адам. 

【 新 任 】 xīnrèn 【 сын. 】  

жаңадан тағайындалған: ～局长

жаңадан тағайындалған 

басқарма бастығы. 

【新锐】xīnruì①【сын.】  жаңа 

және көрегендік ： ～ 的 言 论

жаңа және көрегендік пікір.②

【 сын.】   жаңа пайда болған 

ерлік：～诗人 ержүрек ақын. 

【新生】 1xīnshēnɡ①【 сын.】 

жаңа ：～事物 жаңа зат пен 

құбылыс .②【зат.】 жаңа өмір：

获得～жаңа өмңр табу, бастау . 

【新生】2xīnshēnɡ【зат.】 жаңа 

келген адам. 

【新生代】xīnshēnɡdài【 зат.】 

кайнозой. 

【新生儿】xīnshēnɡ’ér【 зат.】

жаңа туған. 

【新诗】xīnshī【 зат.】  қазіргі 

қытай тіліндегі өлеңдер.参看 25

页〖白话诗〗. 

【新石器时代】 xīnshíqìshídài 

неолит дәуірі. 

【新式】xīnshì【сын.】  жаңа, 

жаңа түр：～武器 жаңа үлгілі 

қару. 

【新手】 xīnshǒu【 зат.】жаңа 

келген. 

【新书】xīnshū【 зат.】①жаңа 

кітап.②кітап жаңалықтары：～

预 告 кітап жаңалықтарының 

анонсы. 

【新四军】 XīnSìJūn 【 зат. 】 

Жаңа 4-ші корпус. 

【新诉】xīnsù【 зат.】  бірінші 

әсер әрекеті. 

【 新 文 化 运 【 ет. 】】

xīnwénhuàyùndònɡ жаңа 

мәдениеттің қозғалысы. 

【 新 文 学 】 xīnwénxué жаңа 

әдебиет(дамуын 4 мамыр 1919 

ж.алған). 

【 新 闻 】 xīnwén 【 зат. 】 ①

хабарлар.②жаңалық, хабар：你

刚从乡下回来，有什么～给大家
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说说 Сен жаңа ғана ауылдан 

оралдың, бәріне айтатын 

жаңалық бар ма? . 

【 新 闻 公 报 】 xīnwénɡōnɡbào 

ақпараттық мәлімдеме, 

коммюнике. 

【新闻纸】xīnwénzhǐ【зат.】①

газет қағазы .②газет. 

【新媳妇儿】 xīnxí·fur〈口〉

【зат.】тұрмысқа жаңа шыққан, 

жас келін, жас жұбай.  

【新禧】xīnxǐ【сын.】   Жаңа 

бақытпен!(жаңа жылда 

құттықтау сөз) ：恭贺～ Жаңа 

бақытпен құттықтаймын. 

【新鲜】 xīn·xiān【 сын.】  ①

жас～的鱼虾 жас балық пен 

асшаян.②жаңа жұлынған：～的

花朵 жаңа жұлынған гүлдер .③

таза:呼吸～空气 таза ауамен дем 

алу. ④ жаңа ： ～ 经 验 жаңа 

тәжірибе . 

【新兴】xīnxīnɡ【сын.】 жаңа, 

дүниеге келген：～学科 жаңа 

ғылым. 

【新星】xīnxīnɡ【 зат.】  жаңа 

жұлдыз. 

【新型】xīnxínɡ【сын.】  жаңа 

үлгі:机车  қозғалтқыштың жаңа 

үлгісі. 

【新秀】 xīnxiù 【 зат. 】  жас 

дарындар ： 文 坛 ～  әдебиет 

әлемінің жас дарындары. 

【新学】 xīnxué 【 зат.】 жаңа 

ғылымдар (батыс ғылымы, 

дәстүрлі қытай ғылымдарынан 

басқа). 

【新雅】xīnyǎ【сын.】   жаңа 

және әсем ：诗句～жаңа және 

әсем өлең. 

【新药】xīnyào【зат.】①жаңа 

дәрі. ② жаңа дәрі(батыстың 

дәрісі). 

【新义】 xīnyì【 зат.】   жаңа 

көзқарас, түсіну . 

【新异】xīnyì【сын.】   жаңа, 

алдында белгісіз：小说构思～ 

әңгіменің жаңа түпкі ойы  . 

【新意】 xīnyì 【 зат. 】  жаңа 

мағына, ой ：  颇 有 ～ жаңа 

ойлардың көп болуы . 

【新颖】xīnyǐnɡ【сын.】  әбден 

жаңа, соны：款式～басқаларға 

ұқсамайтын үлгі . 

【新雨】xīnyǔ【зат.】①бірінші 

жаңбыр.②〈书〉жаңа дос：旧

知～Ескі таныс-жаңа дос . 

【新月】xīnyuè【зат.】①жаңа 

туған ай：一弯～ ай орағы.②

Айдың батапқы фазасы 

【 新 张 】 xīnzhānɡ 【 ет. 】

ашылу ：～ 志喜  ашылуымен  

құттықтау . 

【新正】 xīnzhēnɡ【 зат.】  ай 

күнтізбесі бойынша қаңтар. 

【新知】xīnzhī【зат.】①  жаңа 

білім.② жаңа дос. 

【新址】 xīnzhǐ【 зат.】  жаңа 

мекен-жай. 

【新作】 xīnzuò【 зат.】  жаңа 

өнім：新人～жаңалардың жаңа 

өнімі . 

歆 xīn①〈书〉көре алмау：～羡

көре алмау. ② (Xīn) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні . 

【歆慕】 xīnmù〈书〉【 ет.】 

көре алмау. 

【歆羡】 xīnxiàn〈书〉【 ет.】 

күндеу. 

薪 xīn ① отын ： 釜 底 抽 ～

алауыздықтың себебін жою. ②

【 зат. 】 жалақы: 月 ～ айлық 

жалақы.③(Xīn)【зат.】 адамның 

аты  . 

【薪酬】xīnchóu【зат.】 айлық, 

жалақы. 

【薪俸】xīnfènɡ【зат.】 жалақы, 

еңбекақы. 

【薪金】xīnjīn【зат.】 еңбекақы. 

【 薪 尽 火 传 】

xīnjìnhuǒchuán  ұрпақтан 

ұрпаққа берілу. 

【薪水】xīn·shui【зат.】 айлық, 

еңбекақы. 

【薪资】xīnzī【зат.】 жалақы. 

馨 xīn〈书〉жұпар иіс：～香

хош иіс. 

【 馨 香 】 xīnxiānɡ 〈 书 〉 ①

【сын.】  жұпар иіс.②【зат.】

жақсы иіс ： ～ 祷 祝 жақсы 

иістерді жағып, сиыну. 

鑫 xīn байлықтың өсуі.  

 

 

xín 

 

镡(鐔)xín①қылыштың сабының 

төменгі бөлігі.② қысқы қылыш. 

 

 

xǐn 

 

伈 xǐn[ 伈 伈］ (xǐnxǐn) 〈 书 〉

【сын.】  үрейшіл. 

 

 

xìn 

 

囟( )xìn【зат.】анат.. 

【 囟 门 】 xìnmén

【зат.】  бастағы жер анат.. 

芯(信)xìn[芯子](xìn·zi)【зат.】① 

білте.②жыланның тілі. 

信-1xìn①анық：～而有征 әбден 

анық .② сенім：言而有～ өз 

сөзіне сенімді болу .③【 ет.】 

сену：～托 сеніп тапсыру.④

【ет.】құлшылық ету：～伊斯

兰教 исламға құлшылық ету .⑤

ерік беру ： ～ 步 басы ауған 

жаққа кету. ⑥ дәлел ： ～ 号

сигнал|～物 кепіл.⑦【 зат.】
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хабар, хат ：介绍～ кепілдеме 

хат .⑧ (～儿 )【 зат.】  ақпарат, 

хабар ： 音 ～ хабар| 口 ～ 儿  .

⑨ жарғыш.⑩同“芯”(xìn).⑪(Xìn)

【зат.】адамның аты-жөні . 

〈古〉又同“伸”(shēn). 

信-2xìn  қат. 

【信笔】 xìnbǐ【 үс.】  асыға-

үсіге жазу: ～ 涂鸦 қағаз былғау. 

【信步】xìnbù【ет.】басы ауған 

жаққа кету ： 江 边 ～  өзен 

жағалауымен мақсатсыз қаңғыру. 

【 信 差 】 xìnchāi 【 зат. 】 ①

атшабар.② хат тасушы. 

【信从】xìncónɡ【ет.】  сөзсіз 

бағыну ： 盲 目 ～  көзсіз бой 

ұсыну. 

【信贷】xìndài【зат.】Несиелік 

қарыз. 

【 信 访 】 xìnfǎnɡ 【 ет. 】 

жоғарыда тұрған жаққа 

наразылық хаттар мен сапарлар. 

【信风】 xìnfēnɡ【 зат.】 өкпе 

жел, пассат. 

【信封】xìnfēnɡ(～儿)【зат.】

конверт. 

【 信 奉 】 xìnfènɡ 【 ет. 】 ①

құлшылық ету ： 基 督 教 ～

христиан дініне құлшылық ету.

②сақтау, ұстану：～和平共处五

项原则 бейбіт қатар өмір сурудің 

5 пирнципін ұстану. 

【信服】 xìnfú 【 ет. 】  сену, 

нану：这些科学论据实在令人～

бұл ғылымның дәлелдері 

шынында да адамдарды 

сендіреді  . 

【信鸽】xìnɡē【зат.】пошташы 

кептер. 

【 信 管 】 xìnɡuǎn 【 зат. 】 

жарғыш. 

【信函】xìnhán【зат.】 хат：～

往来. 

【 信 号 】 xìnhào 【 зат. 】

сигнал：～灯 сигнал шамы |发～

сигнал беру. 

【信号弹】 xìnhàodàn【 зат.】

сигнал ракетасы. 

【信号灯】xìnhàodēnɡ【 зат.】

сигнал шамы. 

【信号枪】xìnhàoqiānɡ【зат.】

сигналдық пистолет. 

【 信 汇 】 xìnhuì 【 зат. 】

поштамен ақша салу 

【信笺】 xìnjiān【 зат.】 пошта 

қағазы. 

【信件】xìnjiàn【зат.】 хаттар, 

пошта. 

【信据】 xìnjù【 зат.】  берік 

дәлел. 

【 信 口 雌 黄 】 xìnkǒucíhuánɡ 

жауапсыз бұрмалау. 

【 信 口 开 河 】 ( 信 口 开

合)xìnkǒukāihé  қайдағы бір ойға 

келген нәрсені айту, жорамалдап 

айта салу. 

【信赖】xìnlài【ет.】 сену：～

的朋友 сенімді дос. 

【 信 马 由 缰 】 xìnmǎyóujiānɡ 

керек жерге атпен жүру. 

【信念】xìnniàn【 зат.】  пікір, 

наным：坚定～берік наным. 

【 信 皮 儿 】 xìnpír 〈 口 〉

【зат.】 хат. 

【 信 瓤 儿 】 xìnránɡr 〈 口 〉

【зат.】 хат. 

【信任】xìnrèn【ет.】 сенім：她

工作一向认真负责，大家都～她 

Оның жұмысы әрқашан адал, 

бәрі оған сенеді . 

【信任投票】xìnrèntóupiào сенім 

білдіру (үкіметтің немесе 

министрдің қызметін қабылдау). 

【信赏必罚】xìnshǎnɡbìfá қатал 

тәртіп. 

【信石】xìnshí【зат.】 ақ  . 

【信实】 xìnshí 【 сын. 】  ①

адал ： 为 人 ～ мінезі адал. ②

ақиқат, шыншыл ： 史 料 ～

шыншыл тарихи ақпараттар . 

【信史】xìnshǐ【зат.】 жылнама, 

анық тарих. 

【信使】xìnshǐ【зат.】 курьер：

外交～дипломатиялық курьер. 

【 信 士 】 xìnshì

【зат.】 Мұсылмандар. 

【 信 誓 旦 旦 】 xìnshìdàndàn 

салтанатты түрде анттасу . 

【信手】xìnshǒu【үс.】  еріксіз, 

ойламай：～挥霍 еріксіз сермеу. 

【信守】xìnshǒu【 ет.】 сақтау, 

ұстану：～诺言  уәдеде тұру . 

【信天翁】xìntiānwēnɡ【зат.】 

альбатрос. 

【 信 条 】 xìntiáo 【 зат. 】 

өзгермейтін қағида, ұстаным. 

【信筒】xìntǒnɡ【 зат.】пошта 

жәшігі. 

【信徒】 xìntú【 зат.】  серік, 

ізбасар：达尔文的～Дарвиннің 

ізбасарлары . 

【信托】 xìntuō①【 ет.】 сеніп 

тапсыру . ②

【 сын.】   делдалдық：～公司

делдалдық кеңсе. 

【 信 望 】 xìnwànɡ 【 зат. 】 

бедел：～卓著 беделі тамаша. 

【信物】xìnwù【зат.】 айғақ：

定情～тойдың айғағы . 

【信息】xìnxī【 зат.】①хабар, 

жаңалық：好～жақсы хабар.②

ақпарат. 

【 信 息 产 业 】 xìnxīchǎnyè 

ақпарат индустриясы. 

【信息港】 xìnxīɡǎnɡ【 зат.】 

ақпарат порты. 

【 信 息 科 学 】 xìnxīkēxué 

информатика. 

【 信 息 库 】 xìnxīkù 【 зат. 】

дерекқор. 

【 信 息 论 】 xìnxīlùn 【 зат. 】

ақпарат теориясы. 
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【信息时代】xìnxīshídài ақпарат 

ғасыры . 

【信箱】xìnxiānɡ【зат.】пошта 

жәшігі. 

【信心】xìnxīn【зат.】 сенім：

满怀～ толық сенім | ～百倍

шексіз сенім. 

【 信 仰 】 xìnyǎnɡ 【 ет. 】 

құлшылық ету：宗教～дін тұту. 

【信义】xìnyì【зат.】 борышқа 

сенгендік ： 不 守 ～ борышқа 

сенгендікті жоғалту.  

【 信 用 】 xìnyònɡ ① 【 зат. 】 

сенім ： 讲 ～ сөзінде тұру. ②

【сын.】   қамсызданбаған：～

贷款 қамсызданбаған қарыз.③

【зат.】  несие.④〈书〉【ет.】 

сену және қызметке тағайындау. 

【信用合作社】xìnyònɡhézuòshè. 

Кооператив,  несие серіктестік.  

【信用卡】 xìnyònɡkǎ【 зат.】

кредиттік карта. 

【信誉】 xìnyù【 зат.】  атақ, 

бедел：～卓著 беделі тамаша. 

【信札】xìnzhá【зат.】 хат. 

【信纸】 xìnzhǐ【 зат.】 пошта 

қағазы. 

衅 (釁 )xìn жанжал：寻～ егес 

шығару. 

【衅端】xìnduān〈书〉【зат.】

бақ таластықты тудыратын нәрсе. 

焮 xìn①жағу .②〈方〉 ісу. 

 

 

xīnɡ 

 

兴 (興 )xīnɡ①【 ет.】 таралу：

复 ～ Өркендеу. ② 【 ет. 】 

қолданылу, сәнде болу：大～调

查 研 究 之 风 . ③ бастау, 

жүргізу ： ～ 办 жасау| ～ 工

жұмысты бастау.④ тұру：晨～

ерте тұру.⑤〈方〉【ет.】 рұқсат 

ету：说话要有根据，不～胡说 

дәлел келтіріп сөйлеу, қайдағы 

жоқты айтуға рұқсат бермеу  .⑥

〈方〉【үс.】  мүмкін：明天他

也～来 ол да ертең келуі мүмкін.

⑦ (Xīnɡ)【зат.】  адамның аты-

жөні . 

【兴办】 xīnɡbàn【 ет.】жасау. 

ұйымдастыру ： ～ 企 业

кәсіпорынды құру . 

【兴兵】xīnɡbīnɡ【ет.】 әскери 

іс-әрекетті бастау ： ～ 讨 伐

соғыспен жүру . 

【兴奋】 xīnɡfèn ①【 сын. 】 

қоздыру .②【зат.】қызыну, қызу, 

қозу. 

【兴奋剂】 xìnɡfènjì 【 зат. 】

қоздырушы заттар. 

【兴风作浪】 xīnɡfēnɡzuò1ànɡ  

қайқ пен айналысу. 

【兴革】 xīnɡɡé〈书〉【 ет.】 

жаңаны құру мен ескіні жою. 

【 兴 工 】 xīnɡɡōnɡ 【 ет. 】 

құрылысқа кірісу, жұмысты 

бастау：破土～құрылысқа кірісу. 

【兴国】 xīnɡɡuó【 ет.】  елді 

гүлденуге әкелу. 

【兴化戏】xīnɡhuàxì【зат.】莆

仙戏. 

【 兴 建 】 xīnɡjiàn 【 ет. 】

құрылысты бастау：～高科技园

区 жоғары технологиялық 

парктың құрылысын бастау . 

【 兴 利 除 弊 】 xīnɡlìchúbì 

пайдалыны орнату, зиянды жою. 

【兴降】xīnɡlónɡ【сын.】 даму, 

гүлдену ： 生 意 ～ сауданың 

дамуы . 

【兴起】xīnɡqǐ【ет.】①пайда 

болу мен өсу. ② 〈 书 〉 рух 

көтерілу ：闻风～ хабарды алып, 

жігерлену  . 

【 兴 盛 】 xīnɡshènɡ 【 сын. 】  

гүлдену：国家～ел гүлденуде. 

【兴师】 xīnɡshī〈书〉【 ет.】

әскери іс-әрекетті бастау：～问

罪  ашық айып тағып,  

жауапкерлікке шақыру. 

【 兴 师 【 ет. 】 众 】

xīnɡshīdònɡzhònɡ халықты 

шақыру. 

【兴衰】xīnɡshuāi【ет.】 өрлеу 

және құлдырау. 

【兴叹】 xīnɡtàn〈书〉【 ет.】 

ауыр күрсіну ：望洋～ теңізге 

қарап, ауыр күрсіну . 

【兴替】 xīnɡtì〈书〉【 ет.】 

өрлеу және құлдырау. 

【兴亡】xīnɡwánɡ【ет.】өрлеу 

және құлдырау. 

【 兴 旺 】 xīnɡwànɡ 【 сын. 】  

гүлдену, өрлеу. 

【兴修】 xīnɡxiū【 ет.】  салу, 

тұрғызу：～铁路 темір жолды 

салу. 

【 兴 许 】 xīnɡxǔ 【 үс. 】 

мүмкін：你问问老王，他～知道

сен кәрі патшадан сұра, ол 

мүмкін білер . 

【 兴 学 】 xīnɡxué 【 ет. 】 

мектептерді салу, құрылысы：捐

资 ～ мектептер құрылысына 

ақша беру . 

【 兴 妖 作 怪 】 xīnɡyāozuòɡuài 

біреуге арам қулық жасау. 

狌 xīnɡ〈书〉同“猩”. 

星 xīnɡ①【зат.】 жұлдыз：～罗

棋布 көп, көптеген.②【 зат.】

астрономия, жұлдызды құбылыс.

③ (～儿 )【 зат.】  ұсақ, жеңіл 

заттар ： 火 ～ 儿  ұшқын. ④

【 зат.】  бөлу, бөліну：定盘～

безмен шкаласындағы нөлдіу 

нүкте . ⑤ жұлдыз ： 歌 ～

вокалдық өнердің жұлдызы.⑥28 

зодиак шоқжұлдызы. ⑦ (Xīnɡ)

【зат.】адамның аты-жөні . 

【 星 辰 】 xīnɡchén 【 зат. 】 

жұлдыз ： 日 月 ～ күн, ай, 
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жұлдыздар . 

【 星 等 】 xīnɡděnɡ 【 зат. 】

жұлдыздық шама. 

【 星 斗 】 xīnɡdǒu 【 зат. 】 

жұллдыздар ： 满 天 ～ аспанға 

жұлдыздар қаптады. 

【 星 光 】 xīnɡɡuānɡ 【 зат. 】 

жұлдыздар жарығы ： ～ 闪 烁

жұлдыздар жарығы жылтырайды. 

【星汉】 xīnɡhàn【 зат. 】 Құс 

жолы ： ～ 灿 烂 Құс жолы 

жарқырайды. 

【星号】xīnɡhào【зат.】жұлдыз 

тәрізді баспа белгісі. 

【 星 河 】 xīnɡhé 【 зат. 】 Құс 

жолы. 

【 星 火 】 1xīnɡhuǒ 【 зат. 】 

ұшқын ： ～ 燎 原  ұшқыннан 

жалын лаулайды. 

【 星 火 】 2xīnɡhuǒ 【 зат. 】

шапшаң. 

【星火燎原】 xīnɡhuǒliáoyuán 

ұшқыннан жалын лаулайды. 

【 星 级 】 xīnɡjí 【 зат. 】 

жұлдыздар саны(қонақ үй, 

мейрамханада). 

【 星 际 】 xīnɡjì

【сын.】  ,планетаралық：～旅

行 планетаралық саяхат . 

【 星 空 】 xīnɡkōnɡ 【 зат. 】

жұлдызды аспан. 

【星罗棋布】 xīnɡluóqíbù көп 

қапталған. 

【星期】xīnɡqī【 зат.】①апта: 

今天～几 ?Бүгін аптаның қай 

күні? ② жексенбі ： ～ 休 息

жексенбі-демалыс . 

【 星 期 日 】 xīnɡqīrì 【 зат. 】 

жексенбі. 

【星球】xīnɡqiú【зат.】 жұлдыз . 

【星散】 xīnɡsàn〈书〉【 ет.】

тарап кету. 

【 星 术 】 xīnɡshù 【 зат. 】 

жұлдыздар арқылы бал ашу, 

астрология . 

【星体】 xīnɡtǐ【 зат.】  аспан 

денелері.. 

【星图】xīnɡtú【 зат.】жұлдыз 

картасы. 

【 星 团 】 xīnɡtuán 【 зат. 】

жұлдыздар шоғыры. 

【 星 系 】 xīnɡxì

【зат.】 жұлдыздар жүйесі. 

【 星 相 】 xīnɡxiànɡ 【 зат. 】 

астрология мен физиономика. 

【 星 象 】 xīnɡxiànɡ 【 зат. 】 

астрология. 

【星星】xīnɡxīnɡ【зат.】 нүкте, 

ұшқын ：～之火，可以燎原

оттың ұшқындары даланы 

жандырып жіберуі мүмкін. 

【星星】xīnɡ·xinɡ〈口〉【зат.】

жұлдыздар. 

【星星点点】 xīnɡxīnɡdiǎndiǎn

【сын.】 нүктелер, ұшқындар. 

【 星 星 之 火 ， 可 以 燎 原 】

xīnɡxīnɡzhīhuǒ ， kěyǐliáoyuán 

оттың ұшқындары даланы 

жандырып жіберуі мүмкін; 

болар-болмас болып көрінетін 

оқиға орасан зор салдарға әкелуі 

мүмкін. 

【 星 宿 】 xīnɡxiù 【 зат. 】

Жұлдыздар. 

【 星 夜 】 xīnɡyè 【 зат. 】 

түнде：～行军   әскер түнде 

аттанды. 

【 星移斗 转】 xīnɡyídǒuzhuǎn 

басқа уақыт келді, жаңа дәуір 

келді . 

【星移物换】xīnɡyíwùhuàn→物

换星移. 

【 星 云 】 xīnɡyún

【зат.】 Жұлдыздар. 

【星子】 xīnɡzi【 зат.】① ұсақ 

бөлшектер, ұшқын ： 吐 沫 ～

сілекеймен бүркілу. ② 〈 方 〉

жұлдыздар：满天的～жұлдызға 

толы аспан. 

【星座】xīnɡzuò жоқжұлдыз. 

骍(騂)xīnɡ〈书〉түсті . 

【 猩 红 】 xīnɡhónɡ 【 сын. 】 

ашық қызыл; шымқай 

қызыл ： ～ 的 玫 瑰 花 ашық 

қызыл түсті раушангүл. 

【 猩 红 热 】 xīnɡhónɡrè

【зат.】 Скарлатина. 

【 猩 猩 】 xīnɡxinɡ

【зат.】 Orangutan. 

惺 xīnɡ〈书〉ақылды. 

【 惺 忪 】 ( 惺 松 )xīnɡsōnɡ

【сын.】  ұйқылы көз. 

【 惺 惺 】 xīnɡxīnɡ ① 〈 书 〉

【 сын.】   ақылды.②【 зат.】

ақылды адам ： ～ 惜 ～ тек 

ақылды ақылдыны бағалайды .③

→假惺惺. 

【 惺 惺 惜 惺 惺 】

xīnɡxīnɡxīxīnɡxīnɡ тек ақылды 

ақылдыны бағалайды. 

【惺惺作态】xīnɡxīnɡzuòtài  түр 

көрсету. 

腥 xīnɡ① ет, балық：荤～ ет, 

балық .②【зат.】 жаман иіс：放

些 料 酒 去 去 ～ . ③ 【 сын. 】 

балықтың иісі, сасық иіс：这鱼

做得有点～бұл балықтың жаман 

иісі бар . 

【 腥 臭 】 xīnɡchòu 【 сын. 】  

сасық иіс. 

【腥气】xīnɡqi①【зат.】 жаман 

иіс：一股子～ қатты жаман иіс .

②【сын.】 балықтың иісі, сасық 

иіс ：你闻闻这鱼，多～ бұл 

балықтың иісін көрші, иісі өте 

жаман . 

【腥臊】xīnɡsāo【сын.】  жаман 

иіс. 

【腥膻】xīnɡshān〈书〉【зат.】

ешкі иісі. 

箵 xīnɡ→笭箵. 
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xínɡ 

 

刑 xínɡ ① жаза, жазалау 

шарасы：死～  өлім жазасы.②

азап ：受～ азаптану. ③ (Xínɡ)

【зат.】 адамның аты-жөні . 

【刑场】xínɡchǎnɡ【зат.】 өлім 

жазасы жері ：押赴～ күзетші 

айдауымен өлім жазасы жеріне 

бару. 

【刑罚】 xínɡfá 【 зат. 】 жаза, 

жазалау шарасы. 

【 刑 法 】 xínɡfǎ 【 зат. 】

қылмыстық құқық. 

【刑房】 xínɡfánɡ 【 зат. 】①

қылмыстық іспен айналысатын 

шенеуніктер. ②  қылмыстық 

бөлім. 

【 刑 警 】 xínɡjǐnɡ

【 зат. 】  қылмыстықпен 

айланысатын полиция. 

【刑拘】xínɡjū【ет.】  тергеуге 

алу. 

【刑具】xínɡjù【зат.】Азаптау 

Құралдар. 

【 刑 律 】 xínɡlǜ 【 зат. 】 

қылмыстық кодекс ： 触 犯 ～

қылмыстық кодексті бұзу. 

【刑【зат.】】xínɡmínɡ【зат.】①

заң.②жаза түрі.③  ：～师爷 

қылмыстық іс бойынша кеңесші . 

【刑期】 xínɡqī【 зат.】  жаза 

мерзімі. 

【刑事】xínɡshì【сын.】 属性词

қылмыстық. 

【 刑 事 案 件 】 xínɡshìànjiàn 

қылмыстық іс. 

【 刑 事 法 庭 】 xínɡshìfǎtínɡ 

қылмыстық сот. 

【刑事犯】 xínɡshìfàn【 зат.】

қылмыскер. 

【 刑 事 犯 罪 】 xínɡshìfànzuì  

қылмысты күнә. 

【 刑 事 拘 留 】 xínɡshìjūliú 

қылмыстық іс, оқиға. 

【 刑 事 判 决 】 xínɡshìpànjué 

қылмыскерді соттау. 

【 刑 事 诉 讼 】 xínɡshìsùsònɡ 

қылмыстық процесс. 

【 刑 事 责 任 】 xínɡshìzérèn 

Қылмыстық заңмен туындауы 

тиіс құқықтық салдар. 

【 刑 事 侦 查 】 xínɡshìzhēnchá 

қылмысты тергеу. 

【 刑 庭 】 xínɡtínɡ 【 зат. 】 

қылмыстық сот. 

【刑讯】xínɡxùn【ет.】  қинап  

жауап алу. 

【 刑 侦 】 xínɡzhēn 【 ет. 】

қылмысты істерді зерттейтін 

орын：～人员 қылмысты істерді 

зерттейтін орынның 

қызметкерлері. 

【 刑 种 】 xínɡzhǒnɡ 【 зат. 】

жазаның түрі. 

邢 Xínɡ【 зат.】  адамның аты-

жөні . 

行 xínɡ①жүру ：步～жаяу жүру.

② бағдар, жол：千里之～始于足

下.③саяхаттау：～装 жолжүк.④

жылжымалы, уақытша ： ～ 营 

әскерді жүргізу . ⑤ 

әрекеттегі ：～销 сату, өткізу.⑥

істеу, әрекет ету：举～ өткізу |

执 ～ орындау. ⑦ ： 另 ～ 通 知

айрықша хабарлау. ⑧ әрекет ：

言 ～ сөз бен ісі . ⑨ 【 ет. 】 

болады,жарайды:不～болмайды.

⑩【сын.】  қабілетті,мықты ：

那个少年真～ !Бұл жас адам 

қандай қабілетті!⑪〈书〉【үс.】 

келешекте, жақын арада ：～将

жақында.⑫(Xínɡ) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні . 

【行藏】xínɡcánɡ〈书〉【зат.】

①бір беттілік.② ын түсіну. 

【 行 草 】 xínɡcǎo 【 зат. 】 

синшудан цаошуға өтетін стиль . 

【 行 车 】 xínɡchē 【 ет. 】 

жүріс：～执照 жүргізу куәлігі. 

【行程】 xínɡchénɡ【 зат.】①

жол,бағыт.②  үрдіс ：历史发

展～тарихи даму  үрдісі. 

【行船】xínɡchuán【ет.】жүзу, 

қайықты жүргізу ： ～ 靠 舵

қайықты жүргізу. 

【行刺】 xínɡcì【 ет.】 қастық 

қылу, жасырын өлтіру：图谋～ 

өлтіру жоспары . 

【行道】 xínɡdào 【 ет. 】  өз 

ұстанымдарын тарату. 

【行道树】 xínɡdàoshù【 зат.】 

тортуар бойындағы ағаштар. 

【 行动 】 xínɡdònɡ ①【 ет. 】

жүру ：腿受了伤，～不便

аяғының жарақаты бар, әрең 

қимылдайды,жүреді .②【 ет.】  

әрекет ету ：～纲领 әрекет ету 

бағдарламасы .③【зат.】～自由

жүріс-тұрысы еркін. 

【行都】xínɡdū【зат.】 уақытша 

астана. 

【 行 方 便 】 xínɡfānɡbiɑn 

жақсылық істеу. 

【 行 房 】 xínɡfánɡ 【 ет. 】

шағылысу, жыныстық қатынас . 

【行宫】xínɡɡōnɡ【зат.】  қала 

сыртындағы, уақытша сарай. 

【 行 好 】 xínɡhǎo 【 ет. 】

жақсылық істеу ： 行 行 好

рақымшылық жасаңыз. 

【行贿】 xínɡhuì【 ет.】  пара 

беру. 

【行迹】xínɡjì【 зат.】  қызмет 

іздері：～无定  қызмет іздері 

айқые емес . 

【行将】xínɡjiānɡ〈书〉【үс.】  

жақындау, келу. 

【 行 将 就 木 】

xínɡjiānɡjiùmù  өлім халінде болу. 

【行脚】 xínɡjiǎo 【 ет. 】  ел 

кезу,жиһан кезу：～僧 ел кезген 
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монах. 

【行劫】xínɡjié【ет.】. 

【行进】xínɡjìn【ет.】 алға басу. 

【行经】xínɡjīnɡ【ет.】 арқылы 

жүру：火车从北京开出，～天津

抵 达 上 海 Пойыз Бейжіңнен 

шығып, Тяньцзинь арқылы 

жүріп Шанхайға келді . 

【行径】 xínɡjìnɡ【 зат.】 өмір 

сорабы. 

【行军】xínɡjūn【ет.】  марш, 

жорық:夜～түнгі жорық. 

【 行 军 床 】 xínɡjūnchuánɡ

【 зат. 】 бүктемелі кереует; 

жазылмалы керует. 

【行乐】 xínɡlè〈书〉【 ет.】  

көңіл көтеру. 

【行礼】 xínɡlǐ【 ет.】 ізет ету, 

бас иіп сәлемдесу. 

【行李】xínɡ·li【зат.】 жолжүк. 

【行李卷儿】xínɡlijuǎnr【зат.】 

бүктелген төсек. 

【行猎】xínɡliè〈书〉【ет.】аң 

аулау：深山～ түкпір жерлерде 

аң аулау. 

【 行 旅 】 xínɡlǚ ① 【 зат. 】 

жолаушы, саяхатшы ：～往来 

қызу қозғалыс . ② 【 ет. 】 

саяхатттау. 

【行囊】xínɡnánɡ〈书〉【зат.】

киім-кешек салатын қапшық. 

【行期】 xínɡqī【 зат.】  кету 

мезгілі：～在即 жақын арада 

кету мезгілі . 

【 行 乞 】 xínɡqǐ 【 ет. 】

қайыршылық ету 沿 路 ～ жол 

бойында қайыршылық ету. 

【行腔】 xínɡqiānɡ【 ет.】 нота 

бойынша ән айту：～咬字. 

【行窃】xínɡqiè【ет.】 ұрлау：

入室～ үйге кіріп, тонау  . 

【行箧】xínɡqiè〈书〉【 зат.】

жол сандық . 

【行人】 xínɡrén【 зат.】 жаяу 

адам, жолаушы ： ～ 走 便 道

жолаушы аяқ жолмен жүреді . 

【行人情】xínɡrénqínɡ жерлеуге 

бару. 

【 行 若 无 事 】 xínɡruòwúshì 

барлығы да қаз қалпында, 

ештеңе болмағандай. 

【行色】xínɡsè【 зат.】  жолға 

кететін түр ： ～ 匆 匆 жолға 

кететін уақыт алдында асығыс. 

【 行 善 】 xínɡshàn 【 ет. 】

жақсылық жасау, жәрдем 

берушілікпен айналысу. 

【行商】xínɡshānɡ【зат.】 кезбе 

саудагер. 

【行尸走肉】xínɡshīzǒuròu тірі 

өлік, адам емес, тірі өліктер . 

【行时】xínɡshí【ет.】сәндегі. 

【行使】 xínɡshǐ【 ет.】  іске 

асыру, қолдану ： ～ 主 权

егеменділік хұқығын қолдану. 

【行驶】 xínɡshǐ【 ет.】  жүру, 

жүзу ： 列 车 向 南 ～ пойыз 

солтүстен жүреді. 

【 行 事 】 xínɡshì ① 【 зат. 】 

әрекет, жүріс-тұрыс. ②【 ет. 】

істеу, жұмыс істеу ： ～ 谨 慎

абайлап жұмыс істеу. 

【行书】xínɡshū【зат.】 стиль, 

шапшаң жазу, синьшу . 

【 行 署 】 xínɡshǔ 【 зат. 】

басқарма. 

【 行 头 】 xínɡ·tou 【 зат. 】 ①

театрлық киім.② киім, көйлек. 

【行为】xínɡwéi【зат.】 әрекет, 

жүріс-тұрыс ： ～ 不 端 жүріс-

тұрысы дұрыс емес. 

【 行 为 能 力 】 xínɡwéinénɡlì 

әрекет ету қабілеті.  

【 行 为 艺 术 】 xínɡwéiyìshù 

акционизм, іс  әрекет өнері . 

【 行 文 】 xínɡwén 【 ет. 】 ① 

жазу ： ～ 简 练  қысқа әрі 

мазмұнды жазу . ② жолдама 

қатынас қағазды жіберу. 

【 行 销 】 xínɡxiāo 【 ет. 】 

сату：～全国 бүкіл ел бойынша 

сату . 

【 行 星 】 xínɡxīnɡ 【 зат. 】 

планета. 

【行刑】 xínɡxínɡ【 ет.】  өлім 

жазасын жүзеге асыру. 

【行凶】xínɡxiōnɡ【ет.】 өлтіру, 

төбелесу ： ～ 作 恶 жауыздық 

жасау. 

【 行 医 】 xínɡyī 【 ет. 】 

медициналық практикамен 

айналысу, емдеу ： 世 代 ～ 

ұрпақтан ұрпаққа емдеу . 

【行营】xínɡyínɡ【зат.】  орда, 

далалық штаб. 

【行辕】xínɡyuán【 зат.】орда, 

далалық штаб. 

【 行 云 流 水 】 xínɡyúnliúshuǐ 

еркін стиль, қызықты жазылған. 

【 行 者 】 xínɡzhě 【 зат. 】 ①

〈书〉жаяу адам, жолаушы .②

монах. 

【 行 政 】 xínɡzhènɡ 【 ет. 】 

әкімшілік ：～机关  әкімшілік 

орган. 

【 行 政 处 罚 】 xínɡzhènɡchǔfá  

әкімшілік жаза. 

【行政处分】 xínɡzhènɡchǔfèn 

әкімшілік шара. 

【 行 政 拘 留 】 xínɡzhènɡjūliú  

әкімшілік жолмен қамауға алу. 

【行政区】xínɡzhènɡqū【зат.】 

әкімшілік аудан . 

【行政诉讼】 xínɡzhènɡsùsònɡ 

әкімшілік үдеріс. 

【行止】xínɡzhǐ〈书〉【зат.】①

орналасқан орын ： ～ 无 定

болғанының іздері . ② жүріс-

тұрысы. 

【行装】xínɡzhuānɡ【зат.】жол 

заттары：整理～жолға шығуға 

жабдықтау. 
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【 行 状 】 xínɡzhuànɡ 〈 书 〉

【зат.】 . 

【行踪】xínɡzōnɡ【зат.】келген 

жері; 不定 мекені белгісіз. 

【 行 走 】 xínɡzǒu 【 ет. 】 

жүру ：～如飞. 

饧(餳)xínɡ①〈书〉 қант глазурь .

②【 ет.】уыттан шығарылатын 

қант, тәттілер.③ бұлдыр：眼睛

发～бұлдыр көз . 

【 сын.】  xínɡ① пішін：圆～

дөңгелек пішін. ② пішін: 有 ～

көзге түсетін.③көріну：喜～于

色 гул-гул жайнау. ④

салыстыру ： 相 ～ 见 绌

бірдемемен салыстырғанда 

бәсең болып шығу. ⑤ (Xínɡ)

【зат.】адамның аты-жөні . 

【 形 变 】 xínɡbiàn 【 зат. 】 

деформация. 

【形成】xínɡchénɡ【ет.】 пайда 

болу：～过程 қалыптасу үрдісі. 

【 形 成 层 】 xínɡchénɡcénɡ

【зат.】 камбий. 

【 形 单 影 只 】 xínɡdānyǐnɡzhī  

жалғыз бас; жеке бас. 

【形而上学】 xínɡ’érshànɡxué

【зат.】 метафизика. 

【 形 格 势 禁 】 xínɡɡéshìjìn 

жағдаймен байлану. 

【形骸】xínɡhái〈书〉【 зат.】 

дене：放浪～еркін. 

【形迹】 xínɡjì 【 зат. 】① іс-

әрекет：～可疑 шүбәлы құлық.

② із：不留～ із қалған жоқ .③

сыртқы пішін ：不拘～ еркін 

формальділіксіз. 

【形旁】 xínɡpánɡ 【 зат. 】见

〖【сын.】 声〗. 

【 形 容 】 xínɡrónɡ ① 〈 书 〉

【 зат.】  түрі, келбет：～憔悴

қиналған түр. ② 【 ет. 】 

бейнелеу：他高兴的心情简直无

法 ～ Оның қуанышты көңіл 

күйін дәл  айтып түсіндіруге 

болмайды. 

【形容词】 xínɡrónɡcí【 зат.】 

сын есім. 

【 形 声 】 xínɡshēnɡ 【 зат. 】 

фонограммалар. 

【 形 胜 】 xínɡshènɡ 〈 书 〉

【сын.】   ыңғайлы орын, әсем 

жер：～之地 әсем жерлер  . 

【 形 式 】 xínɡshì 【 зат. 】 

құрылыс, пішін. 

【 形 式 逻 辑 】 xínɡshìluójì 

формальды логика. 

【 形 式 主 义 】 xínɡshìzhǔyì 

формализм. 

【 形 势 】 xínɡshì 【 зат. 】 ① 

бедер ： ～ 险 要 стратегиялық 

маңызды орын .②  жағдай：国

际～халықаралық жағдай. 

【形似】xínɡsì【ет.】 ұқсау. 

【 形 态 】 xínɡtài 【 зат. 】 ①

пішін ： 意 识 ～ идеология. ②

морфология. 

【形态学】xínɡtàixué【зат.】① 

морфология, биол.. ②

морфология лингв.. 

【 形 体 】 xínɡtǐ 【 зат. 】 ①

адамның сыртқы пішіні.②нысан, 

пішін：文字的～хат пішіні. 

【形象】 xínɡxiànɡ①【 зат.】 

кейіп.②【зат.】 бейне：塑造～

бейнені жасау. 

【 形 象 思 维 】 xínɡxiànɡsīwéi  

бейнелі ойлау. 

【形销骨立】 xínɡxiāoɡǔIì өте, 

тым арық. 

【 形 【 сын. 】  色 色 】

xínɡxínɡsèsè【сын.】  Түстердің 

барлық түрлері. 

【 形 影 不 离 】 xínɡyǐnɡbùlí 

айырылмайтын, олар 

айырылыспас достар. 

【形影相吊】xínɡyǐnɡxiānɡdiào 

жалғыз болу. 

【形只影单】 xínɡzhīyǐnɡdān→

【сын.】 单影只. 

【形制】xínɡzhì【зат.】  пішіні 

мен құрылымы：～奇特 пішіні 

мен құрылымы басқаларға 

ұқсамайтын. 

【 形 状 】 xínɡzhuànɡ 【 зат. 】 

пішін. 

陉 (陘 )xínɡ〈书〉 тау асуы ：

井～(地【зат.】，在河北)таудың 

аты. 

型 xínɡ① үлгі ：砂～ үлгілі құм .

②【 зат. 】 типтік, әдеттегі ：

血～ қан тобы . 

【 型 钢 】 xínɡɡānɡ 【 зат. 】 

профиль, профильді болат. 

【型号】 xínɡhào【 зат.】  тип, 

тұрпат, типаж ：飞机～ ұшақтар 

типажы  . 

荥 (滎 )xínɡ 荥阳 (Xínɡyánɡ)Син 

Ян (уезд, Хэнань). 

钘 ( 鈃 )xínɡ 古 шарап құятын 

ыдыс. 

硎 xínɡ〈书〉қайрақ тас. 

铏(鉶)xínɡ    үш аяқ. 

 

 

xǐnɡ 

 

省 xǐnɡ① өзінің ойын, әрекетін 

тексеру ：反～өзін-өзі тексеру.

② амандасу, келіп кіру：～亲

ата-ананің хал-жайын білу .③

түсіну：～悟  ұғыну.④ (Xǐnɡ) 

【зат.】 адамның аты-жөні . 

【省察】xǐnɡchá【ет.】 тексеру. 

【省墓】 xǐnɡmù〈书〉【 ет.】 

ата-ананың бейітіне бару. 

【省亲】 xǐnɡqīn【 ет.】  туған 

жерд ата-анаға келіп кету. 

【省视】 xǐnɡshì【 ет.】  келіп 

кету：～双亲 ата-анаға келіп 

кету. 
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【省悟】xǐnɡwù【ет.】 түсіну. 

醒 xǐnɡ①【ет.】 айығу, ес жинау:

酒醉未～мастанудан кейін  әлі 

есін жинаған жоқ .②【ет.】 тұру, 

ояну：我还～着呢 мен  әлі 

ұйықтаған жоқпын. ③ 【 ет. 】

түсіну：猛～кенеттен түсіну.④

анық：～目 көзге көріну . 

【 醒 盹 儿 】 xǐnɡdǔnr 〈 方 〉

Ойнап тұру. 

【醒豁】xǐnɡhuò【сын.】 анық 

және түсінікті. 

【醒酒】xǐnɡjiǔ【ет.】айығу, ес 

жинау：～汤 |吃个梨醒醒酒

алмұртты жесең, есііңді 

жинайсың . 

【醒目】xǐnɡmù【сын.】  көзге 

түсу: 大字标题十分～. 

【醒脾】xǐnɡpí〈方〉【ет.】①

жойылу.② (拿人 )  келеке қылу; 

мазақ қылу . 

【醒悟】xǐnɡwù【ет.】  түсіну, 

ұғыну翻然～кенеттен түсіну . 

 

xìnɡ 

兴 ( 興 )xìnɡ 

көңіл,қызығушылық：助～көңіл 

көтеру. 

【兴冲冲】xìnɡchōnɡchōnɡ(～的)

【сын.】  қуана, қуана-қуана. 

【 兴 高 采 烈 】 xìnɡɡāocǎiliè  

қуананып. 

【兴会】xìnɡhuì【зат.】  көңіл, 

өлең：一时～ өлең келді . 

【 兴 趣 】 xìnɡqù 【 зат. 】

көңіл,қызығушылық：我对下棋

不 感 ～ мен шахмат ойнаумен  

қызықпаймын. 

【 兴 头 】 xìnɡ·tou

【зат.】 қызумен;  албырттық . 

【 兴 头 儿 上 】 xìnɡtóur·shɑnɡ

【 зат. 】  қызумен; ынта-

жігермен . 

【兴味】xìnɡwèi【 зат.】көңіл, 

қызығушылық：～索然 мүлдем 

қызықсыз . 

【兴致】 xìnɡzhì【 зат.】 көңіл, 

қызығушылық：～勃勃  үлкен 

жігерлілік . 

杏 xìnɡ【зат.】① өрік.②(～儿) 

өрік ағашы. ③ (Xìnɡ)адамның 

аты-жөні. 

【 杏 红 】 xìnɡhónɡ

【сын.】  қызғылт сары . 

【 杏 黄】 xìnɡhuánɡ 【 сын. 】  

сарғылт-сары. 

【 杏 仁 】 xìnɡrén( ～ 儿 )

【зат.】 Бадам. 

【杏眼】xìnɡyǎn【зат.】  үлкен 

көздер：柳眉～сұлы қыз. 

【杏子】xìnɡ·zi〈方〉【 зат.】  

өрік . 

幸 ( ⑤ 倖 )xìnɡ ① бақытты, 

бақытына ：荣～ сәті түсу. ②

бақыт：欣～ тойлау.③〈书〉

сену,үміттену：～勿推却 сіз бас 

тартпайсыз деп үміттенемін .④

кездейсоқ бақыт, бақытына：～

亏 бақытына. ⑤

〈书〉  жақсылық істеу：～臣

сүйікті . ⑥  (Xìnɡ) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні . 

【 幸 臣 】 xìnɡchén 【 зат. 】 

сүйікті министр 

【 幸 存 】 xìnɡcún 【 ет. 】 

кездейсоқ аман қалу：～者 аман 

қалған адам . 

【 幸 而 】 xìnɡ’ér 【 үс. 】 

бақытына. 

【 幸 福 】 xìnɡfú ① 【 зат. 】 

бақыт：给与～ бақыт беру.②

【 сын.】  бақытты: ～的生活

бақытты өмір.  

【 幸 好 】 xìnɡhǎo 【 үс. 】 

бақытына：～雨不大 бақытына 

жаңбыр қатты емес. 

【 幸 会 】 xìnɡhuì 【 ет. 】 

кездескенімізге қуаныштымын. 

【 幸 亏 】 xìnɡkuī 【 үс. 】  

бақытына. 

【 幸 免 】 xìnɡmiǎn 【 ет. 】

құтылып кету ：～于难 оңай 

құтылып, аман қалу. 

【 幸 事 】 xìnɡshì 【 зат. 】

қуанышты оқиға . 

【 幸 喜 】 xìnɡxǐ 【 үс. 】  

бақытына：～有热心人指点，才

没有迷路. 

【幸运】xìnɡyùn①【зат.】бақыт, 

қуанышты оқиға：～气 бақытты 

тағдыр. ② 【 сын. 】   толық 

қанағаттандыру сезімі . 

【幸远儿】 xìnɡyùn’ér【 зат.】

бақытты адам. 

【 幸 灾 乐 锅 】 xìnɡzāi1èhuò  

табалап қуану. 

性 xìnɡ①мінез.② құрамымен ：

药～дәрінің қасиеті.③мазмұн, -

лық, -лік, -тық .④【зат.】жыныс, 

жыныстық ： ～ 器 官 жыныс 

мүше|～行为 жыныстық қатынас.

⑤жыныс：男～еркек жынысы|

女～әйел жынысы. 

【 性 爱 】 xìnɡ’ài 【 зат. 】 

жыныстық махаббат, құштарлық. 

【性别】xìnɡbié【зат.】 жыныс. 

【性病】 xìnɡbìnɡ【 зат.】 соз 

аурулары. 

【 性 感 】 xìnɡɡǎn ① 【 зат. 】

женсікқұмар：她很有～ ол өте 

женсікқұмар. ②

【сын.】  Сексуалдық. 

【性格】xìnɡɡé【 зат.】  мінез, 

қылық. 

【 性 激 素 】 xìnɡjīsù 【 зат. 】 

жыныстық  гормон. 

【 性 急 】 xìnɡjí

【сын.】  дегбірсіз. 

【性价比】xìnɡjiàbǐ【зат.】 баға 

мен сапаның қатынасы . 
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【 性 交 】 xìnɡjiāo 【 ет. 】 

жыныстық қатынас,төсектес 

юолу,  шағылысу. 

【性教育】 xìnɡjiàoyù【 зат.】

жыныстық тәрбие. 

【性灵】xìnɡlínɡ〈书〉【зат.】

мінез 陶 冶 ～   өзінде мінез 

тәрбиелеу. 

【性命】xìnɡmìnɡ【зат.】 өмір. 

【性命交关】 xìnɡmìnɡjiāoɡuān 

өмірлік маңызды. 

【 性 能 】 xìnɡnénɡ 【 зат. 】 

қасиет：治疗的～емдік қасиет  . 

【 性 气 】 xìnɡqì 【 зат. 】 

мінез：～平和 байсалды мінез. 

【性器官】 xìnɡqìɡuān【 зат.】 

жыныстық мүше. 

【性情】xìnɡqínɡ【зат.】 қылық, 

мінез ：快活的～жайдары мінез. 

【性骚扰】xìnɡsāorǎo【ет.】әңгі 

емінсектік. 

【性生活】xìnɡshēnɡhuó【зат.】 

жыныстық өмір. 

【性行为】xìnɡxínɡwéi【зат.】 

жыныстық қатынас, шағылысу. 

【 性 欲 】 xìnɡyù 【 зат. 】 

жыныстық құштарлық. 

【性质】xìnɡzhì【зат.】 мінез. 

【性状】xìnɡzhuànɡ【зат.】 түр 

мен қасиет ： 土 壤 的理 化 ～

топырақтың физикалық, 

химиялық түрі мен қасиеті. 

【性子】xìnɡzi【зат.】①мінез：

急～қызба мінез.② қасиет:  这

药～平和 бұл дәрі күшті емес . 

姓 xìnɡ ① 【 зат. 】  тек, 

фамилия：贵～фамилияңыз кім?

②【ет.】 тегі бойынша：他～张

оның тегі Джанг. ③ (Xìnɡ)

【зат.】 адамның аты-жөні . 

【姓【 зат.】】xìnɡmínɡ【 зат.】

аты мен фамилиясы. 

【姓氏】 xìnɡshì【 зат.】  тек, 

фамилия. 

荇(莕)xìnɡ[荇菜](xìnɡcài)【зат.】 

өсімдіктің бір түрі. 

【 悻 然 】 xìnɡrán 【 сын. 】  

ашулы. 

【 悻 悻 】 xìnɡxìnɡ 【 сын. 】  

ашулы：～而去 ашулы кетті. 

婞 xìnɡ〈书〉қажымайтын：～

直 тура адам . 

 

 

xiōnɡ 

 

凶 (③ -⑥兇 )xiōnɡ① бақытсыз, 

суық ： ～ 信 суық хабар. ②

астықсыз, аш ： ～ 年 егін 

шықпаған жыл.③【сын.】 долы, 

жауыз ： 穷 ～ 极 恶 нағыз 

жауыздық.④【сын.】  қатерлі ：

病势很～қатты ауырып қалу.⑤

өлтіру, зиян келтіру ： 行 ～

адамды өлтіру. 

【 凶 暴 】 xiōnɡbào 【 сын. 】  

аяусыз, айуандық ： 脾 气 ～

аяусыз мінез. 

【 凶 残 】 xiōnɡcán 【 сын. 】 

айуандық. 

【 凶 恶 】 xiōnɡ’è 【 сын. 】  

айбарлы ： ～ 的 目 光 уытты 

көзқарас. 

【凶犯】 xiōnɡfàn【 зат.】 кісі 

өлтіруші;：杀人～кісі өлтіруші. 

【 凶 悍 】 xiōnɡhàn 【 сын. 】  

аусар, дөрекі ： 为 人 ～ аусар 

мінезді. 

【凶耗】xiōnɡhào【зат.】жаман 

хабар, өлім туралы хабар. 

【凶狠】xiōnɡhěn【сын.】  қас, 

ашулы. 

【 凶 横】 xiōnɡhènɡ 【 сын. 】 

арсыз, аяусыз. 

【凶猛】 xiōnɡměnɡ 【 сын. 】 

аюандық: ～的野兽 жауыз аң. 

【凶年】xiōnɡnián〈书〉【зат.】

аштық жылы. 

【 凶 虐 】 xiōnɡnüè 【 сын. 】  

жауыз. 

【凶气】xiōnɡqì【зат.】  жауыз 

бет көрінісі. 

【凶器】xiōnɡqì【зат.】 өлтіру 

құралы. 

【 凶 杀 】 xiōnɡshā 【 ет. 】 

өлтіру ： ～ 案  өлтірушілік 

туралы іс . 

【凶煞】xiōnɡshà【зат.】   долы 

адам. 

【凶神】xiānɡshén【зат.】 долы 

адам：～恶煞 жын пері мен 

айуан. 

【凶手】xiōnɡshǒu【 зат.】кісі 

өлтіруші.  

【 凶 死 】 xiōnɡsǐ 【 ет. 】 кісі 

қолынан   өлу . 

【 凶 险 】 xiōnɡxiǎn 【 сын. 】  

қатерлі: 病情～аурудың жағдайы 

өте қауіпті. 

【凶相】 xiōnɡxiànɡ Жағымсыз 

беті: түршігерлік келбеті. 

【凶相毕露】xiōnɡxiànɡbìlù 凶

恶的面目完全暴露. 

【凶信】xiōnɡxìn(～儿)【зат.】

айуандық мүсін. 

【凶焰】xiōnɡyàn【зат.】 Қатты 

жалын. 

【凶宅】xiōnɡzhài【зат.】аруақ, 

елестері бар үй. 

【 凶 兆 】 xiōnɡzhào 【 зат. 】 

жаман, қатерлі нышан. 

兄 xiōnɡ①аға ：父～ әке мен аға.

② құрметті дос. 

【兄弟】xiōnɡdì【зат.】 аға мен 

іні, ағайындылар ： ～ 民 族

ағайынды халықтар . 

【兄弟】xiōnɡ·di〈口〉【зат.】

① іні.②  мен(дәрежесі бойынша 

жоғары тұрған). 

【 兄 弟 阋 墙 】 xiōnɡdìxìqiánɡ 

туысын өлтіретін соғыс, ішкі 

соғыс. 
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【兄长】xiōnɡzhǎnɡ【 зат.】①

аға.②құрметті дос：请～指教 

Құрметті дос, ақыл беріңізші . 

【匈奴】Xiōnɡnú【зат.】 ғұндар. 

汹 (洶 )xiōnɡ сарқыраған：～涌

арындаған. 

【汹汹】xiōnɡxiōnɡ【сын.】 ①

〈书〉ағынды, топан：波声～ |

波 浪 ～ екпінді толқын . ② 

қатерлі ：气势～қатерлі түрмен.

③〈书〉 ду, қызулы：议论～ 

қызулы айтыстар. 

【汹涌】xiōnɡyǒnɡ【ет.】тасу, 

сарқырау：～波涛 долы толқын . 

恟(忷)xiōnɡ〈书〉 үрейлену . 

胸(胷)xiōnɡ①【зат.】 кеуде. ②

жан, жүрек:心～болмыс. 

【胸次】xiōnɡcì〈书〉【 зат.】

жүрегінде, жанында ：～舒畅

жананың күйі көңілді және 

тыныш . 

【胸骨】 xiōnɡɡǔ【 зат.】  төс 

сүйек. 

【胸怀】 xiōnɡhuái ①【 ет. 】

жүрегінде жасыру ： ～ 大 志

ниеттерін жүрегінде жасыру.②

【зат.】жан：～狭窄 болмысы 

тар. 

【胸襟】xiōnɡjīn【 зат.】  жан, 

болмыс:～开阔 болмысы кең . 

【胸口】xiōnɡkǒu【зат.】төстің 

төменгі жағы. 

【胸膜】 xiōnɡmó【 зат.】 өкпе 

қабығы. 

【胸脯】xiōnɡpú(～儿)【зат.】 

кеуде：挺着～儿 кеудені керу. 

【胸鳍】xiōnɡqí【 зат.】  кеуде 

қанат. 

【胸腔】xiōnɡqiānɡ【зат.】кеуде 

қуысы. 

【 胸 墙 】 xiōnɡqiánɡ

【зат.】 кеуде.. 

【 胸 膛 】 xiōnɡtánɡ 【 зат. 】 

кеуде：挺起～кеудені керу. 

【胸围】xiōnɡwéi【зат.】 кеуде 

көлемі. 

【胸无点墨】 xiōnɡwúdiǎnmò 

ешқандай білім болмау, мүлдем 

сауатсыз 

【 胸 像 】 xiōnɡxiànɡ 【 зат. 】

белуардан түскен сурет, мүсін. 

【胸臆】xiōnɡyì【зат.】 жан：

倾吐～жанындаға бәрін айту . 

【胸有成竹】xiōnɡyǒuchénɡzhú 

басында дайын жоспар болу. 

【 胸 章 】 xiōnɡzhānɡ 【 зат. 】

төсбелгі. 

【胸罩】xiōnɡzhào【зат.】 бра. 

【胸中无数】xiōnɡzhōnɡwúshù 

бірдеме жайлы хабардар болу. 

【胸中有数】xiōnɡzhōnɡyǒushù 

бір нәрсе жайлы анық түсінігі 

болу. 

【胸椎】xiōnɡzhuī【зат.】 кеуде 

омыртқалары. 

 

xiónɡ 

雄 xiónɡ①【сын.】   еркек.② 

қуатты：～兵  қуатты әскер.④ 

держава：战国七～ «Соғысушы 

патшалықтар кезеңіндегі 7 

державалар».⑤ (Xiónɡ)【 зат.】 

адамның аты-жөні . 

【雄辩】 xiónɡbiàn①【 зат.】 

қызулы айтыс ：事实胜于～

фактілер сөзден күшті . ②

【сын.】 шешен,айқын：最～的

莫过于事实 фактілер бәрінен 

айқын. 

【雄兵】xiónɡbīnɡ【зат.】күш-

қуаты мол әскер. 

【 雄 才 大 略 】 xiónɡcáidàlüè 

көрнекті ақыл мен дарындылық . 

【 雄 大 】 xiónɡdà 【 сын. 】  

айбынды. 

【雄风】 xiónɡfēnɡ【 зат.】①

〈书〉  қатты жел .②айбынды 

түр. 

【雄蜂】xiónɡfēnɡ【зат.】еркек 

ара. 

【 雄 关 】 xiónɡɡuān 【 зат. 】 

қауіпті тау асуы：～险隘 қауіпті 

таудағы сай . 

【 雄 厚 】 xiónɡhòu 【 сын. 】  

әлеуетті ： ～ 的 资 金 күшті 

қаржы . 

【雄花】xiónɡhuā【зат.】 еркек 

гүлі. 

【 雄黄】 xiónɡhuánɡ 【 зат. 】 

реальгар, сандарак. 

【雄黄酒】xiónɡhuánɡjiǔ【зат.】 

реальгардағы тұнба. 

【 雄 浑 】 xiónɡhún 【 сын. 】  

мәнерлі. 

【 雄 健 】 xiónɡjiàn 【 сын. 】 

айбынды：～的步伐 айбынды 

жүріс . 

【雄杰】xiónɡjié〈书〉【зат.】 

жауынгер, батыр. 

【 雄 劲 】 xiónɡjìnɡ 【 сын. 】  

күшті, қарымды ：气势～күшті 

құлшыныс . 

【雄赳赳】 xiónɡjiūjiū( ～的 )

【 сын. 】   батыл, 

айбынды：～，气昂昂 батыл, 

сергек. 

【雄起】 xiónɡqǐ〈方〉【 ет.】

қахарлану . 

【雄蕊】xiónɡruǐ【зат.】 гүлдің 

аталық мүшесі). 

【雄师】 xiónɡshī【 зат.】 күш-

қуаты мол әскер ： 百 万 ～

миллиондаған күш-қуаты мол 

әскер. 

【雄图】xiónɡtú【зат.】 орасан 

күрделі жоспар. 

【 雄 伟 】 xiónɡwěi

【сын.】  айбынды. 

【 雄 文 】 xiónɡwén 【 зат. 】 

дарынды шығарма. 

【雄心】xiónɡxīn【 зат.】  биік 
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ұмтылыс ： ～ 壮 志 биік 

ұмтылыс , қайтпас жігер. 

【 雄 性 】 xiónɡxìnɡ 【 зат. 】 

еркек ： ～ 【 ет. 】 物 еркек 

жануар. 

【 雄 鹰 】 xiónɡyīnɡ

【зат.】 бүркіт. 

【雄壮】 xiónɡzhuànɡ【 сын.】 

① қуатты, батыл ： ～的 步 伐 

қуатты марш . 

【 雄 姿 】 xiónɡzī 【 зат. 】

жауынгер түр, айбырлы түр. 

熊 -1xiónɡ 【 зат. 】 ① аю. ②

(Xiónɡ)адамның аты-жөні . 

熊-2xiónɡ〈方〉①【ет.】көзіне 

шұқу; ：挨～кінәлауға тап болу.

②【сын.】  қорқу. 

【熊包】xiónɡbāo〈方〉【зат.】

қабілетсіз адам, түкке 

жарамайтын. 

【熊猫】xiónɡmāo【зат.】 панда, 

бамбук аюы. 

【 熊 市 】 xiónɡshì 【 зат. 】

бағаның төмендеуі 

тенденциясымен сиппатталатын 

нарық. 

【熊瞎子】 xiónɡxiā·zi 〈方〉

【зат.】 аю. 

【 熊 熊 】 xiónɡxiónɡ

【 сын. 】   долы ： ～ 烈 火

жалынды от. 

 

 

xiònɡ 

 

诇(詗)xiònɡ〈书〉барлап білу. 

夐 xiònɡ①〈书〉алыс：～若千

里 мың ли сияқты алыс . ②

〈书〉 көне, алыстағы：～古

көне заман. ③ (Xiònɡ) 【 зат. 】

адамның аты-жөні . 

 

xiū 

休 -1 xiū① тоқтау：争论不～

шексіз дауласу.②【 ет.】  дем 

алу：～养 дем алу.③【 ет.】 

әйелін ата-анасына жіберу, 

айырылысу：～妻 әйелін тастау.

④【үс.】  тоқтату, үзу：～得无

理 себепсіз тоқтатылған .⑤(Xiū)

【зат.】 адамның аты-жөні . 

休 -2 xiū〈书〉  қуану ：～咎 

бақыт пен бақытсыздық. 

【休会】 xiūhuì【 ет.】 кейінге 

қалдыру, үзіліс ： ～ 一 天 бір 

күнге кейінге қалдыру . 

【休假】xiūjià【ет.】 демалыс：

因 病 ～ ауырғаннан алған 

демалыс. 

【 休 克 】 xiūkè ① 【 зат. 】

сандырақ, шок.②【ет.】 шокта 

болу. 

【 休 眠 】 xiūmián 【 ет. 】 

тыныштық, ұзақ ұйқы, анабиоз. 

【休眠火山】 xiūmiánhuǒshān 

ұйқыдағы жанартау. 

【休戚】xiūqī【зат.】  қуаныш 

пен қайғы：～与共 қуаныш пен 

қайғы ортақ болу . 

【休憩】xiūqì【ет.】дем алу. 

【休息】xiū·xi【ет.】 демалыс, 

дем алу：小 қысқа дем алу. 

【 休 闲 】 xiūxián 【 ет. 】 ①

демалыс：～场所 демалыс жері.

②пар：～地 пар айдайтын жер. 

【 休 想 】 xiūxiǎnɡ 【 ет. 】

ойлайтын ештеңе де жоқ. 

【休学】xiūxué【ет.】 уақытша 

мектепті қалдыру. 

【休养】 xiūyǎnɡ【 ет.】①дем 

алу ： ～ 所 демалыс үйі. ②

дәулеттілікті қалпына келтіріп, 

көтеру. 

【 休 养 生 息 】 xiūyǎnɡshēnɡxī  

елдің дәулеттілігін көтеру. 

【休业】xiūyè【ет.】①жабылу, 

істі тоқтату.②бітіру, оқу курсын 

бітіру. 

【休渔】 xiūyú【 ет.】  балық 

аулауға рұқсат берілмеу. 

【休战】xiūzhàn【ет.】 бітім. 

【休整】 xiūzhěnɡ【 ет.】  дем 

алып, жөнге келтіру：利用战斗

空隙进行～. 

【休止】xiūzhǐ【ет.】 тоқтау：

这座火山已进入～状态 бұл 

жанартау сөнген . 

【休止符】xiúzhǐfú【зат.】пауза, 

кідіріс, тыныс. 

咻 xiū〈书〉 гулесу, шулау. 

【咻咻】xiūxiū【ел.】 ①қатты 

дем алыс дыбысы：～的鼻息 

қорыл. ②  балапандардың 

шиқылы. 

修 1xiū①～辞 стилді жетілдіру.

② 【 ет. 】 жөндеу ： ～ 车

машинаны жөндеу. ③ 【 ет. 】

жазу ：～史 тарихты жазу. ④

【ет.】тәрбие мен білім алу：～

养 тәрбие мен білім алу. ⑤

【 ет. 】  ке жету. ⑥ 【 ет. 】

салу：～建 салу. құру.⑦【ет.】

кесу：～树枝 тырнаұты кесу.

⑧  ге қарсы күресу. ⑨ (Xiū)

【зат.】адамның аты-жөні . 

修 2xiū〈书〉 ұзын, үлкен ：～

长 биік. 

【 修 补 】 xiūbǔ 【 ет. 】 

жөндеу ：～渔网 желіні жөндеу . 

【修长】xiūchánɡ【сын.】  ұзын, 

биік：身材～денесі ұзын . 

【修辞】 xiūcí①【 ет.】 стилді 

жетілдіру. ② 【 зат. 】 бейнелі 

сөйлемше. 

【 修 辞 格 】 xiūcíɡé 【 зат. 】

риторикалық сөз. 

【修辞学】 xiūcíxué 【 зат. 】 

стилистика. 

【修道】 xiūdào 【 ет. 】 дінді 

зерттеп, оны ұстану. 

【修道院】xiūdàoyuàn【 зат.】 
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монастырь. 

【修订】 xiūdìnɡ【 ет.】  қайта 

қарау ：～本 түзетіліп басылған. 

【修短】xiūduǎn〈书〉【зат.】

биіктік. 

【修复】xiūfù【ет.】  қалпына 

келтіру：～河堤 бөгетті қалпына 

келтіру. 

【 修 改 】 xiūɡǎi 【 ет. 】

жөндеу ： ～ 章 程 жарғыны 

жөндеу. 

【修盖】xiūɡài【ет.】 салу：～

教学楼 оқу корпусты салу . 

【修函】xiūhán〈书〉【ет.】 хат 

жазу. 

【修好】 xiūhǎo〈书〉【 ет.】 

достық қатынас орнату：两国～

екі ел достық қатынасты 

орнатты. 

【修剪】xiūjiǎn【ет.】 кесу. 

【修建】xiūjiàn【ет.】салу：～

铁路 темір жолды салу. 

【修脚】xiūjiǎo【ет.】 педикюр. 

【 修 旧 利 废 】 xiūjiùlìfèi ескі 

жабдықты жөндеу және 

жарамсызды пайдалану. 

【 修 浚 】 xiūjùn 【 ет. 】 

тазалау ： ～ 河 道  өзен 

фарватерен тазарту . 

【 修 理 】 xiūlǐ 【 ет. 】 ①

жөндеу：～厂 заводты жөндеу.

②кесу, бұтау：～树木 ағашты 

бұтау. 

【修面】xiūmiàn〈方〉【 ет.】 

бетін күту. 

【修明】xiūmínɡ〈书〉【сын.】  

дана . 

【修女】xiūnǚ【зат.】   монах 

әйел. 

【修配】xiūpèi【ет.】 жөндеу：

汽车～厂 автожөндеу зауыт . 

【 修 葺 】 xiūqì 【 ет. 】 

жөндеу：～一新 жаңарту. 

【 修 缮 】 xiūshàn 【 ет. 】

жөндеу ： ～ 厂 房 зауыт  

ғимаратын жөндеу . 

【修身】xiūshēn【ет.】өзін-өзі 

кемелдендіру ：～养性  өзінің 

моралдік мінезін және 

тұтастығын мүлтіксіз жетілдіру . 

【修史】 xiūshǐ〈书〉【 ет.】

тарихты жазу. 

【 修 士 】 xiūshì

【зат.】 Монахтар. 

【 修 饰 】 xiūshì 【 ет. 】 ①

безендіру ： ～ 一 新 жаңадан 

безендіру .②сылану, әдемілену.

③шешен. 

【修书】xiūshū〈书〉【ет.】①

жинақ құрастыру.②хат жазу. 

【修仙】xiūxiān【ет.】  өшпес 

өмірге ұмтылу. 

【修行】 xiūxínɡ【 ет.】 монах 

болып. 

【 修 养 】 xiūyǎnɡ 【 зат. 】 ①

таным,өнер, шеберлік：文学～ 

әдебиеттегі танымы.②тәрбие. 

【修业】xiūyè【ет.】оқу：～期

满 мектептегі оқуын бітірді. 

【修造】xiūzào【ет.】салу：～

船只 кеме салу. 

【 修 整 】 xiūzhěnɡ 【 ет. 】

жөндеу ： ～ 农 具 ауыл 

шаруашылық құралдарын 

жөндеу. 

【 修 正 】 xiūzhènɡ 【 ет. 】

түзету：～错误 қателерді түзету. 

【 修 正 主 义 】 xiūzhènɡzhǔyì 

ревизионизм. 

【修筑】xiūzhù【ет.】 салу: ～

机场 аэродром салу. 

庥 xiū〈书〉жасыру, көмектесу. 

羞-1xiū①【ет.】ұялу, ұят：怕～

жасқану.②【ет.】 ұялту ：用手

指 划 着 脸 ～ 他 бармағымен 

көрсетіп оны ұялтпа .③ ұят ：

遮～ қарабеттікті жасыру. 

羞-2xiū〈书〉“馐”мен мағналас. 

【 羞 惭 】 xiūcán 【 сын. 】 

намыстану：满面～  ұялғаннан 

от болып жану. 

【羞耻】xiūchǐ【сын.】  ұялу ：

不知～ар-ұяттан ада болу. 

【 羞 答 答 】 xiūdādā( ～ 的 )

【 сын.】   ұялшақ：姑娘低着

头，～的不说话 Бикеш басын 

төмен түсіріп, ұялғаннан ештеңе 

айтқан жоқ. 

【 羞 愤 】 xiūfèn 【 сын. 】  

намыстану және наразы болу. 

【羞花闭月】xiūhuābìyuè→闭月

羞花. 

【羞口】xiūkǒu【ет.】  сөйлеп 

бастауға ұялу. 

【 羞 愧 】 xiūkuì 【 сын. 】  

ұят：～难言 айтуға ұят . 

【 羞 明 】 xiūmínɡ 【 ет. 】 көз 

қарлығу  . 

【羞赧】xiūnǎn〈书〉【сын.】  

ұялу. 

【 羞 怯 】 xiūqiè 【 сын. 】  

ұялшақ：孩子见了生人还有几

分～. 

【羞人】xiūrén【сын.】  ұялту, 

ұят：羞死人了 адамды ұятқа 

қалдыру. 

【羞人答答】xiūréndādā(～的 )

【сын.】  ұят. 

【羞辱】 xiūrǔ①【 зат.】  ұят, 

масқара .②【ет.】ұятқа қалдыру. 

【 羞 涩 】 xiūsè 【 сын. 】  

қысылған, ұялған. 

【羞恶】 xiūwù〈书〉【 ет.】 

намыстанып, жеркенушілік 

сезу ： ～ 之 心 намас пен 

жеркенушілік сезімі. 

【羞与为伍】xiūyǔwéiwǔ істес 

болуға ұят. 

鸺 (鵂 )xiū[鸺鹠 ](xiūliú)【 зат.】 

шығыс азиялық үкі. 

貅 xiū→貔貅. 
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馐 ( 饈 )xiū 〈 书 〉 ас ： 珍 ～

таңдаулы ас. 

髹(髤)xiū〈书〉лакпен бояу. 

 

 

xiǔ 

 

朽 xiǔ ①【 ет. 】 шіру ：～木

шіріген ағаш.②  қаусау ：老～ 

қаусаған . 

【朽败】xiǔbài【ет.】 шіру. 

【朽坏】xiǔhuài【ет.】  бүліну, 

қирау：门窗～есік пен терезелер 

қирады . 

【朽烂】xiǔ1àn【ет.】шіру：木

头～ағаш шіріді . 

【朽迈】xiǔmài〈书〉【сын.】  

кәрі мен қаусаған. 

【朽木】xiǔmù【зат.】①шіріген 

ағаш. ② ештеңеге жарамайтын 

адам. 

宿 xiǔ量 қону：住了一～барлық 

түнге қалу. 

滫 xiǔ〈书〉күріш суы. 

 

 

xiù 

 

秀 -1 xiù ①【 ет. 】 бас тарту; 

масақ шығару ： ～ 穗 масақ 

шығару .②(Xiù)【зат.】адамның 

аты-жөні . 

秀 -2 xiù①   әсем.② ақылды ：

内～ ақыл. ③ дарынды ：优～

көрнекті . 

秀 3xiù көрсету：作～шоу жасау. 

【秀才】xiù·cɑi【 зат.】сюцай, 

студент. 

【秀发】xiùfà【зат.】 әсем шаш.  

【秀丽】xiùlì【сын.】 әсем：容

貌～ әсем бейне. 

【 秀 美 】 xiùměi 【 сын. 】  

әдемі：仪容～ сыртқы көрініс 

әсем. 

【秀媚】xiùmèi【сын.】  әдемі, 

таңырқататын. 

【秀气】xiù·qi【сын.】 ① әсем, 

нәзік  ：他的字写得很～оның 

иероглифі әсем сызылды . ②

өнегелі. ③  әсем және өте 

кішкентай. 

岫 xiù〈书〉① үңгір.②шың ：

远～алыстағы шың . 

【 岫 玉 】 xiùyù 【 зат. 】

сюянь(Сюянь пров. әкелінетін  

нефрит). 

臭 xiù①иіс：乳～сүт иісі.②同

“嗅”. 

袖 xiù(～儿)【зат.】 жең：短～

儿 қысқа жең . 

【袖管】xiùɡuǎn〈方〉【зат.】

жең. 

【 袖 口 】 xiùkǒu( ～ 儿 )

【зат.】 жең ауызы. 

【袖手旁观】 xiùshǒupánɡɡuān 

түк істемей қарап отыру . 

【袖筒】xiùtǒnɡ(～儿)【зат.】 

шең . 

【袖章】xiùzhānɡ【зат.】жеңге 

жапсырып тіккен нәрсе. 

【袖珍】xiùzhēn【сын.】   қалта 

сөздік. 

【袖子】xiùzi【зат.】 жең . 

绣 (綉、繡 )xiù①【 ет.】 кесте 

тігу：～花儿 гүлді кесте тігу.②

кестесі：苏～сучжоу кестесі. 

【绣房】xiùfánɡ【зат.】  қыздың 

отауы. 

【绣花】 xiùhuā(～儿 )【 ет.】 

кестелеу. 

【 绣 花 枕 头 】 xiùhuāzhěn·tou 

кестесі бар жастық. 

【绣球】xiùqiú【зат.】 жібектен 

дөңгелек әшекей. 

【绣像】 xiùxiànɡ 【 зат. 】①

кестелі сурет.② нәзік жұмысты 

сурет. 

【绣鞋】xiùxié【зат.】  кестелі 

туфли. 

宿 xiù  жұлдыздар тобы. 

锈(銹)xiù【ет.】 тот басу. 

【锈病】xiùbìnɡ【зат.】 көк. 

【锈蚀】xiùshí【ет.】 коррозия. 

嗅 xiù【 ет.】  иіс：～觉 иіс 

сезімі. 

【 嗅 觉 】 xiùjué 【 зат. 】 иіс 

сезімі：～灵敏 иіс сезу қабілеті 

күшті. 

【 嗅 神 经 】 xiùshénjīnɡ

【 зат. 】  иіскеу тамыры; иіс 

сезгіш жүйке. 

溴 xiù【зат.】  бром. 

褎 ( 褏 )xiù 〈 书 〉 “ 袖 ”мен 

мағналас. 

 

 

xū 

 

訏 xū 〈 书 〉 ① мақтану. ② 

үлкен ：～谟 үлкен жоспар. 

圩 (墟 )xū【 зат.】  жәрмеңке：

赶～жәрмеңкеге бару. 

另见 1415页 wéi. 

【圩场】xūchánɡ〈方〉【зат.】

жәрмеңке. 

【圩日】 xūrì 〈方〉【 зат. 】

жәрмеңке ашылу күні. 

戌 xū【зат.】 «сюй»(12  циклдік 

белгінің 11-шісі ). 

【戌时】xūshí【зат.】  сағат 7-

ден 9-ға дейін уақыт. 

吁 xū〈书〉①ішке дем тарту：

长～短叹 аһ! түу!уһ!.②叹 аһ! 

түу! уһ! 

【吁吁】xūxū【ел.】  ентігіп：

气喘～ентігіп дем алу. 

盱 xū〈书〉көзді ашып жоғары 

қарау. 

须-1(須)xū①【ет.】 керек：务～ 

әбден қажет. ② (Xū) 【 зат. 】

адамның аты-жөні . 

须-2(須)xū〈书〉күту. 
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须 -3( 鬚 )xū ①  мұрт. ② мұрт, 

қылқан. 

【须发】xūfà【зат.】 мұрт пен 

шаш. 

【须根】xūɡēn【зат.】шашақты 

тамыр. 

【须眉】xūméi【зат.】 еркек. 

【须生】 xūshēnɡ【 зат.】  кәрі 

адам амплуасы . 

【须要】xūyào【ет.】 керек：教

育 儿 童 ～ 耐 心 балаға білім 

беруде шыдамдылық қажет . 

【 须 臾 】 xūyú 〈 书 〉

【зат.】  кірпік қаққанша：～不

可 离 бір заматқа да кетуге 

болмайды. 

【须知】xūzhī①【зат.】ереже, 

нұсқама ： 考 试 ～ емтихан 

ережесі.②【ет.】 білу керек：～

胜 利 来 之 不 易 жеңіс оңай 

берілмегенін білу керек . 

【 须 子 】 xū·zi 【 зат. 】 мұрт, 

қылқан ： 白 薯 ～ бататтың 

қылқаны . 

胥-1 xū①〈书〉小官吏.②(Xū)

【зат.】адамның аты-жөні . 

胥 -2 xū〈书〉【үс.】  бәрі：万

事～备 істің бәрі дайын . 

顼 (頊 )Xū【зат.】адамның аты-

жөні . 

虚 xū①бостық：～幻 бұлдыр.②

бос.③【сын.】 因心里惭愧或没

有把握而勇气不足：胆～|心里有

点～ .④【 үс.】  бекер：～度

бекер өмір сүру.⑤жалған：～伪

жалған.⑥момын：谦～момын.

⑦【сын.】  әлжуаз ：血～ қан 

аздық.⑧саясат：务～мәселенің 

саяси жағымен айналысу. 

【虚报】 xūbào【 ет.】  өтірік 

хабар ：～成绩 бөгде амтпен 

өтірік хабар алу. 

【虚词】xūcí①【зат.】  кәсіби 

сөз.②同“虚辞”. 

【虚辞】xūcí〈书〉【зат.】 бос 

сөз, формальдік сыпайылық：空

言～бос сөз. 

【虚度】xūdù【ет.】 текке өмір 

сүру：～光阴 уақытты өткізу. 

【虚浮】 xūfú【 сын.】  нақты 

емес ：～的计划 нақты емес 

жоспарлар. 

【 虚 构 】 xūɡòu 【 ет. 】 

жалған：～ 情节 жалған сюжет. 

【虚汗】xūhàn【зат.】 суық тер. 

【 虚 怀 若 谷 】 xūhuáiruòɡǔ  

шамадан тыс сыпайы, момын. 

【 虚 幻 】 xūhuàn 【 сын. 】 

желөкпе, қиял-ғажайып：～的梦

境 желөкпе ниет . 

【虚火】 xūhuǒ【 зат.】 алқыну 

қызуы. 

【 虚 假 】 xūjiǎ 【 сын. 】  

жалған ： ～ 现 象 жалған 

құбылыс . 

【虚惊】xūjīnɡ【зат.】  жалған 

үрей：受了一场～бәрі жалған 

үреймен бітті . 

【 虚 空 】 xūkōnɡ 【 сын. 】  

бостық. 

【 虚 夸 】 xūkuā 【 ет. 】 

ұлғайтылған, жалған, үрлеме. 

【虚礼】xūlǐ【зат.】 шарттылық. 

【虚【 зат.】】 xūmínɡ【 зат.】 

жалған даңқ ：徒有～ жалған 

даңқ жүреді. 

【虚拟】xūnǐ【ет.】болжалды, 

жалған. 

【 虚 拟 现 实 】 xūnǐxiànshí 

виртуалды нақтылық. 

【 虚 胖 】 xūpànɡ 【 сын. 】 

қопсыған, олпы-солпысы. 

【虚飘飘】 xūpiāopiāo( ～的 )

【сын.】  берік емес. 

【虚荣】 xūrónɡ 【 зат. 】 атақ 

құмарлық. 

【虚荣心】 xūrónɡxīn【 зат.】

атақ құмарлық. 

【虚弱】xūruò【сын.】 ①әлсіз, 

әлжуаз ： 病 后 身 体 很 ～

ауырғаннан кейін дене өте әлсіз .

②әлсіз. 

【虚设】 xūshè【 ет.】жалған, 

номиналды:【 сын.】  同～ бұл 

тек жалғандық болды. 

【虚实】 xūshí 【 зат. 】  ішкі 

жағдай: 探听～ ішкі жағдайын 

сұрап білу. 

【 虚 数 】 xūshù 【 зат. 】 ①

жорамал сан.②жалған сан. 

【 虚 岁 】 xūsuì 【 зат. 】 

ежелгіқытай есептеуі бойынша 

жас. 

【 虚 套 子 】 xūtào·zi 【 зат. 】

шарттылық. 

【虚土】 xūtǔ 〈方〉【 зат.】

қопсытылған жер. 

【虚脱】xūtuō①【зат.】коллапс.

②【ет.】 коллапс күйінде болу 

【虚妄】xūwànɡ【сын.】 шатақ, 

қисынсыз. 

【虚伪】xūwěi【сын.】 екіжүзді, 

өтiрiкшi：这个人太～бұл адам 

екіжүзді . 

【虚位以待】xūwèiyǐdài құрметі 

орынды біреуге бос қалдыру. 

【虚文】xūwén【зат.】①босқа 

ресмилілік：徒具～ тек босқа 

ресмилілік .②шарттылық：～浮

礼 бекер шарттылықтар. 

【 虚 无 】 xūwú 【 сын. 】  

болмыстың жоқтығы, бостық . 

【 虚 无 缥 缈 】 xūwúpiāomiǎo  

күңгірт. 

【 虚 无 主 义 】 xūwúzhǔyì 

нигилизм. 

【虚席以待】xūxíyǐdài құрметі 

орынды біреуге бос қалдыру. 

【虚线】xūxiàn【зат.】пунктир 

сызық. 

【 虚 像 】 xūxiànɡ 【 зат. 】 
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алдамшы, жалған сурет. 

【 虚 心 】 xūxīn 【 сын. 】  

момын ： ～ 学 习

кішіпейілділікпен оқу . 

【虚应故事】xūyìnɡɡùshì көруге 

мүмкіншілік ғана үшін істеу. 

【虚有其表】 xūyǒuqíbiǎo бір 

ғана көруге мүмкіншілік. 

【虚与委蛇】xūyǔwēiyí 对人假

意敷衍应酬. 

【虚张声势】 xūzhānɡshēnɡshì  

бос қауiп. 

【 虚 症 】 xūzhènɡ 【 зат. 】 

әлсіздік. 

需 xū ① 【 ет. 】 

қажет,қалау,қажетсіну, 

мұқтаждық, талап ： ～ 求 

сұраныс,қажет| 按 ～ 分 配

қалау,сұраныс бойынша реттеу|

完 成 任 务 还 ～ 五 天 时 间

жұмысты бес күн уақыт ішінде 

бітіру қажет. ② бірденеге 

қажетсіну, қандайда бір затты 

қалау：军～интендаттық мекеме 

(әскер басқармасының 

әскерлерді жабдықтау ісін 

билейтін мекемесі) ②  采办材

料 ～ 巨 құрал-жабдықтарды 

сатып алу үшін қомақты қаржы 

қажет. 

【 需 求 】 xūqiú 【 зат. 】 

керек,қажетсіну, 

мұқтаждық,талап 

тілек,сұраныс：人们对通信产品

的 ～ 越 来 越 高  Адамдардың 

өндіріс материалдарына 

сұранысы бара бара жоғары.社

会～ қоғамдық сұраныс; ～ 很厂 

үлкен  сұранысқа ие болу; 满

足 ～  қажеттілікті 

қанағаттандыру, талап тілектерді  

қанағаттандыру. 

【  需  水   量】xūshuǐliàng  су 

тұтыну. 

 【  需  氧  菌 】 xūyǎngjùn  

аэроб,аэробионт (бос,оттексіз   

тіршілік ете алмайтын ағзалар). 

【需索】 xūsuǒ〈书〉【 ет.】

сұрау：～无厌 қанағатсыз сұрау. 

【需要】xūyào①【 ет.】қажет 

қылу, бірденеге  мұқтаж 

болу,талап қою,керек болу：在~ 

时  қашан қажет болады, қажет 

болған жағдайда; 根革命斗争~ 

қажет болғанда айыпталған 

революциялық күрес ~ 友好 的 

帮助 достық көмекті қажет ету, 

достық көмекке қажет болу. ~仔

细 研究 мұқият,ұқыпты қарауды 

қажет етеді; 病人~安静  науқас 

адам тыныштықты қажет 

етеді;науқас адамға тиыштық 

керек; 她很疲倦 , ～休息  Ол 

қатты шаршады,тынығуды қажет 

етеді,демалысты қажет етеді;亚

非拉 各国人民～结成最广泛的统

一战线 Азия,Африка және Латын 

Америкадағы әртүрлі елдердің 

халқы аса кең біртұтас майдан 

құруды қажет,керек; 旧的矛盾解

决了，又有新的矛盾产生，需要

用新的方法解决 Ескі қарама- 

қайшылықтар рұқсат болған 

кезде,жаңа қайшылықтар пайда 

бола бастайды,   сондайда 

оларды шешетін жаңа тәсілдер 

қажет болады.  

我们～一支强大的科学技术

队 .Бізге мықты ғылым мен өнд  

іріс құралдар жинағы қажет. ②

【зат.】талап тілек：经济上的～ 

экономикалық талаптар,сұраныс; 

精神上的～интеллектік талаптар; 

革 命 的 实 际 ～ революцияның 

шынайы  талап -тілектер; 物质,

文化上的～ материалдық және 

мәдени талаптар; 满足居民的～

халықтың талап-тілектерін 

қанағаттандыру;一切工作都要从

群 众 ～ 出 发 барлық жұмыс 

көптеген талаптардан болуы 

керек; 

 

【需要 量】xūshuǐliàng  қажетті 

мөлшер. 

 墟 Xū ① бүлінген орын. ② 

жәрмеңке. 赶 ~  жәрмеңкеге бару. 

 

嘘 xū ① 【 ет. 】 ақырын дем 

алу,жай дем шығару：～口气

дем шығару .②〈书〉ішке дем 

тарту,күрсіну. ② 【 ет. 】

жылыту,қыздыру,күйдіру：在火

上～一～отқа жылыту,қыздыру;

为热气所～ кімді ыстық буға 

күйдіріп алдын;手给炉子～了

пешке қолын күйдіріп алды. 掀

笼屉时小心热气～着手 ағаш 

торды көтерген уақытта ыстық 

будан абай бол, күйдіріп алма.先

坐 上 笼 屉 把 馒 头 ～

一～.Алдымен ағаш торды отқа 

қойып тоқашты қыздырамыз.④

叹 стоп.⑤〈方〉【 ет.】发出

“嘘”(xū)的声音来制止或驱逐：

大家把他～下去了. 

【 嘘 寒 问 暖 】 xūhánwènnuǎn 

біреуді жылы сезіммен бөлеу. 

 嘘唏 xūxī →歔欷 xūxī  

歔 xū［歔欷］(xūxī)〈书〉【ет.】

өксіп жылау,солқылдап жылау 

(өксу):暗自～білдірмей жасырын 

түрде өксіп жылау. ～ 不

已.толассыз өксіп жылау. 

 

 

xú 

 

徐 xú②〈书〉ақырын, тыныш, 

жеңіл ： ～步 жеңіл (ақырын) 

қадаммен жүру; ақырын жүру 

(серуендеу); 清 风 ～ 来 самал 
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( әлсіз) жел соғып тұр . 

②(Xú)【зат.】姓. 

徐  娘  半  老 Xú niáng bàn lǎo 

Бальзак ( 40жас шамасында) 

жасындағы әйел; 

【 徐 缓 】 xúhuǎn 【 сын. 】 

асықпау,баяулату, кешіктіру：水

流～су ағысы баяу ағып тұр|脚

步～асықпай жүру. 

【徐图】 xútú 〈书〉【 ет. 】

асықпай,ойланып 

жоспарлау ：～良策 ойланған 

керемет жоспар. 

【徐徐】 xúxú 〈书〉【 үс. 】 

ақырын, тыныш, жеңіл：列车～

开 【 ет. 】  пойыз орнынан 

ақырын (жай) жылжыды. 

 

 

xǔ 

 

许 -1( 許 )xǔ ① біреуді мақтау 

(мадақ),қабылдау,мақұлдау ； ～

为佳作 мойындауға  ие болды.②

уәде беру,арнайы беру,сыйға 

беру：～愿 серт ету|以身～国 өз 

өмірінді еліне арнау|他～过我请

我看电影 .Ол мені кино көруге 

апарамын деп уәде берген. ③

【ет.】некеге қию：姑娘～了人

了 .Бойжеткен некеге отырды.④

【 ет. 】 рұқсат беру,мүмкіндік 

беру,рұқсат,мақұлдау ： 准 ～

тағайындауға рұқсат беру|特～

ерекше мүмкіндік;өзгеше рұқсат 

беру;|只～成功，不～失败 .Тек 

жеңіске  жету керек ,жеңіліске 

жол жоқ. ～他请假三天 Оған үш 

күн ғана демалуға рұқсат берді.

只～看,不～【ет.】手 тек көруге 

рұқсат,ал қолымен ұстауға 

болмайды. ⑤ 【 үс. 】 

бәлкім,мүмкін：她～不来了 Ол 

бәлкім келмейтін шығар. 他没来

开 会 ， ～ 是 不 知 道 .Ол 

жиналысқа келмеді,мүмкін ол 

білмеген шығар.   

许 -2( 許 )xǔ ① мөлшерін 

көрсетеді：～多 біраз,едәуір,өте 

көп| ～ 久 өте ұзақ| 少 ～ аз,аз 

мөлшерде.②〈书〉助表示大约

接近某个数：从者百～人|离岸一

里～. 

许 -3( 許 )xǔ 〈 书 〉 жергілікті 

жердің қайда орналасқанын 

көрсетеді：何～人?Бұл адам қай 

жақтан? 

许 -4( 許 )Xǔ ①【 зат. 】， Чжоу 

династиясы. ② 【 зат. 】 姓

фамилия. 

【许多】xǔduō 数 өте көп,алуан 

жиынтық (一大堆)дүрмек,үйінді; 

(一连串)бірқатар;~时间 өте көп 

уақыт; ~ 工作 қыруар жұмыс; ~ 

东 西 өте көп заттар,көптеген 

заттар; 以～东西 көп,үйінді. 我

们 有 ～ 年 没 见 面 了 Біздің 

көмегенімізге көптеген жылдар 

болды.|菊花有许许多多的品

种 .Хризантема гүлі алуан 

жиынтық түрлері бар. 许许多多

新 机 器 сансыз көп (әртүрлі) 

жаңа машиналар. 有~问题急待解

决  бірқатар шұғыл сұрақтар өз 

шешімін күтуде. 聚集 了许许多

多的人 өте көп халық жиналды. 

讲过~次了 бірнеше рет айтты.我

有~话要说 Менің айтарым көп. 

他知道 ~事情 Ол көп нәрсені 

біледі. ~人 有这种想法 Бірқатар 

адамдар дәл солай ойлайды. 他

比 以 前 胖 了 ~ Ол бұрыннан 

қарағанда біраз салмағын қосты. 

【许婚】 xǔhūn【 ет.】 Қызың 

тұрмысқа беруге келісімін беру. 

Тұрмысқа шығуға келісу. 

【许久】 xǔjiǔ【 сын.】  ұзақ, 

бұрыннан, әлдеқашан：他～没

来了 Ол бұрыннан келмеді.大家

商 量 了 ～ ， 才 想 出 个 办 法

来.Барлығы ұзақ ақылдасып, тек 

бір шешімді ойластырып 

шығарды. 这是~ 以前 的事 бұл 

оқиға бұрын болған.我们~ 没来

了 біздің көрмегенімізге ұзақ 

болды.  我们讨论了~也没有得出

结果来 Біз  ұзақ талқыласып, бір 

шешімге  келе алмадық.  我们讨

论了～ ,终于取得了一到的意见 

Біз ұзақ талқыласқаннан   

кейін,әйтеуір бірыңғай ой-

пікірге келдік. 

【 许 可 】 xǔkě 【 ет. 】 рұқсат 

беру(рұқсат), келісім,рұқсат 

ету ： ～ 证  рұқсат, куәлік, 

лицензия,төлқұжат. 未经～,不得

【 ет.】用 .Рұқсатсыз қолдануға 

болмайды. 请求~ рұқсат сұрау.  

在 条 件 ~ 的 情 况 下 Шарт 

бойынша мұндай жағдайға 

келісемін. 

这是未经~ 就办的 Бұл рұқсатсыз 

жасалынды.按我们的这是不~的

Біздің ережеміз бойынша бұған 

рұқсат берілмейді. 

【许可证】 xǔkězhèng рұқсат, 

куәлік, лицензия,төлқұжат. 进口

~импортқа рұқсат. 出 口 ~ 

экспортқа рұқсат. 输入~шеттен 

әкелу лицензиясы. 输出 ~шетке 

шығару рұқсаты. 旅 行~саяхатқа 

шығуға рұқсат. 

【 许 诺 】 xǔnuò 【 ет. 】 уәде 

беру,сөз беру,уәде：他～过的事

情一定会办到 .Ол уәде берген 

жұмысы міндетті түрде жүзеге 

асырылу тиіс. 是 他亲口对我~的 

Ол маған өзіме уәде берді.  

【许配】xǔpèi【ет.】  айттыру, 

құда түсу,атастыру. 

【许愿】xǔyuàn【ет.】Буддаға 
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уәде беру ： 烧 香 ～ Буддаға 

сиыну,табыну.. 

呴 xǔ〈书〉 ауа жұту,дем алу; 

ентігіп дем алу. 

诩(詡)xǔ〈书〉мақтану, өзін –өзі  

мақтау, өзінің жақсы жақтарын 

көрсету：自～мақтаншақтық. 

姁 xǔ[姁姁](xǔxǔ)〈书〉【сын.】  

сыпайы,ізетті,ашық 

жүзді,жарқын,жылы шырайлы. 

浒(滸)xǔ жағалаудағы белдеу. 

栩 xǔ[ 栩 栩 ](xǔxǔ) 【 сын. 】 

жанды,тірі,жандылық：～如生

тірі болып көрінеді|～欲飞 ауада 

жанды болып ұшқым келеді. 

湑 xǔ〈书〉① таза,мөлдір.②

жайқалған,жайналған,өркендеу. 

(盨)xǔ 古代盛(chénɡ)食物的

铜制器皿，有盖和两个耳子. 

糈 xǔ〈书〉 әскер үшін азық-

түлік,дән, астық. 

醑 xǔ①〈书〉керемет вино.②

【 зат. 】 ішімдіктің жалпы 

атауы：樟脑～камфара спирті|氯

仿～хлороформ қоспа (хлорлы, 

түссіз сұйық зат, медицинада 

ауруды ұйықтату үшін 

қолданылады). 

【醑剂】 xǔjì 【 зат.】  спирт, 

спиртті  ерітінді. 

 

 

xù 

 

旭 xù①〈书〉 таңсәрі.② (Xù)

【зат.】姓 фамилия. 

【旭日】xùrì【зат.】күн шығып 

көтерілуі, көтерілген күн：～东

升 шығыста күн шықты. 

芧 xù 古 书 上 指 橡 实  ескі 

әдебиеттерде емен жаңғағы,емен 

түйіршігі болып көрсетілген.. 

序 1xù①рет,тәртіп,кезек：顺～

кезек бойынша,тәртіп бойынша;

秩～жүйелілік.|工～жөндеу реті; 

程～жүйелілік тәртіп;井然有～ 

қатаң тәртіпті кезекпен.②〈书〉

кезекке қою：～次 бірізділік; ～

齿 жасы үлкен бойынша 

орналастыру.③ басы.④【 зат.】

алғы сөз, сөз басы,кіріспе сөз：

写了一篇～кіріспе сөзін жазды.

自～автордың алғы сөзі 

序 2xù ② ежелгі династия 

кезіндегі қосалқы үй. ② ежелгі 

династия кезеңіндегі жергілікті 

ұйымдастырылған мектеп：庠～

ауыл мектебі. 

【 序 跋 】 xùbá 【 зат. 】

алғысөз,кіріспе сөз және ақырғы 

сөз,соңғы сөз. 

【序齿】 xùchǐ〈书〉【 ет. 】 

үлкені жасы бойынша：～入座

жасы бойынша үстелге отыру. 

【序号】 xùhào 【 зат. 】 кезек 

нөмерін білдіреді. 

【序列】xùliè【зат.】рет,тәртіп, 

кезек, бірізділік, реттілік. 战斗

的～әскери тәртіп,соғыс тәртібі. 

~分析 жүйелі талдау. 

【序论】xùlùn  кіріспе, алғысөз. 

【序目】xùmù【зат.】(书的)序

和目录，有时专指目录. 

【序幕】xùmù【зат.】①кіріспе 

бөлім; интродукция (музыкалық 

шығарманың кіріспесі); 

② кіріспе бөлім,бастама, 

беріс,қарсаң：大革命的 ~ ұлы 

революцияның  қарсаңында.大 

战  的 ~ соғыс жорығының 

бастамасы. 揭开了技术革命的~  

техникалық революция 

бастамасы басталды.  

【 序 曲 】 xùqǔ 【 зат. 】 ①

увертюра (операға мен балетке 

кіріспе), белгілі сюжет бойынша 

оркестрге арнап жазылған 

музыкалық шығарма..② кіріспе 

бөлім,бастама, беріс,қарсаң. 

【序时账】 xùshízhànɡ【 зат.】

күнделікті 

есепшілік(бухгалтерлік 

іс ,шоттарды жүргізу). 

【序数】xùshù【зат.】 ретті сан 

есім. 

【序文】(叙文)xùwén кіріспе сөз.  

【序言】 (叙言 )xùyán【 зат.】

кіріспе сөзбасы. 

【 序 战 】 xùzhàn соғыс 

бастамасы. 

【序奏】xùzòu  алғысөз. 

恤金 xùjīn зейнетақы.  

叙 ( 敘 、 敍 )xù ① 【 ет. 】 

еркін,қысылмайтын түрде 

әңгімені жүргізу, әр нәрсе жайлы 

әңгімелесу ： ～ 家 常 еркін 

әңгімені жүргізу; 闲 言 少 ～

жұмыс жөнінде сөз қозғайық.②

жазба. 

【叙别】xùbié【ет.】 қоштасу：

临行～кетер алдында қоштасу. 

【叙功】 xùɡōnɡ〈书〉【 ет.】

ерлік пен марапат жөнінде 

талқыласу：～议赏 марапатты 

бөлу жөнінде талқыға салу. 

【叙旧】xùjiù【ет.】 бұрын өтіп 

кеткен оқиға жайлы  әңгімелесу. 

【叙事】xùshì【ет.】 белгілі бір 

мәселе немесе оқиға жөнінде 

баяндау,мазмұндау ： ～ 文

баяндау очерк;| ～ 诗 баллада; 

эпос, эпостық поэма.| ～ 曲

баллада (ертегі сарынымен 

жазылған толғау өлеңнің бір 

түрі). 

【 叙 事 诗 】 xùshìshī 【 зат. 】  

баллада; эпос, эпостық поэма. 

【叙述】xùshù【ет.】 бір нәрсе 

жөнінде баяндау (баяндама) , бір 

нәрсе жайлы айтып беру (хикая), 

мазмұдау (мазмұндама), 

бейнелеп көрсету 

(бейнелеу)：～了事故发生的过
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程.~往事 өткенді жайлы баяндау;  

~ 经 过 қалай болған жайлы 

бейнелеп беру;  详细 ~ егжей 

тегжей баяндап беру. 系统的～ 

жүйелі түрде мазмұндау. 

【叙说】xùshuō【ет.】 бір нәрсе 

жөнінде мазмұндау(мазмұндама), 

өз сөзімен айтып шығу, бір нәрсе 

жайлы айтып беру . 

【 叙 谈 】 xùtán 【 ет. 】 кеңес 

өткізу, сұхбаттасу (сұхбат)：找个

时间，大家好好儿～～ уақыт 

тауып, барлығымыз жақсылап 

кеңес өткіземіз. 

【叙文】xùwén алғысөз, кіріспе 

сөз. 

【叙言】xùyán алғысөз, кіріспе 

сөз. 

【叙用】 xùyònɡ〈书〉【 ет.】

қызметке тағайындау,тағайындау 

(шенеунік,төрешіл) ： 革 去 官

职，永不～ қызметтік міндетін 

жойып, енді ешқашанда 

қызметіне тағайындамау. 

【叙述句】 xùshùjù  хабарлы 

сөйлем 

【叙述体】xùshù tǐ хабарлы түрі, 

хабарлы стиль 

洫 xù 〈 书 〉 арық, су 

қоймасы,суат ： 沟 ～ су 

қоймасының арығы. 

恤 (卹、賉 )xù①〈书〉 қамын 

ойлау,мазасыздану,абыржу,бақыт

сыздық, қайғы.②жаңы ашу,көңіл 

айту.③көмек көрсету：抚～ |～

金 зейнетақы,жәрдемақы. 

【恤金】xùjīn【зат.】зейнетақы. 

【 恤 衫 】 xùshān 〈 方 〉

【зат.】.Рубашка. 

垿 xù   адам аты . 

畜 xù мал шаруашылығы：～牧

малшылық, мал бағу;  ～产 мал 

шаруашылығы. 

【畜产】xùchǎn【зат.】～产品

мал шаруашылығының өнімдері. 

【畜养】xùyǎnɡ【ет.】    жем 

беру, бағу, тәрбиелеу, қамын 

ойлау: ~牲口 үй жануарларына 

жем беру, үй жануарларын 

ұстау.~家禽 үй құстарын ұстау. 

【畜牧】 xùmù  мал бағу, мал 

шаруашылығы:   ~ 工 作 者  

малшы, мал маманы. ~生产合作

社  мал шаруасының өндіруші 

кооперативі. 

【 畜 牧 场 】 xùmùchǎng мал 

шаруашылығы фермасы;малды 

айдау,жайылым. 

【 畜 牧 区 】 xùmùqū  мал 

шаруашылығы ауданы 

 【畜牧学】xùmùxué зоотехника 

(мал шаруашылығын басқару 

туралы ғылым). 

【 畜 牧 学 家 】 xùmùxuéjiā  

зоотехник (мал шаруасы 

маманы). 

【 畜 牧 业 】 xùmùxuéyè мал 

шаруашылығы: 育 种 ～ асыл  

тұқымды мал шаруашылығы. 

酗 xù[ 酗 酒 ](xùjiǔ) 【 ет. 】 

ішкілікке салыну 

(маскүнемдеу,ішіп жүру); 

салынып ішу; ішімдік 

сусындарға құмар болу：～滋事

ішімдіктің кесірінен жанжал 

шығару. 

 

勖(勗)xù〈书〉мадақтау：～勉

мадақтау (мадақ). 

【勖勉】 xùmiǎn〈书〉【 ет.】

көтермелеу, мадақтау, 

ынталандыру(мадақ) ： ～ 有 加

(一再勉励)еселеп (әлденеше рет) 

мадақтау.  ～后进 жаңа заманғы 

жастарды ынталандыру. 

绪 ( 緒 )xù ① жумысдң бас. ②

〈书〉 қалганы.③ көңылкуй.④

〈书〉қзмет.⑤(Xù)【зат.】адам 

аты. 

【绪论】xùlùn【зат.】кіріспе. 

【绪言】xùyán【зат.】кіріспе. 

续 ( 續 )xù ① жалғасу, 

созылу,жалғастыру (жалғас) ：

继 ～ мұра ету,иелену; 连 ～

созылмалы,тоқтаусыз,толассыз; 

陆 ～ алма кезек, кезек – 

кезек,бірінен соң бірі.②【ет.】

толықтыру (толықтауыш), қосу 

(қосымша, үстеме)：壶里的水是

刚 ～ 的 Шәйнекке жана ғана 

сумен толтырды.炉子该～煤了

пешке көмірмен толтыру керек.

③ (Xù) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【续航】 xùhánɡ【 ет.】жүзуді 

жалғастыру (кемемен жүзу); 

ұшуды жалғастыру：这种飞机不

但速度远超过一般客机，～时间

也 很 长 .Бұл ұшақ әдеттегі 

жолаушы ұшақтан жылдамдығы 

шапшаң ғана емес сонымен 

қатар ұзақ уақытта ұшуға 

жарамды. 

【续航力】 xùhánɡlì 【 зат. 】

жүзудің (кемемен) ұзақтығы; 

ұшудің ұзақтығы. 

【续假】 xùjià【 ет.】 демалыс 

уақытын ұзарту ： ～ 一 周

демалыс уақытын бір аптаға созу; 

续三天假 демалыс уақытын үш 

күнге ұзарту.请求~三天 демалыс 

уақытын үш күнге ұзартуын 

сұрау. 

【续借】xùjiè【ет.】көрсетілген 

мерзім аяқталғаннан кейін 

қарызды жалғастырыңыз. 

【 续 篇 】 xùpiān 【 зат. 】

жұмыстың аяқталғаннан кейін 

біреуі (немесе біреуі), содан 

кейін жазу бөлігінің бастапқы 

мазмұны. 

【续聘】xùpìn【ет.】Жалғасты 

қабілдау. 

【续弦】 xùxián 【 ет. 】 қайта 
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үйлену(екінші рет) {әйелі 

қайтыс болғаннан кейін};екінші 

қайтара некеге тұру. 

【续约】xùyuē①【ет.】келісім - 

шартқа қосымша,қосымша бітім 

келісім - шарт, келісім - шарттың 

жалғасы：合同再～一年 келісім 

- шартты тағыда бір жылға созуы.

② қол қойылған келісім - 

шартпен немесе контрактіні 

ұзарту. 

 

溆 Xù 溆 水 Сюйшуй өзені 

Хунань провинциясында 

орналасқан. 

湑 xù 湑水河 (XùshuǐHé)，水

【зат.】，在陕西. 

絮 -1xù① мақта：被～ көрпеге 

арналған мақта. ②

мамық.түбіт,мақта：柳～үйеңкі 

мақта;芦～ үлпілдек.③【 ет.】

киімге, көрпеге астарлап 

салынатын мақта：～棉袄 |～被

子 қамыстан мақта. 

絮-2xù мыжыма, мылмжың. 

【 絮 叨 】 xùdāo ① 【 сын. 】 

ызылдау,ызыңдау, быжылдау ：

他说话太～了 Ол сөйлегенде көп 

быжылдайды. 老在耳 边～құлақ 

бойында ызылдау, құлақтың 

тынышын алу. ② 【 ет. 】

жалықтырып,зеріктіріп сөйлеу：

老人～起来没个完.Қарт адамдар 

зерігіп сөйлейді. 

【絮烦】xùfɑn【сын.】 беймаза, 

жалықтырғыш, мазасыз：他老说

这件事，人们都听～了 .Оның 

айтқан мәселесі барлық 

адамдардың тындауын 

жалықтырып жіберді.  这些话我

早就听 ~ 了 бұл мәселе мені 

жалықтырып жіберді. 

【絮聒】 xùɡuō【 ет.】①同絮

叨 .~ 得 叫 人 不 耐 烦  өзінің 

әңгімесімен адамның мазасын 

алу; ②麻烦 ( 别人 )әурешілікке 

салу,әуреге салу,мазасын алу.老

来~ 你 ,真有当不好意思  Сіздің 

мазаңызды алғаныма мен үшін 

ұят. 

【 絮 棉 】 xùmián 【 зат. 】 

вата,мақта. 

【絮窝】xùwō【ет.】мақтадан 

құстарға жасалынатын ұя. 

【絮絮】 xùxù 【 сын. 】  бір 

нәрсені қайталап жалықтырып 

айту ： ～ 不 休 .Тоқтаусыз 

толассыз жалықтырып сөйлеу. 

【絮语】xùyǔ〈书〉①【ет.】同

絮 叨 . ② 【 зат. 】 зеріктіргіш 

әңгіме. 

婿(壻)xù①күйеу бала, жезде：

翁～қайын ата мен күйеубала.②

( 丈 夫 )ер,күйеу ： 夫 ～ менің 

күйеуім; 妹 ～ қарындасының 

күйеуі (күйеубала). 

蓄 xù①【ет.】жию (жинақ)：

储～ қор жинақ; ～洪 тасқын 

суды жию;～电池 аккумулятор, 

шоғырлағыш;池塘里～满了水

Тоғанда жиіліп толтырылған су.

②  жіберу,өсіру, тағу бір 

нәрсені ： ～ 发 шашынды 

жіберіп салу|～须 мұртын  өсіру.

③ тығу,жасыру,сақтау, ішке 

сақтау ： ～ 意 ойын ішке 

сақтау; ～ 志 ішінде ойлап 

шығарылған ойы сақтау. 

【蓄电池】 xùdiànchí【 зат.】

аккумулятор, аккумулятор 

элементі, аккумулятор 

батареясыү 

【蓄洪】xùhónɡ【 ет.】 тасқын 

суды бөгеу. 

【 蓄 积 】 xùjī 【 ет. 】 жию 

(жинақ),жинап алу бір нәрсені：

水库可以～雨水 .Су қоймасы 

жаңбыр суын жинай алады. 

【蓄谋】 xùmóu【 ет.】 бір іс 

туралы ойлану, жоспар 

шығару ： ～ 已 久 жоспарды 

шығарып қойған едім. ～迫害. 

【 蓄 念 】 xùniàn 【 ет. 】

ойлану ：～已久 .Бұл баяғыда 

ойланып қойған еді. Бұндай ой 

бұрыннан бар болған еді. 

【蓄养】xùyǎnɡ【ет.】жию бір 

нәрсені：～力量. 

【蓄意】xùyì【ет.】ниет, пиғыл; 

жасырып қалу ：～进行破坏

ниетсіз құрту; ～ 挑 起 事 端 

саналы түрде дауға  шақыру. 

【 蓄 志 】 xùzhì 【 ет. 】

талпыныс,ұмтылыс болуы 

(талпыныс); алдына мақсат 

қою ： ～ 报 国 еліне құрмет 

болуға талпыныс болуы. 

煦 xù〈书〉；жылы. 

滀 xù滀仕(Xùshì)жердің аты. 

 

xuān 

轩 -1( 軒 )xuān ① асқар, 

биік,ұзын ： ～ 昂

айбынды,тәкаппар; ～敞 ашық 

және кең; ～朗 ашық жарқын.②

(Xuān)【зат.】姓 фамилия. 

轩 -2 (軒 )xuān①терезелі жабық 

галереясы;мансарда,ашық 

терезелі ： 来 今 雨 ～ Жаңа 

достарға есігіміз ашық.②〈书〉

терезе;есік; 

【轩昂】xuān’ánɡ【сын.】  ①

айбынды, тәкаппар ： 器 宇 ～

айбынды мінез.②〈书〉орасан 

зор, биік, сәулетті：佛殿～Будда 

храмдары орасан зор. 

【轩敞】 xuānchǎnɡ 【 сын. 】 

ашық және кең. 

【轩然大波】xuānréndàbō адам 

айтқысыз уақиға,маңызды 

уақиға. 

【轩辕】Xuānyuán【 зат.】①
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Императордың аты Хуанди 

ежелгі қытай мифы бойынша.②

Фамилия. 

【轩轾】xuānzhì〈书〉【 зат.】

биік және төмен; жақсы және 

жаман ： 不 分 ～ аса маңызды 

ерекшелік жоқ.难分～  қайсысы 

жақсырақ екенін айту қиын 

宣 xuān①хабарлау; жария ету; 

мәлімдеу,ант беру：～传 насихат 

жүргізу; ～布 хабарлау; ～誓 ант 

беру; 心照不～сөзсіз түсіну.②

шақыру. ③ апарғызу,су жолын 

ашу ：～泄 түсіріп жіберу. ④

(Xuān) 指安徽宣城，云南宣

威：～笔 |～腿 .⑤  «сюаньчжи» 

Аньхой провинция ең жоғарғы 

қағаз сортын көрсетеді.⑥(Xuān)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

【宣笔】 xuānbǐ 【 зат. 】 жүн 

қалам. 

【宣布】xuānbù【ет.】хабарлау 

(хабарландыру); жария ету 

(жариялау); декларациялау, 

мәлімдеу：～命令. 

【 宣 称 】 xuānchēnɡ 【 ет. 】

мәлімдеу бір нәрсе жөнінде 

(арыз),білдіру：～自己的意见是

正确的.Өзінің ойынды білдіру ол 

дұрыс. 

【 宣 传 】 xuānchuán 【 ет. 】

насихат жүргізу,үгіт жүргізу,  

насихаттау：～队 насихат, үгіт 

жүргізетін бригада; ～交通法规

жол жүру ережесін насихаттау. 

【宣传弹】xuānchuándàn【зат.】

агитациялық снаряд, 

агитациялық бомба. 

【宣传画】xuānchuánhuà【зат.】

үгіт өлеңі; агитациялық плакат. 

【宣传品】xuānchuánpǐn【зат.】

үгіт насихат жүргізетін материал. 

【宣德】Xuāndé【зат.】明宣宗

(朱瞻基)年号(公元 1426—1435). 

【宣读】xuāndú【ет.】жариялау, 

жария ету, оқып шығу. 

【宣告】xuānɡào【ет.】   宣布

хабарлау. 

【宣和】Xuānhé【зат.】宋徽宗

(赵佶)年号(公元 1119—1125). 

【 宣 讲 】 xuānjiǎnɡ 【 ет. 】

түсіндіру және насихат 

жүргізу ： ～ 交 通 法 规 Жол 

ережесін түсіндіру. 

【宣教】xuānjiào【зат.】насихат 

және тәрбие：～工作 .Насихат 

және тәрбие бойынша жұмыс 

【 宣 明 】 xuānmínɡ 【 ет. 】

мәлімдеу, хабарлау, 

жариялау ： ～ 观 点 өз 

көзқарасын жария ету. 

【宣判】xuānpàn【ет.】шешім 

шығару; үкім шығару：公开～

көпшілік алдында шешім 

шығару 当 庭 ～ Сот үкім 

шығарды. 

【宣示】 xuānshì【 ет.】 ресми 

түрде жария ету; ресми 

мәлімдеу：～内外. 

【宣誓】xuānshì【ет.】ант беру; 

сөз беру; ：～就职|举手～. 

【 宣 统 】 Xuāntǒnɡ

【 зат. 】 .Қытайдың соңғы 

императоры Пу И басқарған 

уақыт кезеңі(公元 1909—1911). 

【宣腿】xuāntuǐ【зат.】云南宣

威出产的火腿. 

【宣泄】xuānxiè【ет.】жіберіп 

салу, босатып жіберу, 

түсіру,алып кету. 

【宣叙调】xuānxùdiào【 зат.】

речитатив (әнді музыкалық 

шығарманың, операның 

әндетіліп айтылатын бөлімі). 

【 宣 言 】 xuānyán ①【 зат. 】

манифест (жоғарғы үкіметтің 

халыққа арналған хат жүзіндегі 

салтанатты үндеу), декларация：

发表～.Манифест жария ету. «共

产 党 ~» «Коммунистік 

партияның манифесті». 人权 ~ 

адам құқығының декларациясы.

② 【 ет. 】 жария ету, ресми 

мәлімдеу, декларациялау ： 郑

重 ～ .Салтанатты  түрде 

жариялау. 

【宣扬】xuānyánɡ【ет.】насихат 

жүргізу, насихаттау (насихат), 

хабар тарату ： 大 肆 ～ бар 

ықыласпен насихаттау. 

【宣战】xuānzhàn【ет.】соғыс 

жариялау. 

【宣召】xuānzhào【ет.】сарай 

қызметшілерін 

аудиенцияға(мемлекетті жоғары 

лауазымды адамның ресми 

қабылдауы) шақыру. 

【 宣 纸 】 xuānzhǐ 【 зат. 】 

«сюаньчжи» (Анхой провинция 

кезіндегі ең жоғарғы сорт қағаз). 

揎 xuān①〈书〉 жеңді түріп 

қою：～拳捋袖.Жеңді қайыру②

〈 方 〉【 ет. 】 бар күшімен 

итеру：～开大门.Дәу есікті бар 

күшімен итеріп ашу ③ 〈 方 〉

【ет.】ұру, ұрып соғу：～了他一

拳 .Жұдырықпен  оны бір ұрып 

соғу. 

萱(蘐)xuān①сарғыштау лалагүл.

②ана,шеше：椿～әке шеше(父

母). 

【萱草】xuāncǎo【зат.】лалагул 

(гүлденетін бір дәнді 

өсімдіктердің ортақ аты). 

【萱堂】xuāntánɡ〈书〉【зат.】

ана, шеше (ежелгі атау). 

喧(諠)xuān дыбыс өте қатты：～

哗 айқай шу, у шу;  ～闹 у шу 

мен қызу; 锣鼓～天 барабан 

дүрілдейді. 

【 喧 宾 夺 主 】 xuānbīnduózhǔ 

бөтен үйде қожалық болу; қонақ 
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өз орнын  бөтен үйде иесіненде 

өзің алға қою. 

【喧哗】xuānhuá①【сын.】  у 

шу(айқайласып сөйлеу), абыр – 

дабыр,айқай – шу 

(шуылдау),гуіл, дүріл ： 笑

语～ .Қарқылдап күлу②【ет.】

шу, айғай шу, айғайлау, шулату：

请勿～.Айғайламаңыз. 

【喧豗】xuānhuī〈书〉【сын.】 

шулау, құтыру. 

【喧闹】xuānnào①【сын.】 шу 

мен қызу ： ～ 的 集 市 .Шулы 

да,қызулы да жәрмеңке ②

【ет.】айқасу, шулау, у шу, улап 

шулау ： 大 声 ～ .Өте қатты 

дауыспен шулады. 

【 喧 嚷 】 xuānrǎnɡ 【 ет. 】

айқай(айғайлау) ： 人 声 ～

адамдардың айғайы естіліп 

жатыр. 千万别把事情～出去呀! 

【 喧 扰 】 xuānrǎo 【 ет. 】

жанжалдасу (жанжал), жанжал 

шығару：市声～. 

【喧腾】xuānténɡ【ет.】шу мен 

қызу：工地一片～. 

【喧阗】xuāntián〈书〉【сын.】 

шу және қыспақ. 

【喧嚣】xuānxiāo①【сын.】 шу 

мен қызу:  ~的车马声.Арба мен 

машинаның шуы. ② 【 ет. 】

шулау ： ～ 一 时 бір уақыт 

дуылдап шулау; ～ 不 止

Тоқтаусыз дуылдап шулау. 

【 喧 笑 】 xuānxiào 【 ет. 】

қарқылдап күлу (қарқ қарқ 

күлкі). 

瑄 xuān «сюань» ежелгі регалия 

( орден,тәж) нефриттен 

жасалынған ортасы тесік болады, 

оны беліне таққан. 

暄 1xuān 〈 书 〉 жылы, күн 

шуақты ауа райы. 

暄 2xuān〈方〉Нысанның ішкі 

бөлігі бос және жұмсақ. 

【暄腾】xuāntenɡ〈方〉. 

煖 xuān 〈 书 〉 жылы, күн 

шуақты ауа райы. 

煊 xuān〈书〉→“暄 1”. 

【 煊 赫 】 xuānhè 【 сын. 】 

айбынды, орасан зор, әсемденген, 

жарқыраған ： ～ 一 时 | 权

势～.Айбынды күш жігер. 

儇 xuān 〈 书 〉 ① епті, 

жеңілтек ： ～ 薄 сумақай( 轻

薄 ); ～佻 ( 轻佻 )шошақай. ②

ақылды, тапқыр. 

禤 Xuān 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

譞 xuān 〈 书 〉

ақыл,сана,даналық. 

懁 xuān 〈 书 〉

алғыр,зерек,зейінді. 

翾 xuān〈书〉 пырылдап ұшу, 

пыр етіп ұша жөнелу.  

 

xuán 

 

玄 xuán①қара：～狐 Қарасұр 

түлкі.②терең (тереңдік)：～妙

құпиялы; ～理 Терең ақиқат.③

〈口〉【сын.】 тылсым：这话听

着有点儿～Мұны тындасан бір 

мистика бар.④ (Xuán)【 зат.】

Фамилияға қолданылады. 

【玄奥】xuán’ào【сын.】 сырлы, 

құпиялы,терең：道理浅显，并

不 ～ .Қарапайым шындық 

құпиясыз. 

【玄关】xuánɡuān【зат.】үйдің 

қақпасы,үй кіреберісі. 

【玄乎】xuán·hu〈口〉【сын.】 

сезілмейтін, ұстатпайтын：他说

得也太～了，天下哪有这种事! 

【玄狐】xuánhú【зат.】қарасұр 

түлкі. 

【玄机】xuánjī【зат.】①道家称

深奥玄妙的道理：参悟～.②指神

妙的机宜：不露～. 

【 玄 妙 】 xuánmiào 【 сын. 】 

мистикалық, құпиялы ： ～ 莫

测.Ойда болмаған мистикалық. 

【玄青】xuánqīnɡ【сын.】 қара 

түс. 

【 玄 孙 】 xuánsūn 【 зат. 】

шөпшек (шөбереден туған бала). 

【 玄 武 】 xuánwǔ 【 зат. 】 ①

базальт (жанар таудан шыққан 

тау жынысы). 

【 玄 想 】 xuánxiǎnɡ 【 ет. 】

иллюзия, құрғақ қиял, 

фантазия：闭目～Құрғақ  қиялға 

көзін жұму. 

【 玄 虚 】 xuánxū ① 【 зат. 】

мистика, түсініксіз, жұмбақ：故

弄 ～ Мистификация (әдейі 

адастырушылық); ② 【 сын. 】 

ақылға сыймайтын, түсініксіз：

他的话，越说越～Оның айтқан 

сөзі бара бара құпиялы болып 

барады.  

【 玄 学 】 xuánxué 【 зат. 】 ①

мистика.②метафизика. 

【 玄 远 】 xuányuǎn 〈 书 〉

【 сын. 】  ақылға жетпейтін,  

сырлы. 

痃 xuán 〖бубон (шап бездерінің 

шошып ауруы)〗. 

悬 -1( 懸 )xuán ①【 ет. 】 ілініп 

тұру：倒～басынан төмен ілініп 

тұр ； ～ 灯 结 彩 Гирлянда 

меншамдар ілініп тұр；②Ашық 

түрде ашылды ；  ③ жерге 

Қондырмау ； ④ Нәтижелері 

жоқ ； ⑤ сагыныш ； ⑥

Елестетінп ； ⑦ үлкен 

айырмашылық. 

悬 -2( 懸 )xuán 〈方〉【 сын. 】 

Қауіпті. 

【 悬 案 】 xuán’àn 【 зат. 】 ①

шешілмеген мәселе：一桩～.②
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шешусіз,даулы мәселе：这篇小

说 的 作 者 是 谁 ， 至 今 还 是

个～ .Бұл романның авторы кім 

болып келеді, ол әлі күнге дейін 

даулы мәселе болып табылады.  

【悬臂】xuánbì【зат.】консоль 

(балконды және т.б.ұстап 

тұратын үй қабырғасының 

шығыңқы жері). 

【 悬 浮 】 xuánfú 【 ет. 】 ①

суспензия ： 油 里 含 有 ～ 物

质.Суспензия заты бар мұнай.②

飘浮：灰尘～在空中. 

【悬浮液】 xuánfúyù 【 зат. 】

суспензия сұйық заты.  

【悬隔】xuánɡé【 ет.】кейінге 

қалдыру, қоя тұру, қалдыру：两

地～.Осы екеуін кейінге қалдыру. 

【悬挂】xuánɡuà【ет.】іліп қою, 

асып қою：～国旗 мемлекеттік 

жалауды іліп қою；一轮明月～

在 夜 空 Аспанда жарық ай 

шығып тұр. 

【悬河】xuánhé【зат.】құлама, 

сарқырама. 

【 悬 红 】 xuánhónɡ 【 ет. 】

марапат, сый, сыйлық ресми 

түрде беру дегенді білдіреді：警

方～十万缉拿疑犯 Милиция 

басқармасы  күдікті адамды 

ұстау үшін жүз мың көлеміндей 

сый береді. 

【悬乎】xuán·hu〈方〉【сын.】 

қауіпті, қауіпсіз емес, қатерлі：

他太粗心，办这件事可有点～Ол 

өте ұқыпсыз, осы жұмысты  

істеу өте қауіпті болып келеді. 

【悬壶】 xuánhú〈书〉【 ет.】

медициналық тәжірибемен  

айналысу. 

【悬空】 xuánkōnɡ 【 ет. 】①

таразыда ілініп тұру ； ②

Метафор іске асырмады немесе 

орын жоқ. 

【 悬 梁 】 xuánliánɡ 【 ет. 】

асылу：～自尽.Асылып өлу. 

【悬铃木】xuánlínɡmù【 зат.】

шынар (жалпақ жапырақты  

үлкен ағаш). 

【悬拟】 xuánnǐ 【 ет.】 ойлап 

шығару, ойдан шығара салу：这

篇 小 说 的 情 节 是 ～ 的 Осы 

романның сюжетін ойдан 

шығарды. 

【悬念】xuánniàn①【ет.】ойлау, 

мазасындану, абыржу, алаңдау.②

【 зат. 】 беймәлімділік, 

белгісіздік ： 这 部 电 视 剧 充

满 ～ .Бұл драмада 

беймәлімділікке толы. 

【 悬 赏 】 xuánshǎnɡ 【 ет. 】

қаржылай сыйақыны беру 

туралы жариялау,ресми түрде 

сыйақыны беруді уәде беру. 

【悬殊】xuánshū【сын.】 үлкен 

айырмашылық,қатты 

айырмашылық, қатты өзгешелігі 

болу, алыс. 

【悬索桥】xuánsuǒqiáo【зат.】

аспалы көпір. 

【悬梯】 xuántī【 зат.】 аспалы 

баспалдақ. 

【悬腕】xuánwàn【ет.】қолына  

қыл қаламды асылып тұрған 

күйде (үстелге тигізбей) ұстап 

жазу. 

【 悬 望 】 xuánwànɡ 【 ет. 】

алаңдап күту ,үміттеніп күтіп 

қарау：你办完事赶紧回来，免

得家中～.Сен жұмысыңды бітіре 

сала үйге орал, үйдегілер сені 

алаңдап күтіп отыр. 

【 悬 想 】 xuánxiǎnɡ 【 ет. 】

елестету(елес), көз алдына 

елестету бір нәрсе жайында, 

қиялдау：闭目～Көзіңді жұмып 

қиялдау,армандау. 

【悬心】xuánxīn【ет.】алаңдау, 

уайымдау, әбігерлену：写封信把

情 况 告 诉 家 里 ， 免 得 家

人～ .Хатқа жағдайында жазып 

үйіне салем айтып жібер, 

үйдегілер сені алаңдап отыр. 

【 悬 崖 】 xuányá 【 зат. 】 тік 

жартас：～绝壁 Тік жартастар 

мен құламалар. 

【悬崖勒马】xuányá1èmǎ  соңғы  

уақытта ойланып қалу; Қауіпті 

істі бастап,шегіне жеткенде  

басын кері тартып, тоқтатып 

істеген існен айнып қалу. 

【悬疑】 xuányí【 зат.】 құпия, 

құпиялы;мистика, құпия 

заттарды ашу：～重重 |解开历

史～Тарихи істердің жұмбағын 

ашу. 

【悬雍垂】xuányōnɡchuí【зат.】

тілшік. 

【悬浊液】xuánzhuóyè【 зат.】

суспензия. 

旋 xuán① айналу, дөңгелену：～

绕  айналып шығу;  盘～ |回～

айналып қайту.②  қайту, артқа 

кері қайтып келу. ③ ( ～ 儿 )

【 зат. 】  шеңбер, дөңгелек.④

【 зат. 】  айналым, орам. ⑤

〈书〉 бірден, дереу, лезде：～

即 Қазір ғана.⑥ (Xuán)【зат.】

Фамилияға қолданылады. 

【旋即】xuánjí【үс.】   әлден, 

дереу, бірден, қазір ғана. 

【旋律】 xuánlǜ【 зат.】  әуен, 

күй, мелодия, саз, сазды, 

сарынды. 

【旋绕】xuánrào【ет.】 айналып 

шығу, оралып ету. 

【旋塞】 xuánsāi【 зат.】  кран 

(ауырлық көтеретін механизм). 

【旋涡】xuánwō【зат.】 жылым, 

иірім, тұңғиық. 

【旋翼】xuányì【зат.】 ротор. 

【旋踵】xuánzhǒnɡ〈书〉【ет.】  

кейін бұру. 
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【 旋 转 】 xuánzhuǎn 【 ет. 】 

айналу, дөңгелену, 

айналсоқтау,ротация. 

【旋转乾坤】xuánzhuǎn qiánkūn 

Көк пен жерді бұру. 

【旋子】xuánzi【зат.】 шеңбер, 

дөңгелек, сфера, қақпан, тор. 

漩 xuán(～儿)【зат.】Су ағыны. 

璇 (璿 )xuán〈书〉  асыл тас, 

гауһар тас. 

【璇玑】xuánjī【зат.】① аспан 

сферасы,  аспан глобусы. ② 

Сюань және Цзи «асыл тас» 

және «гауһар тас». 

 

xuǎn 

选 (選 )xuǎn ①【 ет.】  таңдау, 

сайлау, сұрыптау：筛～екшету.

② 【 ет. 】  сайлау, таңдау. ③ 

таңдау, таңдауға ие болу (адамды 

немесе затты). 

【选拔】 xuǎnbá【 ет.】 іріктеу, 

екшелеу (саралау, сұрыптау). 

【选拔赛】 xuánbásài【 зат.】

іріктемелі жарыс. 

【 选 本 】 xuǎnběn 【 зат. 】 

таңдамалы шығармалар. 

【选编】 xuǎnbiān ①【 ет. 】 

таңдамалы. 

【选材】xuǎncái【ет.】①Тиісті 

адамдарды таңдап алыңыз. ②

Қолданылатын материалды 

немесе материалды таңдаңыз. 

【选单】xuǎndān【зат.】меню. 

【选调】xuǎndiào【ет.】Сайлау. 

【选定】xuǎndìnɡ【ет.】 қалау, 

сайлау, таңдау. 

【选段】xuǎnduàn【зат.】үзінді, 

бөлік (музыкалық шығарманың 

үзіндісі) 

【 选 集 】 xuǎnjí 【 зат. 】 

таңдамалы  шығармалар：《老

舍～》 Лао Шэнің таңдамалы 

шығармалары. 

【选辑】xuǎnjí①【ет.】 көшіру 

және редакциялау. ② 【 зат. 】 

киноальманах(тақырыбы, жанры 

бірдей бірнеше  фильмнен  

құралған кинофильм). 

【选举】xuǎnjǔ【ет.】  сайлау, 

таңдау：～工会主席/ кәсіподақ 

төрағасын сайлау. 

【选举权】xuǎnjǔquán【зат.】① 

сайлау құқығы; дауыс беру 

құқығы. 

【 选 刊 】 xuǎnkān ① 【 ет. 】

Таңдап және жарияланған. ②

【зат.】Жарияланымдар. 

【 选 矿 】 xuǎnkuànɡ 【 ет. 】 

байыту, сапаландыру. 

【选录】xuǎnlù【ет.】Таңдауды 

таңдаңыз (мақалалар және т.б.). 

【选煤】xuǎnméi【 ет.】Көмір 

шаңын және қалдық тасты 

сонмен әртүрлі маркалы 

шикізатты көмірді алудың 

көптеген жолдары бар. 

【 选 美 】 xuǎnměi 【 ет. 】 

Сұлулықты таңдаңыз. 

【 选 民 】 xuǎnmín 【 зат. 】 

сайлаушылар：～证 Дауыс беру 

куәлігі. 

【 选 派 】 xuǎnpài 【 ет. 】 

тағайындау,белгілеу, жіберу：～

留 学 生 шетел студентін 

жіберу ～ 代 表 参 加 大 会 

Құрылтайға қатысу  үшін 

арнайы өкілді тағайындады. 

【选票】xuǎnpiào【зат.】 сайлау 

бюллетені. 

【 选 聘 】 xuǎnpìn 【 ет. 】 

жұмысқа іріктеп және шақыру, 

кандидаттарды тағайындау, 

таңдау：～演员  Әртіс рөліне 

кандидат тағайындау. 

【选区】xuǎnqū【зат.】 сайлау 

округі. 

【选取】 xuǎnqǔ【 ет.】 таңдау 

(сайлау), сұрыптап алу. 

【选任】xuǎnrèn【ет.】Таңдау 

және тағайындау. 

【选手】xuǎnshǒu【зат.】 өкіл, 

уәкіл ： 乒 乓 球 ～ Стол үсті 

теннис ойыншыларының өкілі. 

【 选 送 】 xuǎnsònɡ 【 ет. 】：

Таңдау және Ұсынып. 

【 选 题 】 xuǎntí ① 【 ет. 】 

тақырып таңдау：先选好题再

【 ет.】笔 Алдымен жақсылап 

тақырыбын таңдап ал, сосын 

ғана кіріс.②【 зат.】  қалаған, 

таңдаған тақырыбы. 

【选项】 xuǎnxiànɡ①【 ет. 】 

жобасын, нұсқасын таңдау：投

资～要充分论证 .②【 зат.】 

баламалы таңдау, баламалы жоба, 

нұсқа：选择题的第二个～是正

确答案 Екінші таңдау  нұсқасы 

дұрыс жауап болып келеді. 

【 选 修 】 xuǎnxiū 【 ет. 】 

факультативті пәнді таңдау：～

课 таңдамалы факультативті 

сабақ. 他～的第二外语是法语

Оның таңдаған факультативті 

пәні екінші шет тілі француз тілі 

болып келеді. 

【选样】xuǎnyànɡ【ет.】үлгіні 

таңдаңыз. 

【选用】xuǎnyònɡ【ет.】таңдап 

Пайдалану  

【选育】 xuǎnyù【 ет.】 Іріктеу 

және асылдандыру. 

【选择】xuǎnzé【ет.】  таңдау 

(сайлау), сұрыптап алу：～对象 

таңдау объектісі.  ～地点 Таңдау 

нүктесі (географиялық). 

【 选 址 】 xuǎnzhǐ ① 【 ет. 】

Орналасқан жерді таңдау 

【 选 种 】 xuǎnzhǒnɡ 【 ет. 】 

саралау, сұрыптау, іріктеу. 

晅 xuǎn〈书〉①  жарқырау.② 

кепкен, кептіру, қақтыру, 

құрғақтау. 

烜 xuǎn又 xuān〈书〉 жалынды, 
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жайнаған, атағы жер 

жайнаған：～赫 Атың шығару. 

【烜赫】xuǎnhè〈书〉【сын.】  

атың шығару, даңқын жаю：气

势～Бар ынтамен атың шығару. 

癣(癬)xuǎn【зат.】 теміреткі.牛

皮～ қабыршақты теміреткі. 

 

 

xuàn 

 

券 xuàn【зат.】билет, облигация, 

чек. 

泫 xuàn〈书〉 сорғалау. 

【泫然】xuànrán〈书〉【сын.】  

көз жасының шығуы; көз жасын  

төгіп：～泪下 Көзінен көз жасы 

ақты. 

昡 xuàn〈书〉 күн сәулесі, күн 

нұры;  күннің жарығы. 

炫 ( ② 衒 )xuàn 〈 书 〉 ① 

қарықтыру, шағыстыру：光彩～

目 Көз ұялтатын  нұр. Күн 

көзінің көз шағылыстыратын  

жарығы. ②  көрсету  үшін 

қою,мақтану：～弄 |～示 |  自～

其 能 Өзінің жетістіктерін 

ашықтан ашық  көрсету.Өзінің  

талантымен  мақтану.  

【炫目】xuànmù【сын.】   көз  

қаратпау. 

【 炫 弄 】 xuànnònɡ 【 ет. 】

мақтану. 

【炫耀】xuànyào【ет.】①  өте 

жарық, жайнаған, жарқын, 

жаудыр. ②  мақтану, 

мақтаншақтық, ашықтан  ашық  

көрсету үшін, жарнамалау, 

сәнденіп жүру：～武力 Қару  

жарағын жарқылдатып қорқыту. 

绚(絢)xuàn  айшықты, әшекейлі, 

өрнекті：～丽 асқан сұлу. 

【绚烂】xuàn1àn【сын.】   Ала; 

гүлді;жарқын,жарық：～的朝霞

таң сәрісі; ～ 多 彩 Жарқын, 

жарық. 

【绚丽】xuànlì【сын.】  асқан 

сұлу：文采～ үйлесімді асқан 

сұлулық. 

眩 xuàn① көз бұлдырап  тұру：

头 晕 目 ～ Бас айналып, көз 

бұлдырап кетті.②〈书〉 әз болу, 

соқыр болып қалу：～于【зат.】

利 Әбден соқыр болғанша дейін 

мансапқа берілу. 

【眩光】xuànɡuānɡ【зат.】  көз 

шағылыстыратын жарық. 

【眩晕】 xuànyùn【 ет.】  бас 

айналу, мең зең болу. 

旋 -1( 鏇 )xuàn ①  егеу, қайрау, 

өткірлеу, үшкірлеу：～风 Соқпа 

жел. ②【ет.】қайрау, өткірлеу, 

үшкірлеу .② жез шылапшын. 

旋-2 xuàn〈口〉【үс.】  бірден, 

дайындықсыз：～用～买 қажет 

болғанда бірден сатып алу. 

【旋风】xuànfēnɡ【зат.】 соқпа 

жел. 

【旋子】 1xuàn·zi 【 зат. 】① 

құйын, дауыл, алай дүлей. ② 

тұңғиық, иірім. 

【 旋 子 】 -2xuàn·zi 【 зат. 】

Жауынгерлік өнер әрекеті, қолды 

қопсыту, белдікті бұру, сығу 

аяқтары, жазық секіріс, аяғыққа 

отырғызу. 

渲 xuàn 

【 渲 染 】 xuànrǎn 【 ет. 】 ① 

безендіріп бояу, сырлау.②  қол 

қою, әрлендіру, боямалау, бір 

нәрсені асыра жамандау：一件

小事情，用不着这么～Түкке 

тұрмайды, бұлай әрлендіріп 

керек емес. 

楦(楥)xuàn (етік) қалып：  

碹 xuàn 【 зат. 】 Көпірлер, 

көліктер, жолдар және доғалы 

бөліктің басқа да инженерлік 

құрылысы. 

 

xuē 

 

【 削 壁 】 xuēbì 【 зат. 】  тік 

жартас,тік жар, құлама жар. 

【削发】 xuēfà 【 ет. 】  шаш 

қырықтыру (монахтардың әдет 

ырымы). 

【削价】 xuējià【 ет.】  азайту 

бағаны：～处理.Үнемділік және 

жеңілдік. 

【削减】xuējiǎn【ет.】 қысқарту, 

азайту, кеміту (қысқарту, 

қысқартылу)：～不必要的开支

Қажет емес шығындарды 

қысқарту керек. 

【削平】 xuēpínɡ〈书〉【 ет.】 

бұзып жою, күйрету, бұзу, 

құлату ： ～ 叛 乱 Көтерілісті 

күйрету. 

【 削 弱 】 xuēruò 【 ет. 】 ① 

әлсірету：几【зат.】主力队员离

队 后 ， 球 队 实 力 有

所 ～ .Команданың басты 

ойыншылары кетіп қалса, 

команданың күші әлсірейді. ② 

қалжырату, әлсірету：～敌人的

力量Жауынды  әлсірету. 

【削足适履】xuēzúshìlǚ дайын 

үлгіге күшпен бейімдеу. 

靴(鞾)xuē  етік：马～ етік (атқа 

міну үшін);  皮 ～ былғары 

бәтеңке;  雨～резинка аяқ киім. 

【靴靿】xuēyào(～儿 )【 зат.】 

қоныш. 

【靴子】 xuē·i 【 зат. 】  етік, 

бәтеңке. 

薛 Xuē 【 зат. 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

 

xué 

 

穴 xué【зат.】① үңгір, апан, ін, 
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ұя. ②  жануарлардың ұясы. ③ 

склеп. 

⑤(Xué) фамилия. 

【穴道】xuédào【 зат.】  нүкте 

(инемен емдеу кезінде). 

【 穴 居 野 处 】 xuéjūyěchǔ 

үңгірлік өмір бейнесін жүргізу. 

【穴头】xuétóu(～儿 )【 зат.】 

стандартты кештерді 

ұйымдастырушысы. 

【 穴 位 】 xuéwèi 【 зат. 】 ①

Могилевдң орны. 

茓 xué【ет.】тамақ сақтау үшін 

қоршалған. 

峃(嶨)xué 峃口(Xuékǒu) Сюэкоу 

(Чжэцзян провинциясының 

Вэньчэн уездының оңтүстік 

жағында аймақ). 

学(學、斈)xué①【ет.】 оқу：～

技术  техниканы оқу.②【 ет.】

еліктеу.③  білім, оқу, ғылым：

治 ～  оқу тәртібі. ④ оқу 

дисциплинасы, тәртібі. ⑤

мектеп：  бастауыш және орта 

мектеп/ 大～  жоғарғы мектеп; 

上 ～ Мектепке бару. ⑥ (Xué)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【学报】xuébào【зат.】  ғылыми 

журнал. 

【学步】xuébù【 ет.】   өзінің 

істеген әрекет ісінде біреудің 

ізімен кету. 

【 学 部 】 xuébù 【 зат. 】 ① 

халықтық оқу министрлігі ( 1905 

– 1911жылы Қытай кезеңінде).②

факультет, бөлім, бөлімше 

(қандайда бір ілімнің).  

【 学 潮 】 xuécháo 【 зат. 】 

студенттік қозғалыс, наразылық. 

【学阀】 xuéfá【 зат.】  сатрап 

ғалымы. 

【学费】xuéfèi【 зат.】①  оқу 

ақысы. ②  оқу қаражаты, оқу 

құралы. 

【学分】 xuéfēn 【 зат.】  оқу 

кредиті. 

【学风】xuéfēnɡ【 зат.】   оқу 

стилі ： 发 扬 勤 奋 务 实 的 ～

Сындарлы және еңбекқор оқу 

стилі. 

【学府】xuéfǔ【зат.】  мектеп, 

оқу орны：最高～Жоғарғы оқу 

орны. 

【学富五车】xuéfùwǔchē  блімді. 

【学好】xuéhǎo【ет.】 біліп алу, 

үйрену, меңгеріп алу, ұғып алу. 

【 学 坏 】 xuéhuài 【 ет. 】

жамандыхвы үйрену. 

【学会】xuéhuì【зат.】 ғылыми 

қоғам. 

【学籍】xuéjí【зат.】 мектепте 

немесе басқа оқу орындарда 

(университет, институт) білім 

алу құқығы. 

【学监】xuéjiān【зат.】. 

【 学 界 】 xuéjiè 【 зат. 】 ① 

ғылымдар дүниесі. 

【学究】 xuéjiū【 зат.】  тақуа 

(уақ – түйек ережені сақтағыш 

адам)：老～Қарт тақуа. 

【学科】xuékē【зат.】①  білім 

саласы. ②  пән, сабақ. ③ 

теориялық пәндер. 

【学理】xué1ǐ【зат.】  ғылыми 

қағида. 

【学力】 xué1ì【 зат.】  білім 

деңгейі, білім байлығы：同等～

Бір қалыпты білім деңгейі. 

【学历】 xué1ì【 зат.】  білім 

цензасы (шарт)：应聘者须有大

学 ～ Кандидаттардың жоғары 

білімі болуы шарт.  

【学龄】xué1ínɡ【зат.】 мектеп 

жасындағы шақ ： ～ 儿 童

Балалардың мектеп жасындағы 

шағы. 

【学【зат.】】xuémínɡ【зат.】① 

мектептік атау ② ғылыми атау. 

【学年】 xuénián【 зат.】  оқу 

жылы, академиялық жыл. 

【学派】xuépài【зат.】 мектеп, 

оқу орны ： 语 言 学 的 新 ~  

лингвистикалық жаңа оқу орны. 

【学期】xuéqī【зат.】  семестр 

(жоғары оқу орындарында оқу 

жылының жартысы), оқудың 

жарты жылы. 

【学前班】 xuéqiánbān【 зат.】 

мектепке дейінгі топ. 

【 学 前 教 育 】 xuéqián-jiàoyù  

мектепке дейінгі тәрбие. 

【学前期】 xuéqiánqī【 зат.】 

мектепке дейінгі жас. 

【学区】 xuéqū 【 зат. 】  оқу 

район. 

【学人】xuérén【зат.】  ғалым, 

оқымысты：著【зат.】～Атақты 

ғалым. 

【学舌】xuéshé【ет.】① бөгде 

сөздің, бөгде адамның айту  

ерекшелігіне еліктеу, қайталау：

小孙女儿刚两岁，已经会～了

Немере қыз екіге енді ғана 

толғанымен не естісе соны 

қайталай алады.  ② Басқа 

адамның сөзіне еліктеу, ұқсап 

қайталап айту.Қайталақтау(не 

естісе соны қайта- қайта айту).   

③〈口〉 мылжың, өсекші, көп 

сөйлейтін адам. 

【学生】 xuéshēnɡ【 зат. 】① 

оқушы, шәкірт, оқушы қыз, 

студент.②〈方〉 ұл бала  шәкірт. 

【 学 生 证 】 xuéshēnɡ zhèng

【зат.】 студенттік билет. 

【 学 时 】 xuéshí 【 зат. 】 

академиялық сағат, оқу сағаты. 

【学识】xuéshí【 зат.】  білім, 

білім байлығы：～渊博 Терең 

білім. 

【 学 士 】 xuéshì 【 зат. 】 ① 

оқымысты, ғалым ： 文 人 ～
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Әдебиетші, жазушы②  бакалавр 

(алғашқы ғылыми дәреже). 

【学塾】Xuéshú     жеке меншік 

мектеп. 

【 学 术 】 xuéshù 【 зат. 】 

ғылым ： ～ 界 ғылымдар 

дүниесі.～团体 ғылыми қоғам. 

【学说】 xuéshuō【 зат.】  оқу, 

ілім, теория, доктрина, ғылыми 

теория, жүйе. 

【学堂】xuátánɡ〈方〉【 зат.】 

мектеп. 

【学童】xuétónɡ【зат.】 оқушы. 

【学徒】xuétú①【зат.】 оқушы, 

үйренуші, шәкірт. ② 【 ет. 】 

шәкірт, үйренуші болу 

【学徒工】 xuétúɡōnɡ【 зат.】 

қосшы шебер, шебердің 

жәрдемшісі, көмекші шебер. 

【学位】xuéwèi【зат.】 ғылыми 

дәреже 博士  ~ доктор ғылыми 

дәреже. 

【学问】 xué·wen 【 зат. 】① 

білім, ғылым, оқу：这是一门新

兴的～ Бұл білімнің бір жаңа 

саласы. ② білім ： 有 ～ 的 人 

білімді (оқымысты) адам; 这里头

大有~ бұл үлкен білімді қажет 

етеді.  

【学习】 xuéxí【 ет.】①  оқу, 

оқып үйрену, айналысу, жаттау, 

зерттеу, іздену：～文化 сауатын 

ашу; ～ 先 进 经 验  Үздік 

тәжірибені үйрену.  ② үлгі алу, 

үйреніп тырысу. 

【 学 衔 】 xuéxián 【 зат. 】 

ғылыми атақ. 

【学校】xuéxiào【зат.】 мектеп, 

оқу орны. 

【学养】xuéyǎnɡ〈书〉【зат.】 

білім және тәрбие：～有素.Білім 

мен тәрбие негіз болып келеді.  

【学业】 xuéyè 【 зат. 】  оқу 

пәндер, сабақтар ： ～ 成 绩 

үлгерім. 

【学以致用】xuéyǐzhìyònɡ  өз 

білімдерін қолдануға. 

【 学 员 】 xuéyuán 【 зат. 】 

курсант, тындарман, 

тыңдаушы：党校～Партиялық 

мектептің курсанты. 

【 学 院 】 xuéyuàn 【 зат. 】 ① 

институт：外国语~ шетел тілі 

институты. 

【学长】xuézhǎnɡ【 зат.】  топ 

басы, декан. 

【学者】xuézhě【зат.】 ғалым, 

оқымысты. 

【 学 制 】 xuézhì 【 зат. 】 

мектептік жүйе, тәртіп. 

【学子】 xuézǐ〈书〉【 зат.】

оқушы. 

 

踅 xué【 ет.】  жүру, ары бері 

жүру, қаңғыру,сандалу：他在大

门口～来～去  Ол қақпаның 

алдында ары бері жүр . 

【踅摸】 xué·mo〈方〉【 ет.】 

іздеу, қарастыру：想到旧书店～

两本书 Ескі кітап дүкенінен екі 

кітап іздеп тапты. 

【踅子】xué·zi→“茓子”. 

噱 xué 〈 方 〉 күлу, 

қалжындау：～头 әзіл, қалжын. 

【噱头】xuétóu〈方〉①【зат.】 

әзіл, қалжын, келемеж：相声演

员～真多 .②【 зат.】  қулық, 

тапқырлық ： 摆 ～ ( 耍 花 招 ) 

Қулық  қылып кету; айла – 

шарғы жасаушылық. ③【сын.】  

комизм, юмор. 

 

 

xuě 

 

雪-1xuě①【зат.】  қар 下～  了 

қар түсіп тұр; 初～ алғашқы  қар;  

今年冬天～ 多 Биыл қыста қар 

қалың жауды.  ②  түс пен 

жылтыр қар сияқты 

білдіреді：～白 аппақ қардай;～

亮 ашық, жарық, жылтыр.③(Xuě)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

 

雪-2 xuě жуып тазару, ағыздыру 

(масқара, ұят,алауыздық, 

дұшпандық) ： ～ 耻

масқарашылығын ақтау;～恨 кек 

алу; 

【雪白】xuěbái【сын.】  аппақ 

қардай, қарлы, ақтық：～的牙齿  

аппақ тістер. 

【雪豹】xuěbào【зат.】 барыс. 

【雪暴】xuěbào【зат.】  боран, 

қарлы боран, ақ боран, қарлы 

дауыл. 

【雪崩】 xuěbēnɡ【 ет.】  қар 

көшкіні, қардың, мұздың 

опырылуы. 

【 雪 冰 】 xuěbīng 【 ет. 】 

қиыршық қар, мұз. 

【 雪 耻 】 xuěchǐ 【 ет. 】 

масқарашылығын ақтау：报仇～

Кек алып  және 

масқарашылығын ақтау. 

【雪地】xuědì【 зат.】   қарлы 

дала,  қарлы жер.  

【雪堆】xuěduī【зат.】  күртік 

қар. 

【 雪 糕 】 xuěɡāo 【 зат. 】

балмұздақ. 

【雪恨】xuěhèn【ет.】 кек алу, 

кектену. 

【雪花】xuěhuā(～儿 )【 зат.】 

қар бүршігі, қар ұшқыны, 

қардың жапалағы. 

【雪花膏】 xuěhuāɡāo【 зат.】 

қол жағатын май. 

【雪茄】xuějiā【 зат.】  сигара 

(ораулы жуан шылым). 

【雪里红】 xuělǐhónɡ【 зат.】 

қыша, саумалдық (асты 

дәмдендіру үшін жапырағын 
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тамаққа салатын жасыл 

жапырақты өсімдік). 

【 雪 里 蕻 】 xuělǐhónɡ 同 

саумалдық. 

【雪莲纸】 xuěliánzhǐ【 зат.】 

«сюеляньчжи» (қытайдың жазу 

қағаз сорт түрі). 

【 雪 亮 】 xuě1iànɡ 【 сын. 】  

ашық, жарық, жылтырақ ： 电

灯～жарық свет электр. 

【 雪 柳 】 xuěliǔ 【 зат. 】 

фонтанезия форчуна. 

【 雪 盲 】 xuěmánɡ 【 зат. 】   

қардың соқырлығы. 

【 雪 泥 鸿 爪 】 xuěníhónɡzhǎo  

Гонконг арттақар бауында 

қалдырылған іздері. 

【雪片】xuěpiàn【зат.】 қардың 

жапалағы, қар бүршігі. 

【雪橇】xuěqiāo【зат.】 шана. 

【 雪 青 】 xuěqīnɡ 【 сын. 】  

ақшыл көк, көкшіл түс. 

【雪人】xuěrén(～儿 )【 зат.】 

қардан жасап қойған кісі. 

【雪山】xuěshān【зат.】 қарлы 

тау. 

【雪上加霜】xuěshànɡjiāshuānɡ 

басына зәуір түсті. 

【雪糁】 xuěshēn(～儿 )〈方〉

【 зат. 】 霰  жабысып қатып 

қалған қар. 

【 雪 松 】 xuěsōnɡ 【 зат. 】 

Гималай балқарағайы. 

【雪条】xuětiáo〈方〉【 зат.】 

балмұздақ. 

【雪线】xuěxiàn【зат.】 қардың 

шегі. 

【雪野】xuěyě【зат.】雪原. 

【 雪 冤 】 xuěyuān 【 ет. 】 

қателігін жуып шаю, 

айыпсыздығын дәлелдеу. 

【雪原】xuěyuán【зат.】 қарлы 

жазық：林海～Қарлы  орман 

жазық. 

【 雪 灾 】 xuězāi 【 зат. 】 Қар 

бүршіктері. 

【雪中送炭】 xuězhōnɡsònɡtàn   

қиын жағдайда адамға көмек 

беру. 

【雪子】 xuězǐ( ～儿 ) 〈方〉

【зат.】  жабысып қатып қалған 

қар. 

鳕 ( 鱈 )xuě 【 зат. 】 

тынықмұхиттық нәлім. 

 

 

xuè 

 

血 xuè①【зат.】 қан.② қандас 

байланысты білдіреді ： ～ 亲

қандас туыстық;～缘 Қан түйіні 

байланысы. ③ қызу қанды 

темперамент ： ～ 气 энергия, 

жалын. ④ 【 зат. 】  етеккірді 

білдіреді. ⑤ (Xuè) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【血癌】xuè’ái【 зат.】  ақшыл 

қан, лейкемия. 

【血案】xuè’àn【зат.】  өлтіру, 

өлтірушілік ： 发

生～.Өлтірушілік болды. 

【血本】xuèběn【зат.】 капитал. 

【 血 崩 】 xuèbēnɡ 【 зат. 】 

метрорагия, жатындық қан кету. 

【 血 滴 石】 xuèdīshí 【 зат. 】 

гелиотроп. 

【 血 仇 】 xuèchóu 【 зат. 】 

дәстүрлі қанды өшпенділік. 

【 血 防 】 xuèfánɡ 【 зат. 】 

шистоматозаны (схистозоматоза) 

сақтандыру мен алдын ала емдеу 

шаралар ： ～ 工 作

Шистоматозаны сақтандыру мен 

алдын ала емдеу шараларын 

жүргізу. 

【血管】 xuèɡuǎn【 зат.】  қан 

тамыры. 

【 血 光 之 灾 】 xuèɡuānɡzhīzāi 

қантөгіс, қан  төгу. 

【 血海深 仇】 xuèhǎishēnchóu 

шектен шыққан жауласы, 

өшпенділік. 

【血汗】xuèhàn【зат.】 қан мен 

тер：粮食是农民用～换来的

Шаруаның маңдай терімен 

тапқан наны.～钱 өз еңбегімен 

табылған ақша. 

【血红】xuèhónɡ【сын.】  қып 

қызыл, ашық қызыл,қанды：～

的 夕 阳 Ашық қызыл күннің 

батуы. 

【血红素】xuèhónɡsù  гематин. 

【血花】xuèhuā【зат.】 қанның 

бүркін тамшысы. 

【血迹】xuèjì【 зат.】  қанның 

ізі：～斑斑 қанға боялу;  衣服上

有～ Киімге қанның ізі жұғып 

қалды. 

【血检】 xuèjiǎn【 ет.】  Қан 

сынағы. 

【 血 浆 】 xuèjiānɡ 【 зат. 】  

плазма (қанның, лимфаның 

сұйық бөлшегі). 

【 血 口 喷 人 】 xuèkǒupēnrén 

пасық өсек аяң, кәнігі жала. 

【血库】 xuèkù【 зат.】  қанды 

депо. 

【血亏】xuèkuī【ет.】  анемия, 

қаназдық. 

【血泪】xuèlèi【зат.】мен қан 

көз жасы. 

【血路】xuèlù【зат.】Трэйл. 

【血脉】xuèmài【 зат.】Қанды  

байланыс. 

【血泊】xuèpō【зат.】  қанның 

сел болуы. 

【血气】xuèqì【зат.】① энергия,  

жалын ： ～ 方 刚 的 青

年 .Жастардың энергиясы мен 

жалыны толы. ②→血性. 

【血亲】xuèqīn【зат.】  қандас 

туыстық. 

【血清】xuèqīnɡ【зат.】 серум, 

сыворотка (айуанның қанынан 
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алынып, жұқпалы ауруға қарсы 

егілетін сұйық зат). 

【 血 球 】 xuèqiú 【 зат. 】 

гемоциты. 

【血肉】xuèròu【 зат.】①  қан 

мен дене：   ～模糊 қан- қан; 

қанданған. 

【血色】 xuèsè【 зат.】  қанды 

түс：面无～Бозарған, қансыз. 

【 血 色 素 】 xuèsèsù 【 зат. 】 

гематохром. 

【血书】xuèshū【зат.】 қанмен 

жазылған хат. 

【血栓】xuèshuān【зат.】 тромб. 

【血水】xuèshuǐ【зат.】 қан. 

【血糖】xuètánɡ【зат.】  қанда 

глюкоза. 

【血统】xuètǒnɡ【зат.】 қанды 

байланыс, әулетінен келе жатқан 

байланыс. 

【血污】xuèwū【 зат.】  қанды 

қоймалжың. 

【血吸虫】xuèxīchónɡ【 зат.】 

шистозома, схистосома. 

【血洗】xuùxǐ【ет.】  қан алу, 

анализ. 

【血细胞】 xuèxìbāo 【 зат. 】 

қанды клетка. 

【 血 象 】 xuèxiànɡ 【 зат. 】 

гемограмма. 

【血小板】 xuèxiǎobǎn【 зат.】 

тромбоцит. 

【 血 腥 】 xuèxīnɡ 【 сын. 】  

қанды ： ～ 的 手  қолы қанға 

бояу.～镇压 Дарға асу. 

【血型】xuèxínɡ【зат.】 қанның 

тобы. 

【血性】xuèxìnɡ【 зат.】  қызу 

қанды темперамент ： ～ 男 儿

Темпераментті ер адам, қызу 

қанды ер адам. 

【血压】 xuèyā【 зат.】  қанды 

қысым. 

【血样】xuèyànɡ(～儿)【зат.】

Сынақ үлгісі ретінде 

пайдаланылатын аз мөлшерде 

қан. 

【 血 液 学 】 xuèyèxué  

гематология. 

【 血 液 学 家 】 xuèyèxuéjiā

【зат.】 гематолог. 

【血衣】xuèyī【зат.】 қандалған 

киім. 

【血印】xuèyìn(～儿 )【 зат.】

қанталау. 

【血友病】xuèyǒubìnɡ【 зат.】 

гемофилия, гематофилия. 

【血雨腥风】xuèyǔxīnɡfēnɡ 见

1522页〖腥风血雨〗. 

【血缘】 xuèyuán【 зат.】  қан 

түйіні байланысы, қандас 

туыстық. 

【 血 晕 】 xuèyùn 【 зат. 】 

босанудан кейін қан кетуден 

талып қалуы. 

【 血 债 】 xuèzhài 【 зат. 】 

өлтірушілік, қанды қылмыс：～

累累 біреудің қолы қанға толы; 

偿还～Қанды қылмыс жасаған 

үшінжазасын алу. 

【 血 战 】 xuèzhàn ① 【 зат. 】 

қанды шайқас, қанды қырғын 

соғыс ： ~ 到 底 Соңғы қан 

төгілгенше дейін соғысу,күресу. 

【血证】 xuèzhènɡ【 зат.】Қан 

карточкасы. 

【血脂】xuèzhī【зат.】Қанның 

липидтері. 

【 血 肿 】 xuèzhǒnɡ 【 зат. 】 

гематома. 

【血渍】 xuèzì【 зат.】  қанды 

із：～斑斑 қан- қан;  满身～

Бүкіл дене қан –қан. 

谑 (謔 )xuè〈书〉  қалжындау, 

қалжың：戏～көңіл көтеру;  ～

而不虐 замырсыз қалжың. 

 

 

 

xūn 

 

勋 ( 勛 、 勳 )xūn ①  еңбек, 

қызмет,батырлық, ерлік, 

қарһармандық,еңбегі сіңген：～

业 еңбек пен ерлік;  ～劳 ерлік.

② орден：授～.Орденге ие болу. 

【勋绩】xūnjì【зат.】Хунлуо. 

【 勋 爵 】 xūnjué 【 зат. 】 ① 

лауазым, атақ, титул. ②  лорд, 

лордство. 

【 ( 勋 劳 】 xūnláo 【 зат. 】 

батырлық, ерлік, қаһармандық. 

【勋业】 xūnyè〈书〉【 зат.】 

еңбек пен ерлік. 

【勋章】xūnzhānɡ【зат.】 орден, 

айрықшалау белгісі 八 一 ~  

«бірінші тамыз» ордені. 

埙 ( 塤 、 壎 )xūn 【 зат. 】 

музикалық жабдық. 

熏 ( 燻 )xūn ①【 ет. 】  кептіру, 

қақтау, сүрлеу, ыстау.②【 ет.】 

кептіру, қақтау,қақталған, 

сүрленген. ③ 〈 书 〉  жұмсақ, 

жылы. 

【熏风】xūnfēnɡ〈书〉【зат.】 

жылы, оңтүстік желі. 

【熏沐】xūnmù【ет.】迷信的人

在斋戒占卜前烧香、沐浴，表示

对神虔诚. 

【熏染】xūnrǎn【ет.】  жаман, 

пайдалы емес әсерге түсу. 

【熏陶】xūntāo【ет.】  игілікті, 

пайдалы әсерге түсу. 

【 熏 蒸 】 xūnzhēnɡ 【 ет. 】

қапырық：暑气～ .Жазғы аптап 

ыстық қапырық. 

【熏制】xūnzhì【ет.】熏②. 

窨 xūn 同“熏”， жұпар иіс, хош 

иіс шығу үшін қосады. 

薰 -1xūn①〈书〉   жұпар иісі, 

хош иісі бар шөп. ② (Xūn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

薰-2xūn→“熏”. 
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【薰莸不同器】xūnyóubùtónɡqì 

жақсы мен жаман бір біріне   

үйлеспейтін заттар. 

獯 xūn[ 獯鬻 ](Xūnyù)【 зат.】

қытайдң солтүстік жагындаг бір 

ұлттық. 

纁 xūn〈书〉Ашық қызыл. 

曛 xūn〈书〉бахан күннің нуры. 

醺 xūn   қыза бола бастау, мас 

бола бастау, мас болу ：微～

кішкени ғана мас бола бастадым. 

 

 

xún 

旬 xún  онкүндік, онжылдық,он, 

оныншы. 

【 旬 刊 】 xúnkān 【 зат. 】 

күнделікті басылым (газет, 

журналдар). 

【旬日】xúnrì【зат.】 он күн. 

寻-1(尋)xún①量 «сюнь» (ежелгі 

кезде ұзындықты өлшейтін 

өлшем 8чи 2,67метр) .② (Xún)

【зат.】Фамилияға қолданылады. 

寻 -2( 尋 )xún 【 ет. 】  іздеу, 

қарастыру, 

сұрастыру,қамдастыру ： ～ 求

іздеу; ～ 觅 қарастыру; ～ 人 

адамды іздеу. 

【寻查】 xúnchá【 ет.】  іздеу, 

қарастыру, сұрастыру. 

【 寻 常 】 xúnchánɡ 【 сын. 】  

қалыпты, күнделікті, жай, 

кәдімгі,әдеттегі, үйреншікті. 

【寻短见】xúnduǎnjiàn өзін –өзі 

өлтірушілік. 

【寻访】 xúnfǎnɡ【 ет.】  іздеп 

табу, хал- жайын білу：～亲友 

таныстарын мен  жақындарын 

іздеп тауып және хал-жағдайын 

біліп келу. 

【寻根】xúnɡēn【 ет.】①  түп 

тамырын іздеу. ②  рулық 

қауымын, рулық туысқанын іздеу. 

【寻根究底】xúnɡēnjiūdǐ    іс 

мәнісінің ақиқатына жету. 

【 寻 呼 机 】 xúnhūjī 【 зат. 】  

пейджер (қызметшінің өзінде 

болатын,оны жұмысқа 

шақыратын не шұғыл хабарлама 

беруге арналған құрал). 

【寻呼台】 xúnhūtái 【 зат. 】 

пейджингілік, шағын 

қабылдағышты  байланыс 

жүйесі. 

【 寻 花 问 柳 】 xúnhuāwènliǔ   

жезөкшелер қоғамын іздеу. 

【 寻 机 】 xúnjī 【 ет. 】 

мүмкіндікті  іздеу：～报复. 

【 寻 开 心 】

xúnkāixīn(“ 寻 ”ауызекі тілде  

көбінесе xín деп айтылады)

〈 方 〉 мазақтау, мысқылдау, 

қалжыңдау,әзілдесу. 

【寻觅】xúnmì【ет.】Іздеу. 

【寻摸】xúnmo〈口〉Іздеу. 

【寻求】xúnqiú【ет.】іздеу ：～

真理 ақиқатты іздеу. 

【寻事】xúnshì【ет.】  жанжал 

шығару үшін сылтау іздеу. 

【 寻 思 】 xúnsi(ауызекі тілде 

xín·si деп көп айтылады)【ет.】 

ойға бату, ойлану, қиялдану, 

ойланып - толғану. 

【寻死】 xúnsǐ( ауызекі тілде 

көбінесе xínsǐ деп айтылады)

【ет.】 өз-өзін өлтіруге талпыну, 

талпыныс жасау, іздену. 

【寻死觅活】 xúnsǐmìhuó(“寻 ” 

ауызекі тілде көбінесе读 xín деп 

айтылады) бопсалау, арандату, 

қорқыту, өз өзін өлтіруге  

талпыныс жасаумен қорқыту. 

【寻索】 xúnsuǒ 【 ет. 】 іздеу, 

қарастыру. 

【寻味】xúnwèi【ет.】：耐人～

біреуге ой салу. 

【寻隙】xúnxì【ет.】①жанжал 

шығару үшін сылтау іздеу：～闹

事.② қолайлы жағдай, қолайлы 

уақыт іздеу：～行窃. 

【寻衅】xúnxìn【 ет.】жанжал 

шығару үшін сылтау іздеу：～滋

事. 

【 寻 章 摘 句 】 xúnzhānɡzhāijù 

мәтіндерден дәйексөздер, 

цитатыларды алу, іздеп тауып 

алу. 

【寻找】 xúnzhǎo【 ет.】 іздеу, 

қарастыру, 

сұрастыру,қамдастыру：～失物

жоғалып кеткен затты іздеу;～出

路 амал табу, жөнін табу. 

【寻租】xúnzū【ет.】белгілі бір 

құралдарды немесе жеке 

тұлғаларды қоғамдық 

байлықтарды жеке тұлғалардың 

қолына беру, мысалы, электрлік 

мәмілелер, артықшылықтар мен 

жеңілдіктер сияқты әрекеттерді 

қолданады. 

巡 ( 廵 )xún ① аралау, 

айлану,бақылау, қадағалау, 

тексеру, патрульдеу, күзету：～

夜 түнгі күзетші болу; ～ 逻 

күзетте жүру.②量 тостаған, арақ 

ішуге арналған кішкени ыдыс：

酒过三～ үш тостағаннан кейін. 

【巡捕】xúnbǔ【зат.】полиция 

(қоғамдық тәртіпті сақтау 

органы), полициялық. 

【巡捕房】 xúnbǔfánɡ【 зат.】 

полиция участогы, полиция 

басқармасы. 

【巡查】xúnchá【ет.】  аралау, 

айлану,бақылау, қадағалау, 

тексеру, патрульдеу, күзету：～

岗哨 күзет орындарын тексеру. 

【巡道】 xúndào【 ет.】  жол 

айналып өту. 

【巡道工】 xúndàogōng  жол  

қараушы. 

【巡风】xúnfēnɡ【ет.】  күзет 

орында болу. 
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【 巡 抚 】 xúnfǔ 【 зат. 】 

губернатор (губернияның 

бастығы). 

【巡航】 xúnhánɡ【 ет.】  екі 

пункт арасында жүріп тұру：～

导 弹  ұшақ –снаряд, ұшақ - 

ракета. 

【巡回】 xúnhuí【 ет.】  шығу, 

көшпелі, жылжымалы：～展览

көшпелі көрме;   ～ 演 出 

гастрольдық сапар;  ～ 医 疗

дәрігерлердің ауруларды қарап 

өтуі. 

【巡警】xúnjǐnɡ【зат.】полиция. 

【 巡 礼 】 xúnlǐ 【 зат. 】 ① 

діншілдік, табынғыштық. ② 

қатынасу, саяхат, экскурсия：春

节市场～. 

【巡逻】xúnluó【ет.】  күзетте 

жүру, күзеттіру,барлаушы болу：

在城郊～қаланың шетін күзету. 

【巡哨】xúnshàо   күзетте жүру. 

【 巡 视 】 xúnshì 【 ет. 】 ①

инспектор қарауын жүргізу, 

тексеру жүргізі ： ~ 病 房

дәрігерлердің ауруларды қарап 

өтуі, тексеріс жүргізуі . 

【巡行】 xúnxínɡ【 ет.】шығу, 

көшпелі, жылжымалы. 

【巡幸】xúnxìnɡ〈书〉【 ет.】 

үлкен сапарға шығу, ұзақ сапар 

жасау：～江南 Янцзы өзеніне 

ұзақ сапарға шығу. 

【 巡 演 】 xúnyǎn 【 ет. 】 

гастрольдық сапарға шығу：剧

团这次南下～，受到各地观众的

热烈欢迎  Бір топ әртістер осы 

жолы оңтүстікке гастрольдық 

сапарында көрермендерден 

жылы қарсы алуымен және 

ыстық лебіне ие болды.. 

【巡洋舰】xúnyánɡjiàn【зат.】 

крейсер (жүйрік үлкен әскери 

кеме) . 

【巡夜】 xúnyè【 ет. 】  түнгі 

барлаушы(күзетші, қарауылшы) 

болу. 

【 巡 医 】 xúnyī 【 ет. 】

дәрігерлердің ауруларды қарап 

өтуі, тексеріс жүргізуі ：参加下

乡～活【ет.】. 

【巡弋】xúnyì【ет.】(军舰)在水

域巡逻. 

【 巡 游 】 xúnyóu 【 ет. 】 ①

көптеген елдерді аралап 

шығуы ： ～ 各 地 . ② көшпелі, 

жүріп - тұру：哨兵在村外～. 

【巡展】xúnzhǎn【ет.】 көшпелі 

көрме жүргізуі, көшпелі көрмеге 

шығу：博物馆的珍藏文物将陆

续 到 各 地 ～ Мәдени 

ескерткіштер мұражайы бүкіл 

елге көшпелі көрмеге шығады. 

【 巡 诊 】 xúnzhěn 【 ет. 】 

ауруларды қарап өтуі,  тексеріп 

шығуы . 

询 ( 詢 )xún сұрау, анықтама 

жүргізу. 

【 询 查 】 xúnchá 【 ет. 】 

тәптіштеніп сұрау, жауап алу, 

тергеу. 

【询问】xúnwèn【ет.】  сұрап 

білу, анықтама жүргізу：~道路 

жол сұрау. 

荀 Xún 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

荨(蕁)xún[荨麻疹](xúnmázhěn，

旧 读 qiánmázhěn) 【 зат. 】

уртикария. 

洵 xún〈书〉【үс.】   задында, 

расында,шынында：有些成绩,～

属可贵  шынында келгенде ең 

бағалысы, осындай жетістікке 

жеткені. 

浔(潯)xún〈书〉  жаға, жиек：

江～өзен жағасы. 

恂 xún 〈 书 〉 ① сену, 

сүйену, ： ～ 谨 . ② жасқану, 

сескену,үрейлену, үрей：～然. 

珣 xún〈书〉 нефрит тасының 

бір түрі. 

 

栒 xún［栒子木］ (xún·zimù)

【зат.】 көп гүлді ырғай. 

循 xún қатаң түрде ұстау, 

сәйкестік, дәстүр бойынша 

жүру,соңынан жүру, бағыну ：

遵 ～ басшылыққа алу; 因 ～ 

дәстүр бойынша жүру: ～ 例

дәстүр бойынша ;～规蹈矩 заң 

шеңберінен шықпай әрекет істеу. 

【循规蹈矩】xún ɡuī dǎojǔ қатаң 

қалыптасқан заңға бағыну, заң 

шеңберінен шықпай әрекет істеу, 

қатаң түрде заң бойынша жүру. 

【 循 环 】 xúnhuán 【 ет. 】 

айналым, айналма, айналып 

оралу, айналма қозғалыс, цикл:

血液～ қан айналысы; ～小数

периодтық бөлшек. 

【 循 环 经 济 】 xúnhuánjīnɡjì  

экономикалық айналым. 

【循环论】xúnhuánlùn【 зат.】 

теория айналымы. 

【循环论证】xúnhuán lùnzhènɡ 

өте қиын жағдай, тұйыққа 

тірелген. 

【循环赛】 xúnhuánsài【 зат.】 

жарыс, матч- турнир. 

【循环系统】xúnhuán xìtǒnɡ  қан 

айналым жүйесі. 

【 循 例 】 xúnlì 【 ет. 】  әдет 

бойынша, дәстүр бойынша. 

【循【зат.】责实】xúnmínɡzéshí 

мәнге тікелей байланысты 

істеуін қалау. 

【循序】xúnxù【ет.】  дәйекті 

түрде, дәйектілікпен ：～渐进 

аттаған сайын қозғалу. 

【 循 序 渐 进 】 xúnxùjiànjìn 

біртіндеп және жоспарлы түрде 

алға қарай жылжу. 

【 循 循 善 诱 】 xúnxúnshànyòu 
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шыдамды және шебер бола 

алатын ұстаз. 

鲟(鱘、鱏)xún   бекіре (балық): 

小 ~  сүйрік (бекіре тұқымдас 

балық). 

 

 

xùn 

训 ( 訓 )xùn ① 【 ет. 】  бағыт 

көрсету, жөн сілтеу, ақыл беру 

(ақыл, өсиет, уағыз), ақыл айту, 

кеңес беру：～了他一顿 оған 

ақыл айтты; 他给人～了一顿 ол 

қатты сөгіс алды.② ақыл, өсиет, 

кеңес, уағыз：家～ отбасылық 

өсиет; 遗 ～ ғақлия, өсиет. ③

жатыгу.④ заң, ереже：不足为～

ереже ретінде алуға болмайды.⑤ 

(Xún) 【 зат. 】 Фамилияға 

қолданылады. 

【训斥】xùnchì【ет.】 ақыл айту, 

өсиет айту, сөгіс жариялау：他

让 父亲～ 了一顿  Ол ата – 

анасынан қатты сөгіс алды. 

【 训 词 】 xùncí 【 зат. 】 

ақыл,өсиет, сөз, уағыз. 

【训导】 xùndǎo【 ет.】 тбағыт 

көрсету, жөн сілтеу, ақыл беру. 

【训诂】 xùnɡǔ【 зат.】  көне 

мәтіндердегі түсініктеме, 

түсіндірме. 

【训诂学】xùnɡǔxué【зат.】语

言学的一个分支，研究古书字句

的解释. 

【训话】 xùnhuà【 ет.】  арнап 

сөз сөйлеу, қызметтерге 

талаптарын айту. 

【训诲】 xùnhuì〈书〉【 ет.】

бағыт көрсету, жөн сілтеу, ақыл 

беру (ақыл, өсиет, уағыз), ақыл 

айту, кеңес беру. 

【训诫】(训戒)xùnjiè【ет.】①

бағыт көрсету, жөн сілтеу, ақыл 

беру (ақыл, өсиет, уағыз), ақыл 

айту, кеңес беру,насихаттау, 

үгіттеу. ②  әлеуметтік сөгіс, 

қоғамдық жазалау. 

【训练】 xùnliàn【 ет.】 оқыту, 

үйрету, дайындау, жаттықтыру 

(жаттығу), алған білім ：～班

курстар;  重新~ қайта оқытып 

шығару, жаңадан оқытып 

шығару; 这 需 要 专 门 ~ бұл 

арнайы жаттығуды қажет етеді. 

【 训 令 】 xùnlìnɡ 【 зат. 】 

директива, нұсқау. 

【训示】xùnshì①【ет.】 нұсқау 

беру, кеңес беру: ～ 子 侄 

алдыңғы жас ұрпақтарға нұсқау 

беру.②【 зат.】  нұсқау, өсиет, 

кеңес：聆听校长的～  Мұқият 

болып директордың кеңесін 

тындау. 

【训谕】xùnyù【ет.】  ақыл беру, 

бағыт көрсету, жөн сілтеу, үйрету, 

ұқтыру. 

【训喻】 xùnyù〈书〉【 ет.】 

ақыл беру, бағыт көрсету, жөн 

сілтеу, үйрету, ұқтыру. 

讯(訊)xùn① сұрау, сұрастыру.② 

жауап алу (тергеу)：审～тергеу 

жүргізу. ③ 【 зат. 】  жаңалық, 

хабар, мәлімдеме, хабарлама, 

хат：通～хат алысып тұру; 音～ 

мәлімдеме; 新华社～ Синьхуа 

агентінен хабарлама. 

【讯号】xùnhào【зат.】① дабыл, 

сигнал.② ескерту, сигнал. 

【讯实】 xùnshí【 ет.】  анық 

мәлімет, шынайы хабарлама. 

【讯问】xùnwèn【ет.】①сұрау, 

сұрастыру：～病状 аурудың хал 

жағдайын сұрастыру; ～ 原 委 

егжей-тегжейлілігін сұрап білу.

②  жауап алу(тергеу), 

сұрастыру(сауалдама) ：～案件

сот ісін сұрастыру. 

汛 xùn① сел, су тасу, тасқын：

桃花～жазғытұрғы тасқын;  伏～

жазғы тасқын; 秋～күзгі тасқын;

防～су тасқыныме күрес; ～期

су тасу мезгілі.②(Xùn)【зат.】

Фамилияға қолданылады. 

【汛期】xùnqī【зат.】  су тасу 

мезгілі, су тасқын маусымы. 

迅 xùn. тез, лезде,асығыс, 

жедел,шапшаң,екпіндей, 

екпін: ～ 捷 жанды;  ～ 猛

қарқынды. 

【迅即】 xùnjí【 үс.】  қазір, 

дереу,бірден,шұғыл,заматта, 

лезде. 

【迅急】 xùnji【 сын.】   тез, 

лезде,асығыс, 

жедел,шапшаң,екпіндей ： ～ 回

家 асығысып үйге қайтты. 

【迅疾】xùnjí【сын.】 тез. 

【迅捷】xùnjié【сын.】  жанды, 

қызықты, шапшаңдылық. 

【 迅 雷 不 及 掩 耳 】

xùnléibùjíyǎněr кенеттен, әбсәтте, 

андаусыз. 

【 迅 猛 】 xùnměnɡ 【 сын. 】  

екпін, екпінді, 

бұлдырықтай,қарқынды, арынды. 

【迅速】xùnsù【сын.】  екпін, 

екпінді, бұлдырықтай, шапшаң, 

тез, лезде ：～前进 тез алға 

жылжу;  工业的～ 发展 өндіріс 

қарқыны  шапшаң өсті. 

驯(馴)xùn①үйрету,қолға үйрету, 

басылу, жуасу.②【 ет. 】 қолға 

үйрету, жуасыту ： ～ 虎

жолбарысты қолға үйретті. 

【 驯 服 】 xùnfú ① 【 сын. 】  

үйрету,қолға үйрету, басылу, 

жуасу, тіл алғыш, момын：狮

子～了 арыстанды қолға үйрету.

② 【 ет. 】  қолға үйрету, 

жуасыту,ықпалына түсіру：老虎

终于被～了 ақырында жолбарыс 

қолға  үйретілді. 

【 驯 化 】 xùnhuà 【 ет. 】 
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үйрету(жуасу), қолға үйрету. 

【驯良】xùnliánɡ【сын.】  жуас, 

момын, елпек. 

【 驯 鹿 】 xùnlù 【 зат. 】 

солтүстіктің бұғысы. 

【驯马】xùnmǎ  жуас ат. 

【 驯 兽 者 】 xùnshòuzhě   

жуасытушы,үйретуші, үйретуші 

әйел. 

【驯养】xùnyǎnɡ【ет.】 белгілі 

бір күйде ұсталу, ұстау, сақтау. 

徇 ( 狥 )xùn. 

бағындыру,бойсұндыру ： ～ 情

бұра тартпай. 

【徇情】 xùnqínɡ〈书〉 бұра 

тартпай, тамыр-таныстық 

(тамыр-таныстықпен жең 

ұшынан жалғасушылық). 

【徇私】 xùnsī 【 ет. 】  бұра 

тартпай, тамыр-таныстық 

(тамыр-таныстықпен жең 

ұшынан жалғасушылық). 

逊 ( 遜 )xùn ① беру, 

босату(орнын,лауазымын), бас 

тарту：～位 тақтан бас тарту.② 

қарапайым, сыпайы,зиялы, 

кішіпейілдік,қарапайымдылық：

出 言 不 ～ сөзінде 

қарапайымдылық сезілмейді. 

【逊色】 xùnsè①【 зат.】 беру, 

босату(орнын,лауазымын), бас 

тарту, бозару：毫无～түк те,бір 

түйірде бермеу. ② 【 сын. 】  

нараулау：并不～нашарламау. 

殉 (②徇 )xùn① марқұм болған, 

өлген адаммен бірге жерлеу не 

затты, не адамды. ② 因 Отан 

үшін өмірін құрбан ету; әділдік 

үшін өмірін құрбан ету; жау 

жосықы кезінде мерт болу, 

өлу: ～ 职 жауынгерлік 

орынында өлу. 

【殉国】 xùnɡuó【 ет.】  Отан 

үшін өмірін құрбан ету. 

【 殉 节 】 xùnjié 【 ет. 】 ① 

борышы мен ар – намысы үшін 

өмірін құрбан ету. ②  әйел 

абыройын қорғау кезінде мерт 

болу, өлу.③күйеуі қайтыс болған 

кезде өз-өзін өлтіру. 

【殉难】 xùnnàn 【 ет. 】 Отан 

үшін өмірін құрбан ету; әділдік 

үшін өмірін құрбан ету; жау 

жосықы кезінде мерт болу, өлу：

他是在抗战中～的 Ол жаулаушы 

соғыс кезінде қайтыс болды. 

【殉情】xùnqínɡ【ет.】 сүйіктісі 

қайтыс болған кезде өз-өзін 

өлтіру; бақытсыз махаббат 

кесіренен құрбан болу. 

【殉葬】xùnzànɡ【ет.】 марқұм 

болған, өлген адаммен бірге 

жерлеу не затты, не адамды：～

品  мәйіттің жерлеу кезіндегі 

заттар. 

【 殉 职 】 xùnzhí 【 ет. 】  

жауынгерлік орынында өлу, мерт 

болу, қаза болу：不幸以身～

мезгілсіз жауынгерлік орнында 

қаза табу. 

浚 ( 濬 )Xùn Сюньсянь (Хэнань 

провинциядағы қала және уезд). 

熏 xùn〈方〉【 ет.】  адамдық 

келбетінен айырылу, жоғалту. 

蕈 xùn【зат.】саңырауқұлақ. 

噀(潠)xùn〈书〉 бүрку, себу：～

水 су бүрік. 

 

 

 

Y 

 

 

yā 

 

丫 yā①аша,тарам,біріктіру,өру：枝～

айырық. ②〈方〉 қыз, бойжеткен ：

小 ～ . ③ (Yā) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【 丫 巴 儿 】 yā·bɑr 〈 方 〉【 зат. 】 

сала,тарам, торап,аша, тарау,айырық：

树～бұтақтың ашасы. 

【 丫 杈 】 yāchà 【 зат. 】 

аша,тарам,біріктіру,өру. 

【丫鬟】yā·huɑn【зат.】  малай әйел, 

күтуші әйел, шаруа қызы. 

【丫头】yā·tou【зат.】  қыз, бойжеткен. 

【 丫 枝 】 ( 桠 枝 ) yāzhī 【 зат. 】  

айырық,аша, тарам. 

压(壓)yā【ет.】 ① басу, буындыру,қысу, 

сығу：用手~  қолмен қысу;  当心别把

手~了 қара, қолынды қысып алма.②

қысу, сығу, басу,жаншу. ③  тоқтату, 

доғару,тыю, сақтау：～咳嗽 жөтелді 

тоқтату үшін су ішу.④жақіндау：太

阳～山 күн тауға қарай еңкейді.⑤бөгеу, 

жібермеу,тоқтату ： 把 事 情 ~ 下 

жұмысты тоқтатып қою. 

【压案】yāàn【ет.】 істі қасақана қою, 

тергеу жүргізілмеген. 

【压宝】yābǎo【ет.】  ақша салу. 

【 压 产 】 yāchǎn 【 ет. 】  өндірісті 

қысқарту, өндірісті төмендету. 

【压场】 yāchǎnɡ【 ет.】   сахнаны  

басқару. 

【压车】yāchē【ет.】    жүк арбаны 

алып жүру (қорғау). 

【 压 秤 】 yāchènɡ 【 сын. 】   ауыр 

салмақ ： 稻 草 不 ～  күріш сабаны 

салмағы жағынан жеңіл. 

【 压 船 】 yāchuán 【 ет. 】   кемені 

түсіруді кешіктіру. 

【压倒】 yādǎo【 ет.】    асып түсу, 

артық болу,меңгеру,жеңіп шығу：～对

方 қарсыласынды жеңіп шығу;  ~所有

的人 барлығын асып түсу. 

【压低】 yādī【 ет.】    төмендету,  

төмен түсіру,азайту, арзандату：～价格 

бағаны азайту; ～声音说话  даусынды 

азайтып сөйлеу. 

【压顶】yādǐnɡ【ет.】 төбены  бастыру. 

【压锭】yādìnɡ【ет.】 қысқарту：棉纺

厂～减员后，效益显著提高  мақта 

өндіру фабрикасы жұмысшыларды 

қысқартқаннан кейін өнімділік арта 

түсті. 

【压队】yāduì【ет.】    айдап жүру, 

айдау, алып бару. 

【压服】(压伏)yāfú【ет.】  бағындыру, 

көну, билеп алу, жеңіп алу,басып - 

жаншу：～用武  力 қарудың күшімен 

бағындыру. 

【压港】 yāɡǎnɡ 【 ет. 】   кеменің 

портта тұруы. 

【压货】yāhuò 【ет.】 жүктің тосылуы. 

【压价】yājià【ет.】  бағаны төмендету, 
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арзандату. 

【压惊】yājīnɡ【ет.】 адамның көңілін 

басу,тыныштандыру. 

【 压 境 】 yājìnɡ 【 ет. 】   шекара 

қауіпсіздігіне қауіп төніп тұруы. 

【压卷】yājuàn【 зат.】   бірінші, ең 

жақсысы, аса ： ～ 之 作 берілген 

мақалалардың ішінде ең жақсы мақала. 

【压客】 yākè 【 ет.】  жолаушының 

тосылуы. 

【压库】yākù【ет.】 тауардың қоймада 

басып қалуы. 

【压力】yālì【зат.】 ①қысым 大气~ 

атмосфералық қысым. ②  қысым, 

ықпал：施加～саяси ықпал. 

【压力锅】yālìɡuō【зат.】   автоклав 

(сұйық затты қысымның күшімен 

жылытуға арналған жабық қазан). 

【 压 路 机 】 yālùjī 【 зат. 】   жол 

тегістейтін каток. 

【压迫】 yāpò 【 ет. 】  ① езу,қанау, 

қысым беру：民族～ жат елдік езгі.②

қысым беру, қысым көрсету. 

【 压 气 】 yāqì( ～ 儿 ) 【 ет. 】  

жайландыру,жұбандыру, жұбату：说几

句好话给他压压气儿 Оны жұбату үшін 

бірнеше жақсы сөздер айт. 

【压强】yāqiánɡ【зат.】  қысым, күш. 

【压岁钱】 yāsuìqián【 зат.】  Жаңа 

жылға байланысты балаларға арналған 

ақшалай сыйлық. 

【 压 缩 】 yāsuō 【 ет. 】  ①  қысу, 

сығу,баспақтау, нығыздау, қатайту：～

空气 қысылған ауа;  ～饼干 концентрат 

- печенье. ②  қысқарту, ықшамдау, 

азайту：～编制 штатты қысқарту; ～开

支 шығынды қысқарту. 

【压缩空气】yāsuōkōnɡqì    қысылған 

ауа. 

【压条】yātiáo【ет.】  қалемше, өркен, 

сабақ,сұлатпа. 

【压痛】yātònɡ【зат.】 ①жаншып кету, 

таптау; ②басып тастаған кезде сезетін 

ауыртпалық. 

【压抑】yāyì【ет.】 қысу, соғу, басу：

什么力量也～不住  ешқандай күшке 

баса алмау. 

【压韵】yāyùn ұйқасу, үндесу. 

【压榨】 yāzhà【 ет.】  ① баспақтау, 

қысу, сығымдау, тығыздау. ② талау, 

тонау (қарақшылық), барлық күшін 

сығып алу. 

【压阵】yāzhèn【ет.】 ①соңында жүру.

②Тұрақтандыру. 

【压制】 1yāzhì【 ет.】   қысу, сығу, 

басу,жаншу：～批评的人  бәсеңдеткіш 

сыншы. 

【压制】2yāzhì【ет.】  қысу, тығыздау, 

баспақтау：半干～ жартылай қысым; ~

车间 тайлайтын цех. 

【 压 轴 子 】 yāzhòu·zi ① 【 ет. 】  

бағдарламаның соңғы нөмеріне қою.②

【зат.】  бағдарламаның соңғы нөмері. 

呀 yā①【од.】   ой, ойбай-ай, ә, е, 

ехе：～，下雪了 ойбай –ай,  қар жауып 

тұр！②【ел.】：门～的一声开了  есік 

сықырымен ашылды. 

押 -1yā①【 ет.】   кепілге салу, беру, 

тапсыру：把房子~出去  үйді кепілге 

салу; 这能 ~多少钱 ? Мұны қаншаға 

кепілге беруге болады? . ② □,动 

тұтқынға алу, ұстау, жібермеу：在～ 

тұтқында болу; 犯罪嫌疑人被～起来了.

③【 ет.】   қарауылмен жүк арбамен 

тасымалдау ： ～ 车 жүк тасымалын 

тасымалдау (қорғау);～运 қарауылмен 

тасымалдау.④(Yā)□,名Фамилия. 

押-2yā① қол қою,жазылу, крест қою.② 

қолтаңба, крест. 

【押宝】yābǎo→“压宝”. 

【押车】yāchē【ет.】  жүк тасымалын 

тасымалдау (қорғау). 

【押当】yādànɡ①【ет.】   ломбардқа 

салу. 

【押队】yāduì→压队. 

【押解】 yājiè【 ет.】   айдап жүру, 

айдау,алып бару. 

【押金】 yājīn 【 зат. 】    ақшалай 

кепілдеме: 交  ~ ақшалай кепілдеме 

төлеу. 

【押款】yākuǎn①【ет.】  несие, қарыз 

алу.②【зат.】  несие, қарыз, кепілдеме, 

ипотека. 

【 押 题 】 yātí 【 ет. 】  емтихан 

сұрақтарын болжау. 

【押尾】yāwěi【ет.】  қол қою. 

【押运】 yāyùn【 ет.】   қарауылмен 

тасымалдау, алып бару (жүк, салмақ). 

【押韵】(压韵)yāyùn【ет.】   ұйқасу, 

үндесу. 

【 押 账 】 yāzhànɡ 【 ет. 】 

кепіл,қамтамасыз ететін қарыз. 

【押租】yāzū【зат.】  кепіл, кепілдеме 

(жалдама кезінде). 

垭(埡)yā〈方〉екі таудың арасындағы 

тар жол. 

【鸦片】(雅片)yāpiàn【зат.】  апиын. 

【鸦片战争】YāpiànZhànzhēnɡ  Апиын 

соғысы (1840—1842жж.). 

【鸦雀无声】yāquèwúshēnɡ  жым-жырт 

болып тұрды. 

哑(啞)yā→呀. 

【哑哑】yāyā【ел.】 қарқылдау даусы. 

桠(椏、枒)yā   айырық, аша, айыр：

树～бұтақтың ашасы. 

【桠杈】yāchà айырық, аша, айыр→丫

杈. 

【桠枝】yāzhī   айыр бұтақ→丫枝. 

鸭(鴨)yā【зат.】  үйрек. 

【鸭步鹅行】yābùéxínɡ→鹅行鸭步. 

【鸭蛋】yādàn  үйрек жұмыртқасы. 

【鸭蛋青】yādànqīnɡ【сын.】 көкшіл 

түс. 

【鸭蛋脸】 yādànliǎn (～儿 )〈方〉  

сопақша (әдемі) бет әлпеті. 

【 鸭 黄 】 yāhuánɡ 〈 方 〉【 зат. 】  

үйректің балапаны  . 

【鸭儿梨】yārlí【 зат.】   бэйцзиндік 

алмұрт. 

【鸭绒】yārónɡ【зат.】 үйрек түбіті   

【鸭舌帽】yāshémào【зат.】   кепеш 

(бас киім). 

【鸭子】yā·zi【зат.】  үйрек. 

【鸭子儿】yāzǐr〈方〉【зат.】  үйрек 

жұмыртқасы. 

【鸭嘴笔】yāzuǐbǐ【зат.】  рейсфедер 

(ұшталған қарындашты қыстырып 

қоятын құрал). 

【 鸭 嘴 兽 】 yāzuǐshòu 【 зат. 】  

үйректұмсық. 

雅 yā〈书〉→鸦. 

【雅片】yāpiàn→鸦片. 

 

yá 

牙 1yá①【зат.】  тіс:  门 ~ алдыңғы тіс; 

乳 ~  сүт тіс; 犬  ~ ұры тіс.②  піл 

сүйегі：～筷 піл сүйегінен таяқшалар.

③(Yá)【зат.】 . 

牙 2yá маклер (сауда биржалық 

келісімдер жасағанда арада жүретін 

адам). 

【牙碜】yá·chen〈口〉【сын.】 ① тісте 

қытырлау, сықырлау. ②  дұрыстықты 

жасырмай бетке айту. 

【牙齿】yáchǐ【зат.】  тіс, азу тіс. 

【牙床】-1 yáchuánɡ【зат.】 қызыл иек, 

тістің еті. 

【牙床】 -2 yáchuánɡ【 зат.】   піл 

сүйегінен әшекейлеген кереует. 

【牙雕】yádiāo【зат.】 піл  сүйегіндегі 

ойма. 



847 

 

【牙膏】yáɡāo【зат.】 тіс  пастасы. 

【牙根】yáɡēn【зат.】 азу тіс. 

【牙垢】yáɡòu   одонтолит. 

【牙关】yáɡuān【зат.】   үстіңгі мен 

төменгі жақ буыны：～紧闭 тризм;  咬

紧～ тістерін қысу. 

【牙行】yáhánɡ【 зат.】   делдалдық 

кеңсе. 

【牙花】 yáhuā 〈方〉【 зат. 】  ① 

одонтолит.②қызыл иек. 

【牙具】yájù【зат.】 тіс жабдықтар. 

【牙口】yá·kou【зат.】 ① тіс (малдың); 

жас (жануардың).②(～儿)тістер：～很

好 берік тістер. 

【 牙 侩 】 yákuài 〈 书 〉【 зат. 】 

маклер,дәнекерші, делдал, комиссионер. 

【牙轮】 yálún〈口〉【 зат.】   тісті 

дөңгелек, тісті доңғалақ. 

【牙牌】yápái【зат.】 домино. 

【牙婆】yápó【зат.】 тіс әйел балгері. 

【牙签】 yáqiān(～儿 )【 зат.】   тіс 

тазартқыш,тіс ысқыш. 

【牙色】yásè【 зат.】   піл сүйегінің 

түсі, ақшыл сарғыш түс. 

【牙石】1yáshí【зат.】  одонтолит. 

【牙石】2yáshí【зат.】  жиек. 

【牙刷】 yáshuā(～儿 )【 зат.】  тіс 

щеткасы. 

【牙线】yáxiàn【зат.】  тіс жібі. 

【牙牙】yáyá〈书〉【ел.】 былдырлау, 

сыбдырлау,сылдырлау(былдыр)：～学

语 баланың былдыры. 

【牙牙学语】 yáyáxuéyǔ  баланың  

былдыры. 

【牙医】yáyī【 зат.】    тіс дәрігері, 

одонтолог, дантист,дентист. 

【牙龈】 yáyín【 зат.】   қызыл иек, 

тістің еті. 

【牙獐】yázhānɡ【зат.】 су бұғы. 

【牙质】yázhì【сын.】 ① дентин (тіс 

құралған сүйек зат);  ② піл сүйегінен. 

【牙子】yá·zi〈口〉【зат.】   маклер 

(сауда биржалық келісімдер жасағанда 

арада жүретін адам), дәнекерші, делдал, 

комиссионер. 

伢 yá〈方〉【зат.】 бала, сәби. 

芽 yá(～儿)【зат.】  бүршік шығу, өскін, 

сабақ, өсінді, ұрық：种子发～儿了 

тұқым сүйріктеніп шықты 

【芽茶】yáchá【зат.】  бүйрек шайы. 

【芽豆】yádòu【зат.】 сиыржоңышқа 

(малға қорек болатын бұршақ тұқымдас 

өсімдік). 

【芽眼】yáyǎn【зат.】 кішкени тесік, 

тесік. 

【芽体】yátǐ   бүйрек, бүршік. 

岈 yá 嵖 岈 (Cháyá) ， Хэнань 

провинциядағы тау аты. 

玡 ( 琊 )yá ①琅玡 (Lánɡyá) ， Аньхой 

провинциядағы тау аты. ② 琅 玡

(Lánɡyá) ， Шаньдун провинциядағы 

тау және жер аты. 

蚜 yá қара күйе, шіркей,өсімдік биті：

棉～мақталы биті;  烟～ темекі биті. 

【蚜虫】yáchónɡ【зат.】   қара күйе, 

шіркей,өсімдік биті. 

崖(厓、崕)yá(旧又读 ái)①【зат.】 жар, 

жарқабақ, жартас, құлама, тік жар：

山～ жартас; 悬～ құлама жар.②〈书〉 

жалпы мазмұн,жалпы алғанда：～略 

жалпы мағына. 

【崖壁画】yábìhuà【зат.】   жартасқа 

салынған сурет. 

【崖画】 yáhuà【 зат.】   петроглиф 

(ежелгі адамдардың тасқа қашап салған 

сурет). 

【崖刻】yákè【зат.】  жартасқа қашап 

салған қолжазбалар, иероглифтер. 

【崖略】yálüè〈书〉【зат.】   жалпы 

мазмұн,жалпы алғанда. 

涯 yá жаға, жиек, қыр, шеті,соңы：一望

无～шексіз; жағасыз. 

【涯际】yájì【зат.】  қыр, шеті,соңы. 

睚 yá〈书〉жеңілтек көз тастау. 

【睚眦】yázì〈书〉①【ет.】  кәрлене 

қарау, ашулы көзқарас：～之隙 алауыз.

②【 зат.】  ашулы көзқарас, алауыз, 

жанжал,араздық ： ～ 怨  жәбірлеу 

көзқарас. 

【睚眦必报】yázìbìbào ұсақ кекшілдік, 

түкке тұрмайтынға кек алу. 

衙 yá ①  бұйрық, қатынасу. ② (Yá)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【衙门】 yá·men【 зат. 】   бұйрық, 

қатынасу, жарлық. 

【衙内】 yánèi【 зат.】  бала – шаға 

(ақсүйек отбасында); оққағар, 

сақтаушы. 

【衙役】 yá·yi 【 зат.】   жарлықты 

қызмет етуші. 

 

 

 

yǎ 

 

疋 yǎ〈书〉→雅. 

哑 (啞 )yǎ①【 сын.】   мылқау, сақау, 

тілсіз：生来就～туысынан мылқау; 又

聋又~  әрі мылқау әрі саңырау; ~剧 

пантомима (сөзсіз ыммен атқарылатын 

ойын); ~口无言  тіл күрмеліп қалу.②

【 сын. 】   қарлығып қалу, 

қырылдау：～嗓子 қарлыққан дауыс. 

【哑巴】yǎ·bɑ【зат.】  мылқау, сақау, 

тілсіз. 

【哑巴亏】yǎ·bɑkuī【зат.】 →吃哑巴

亏. 

【哑场】 yǎchǎnɡ【 ет.】   ыңғайсыз 

үнсіздік. 

【哑火】 yǎhuǒ①  дыбыссыз оқтың 

қабықшасы. 【 ет. 】  ②  сөйлемеу, 

үндемеу 

【哑剧】 yǎjù 【 зат. 】   пантомима 

(сөзсіз ыммен атқарылатын ойын);. 

【哑铃】yǎlínɡ【зат.】  гантель, гір. 

【哑谜】yǎmí【зат.】  жұмбақ：打～ 

жұмбақтап сөйлеу. 

【 哑 炮 】 yǎpào 【 зат. 】   мылқау 

қабықша. 

【哑然】1yǎrán〈书〉【сын.】  жым-

жырт. 

【 哑 然 】 2yǎrán 〈 书 〉【 сын. 】 

күлігені ：～失笑  қарқылдап күліп 

жіберу. 

【哑语】yǎyǔ【зат.】 ишарат тілі, ым 

тілі：打～ымдап сөйлеу. 

【哑子】yǎ·zi〈方〉【зат.】   мылқау, 

сақау, тілсіз. 

痖(瘂) yǎ→“哑”. 

雅 yǎ ① 〈 书 〉 әдемі, биязды, 

көрікті,нормативті, қағидалы, дәстүрлі, 

талғампаз, таңдамалы, кербез, 

сыпайы ： ～ 正 дәстүрлі. ② әдемі, 

биязды, көрікті：～致 көрікті; ～座 

жеке бөлме. ③ сіздердікі, сіздің, 

сіздікі：～意 сіздің ойыңыз｜～教 

сіздің өсиетіңіз. ④ (Yǎ) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【雅观】 yǎɡuān【 зат.】   көрнекті, 

сымбатты, тұлғалы,жарасымды 

келісімді：样子不～ қораш түр. 

【雅号】 yǎhào【 зат.】  ат, лақап ат, 

екінші ат. 

【雅间】yǎjiān【 зат.】   жеке бөлме 

(мейрамханада). 

【雅教】yǎjiào【ет.】  сіздің ақылыңыз, 

кеңесіңіз, өсиетіңіз ：多承～  сіздің 

кеңесіңіз үшін үлкен алғысымызды 

айтамыз. 

【雅静】yǎjìnɡ【сын.】 ① талғампаз 

және тыныштық, идиллиялық 
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тыныштық ： ～ 的 房 间  таңдаулы 

тыныш бөлме. ② 

биязы,мейірімді,салмақты, сабырлы ：

这 位 姑 娘 很 ～ бұл бойжеткен өте 

сабырлы және мейірімді. 

【 雅 量 】 yǎliànɡ 【 зат. 】  ①  кең 

пейілділік,ақкөңілдік,кішіпейілділік, 

мейірімділік.② ішімдік іше білу. 

【雅皮士】 yǎpíshì 【 зат. 】   яппи 

(бизнесте табысқа жеткен жас жігіт). 

【 雅 趣 】 yǎqù 【 зат. 】 

көріктілік,әсемдік, нәзіктік, 

талғампаздық. 

【 雅 人 】 yǎrén 【 зат. 】  эстет, 

нәзік,талғамы бар адам. 

【 雅 士 】 yǎshì 【 зат. 】   эстет, 

нәзік,мәдениетті, талғамы бар адам, 

оқымысты, ғалым：文人～әдебиетші. 

【雅俗共赏】 yǎsúɡònɡshǎnɡ қалың 

жұртшылыққа жол ашық, бәріне ортақ. 

【雅兴】 yǎxìnɡ【 зат.】  көңіл күй, 

қызығушылық,ықылас, ынта：～不浅 

үлкен қызығушылықпен қарау. 

【 雅 驯 】 yǎxùn 〈 书 〉【 сын. 】  

талғампаз, таңдамалы,әдемі, кербез, 

сыпайы. 

【雅言】yǎyán【зат.】 ① сіздің сөзіңіз.

②〈书〉әділ сөздер, тура сөйлеу, ашық 

сөйлеу. 

【雅意】 yǎyì【 зат.】  ①  асқар зор 

мақсаттар,игі ниеттер：高情～.②сіздің 

ой көзқарасыңыз, ойыңыз. 

【雅正】 yǎzhènɡ〈书〉①【 сын.】  

дәстүрлі, нормативті, қағидалы. ②

【 сын. 】   өнегелі, тәрбиелі, адал, 

әдепті, биязы.③ мейірімді ықыласпен. 

【 雅 致 】 yǎ·zhi 【 зат. 】   әдемі, 

көрікті,көркем,кербез, сыпайы. 

【雅座】 yǎzuò(～儿 )【 зат.】   жеке 

бөлме (мейрамханада). 

 

 

yà 

 

轧-1(軋)yà①【ет.】  домалату, таптап 

тегістеу, жаю, домалатып жазу, 

домалатып жіберу ： ～ 棉 花  мақта 

тазартатын. ②  сығу,сығыстыру, 

ығыстыру, итеру：倾～қызметкерлерді 

ығыстыру.③ (Yà)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

轧 -2( 軋 )yà 【 ел. 】  сықырлату, 

шиқылдау, сықырлау, гуілдеу, айғайлау, 

шулау：机声～～ станоктың шуы(тарс 

–тұрсы);  车声～～арбаның сықыры. 

【 轧 光 】 yàguāng  каландрлық, 

жылтырату, жылтырау. 

【 轧 光 机 】 yàguāngjī  каландр 

(картонды, қағазды тегістеп  

жылтырататын машина). 

【轧道机】yàdàojī〈方〉【зат.】  жол 

тегістейтін каток. 

【轧花机】yàhuājī талшық бөлгіш.  

【轧路机】yàlùjī  жол тегістейтін каток.  

【轧花厂】yàhuāchǎng мақта заводы, 

мақта тазартатын заводы. 

亚 -1(亞 )yà①  орын беру, жетпеу. ②

екінші：～军  екінші орын; ～热带 

субтропика.③～铬酸 хромдық қышқыл; 

~硝酸  азоттық қышқыл.④(Yà) 【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

亚-2(亞)Yà【зат.】 Азия. 

【亚当】Yàdānɡ【зат.】 Адам есім. 

【 亚 健 康 】 yàjiànkānɡ 【 зат. 】  

организм жағдайынан шегінен шығып 

кетуі (анық ауруы жоқ, бірақ бас 

ауруы,ұйқының қашуы, шаршағандық 

жие байқалады. Науқас адам деп айта 

алмаймыз, бірақ дені толық сау деп те 

айта алмаймыз. Зиянды өмір салтымен 

өмір сүреді.). 

【亚麻】yàmá【зат.】 ① зығыр: 纤维

用~  салалы зығыр; 油用~ бұйра зығыр, 

шашақты зығыр . ② зығыр: ~ 织 物 

зығырлы мата; ~ 加 工 厂   зығыр 

өндейтін фабрика. 

【亚热带】yàrèdài【зат.】  субтропика 

(тропиктерге жақын өлкелер). 

【亚种】 yàzhǒnɡ 【 зат. 】   түрше 

(жәндік және өсімдіктерді топтау 

жүйесінде олардың ортақ белгілерінің 

жақындығы бар тектес тұқымдары) . 

【 亚 寒 带 】 yàhándài  субарктика, 

субарктикалық зона. 

【亚洲人】yàzhōurén  азиялық. 

【亚美尼亚人】yàměiníyàrén армян.  

压(壓)yà түп. 

【压根儿】yàɡēnr〈口〉【үс.】  түп 

тамырымен, бүтіндей, әбден, бүтіндей, 

толық, мүлдем： 我～就不认识他 Мен 

оны мүлдем танымаймын. 

讶 ( 訝 )yà 〈 书 〉 таңқалдыру, 

таңдандыру：惊～ таңдандыру｜～无

表 мандаты жоқ екеніне таңқалдырды.  

迓 yà 〈 书 〉  қарсы алу, 

жолығу,амандасу：迎～ қарсы алу. 

挜(掗)yà〈方〉【ет.】  затты сатып алу 

үшін мәжбүр ету, зорлап міндеттеу. 

砑 yà 【 ет. 】  жылтырату, тегістеу, 

жылтыратып өңдеу. 

娅(婭)yà→姻娅. 

氩(氬)yà【зат.】 Аргон, Ar(argonium). 

揠 yà 〈 书 〉  жұлып алу, суыру, 

суырту：～苗【шыл.】  长 көктеуді 

созып ұстау. 

【揠苗【шыл.】  长】yàmiáozhùzhǎnɡ 

артық қылам деп тыртық қылу. 

 

 

 

yɑ 

 

呀 ·yɑ【шыл.】   →“啊 ”：快来～！

тезірек  жүрсеңдерші! 是 ～ ！ иә 

әрине!｜你怎么不学一学～！Ал сен 

неге оқымайсың а! 

 

 

yān 

 

咽 yān【зат.】 жұтқыншақ. 

【咽喉】yānhóu【зат.】  ①  тамақ.② 

басты, өзекті орын, кілт ： ～ 要 地 

жергіліктің кілті. 

【咽头】yāntóu【зат.】 жұтқыншақ. 

【咽 峡炎】yānxiáyán   ангина. 

【 咽  炎 】 yānyán фарингит , 

жұтқыншақтың қабынуы. 

恹(懨、懕)yān［恹恹］(yānyān)〈书〉

【сын.】  ауру, сырқаулы,ауру, науқас, 

сырқат：病～ науқас өңі. 

殷 yān〈书〉күңгірт қызыл түс. 

【殷红】 yānhónɡ【 сын. 】   күрең 

қызыл түс：～的血迹  күрең қызыл 

қанның ізі｜～的鸡冠子 күрең қызыл 

түсті қораздың қыры. 

胭 (臙 )yān   еңлік, кіршік,далап：～

粉｜～红. 

【胭红】 yānhónɡ【 сын.】   кармин 

(шымқай қызыл бояу) ： ～ 的 野 百

合｜～的朝霞.Қызыл лилия гүлі, қызыл 

шапақ. 

【 胭 脂 】 yān·zhi 【 зат. 】   еңлік, 

кіршік,далап. 

【 胭 脂 虫 】 yān·zhichóng 【 зат. 】 

кошениль (осы бояу алынатын құрт-

құмырсқа). 

烟 (煙、④菸 )yān①【 зат.】   түтін, 

қоңырсыған түтін.②  тұманды：～雾

мұнарланған тұман;｜～霞 тұман мен 

бұлт .③【ет.】  көзді ашытуы：～了眼

睛了  түтін көзді ашытады.④【зат.】  
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темекі, шылым：～叶 темекі жапырағы.

⑤【зат.】   темекі, шылым, папирос, 

трубкамен тартатын темекі ： ～ 瘾

шылым шегуге құмарлық.⑥ апиын：～

土 өнделмеген, шала апиын.⑦бықсық, 

күйе,ыс,қара  күйе. 

【 烟 霭 】 yān’ǎi 〈 书 〉【 зат. 】  

мұнарланған тұман. 

【烟波】yānbō【 зат.】   тұман және 

толқын：～浩渺  шексіз толқын мен 

тұман. 

【 烟 草 】 yāncǎo 【 зат. 】   темекі, 

шылым.～种植 темекі шаруашылығы. 

【烟尘】yānchén【зат.】 түтін мен шаң 

тозаң. 

【 烟 囱 】 yāncōnɡ 【 зат. 】   үйдің 

мұржасы. 

【烟袋】yāndài【зат.】  түтік, трубка, 

шылым түтігі,кальян. 

【烟蒂】yāndì【зат.】  темекі тұқылы. 

【烟斗】yāndǒu【зат.】  шылым түтігі. 

【 烟 鬼 】 yānɡuǐ 【 зат. 】  апиын 

шылымқұмары. 

【烟海】yānhǎi【зат.】   теңіз қалың 

тұманда：如堕～ түнекте адасу. 

【烟花】 -1yānhuā【 зат.】  ①〈书〉

жанданған, қызған; гүлденген, 

қайнаған өмір. ② жезөкше ： ～ 卷

жезөкшелік үй кварталы. 

【烟花】-2yānhuā【зат.】 →烟火：～

爆竹 фейерверк,шартылдақ. 

【烟灰】yānhuī【зат.】  шылым күлі. 

【烟火】 yānhuǒ【 зат.】  ① ас үйдің 

қоңырсыған от және иісі：【ет.】 ～ас 

дайындау, пісіру.②пендешілдік тағам, 

тамақ ： 不 食 人 间 ～  пендешілдік 

тағамнан бас тарту. 

【烟火】yān·huo【 зат.】   нұршашу, 

отшашу, фейерверк (түрлі түсті от 

беретін тұтанбалы зат, түрлі түсті 

жарық) . 

【 烟 火 食 】 yānhuǒshí 【 зат. 】  

пендешілдік тағам, тамақ. 

【烟具】yānjù【зат.】  шылым тартуға 

арналған керек - жарақтар. 

【烟卷儿】yānjuǎnr【зат.】  папирос, 

шылым, темекі. 

【烟煤】yānméi【зат.】  тас көмірі. 

【烟民】yānmín【зат.】   шылымқор, 

шылымқұмар. 

【烟幕】yānmù【 зат.】  ①  түтіннен 

жасалған шымылдық.②  түтін тұман, 

түтін бүркеуі. 

【 烟 幕 弹 】 yānmùdàn 【 зат. 】  ① 

түтіндеткіш снаряд. ② түтіннен 

жасалған шымылдық, түтін тұман. 

【 烟 农 】 yānnónɡ 【 зат. 】  темекі 

өсіруші. 

【烟屁股】 yānpì·ɡu〈口〉【 зат.】  

темекі тұқылы. 

【烟色】 yānsè 【 зат. 】   мұнарлы, 

сұрғылттау, түтін түстес. 

【烟丝】 yānsī【 зат.】   трубкамен 

тартатын темекі. 

【烟筒 】 yān·tonɡ 【 зат. 】   үйдің 

мұржасы. 

【烟头】yāntóu【зат.】  темекі тұқылы. 

【烟土】 yāntǔ【 зат.】  өнделмеген 

апиын. 

【烟雾】yānwù【зат.】   мұнарланған 

тұман, түнек,түтін：～腾腾 бұлдырау, 

тұмандану. 

【烟霞】yānxiá【зат.】 тұман мен бұлт 

қас қарайған кезде. 

【烟霞癖】yānxiápǐ〈书〉【зат.】  ① 

табиғаттың әдемі, көркем пейзажына 

тамсану.②апиын тартуға құмарлану. 

【 烟 消云 散 】 yānxiāoyúnsàn із-түзі 

қалмау, түтін сияқты тез ыдырап кету. 

【烟叶】yānyè【зат.】  жапырақ темекі. 

【烟瘾】yānyǐn【зат.】  шылым шегуге 

құмарлық, шылым шегуге дағдыланып 

қалуы. 

【 烟 雨 】 yānyǔ 【 зат. 】  жамылғы 

жаңбыр,сіркіреген жаңбыр. 

【烟云】yānyún【зат.】  түтіндік бұлт. 

【烟柱】 yānzhù【 зат.】  шымылдық 

түтіннен жасалған. 

【烟子】 yān·zi 【 зат. 】   бықсық, 

күйе,ыс,қара  күйе. 

【烟嘴儿】 yānzuǐr【 зат.】   мүштік 

(папирос тартылатын түтік). 

焉 yān ① 〈 书 〉： 乐 莫 大 ～  бұл 

қуаныштан ең артық ештене жоқ.②

〈 书 〉【 ес. 】 қалай, қалайша, 

қайда：～有今日 ? Бүгін болмағанда 

қалай болады?｜～能不去？ қалайша 

бара алмайсын? 

③〈书〉连  тек  сонда ғана,ендеше, 

олай, ондай жағдайда：必知乱之所自

起 ， ～能 治 之  қалай және қашан 

басталғанын білгенде тек сонда ғана 

көтерілісті басуға болады. ④ (Yān) 

【зат.】  Фамилия. 

崦 yān[崦嵫 ](Yānzī)【 зат.】  Янцзы, 

Яншань (Ганьсу провинциядағы тау 

аты). 

阉 (閹 )yān①【ет.】   кестіріп жіберу, 

піштіру.②〈书〉піштірілген, азбан. 

【阉割】 yānɡē 【 ет. 】  ① кестіріп 

жіберу, піштіру, кестіру,тарттыру. ②

тарттыру. 

【阉人】yānrén【зат.】   піштірілген, 

әтек, евнух (гаремде қызмет ету үшін 

әдейі тарттырылған еркек). 

阏(閼)yān［阏鸡］(yānjī)【зат.】  қораз 

(союға семіртілген қораз). 

阏 (閼 )yān［阏猪］ (yānzhū)【 зат.】  

азбан шошқа. 

淹(①淊)yān①【ет.】 су басу, су жаю, 

су жайылып кету ：～死 суға кету, 

батып кету.②【ет.】  күйдіру, шірітіп 

жіберу, алауыздық тудыру. ③〈书〉

эрудиция (ғылымның белгілі бір 

саласын терең білу)：～博 білімдарлық.

④〈书〉ұзақ  уақыт：～留 ұзақ уақыт 

кідіріп қалу. 

【 淹 博 】 yānbó 〈 书 〉【 сын. 】  

білімдарлық, көп оқығандық, 

ғұламалық, эрудиция (ғылымның 

белгілі бір саласын терең білу)：学

问～ жоғары эрудиция, кең білімдер. 

【淹留】 yānliú〈书〉【 ет.】   ұзақ 

уақытқа кідіріп қалу. 

【淹没】yānmò【ет.】  су басу, су жаю, 

су жайылып кету：牧场  被水～了 

жайылым суға жайылып кетті; 他的话

为掌声  所  ～  оның сөзі шапалақтың 

шуына жайылып кетті. 

【淹死】yānsǐ【ет.】  суға кету, батып 

кету：~的人 суға кеткен адам. 

腌(醃)yān【ет.】  тұздау, тұзды, ащы: ~

鱼 балықты тұздау、~肉 етті тұздау. 

【腌制】yānzhì【ет.】 →腌. 

湮 yān〈书〉 жоғалып кету：～没 суға 

батып кеткендей жоқ болу;   ～灭

жоғалып кету. 

【湮灭】yānmiè【ет.】  жоғалып кету, 

жоғалу. 

【湮没】 yānmò 【 ет. 】   хабар –

ошарсыздық қалу, суға батып кеткендей 

жоқ болу：～无闻 хабар – ошарсыздық 

қалу. 

鄢 yān ① 鄢 陵 (Yānlínɡ) ， Хэнань 

провинциядағы жер аты. ② (Yān)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

嫣 yān〈书〉әдемі көрінеді. 

【嫣红】yānhónɡ〈书〉【сын.】  ашық 

қызыл түс：姹紫～. 

【嫣然】yānrán〈书〉【сын.】  әдемі, 

көркем бет бейнесі ：～一笑 әдемі 
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күлімсіреу. 

燕 Yān ①  Чжоу династия кезінде 

қазіргі Хэбэй  провинциясының 

солтүстік бөлігі және Ляонин 

провинциясының оңтүстік бөлігі. ② 

Хэбэй провинцияның солтүістік бөлігі.

③【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

 

yán 

延 yán① созу, ұзарту, жалғастыру：～

长  ұзарту; ～年益寿  өмірді созу.②

【 ет.】   мерзімін ұзарту,алып қою, 

бөліп қою, қалдыру, көшіру ： 迟 ～

кейінге қалдыру ｜ ～ 期 мерзімін 

ұзарту;.③〈书〉шақыру, шақырту：～

聘 шақыру; ～医 дәрігерді шақыру.④

(Yán)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【延长】yánchánɡ【ет.】 созу, ұзарту, 

жалғастыру ： ～ 假 期  демалысты 

созу｜～公路线  тас жол сызығын 

ұзарту｜会议～了三天 жиналысты үш 

күнге ұзартты. 

【延迟】yánchí【ет.】  кейінге қалдыру, 

қоя тұру, мерзімін ұзарту, кешіктіру, 

кешігу, кідіру ： 会 议 ～ 三 天 召 开 

құрылтайды шақыруды үш күн 

мерзімге ұзартты. 

【 延 宕 】 yándànɡ 【 ет. 】  

созу,кешеуілдету,созбайға салу：～有

意 істі  кешеуілдету. 

【延搁】yánɡē【ет.】  →延宕. 

【延缓】yánhuǎn【ет.】 →延迟：～假

期  демалысты  белгілі бір уақытқа 

қалдыру. 

【延颈企踵】 yánjǐnɡqǐzhǒnɡ аңсау, 

көксеу, үміттену,арман ету. 

【延揽】 yánlǎn〈书〉【 ет.】   өзіне 

тарту, өзіне назарын аудару, жинау, 

тарту, шақыру ： ～ 人 才 талантты 

адамдарды өзіне тарту. 

【延绵】yánmián【ет.】  ұзаққа және 

тоқтаусызға созу. 

【延纳】yánnà〈书〉【ет.】  қабылдау, 

шақыру. 

【延年益寿】yánniányìshòu өмірді созу, 

ұзақ өмір сүру мүмкіндігіне ие алу. 

【延聘】yánpìn【ет.】 〈书〉шақыру, 

шақырту: ~ 顾问 кеңесшіні шақырту. 

【 延 期 】 yánqī 【 ет. 】  мерзімін 

ұзарту,алып қою, бөліп қою, қалдыру, 

көшіру ： ～ 两 年  екі жылға 

қалдыру｜～支付  төлемнің мерзімін 

ұзарту. 

【 延 请 】 yánqǐnɡ 【 ет. 】  шақыру, 

шақырту：～律师 заңгерді шақыру. 

【延烧】yánshāo【ет.】  жалындау,өрт 

таралуы. 

【 延 伸 】 yánshēn 【 ет. 】   созу, 

жалғастыру：这条铁路一直～到国境线  

бұл темір жол соңғы шекараға дейін 

созылады. 

【延髓】 yánsuǐ【 зат.】   сопақ ми, 

сопақша ми. 

【延误】yánwù【ет.】   кешігу,кідіру, 

бөгелу ： ～ 军 机  әскери бұйрықты 

орындауда кідіру. 

【延性】yánxìnɡ【зат.】  созылғыштық, 

созылымдылық. 

【 延 续 】 yánxù 【 ет. 】  

жалғастыру,созылу, ұзарту ： ～ 六 年

алты жылға созу, ұзарту. 

【 延 展 】 yánzhǎn 【 ет. 】  созу, 

жалғастыру. 

【 延 展 性 】 yánzhǎnxìnɡ 【 зат. 】  

созылғыштық және созымдылық. 

闫 ( 閆 )Yán 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

芫 yán [芫荽](yán·sui)【зат.】   күнзе 

бау бақшаның, кишнец егіндік. 

严 (嚴 )yán①【 сын.】  берік, нықтап, 

сықап：～紧 тас қылып.②【 сын.】  

қатал, қатаң：～办 қатаң жазалау.③ 

қатаң, қатал, қатты ： ～ 冬 қатты 

қыс｜～寒 аяз.④ әке.⑤(Yán)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【严办】yánbàn【ет.】  қатаң жаза беру, 

қатаң жазалау,жазғыру. 

【严惩】yánchénɡ【ет.】  қатаң жаза 

беру, қатаң жазалау：～不贷 өте қатаң 

жазалау. 

【严词】yáncí【 зат.】   қатаң, қатал 

сөздер：～拒绝 кесімді қабылдамау. 

【严打】 yándǎ【 ет.】  қатаң, қатал, 

талап етуші, талғампаз：～说来 қатаң 

түрде айтқанда; ~ 要求自己  өз өзіне 

қатаң болу; ~泄密 құпияны сақтап қалу 

үшін қатаң сақтық шараларын 

қабылдау. 

【严冬】yándōnɡ【зат.】  қатты қыс. 

【严防】yánfánɡ【ет.】  қатаң сақтық 

шараларын қабылдау：~ 泄密 құпияны 

сақтап қалу үшін қатаң сақтық 

шараларын қабылдау. 

【严格】yánɡé①【сын.】  қатаң, қатал, 

талап етуші, талғампаз：～说来 қатаң 

түрде айтқанда; ~ 要求自己  өз өзіне 

қатаң болу; 一年比一年更加~ 的要求  

жылдан жылға сайын қатаң талаптар 

күшейіп барады . 

【严寒】yánhán【сын.】   үскірік,аяз, 

суық, суықтық：天气～ ауа райы өте 

суық, аяз. 

【 严 紧 】 yán·jǐn 【 сын. 】 

саңылаусыз,тас қылып. 

【严谨】 yánjǐn【 сын.】   өте сақ, 

қорған：他为人～  ол өзін өте сақ 

ұстайды. 

【严禁】yánjìn【 ет.】   қатаң тиым, 

қатаң тиым салу ： ～ 烟 火  темекі 

тартуға қатаң тиым салынған. 

【严峻】yánjùn【сын.】 қатал, қатаң, 

сұрапыл：～. 

【严酷】yánkù【сын.】 ① кәрлі, қатаң, 

қатал, ызбарлы：～的事实 қатаң ақиқат.

②  мейірімсіз, қатал, 

қатты,қайырымсыз：～的压迫  қатал 

езгі;｜～的剥削 қайырымсыз, қатал 

қанау. 

【严厉】yánlì【сын.】   қатаң, қатал, 

қатты, өткір：～申斥 қатаң сөгіс;  ～对

待 қатал қарау;  口气很～  өте қатал 

дауыспен айту. 

【 严 令 】 yánlìnɡ 【 ет. 】   қатаң 

бұйрық：～禁止 қатаң бұйрыққа қарсы 

шығу. 

【 严 密 】 yánmì ① 【 сын. 】  

берік,нықтап, тас қылып,нық етіп：～

的火网  берік от.②□,形  қатаң, қатал, 

қатты, өткір, ұқыпты. 

【严明】yánmínɡ【сын.】  қатаң және 

әділ：赏罚～ жазалау мен марапаттауда 

қатаң және әділ болу;｜纪律～  қатаң 

дисциплинаны сақтау. 

【严命】yánmìnɡ〈书〉【ет.】  қатаң 

бұйрық. 

【严师】yánshī【зат.】  қатал мұғалім, 

мұғалімді,ұстазды құрметтеу：～出高

徒   жақсы шәкіртті қатал мұғалім 

тәрбиелеу керек. 

【严实】 yán·shi〈口〉【 сын.】  ①

берік,нықтап, тас қылып,нық етіп：门

关得挺～ есікті нықтап жауып қою.② 

мұқият, ұқыпты түрде жасырып қою. 

【严守】yánshǒu【ет.】 ① зейін салып 

бақылау.② құлып, қорған：～国家机密 

мемлекеттік құпиясының құлпы. 

【严丝合缝】yánsīhéfènɡ жинақы және 

ұқыпты жасалынған; ұқыпты түрде 

берік жіппен тігілген. 

【严肃】yánsù ①【сын.】  қатал, қатаң, 

қиын：～的生活方式 қатаң өмір салты.
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②□,形 байсалды, байыпты, шырай：～

认真 қатаң және талғампаз болу. 

【严刑】yánxínɡ【зат.】  қатал, қатты 

азап：～拷打 азаптау. 

【严阵以待】yánzhènyǐdài  мейлінше 

құралданып қарсы алу, барынша 

жауынгерлік әзірлікте дайын болу. 

【 严 整 】 yánzhěnɡ 【 сын. 】 

жинақты,қатал, қатаң,дұрыс,тұтас：军

容～жауынгерлердің жинақты түрі; ～

的理论  дұрыс теория. 

【严正】 yánzhènɡ【 сын.】   қатаң, 

қатал, қатты：～的立场  қатаң және 

әділ позиция; 中国政府~要求 ... Қытай 

үкіметі шындап қатаң талаптармен.... 

【严重】yánzhònɡ【сын.】 ① байыпты, 

қатаң,маңызды, салмақты,сыншы, қиын 

қыстау, екіталай ：～问题 маңызды 

сұрақ; ｜～的关头  екіталай күн. ② 

қауіпті, қатерлі, екіталай, қатаң：可能

产生～影响 қатаң әсер етуі мүмкін . 

言 yán ①  сөз, сөйлем ： ～语 сөз, 

сөйлеу; ～不由衷 жүрегінен шықпаған 

сөздер; ～外之意 сөздердің бүркеулі 

мағынасы.②  сөйлеу, айту：～必有中 

жұмыспе айту ; ～不尽意 сөзбен бәрін 

жеткізе алмау. ③ 【 зат. 】   сөз, 

иероглиф：全书近二十万～  барлық 

кітапта шамамен екі жүз мыңдай 

иероглиф бар. ④ (Yán) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【言必有中】yánbìyǒuzhònɡ жұмыспен 

айту, негізгі мақсат бойынша айту. 

【言不及义】 yánbùjíyì мылжыңдап 

сөйлеу. 

【言不尽意】yánbùjìnyì сөзбен бәрін 

жеткізе алмайсын, барлығын жеткізіп 

айтуда ешқандай мүмкіндік болмауы. 

【 言 不 由 衷 】 yánbùyóuzhōnɡ 

екіжүзділік, шынайы емес сөздер; 

жүрегінен шықпаған сөздер. 

【言传】 yánchuán 【 ет. 】   сөзбен 

тұжырымдау, сөзбен жеткізу：传～遍 

了全城 лақап бүкіл қалаға тарап кетті. 

 

【言传身教】yánchuánshēnjiào сөзбен 

мен іспен оқыту. 

【言词】yáncí→言辞. 

【言辞】yáncí【зат.】  сөз, сөйлеу：～

恳切 шынайы және адал сөздер. 

【言多必失】yánduōbìshī үндемеу, тіл 

қатпау - алтын. 

【 言 归 于 好 】 yánɡuīyúhǎo жақсы, 

достық қарым-қатынасты қалпына 

келтіру. 

【言归正传】yánɡuīzhènɡzhuàn негізгі 

тақырыпқа оралу, басты іске келу, 

мәселеге тікелей байланысты келу. 

【 言 过 其 实 】 yánɡuòqíshí асырып 

сөйлеу. 

【言和】yánhé【 ет.】   татуласу, тіл 

табысу：停战～ әскери қозғалыстарды 

тоқтатып, бейбітшілікті қалпына 

келтіру (татуласу). 

【言欢】yánhuān【ет.】  сырлас әңгіме 

жүргізу, достық, жылы қарым-

қатынаста сөйлеу：握手～ тіл табысып 

жылы сөйлеу. 

【言简意赅】yánjiǎnyìɡāi қысқа және 

анық. 

【言近旨远】yánjìnzhǐyuǎn қарапайым 

сөзбен терең ойды білдіру. 

【言路】yánlù【зат.】  қоғамдық ой – 

пікір, жариялық：广开～ жариялықты 

қолдау,  еркін ой-пікірді сөйлеуді 

қолдау. 

【言论】 yánlùn【 зат.】   пікір, ой-

пікір,айту, айтылғандар, сөз,сөз 

сөйлеу：～自由 сөз еркіндігі.  

【言情】yánqínɡ【сын.】  романдық, 

сүйіспеншілік ： ～ 小 说  романдық 

новелла. 

【言人人殊】yánrénrénshū әрбір адам 

әртүрлі нұсқау ұсыныс береді, әртүрлі 

адамдар  әртүрлі ой көзқарастар береді. 

【言说】yánshuō【ет.】  сөйлеу, айту：

不可～  сөйлеуге рұқсат бермеу;｜难

以～ қиын сөйлеу. 

【言谈】yántán【 ет.】  ой-пікір,айту, 

айтылғандар, сөз,сөз сөйлеу：～举止 

сөз бен тәртібі. 

【言听计从】yántīnɡjìcónɡ әрбір айтқан 

сөзін тыңдау; барлық айтқан ақылың 

қабылдау. 

【言外之意】 yánwàizhīyì сөздердің 

бүркеулі мағынасы. 

【言为心声】 yánwéixīnshēnɡ айтқан 

сөзі жүректен шыққан. 

【言笑】yánxiào【ет.】   қалжындау, 

қалжындап сөйлеу. 

【言行】 yánxínɡ【 зат.】   сөз және 

қылықтар：～一致. 

【言犹在耳】yányóuzàiěr  айтқан сөзі 

әліде құлағымда тұр. 

【言语】yányǔ【зат.】  сөз, сөйлеу：～

粗鲁 дөрекі және ұстамсыз тіл. 

【言语】 yán·yu〈口〉【 ет.】   айту, 

жауап беру, айтып беру, айтып кету：你

走的时候～一声儿  кетер кезде айтып 

кет｜问你话呢，你怎么不～? Сенен 

сұрап тұр ғой неге жауап бермейсін? 

【 言 喻 】 yányù 〈 书 〉【 ет. 】  

аллегорияда(әдебиетте, өнерде дерексіз 

ұғымды деректі конкретті образдар 

арқылы көрсету; әсіресе мысалда, 

ертегіде көп қолданылатын тәсіл), 

мысалда көрсету. 

【 言 者 无 罪 ， 闻 者 足 戒 】

yánzhěwúzuì ， wénzhězújiè айтушыға 

кінә қойылмайды, ал тыңдаушыға өсиет, 

ақыл болады. 

【言之无物】yánzhīwúwù мағынасыз, 

жөнсіз көп сөйлеу, мылжындау. 

【言重】yánzhònɡ【ет.】  тым қатты 

айтылған. 

【言状】yánzhuànɡ【ет.】  жағдайды 

сипаттау, сипаттап беру：难以～  өте 

қиын жағдайды сипаттап беру. 

阽 yán“阽”diàn   қауіпті жағдайда болу. 

妍 yán 〈 书 〉 әдемілік, әсемдік, 

сұлулық：百花争～  барлық гүлдер 

шешек атты. 

【妍媸】yánchī【зат.】  сұлулық пен 

сұмпайы ： 不 辨 ～  сұлулық пен 

сұмпайыны ажырата алмау. 

岩(喦)yán①тау жыныстары, жартас, тас, 

петрографиялық：～层 тау жыныстары; 

花岗～ гранит (тас);山～ жартас; 悬～ 

қия, құз. ② (Yán)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【 岩 层 】 yáncénɡ 【 зат. 】   қабат, 

қалыңдық, тау жыныстары. 

【岩洞】yándònɡ【зат.】   үңгір, тау 

қуысы,шұқыр, ойпат. 

【岩画】 yánhuà【 зат.】   жартасқа 

салынған сурет, петроглиф. 

【岩浆】yánjiānɡ【зат.】  магма (Жер 

шарының терең қойнауындағы ішіндегі 

сұйық отты зат). 

【岩漠】yánmò【зат.】  тасты шөл. 

【岩溶】yán rónɡ【зат.】  карст. 

【 岩 石 】 yánshí 【 зат. 】   тау 

жыныстары, жартас, тас, 

петрографиялық. 

【岩心】yánхīn【зат.】  керн. 

【岩盐】yányán【зат.】  галит, тас тұз. 

【岩羊】yányánɡ【зат.】  куку - яман. 

炎 yán ① аптап, қызу, 

шыжыған,ыстық：～热 шыжыған｜～

夏 жаздың аптап ыстығы.② қабыну：

发 ～ қабыну, ісіну; ｜ 结 肠 ～ колит 
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(тоқішектің талаурауы; қабынып ауруы).

③(Yán) Янь ди император. 

【炎帝】Yándì【зат.】 →炎黄.Янь ди 

император. 

【炎黄】Yán-Huánɡ【зат.】  Қытайда 

ежелгі легенда бойынша екі император, 

қытай ұлтының арғы ата - бабасына 

жатады. 

【 炎 凉 】 yánliánɡ 【 зат. 】  

құбылмалылық, өзгерістік, тұрақсыз：

世态～адамдардың өзгермелі тұрақсыз 

қарым- қатынасы. 

【炎热】yánrè【сын.】   аптап, қызу, 

шыжыған,ыстық：～的夏天  жаздың 

ыстығы. 

【炎暑】yánshǔ【зат.】 жаздың аптап 

ыстығы. 

【炎夏】yánxià【зат.】 →炎暑. 

【 炎 炎 】 yányán 【 сын. 】  

жалындау,алаулау,жандыру, күйдіру ：

赤日～ күннің көзі қатты күйдіреді, күн 

шыжып тұр. 

【炎症】 yánzhènɡ【 зат.】   қабыну, 

флогоз. 

沿 ( )yán ① 【 сөзал. 】   бойлай, 

жағалай：～着河边走  өзен жағалай 

жүру.②  →沿袭：～袭 дәстүрді үлгі 

алу ｜ 相 ～ 成 习 ұрпақтан ұрпаққа 

беріліп дәстүрге айналуы.③【ет.】   →

沿边儿.④(～儿)【зат.】  ернеу, кенере, 

қыр, шек, шет：床 ~ кереуеттің шеті; 

帽 ~ қалпақтың қыры. 

【沿岸】yán’àn【зат.】   жаға, жиек, 

жағалау. 

【沿边儿】yánbiānr【ет.】   жиектеу, 

қаптау, айналдыра тігу,көмкеру, қоршау. 

【沿革】yánɡé【зат.】   жетілу, даму 

процессі, тарихи үдеріс,эволюция：社

会风俗的～ қоғамның әдет –ғұрып пен 

дәстүр тарихы;  历史～ тарих. 

【沿海】yánhǎi【зат.】  теңіз жағалау 

аймағы, теңіз жаға жері, жаға, 

жиек,теңіз маны ： ～ 城 市  теңіз 

жағалауындағы қала. 

【沿江】yánjiānɡ【зат.】  өзен бойы, 

өзен жағалауы. 

【沿街】yánjiē【үс.】көше бойы, көше 

жағалауы ： ～ 叫 卖  көше-көшеге 

апарып сату; ~的房屋 дәл көшеге қарай 

шығатын үй. 

【沿例】 yánlì【 ет.】   ескі үлгі – 

нұсқаны, мысалдарды қолдануды 

жалғастыру. 

【沿路】yánlù【үс.】 жол бойы, жол –

жөнекей, жолдан, жол бойындағы, жол 

жиегіндегі：～的花木 жол бойындағы 

гүлдер мен ағаштар;   ～都种花木 жол 

жиегінде гүлдер мен ағаштар 

отырғызылған. 

【沿条儿】yántiáor【зат.】  көмкерме, 

қайыма,жиек. 

【沿途】yántú   →沿路. 

【沿袭】yánxí【ет.】  дәстүр бойынша 

жүру,қадамымен жүру,  дәстүрді үлгі 

алу：不能～老法子 ескі әдіспен жүруге 

болмайды. 

【沿线】yánxiàn【 зат.】   темір жол 

желісінің бойы, тас жол бойы, жиегі：

铁路～的城镇  темір жол желісінің 

жағалауындағы  қала. 

【沿用】yányònɡ【ет.】   қолдануды 

жалғастыру, қолдану, мирасқор болу：

这种方法已经～了五, 六十年 бұл әдісті 

50-60 жылдай қолданып келе жатыр. 

研 yán①【ет.】  үгу, ұнтақтау：～墨 

тушьті ұнтақтау;  ～成粉末 ұнтаққа бір 

нәрсені үгітіп салу.②→研究：钻～ 

терең оқып іздену, меңгеріп алу｜～习

оқу, іздену. 

【研读】yándú【ет.】  мәнерлеп оқу, 

жіті оқу：～史书 тарихи кітапты жіті 

оқу. 

【研发】yánfā【ет.】   ғылыми зерттеу 

жұмыстары：～新药  жаңа дәруменді 

зерттеу жұмысы. 

【研究】yánjiū【ет.】 ①зерттеу, оқып 

білу,іздену：～语言 тілді зерттеу;｜学

术～  ғылыми зерттеу;｜科学～工作 

ғылыми- зерттеу жұмысы .② қарап алу, 

қарап аңықтау, қарап шешу,пікір алысу, 

талқылау：今天的会议，准备～三个重

要问题 бүгінгі жиналыста ең маңызды 

үш мәселені қарастырады｜ 你的报告

领导上正在～  сіздің баяндамаңыз 

басшылықтың қарауында. 

【 研 究 生 】 yánjiūshēnɡ 【 зат. 】  

аспирант ( ғылыми  - педагогикалық 

жұмысқа әзірленіп жүрген адам). 

【研究员】yánjiūyuán【зат.】  ғылыми 

жетекші. 

【研磨】yánmó【ет.】  ①→研① .② 

уқалау,ысқылау, ажарлау, қырнау, 

тегістеу. 

【研判】 yánpàn【 ет.】   оқу және 

анықтау, қарау және баға беру：～案情 

жұмыстың жағдайын қарап және баға 

беру; ｜ ～ 市 场 趋 势  нарық үрдісі 

(нарықтағы бағаның қозғалысындағы, 

дамуындағы негізгі бағыт). 

【研讨】yántǎo【ет.】  оқу және пікір 

алысу, қарастыру, қарап шешу：～会 

ғылыми конференция. 

【研习】 yánxí【 ет.】   оқу, іздену, 

зерттеу (теориялық және практикалық 

жағынан) ： ～ 山 水 画  пейзаждық 

суретті зерттеу. 

【研制】yánzhì【ет.】  өңдеу, жетілдіру, 

дамыту, жақсарту：～新产品  жаңа 

өнімді өңдеу. 

 盐(鹽)yán【зат.】 ① тұз：精～ас тұзы; 

煮～  тұз қайнату; 煮～   工人  тұз 

қайнатушы (маман жұмысшы); 汤 里放

些 ~ сорпаға кішкени тұз салу.② тұз复

~ екі есе тұз. 

【盐巴】yánbā〈方〉【зат.】  →盐①. 

【盐场】yánchǎnɡ【зат.】  тұз өндіру 

кәсіпшілігі, тұз қайнату өндірісі. 

【盐池】 yánchí【 зат.】   ащы көл, 

тұзды көл. 

【盐分】 yánfèn【 зат.】   ащылық, 

тұздылық. 

【盐湖】yánhú【зат.】 ащы көл, тұзды 

көл. 

【盐花】yánhuā【зат.】 ① бір салым 

тұз：汤里搁点儿～儿  сорпаға бір 

салым тұз салу.②〈方〉→盐霜. 

【 盐 碱 地 】 yánjiǎndì 【 зат. 】  

сортаң,тақырлы дала, ақ сортаң, ащылы 

жер,тақыршақ. 

【盐井】yánjǐnɡ【зат.】  тұзды ұңғыма. 

【盐卤】yánlǔ【зат.】  тұздық. 

【盐汽水】 yánqìshuǐ【 зат.】   тұзды 

содалы су. 

【 盐 霜 】 yánshuānɡ 【 зат. 】   тұз 

қону,тұту. 

【盐酸】yánsuān【зат.】  тұзды (хлор 

мен сутегінің қосындысы) қышқыл. 

【 盐 滩 】 yántān 【 зат. 】   тұзды 

қайнатып шығаратын аумақ. 

【盐田】yántián【зат.】  тұзды бассейн, 

тұз өндіру кәсіпшілігі. 

【盐土】yántǔ【зат.】  сортаң топырақ. 

【盐坨子】yántuó·zi【зат.】  үйме тұз. 

【盐枭】yánxiāo【 зат.】   тұзды үкі 

( тұз контрабандасымен айналысатын 

адам, саудагер). 

铅 (鉛 )yán 铅山 (Yánshān)，  Цзянси 

провинциядағы жер аты. 

阎(閻)yán①〈书〉 ауылдық қақпа,есік.

②(Yán)【зат.】  фамилия. 

【阎罗】Yánluó【 зат.】   Ямараджа; 

тозақтың әміршісі. 
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【阎王】Yán·wɑnɡ【 зат.】  ① тозақ 

әміршісі. ②  жауыз, қанқұмар, 

зұлым,шайтан, әбілет, дұшпан, сұм. 

【阎王殿】yán·wɑnɡdiàn【зат.】  тозақ 

әміршісінің сарайы. 

【 阎 王 账 】 yán·wɑnɡzhànɡ 〈 口 〉

【 зат. 】   өсім алушылық, қарыз 

алушылық. 

蜒 yán ① ［ 蜒 蚰 ］ (yányóu) 〈 方 〉

【зат.】  шырышты ұлу.②→蚰蜒. 

筵 yán → 筵席：喜～қыз тойы, келін 

тойы;｜寿～  туған күнге байланысты 

банкет,қонағасы. 

【 筵 席 】 yánxí 【 зат. 】   банкет, 

қонағасы,зияпат, той,түскі қонақ асы. 

揅 yán〈书〉→研. 

颜 (顏 )yán①  бет, жүз, өң：和～悦色

ашық жүзді өң ｜ 开 ～ 一 笑

күлімсірегенде беті шара табақтай 

болып кетті.②→颜面②：无～见人 бет 

жүзінді адамдарға көрінуге ұялу.③颜色

①：五～六色 түрлі- түсті, ала. ④(Yán)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【 颜 料 】 yánliào 【 зат. 】   бояу, 

сыр,бояғыш зат. 

【颜面】yánmiàn【зат.】  ①бет, жүз, 

өң ： ～ 神 经  бет жүйкесі. ②  бет, 

жүз,лауазым,мәртебе, абырой：顾全～ 

абыройын сақтау. 

【颜容】yánrónɡ【зат.】  бет келпеті, 

бет әлпеті：～枯槁 бет әлпетін сақтау. 

【颜色】 yánsè【 зат.】  ① бояу, рең, 

түс,сыр：鲜艳 的～ ашық бояулар;｜各

种～的 боялған, сырланған; 上~ бояу, 

сырлау.②〈书〉：给～看   біреуге 

көрсету; біреудің сазайын тарттыру. 

【颜色】yán·shɑi〈口〉【зат.】  →颜料. 

【颜体】Yántǐ【зат.】 Янь Чжэнь-цин 

стильде каллиграфия. 

檐(簷)yán(～儿)【зат.】 ① шатырдың 

шеті, карниз, бұғат, ернеу：房～ үйдің 

шатырдың шеті｜廊～терраса карниз.

② күнқағар, карниз：帽～儿. 

【檐沟】yánɡōu【зат.】  суағар жыра, 

су ағатын арық. 

【檐口】 yánkǒu 【 зат. 】   карниз, 

күнқағар. 

【檐子】yán·zi〈口〉【зат.】  →檐①. 

 

yǎn 

奄 yǎn〈书〉① көрсетпеу, қамту：～有

四方 .②【 үс.】 тез, асығыс,кенеттен, 

екпіндей, бірден,кірпік қағыс, лезде, 

өте тез：～忽 қас қағым сәтте;｜～然

кенеттен. 

【奄忽】yǎnhū〈书〉【үс.】  лезде, өте 

тез, қас қағым сәтте,кірпік қағыс. 

【 奄 然 】 yǎnrán 〈 书 〉【 үс. 】 

кенеттен,тез, шапшаң. 

【奄奄】yǎnyǎn【сын.】  әрең –әрең 

дем алу ： ～ 一 息  ақырғы демі 

таусыларда болу. 

兖 Yǎn ① 兖 州 (Yǎnzhōu) ， Шандун 

провинциядағы жер аты. ② 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【俨然】 yǎnrán〈书〉①【 сын.】  

айбын, айбындылық：望之～ айбынды 

болып  көріну .②【сын.】  үйлесімді 

түрде, сазына келтіріп：屋舍～ үйлер 

үйлесімді түрде тұр.③【үс.】  солай 

болғандай, сондай – ақ, сияқты, тәрізді, 

еске алу：这孩子说起话来～是个大人 

бұл бала сөйлегенде үлкен адам сияқты 

сөйлейді. 

【俨如】yǎnrú【ет.】 солай болғандай, 

сондай – ақ, сияқты, тәрізді：～白昼 

күндіз сияқты, тәрізді. 

衍-1yǎn①〈书〉 даму, өрбу, үдеу：仁

风～而外流  гумандық әдет – ғұрып 

бүкіл көрші райондарда өрбіді. ②

〈 书 〉 артық терілген мәтін; хат 

жазысқанда артық жазылған сөздер мен 

сөйлемдер：～文 артық терілген мәтін.

③ (Yǎn) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

衍 -2yǎn 〈 书 〉 ①  суару, су 

басу,сужаю：流～四方  барлық аймақ 

су жайылып кетті.② батпақ, саз батпақ, 

шалшық, тартпа. 

【衍变】 yǎnbiàn【 ет.】   эволюция 

(эволюция жолымен бірте –бірте даму), 

даму. 

【衍化】 yǎnhuà 【 ет. 】  эволюция 

жолымен бірте –бірте даму, өркендеу, 

өріс алу. 

【衍射】yǎnshè【ет.】  дифракция: 电

子~ 法 электронды графикалық әдіс . 

【衍生】yǎnshēnɡ【ет.】  туынды. 

【 衍 生 物 】 yǎnshēnɡwù 【 зат. 】  

туынды зат, нәрсе; дериват. 

【 衍 文 】 yǎnwén 【 зат. 】   артық 

терілген мәтін; хат жазысқанда артық 

жазылған сөздер мен сөйлемдер. 

弇 yǎn 〈书〉  жабу, жауып тастау, 

бүркеу, орау. 

【弇陋】yǎnlòu〈书〉【сын.】  сапасыз 

білімге ие болуы. 

剡 yǎn〈书〉①  сүйірлеу, үшкірлеу, 

сүйірлендіру ： ～ 木 为 矢   ағашты 

жіңішке қылып үшкірлеп садақ оғын 

жасау.② өткір, үшкір. 

厣(厴)yǎn【зат.】 қақпақша. 

掩(揜)yǎn①【ет.】  жабу, жауып тастау, 

жасыру, қаптау, тығындау, қысу：～口

而笑 ішінен күлу;｜～ 住耳朵 құлақты 

тығып қою.②【 ет.】   жабу：～卷 

кітапті жабу｜～门 есікті жауып қою.

③〈书〉 абайсызда, ойда жоқта тап 

беру：～杀 абайсызда тап беру. 

【掩鼻】yǎnbí【ет.】  мұрнын жауып 

қою (жаман иістен). 

【掩蔽】yǎnbì①【ет.】  жабу,жасырып 

қою, орау：～部 блиндаж (снарядтан, 

бомбадан қорғану үшін қазылған орын).

②【зат.】  пана, таса,тосқауыл,қорған. 

【掩蔽部】 yǎnbìbù【 зат.】  блиндаж 

(снарядтан, бомбадан қорғану үшін 

қазылған орын). 

【掩藏】 yǎncánɡ 【 ет. 】   бүркеу, 

жасыру, жасырып қою,ты,ып қою. 

【掩耳盗铃】 yǎněrdàolínɡ өзгелерді 

емес өзінді алдау,түкке тұрмайтын өзін 

өзі алдау. 

【掩盖】yǎnɡài【ет.】 ① басу, қаптау, 

қамту：大雪～了田野 жолды тегіс қар 

басып қалды.②жасыру, тығу, қымқыру, 

үнсіз қалу,бүрмелеу ： ～ 真 相 

шындықты жасырып қалу; ~ 事 实 

ақиқатты бүрмелеу. 

【掩护】 yǎnhù ①【 ет. 】   бүркеу, 

жабу,көлегейлеу. ②【 ет. 】  жасырып 

қою, орау：～地下工作者  жұмысты 

жасырынып істеушіні жасырып қою.③

【зат.】   пана, тосқауыл,баспана. 

【掩埋】 yǎnmái【 ет.】  көму, көміп 

тастау,  жерлеу. 

【掩人耳目】yǎnréněrmù  адамдардан 

жасыру. 

【 掩 杀 】 yǎnshā 〈 书 〉【 ет. 】  

абайсызда тап беру. 

【 掩 饰 】 yǎnshì 【 ет. 】   бүркеу,  

боямалап көрсету, жабу, 

бүркемелеу ： ～ 错 误  қателікті 

боямалап көрсету. 

【掩体】 yǎntǐ【 зат.】   баспа, пана, 

тосқауыл. 

【 掩 眼 法 】 yǎnyǎnfǎ 【 зат. 】  

трюк(шеберлік әдіс),фокус, көз алдау, 

көз бояу. 

【掩隐】yǎnyǐn【ет.】   көз аясынан 

жасырынып қалу. 
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【掩映】yǎnyìnɡ【ет.】  қарайту,бөлу, 

шығару. 

郾 yǎn 郾 城 (Yǎnchénɡ) ，  Хэнань 

провинциядағы жер аты. 

眼 yǎn ①→眼睛. 左～ сол көз; 看一～  

бір көзбен қарау. ② ( ～儿 ) 【 зат. 】  

саңылау, тесік：针～ иненің жасауы, 

иненің көзі; 鼻子～  танау. ③  такт, 

ырғақ：走了～тактыдан жанылу. 

【眼巴巴】yǎnbābā【сын.】 状态词① 

дәті шыдамау, шыдамсыздық, 

асығыстықпен; екі көзі төрт болу：大

家 ～ 地 等 着 他 回 来  Барлығы 

шыдамсыздықпен онын оралуын күтіп 

отыр.②  түсінбей аузын ашып отыру, 

ашық ауыздану. 

【眼白】yǎnbái〈方〉【зат.】   көздің 

ағы. 

【眼波】yǎnbō【зат.】  өткір көз. 

 

【眼岔】yǎnchà〈方〉【ет.】  жаңылыс 

тану,қателесу. 

【眼馋】 yǎnchán【 сын.】   тоймас 

көзімен, қызғаншақ көз тастау. 

【眼眵】yǎnchī【зат.】  құрғап қалған 

көзден заттар шығуы. 

【眼袋】 yǎndài【 зат.】  көздің асты 

күлдіреп тұр. 

【眼底】yǎndǐ【зат.】  көздің түбі. 

【眼底下】yǎndǐ·xiɑ【зат.】 →眼前. 

【眼福】yǎnfú【зат.】 ：～不浅 мұны 

көруге сәті түсуі,бағына қарай болуы;  

以饱～ көрініспен рақат алу. 

【眼高手低】yǎnɡāoshǒudī  қалайды, 

алайда істей алмайды, жүзеге асыра 

алмайды; көп қалайды, алайда істеуге 

мүмкіндігі жоқ. 

【眼光】yǎnɡuānɡ【зат.】 ①көзқарас, 

қарау,көз тастау, назар：大家的～都集

中到他身上  Барлығының назары оны 

қараумен болды. ②  ой- өріс. ③ 

көргіштік, көрегендік ： 老 ～  ескі 

көргіштік. 

【 眼 红 】 yǎnhónɡ 【 сын. 】  ①  

қызғаныштан көзі жарылу, 

қызғанышпен қарау, қызығу, сұқтану：

见钱～ ақшаға көзі жайнап кетуі. ② 

азуын басу, ашулану, ызалану, өшігу. 

【眼花】yǎnhuā【сын.】   көз нашар 

көреді, көз бұлдырап көру：耳聋～ 

нашар көру, нашар есту. 

【 眼 花 缭 乱 】 yǎnhuāliáoluàn көз 

жайнап кетуі, көз алдынан кетпеу. 

【眼犄角儿】yǎnjījiǎor〈方〉【зат.】 →

眼角. 

【眼疾手快】yǎnjíshǒukuài→手疾眼快. 

【 眼 尖 】 yǎnjiān 【 сын. 】   өткір 

көз,көргіш көз,өткір көзд. 

【眼睑】yǎnjiǎn【зат.】  қабақ (көздің 

қабағы). 

【眼见】 yǎnjiàn【 үс.】  өз көзімен 

көру：这是 , 我亲～的  бұл жұмысты 

мен өз көзімен көрдім. 

【眼角】 yǎnjiǎo(～儿 )【 зат.】   көз 

бұрышының саңылауы. 

【眼界】yǎnjiè【зат.】  ой-өріс：～宽

广   ой-өрісі кең;  开开～ ой –өрісін 

кеңейту. 

【眼睛】yǎn·jinɡ【зат.】  көз. 

【 眼 镜 】 yǎnjìnɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

көзілдірік. 

【 眼 镜 蛇 】 yǎnjìnɡshé 【 зат. 】  

көзілдірік қабы. 

【眼看】yǎnkàn①【үс.】 көзінде, көз 

алдымда：我～他长大的 Ол менін көз 

алдымда өсті.②【ет.】   дәл осылай, 

жақындаған, тез болатын нәрсе：～冬

天  就到了  қыс жақындаған (бүгін –

ертең). 

【 眼 眶 】 yǎnkuànɡ 【 зат. 】   көз 

шарасы：～里含着泪水 көз жасымен. 

【眼泪】yǎnlèi【зат.】  көз жасы. 

【眼力】yǎnlì【зат.】 ① көз, көру：～

越来越差了  көздің көруі бара бара 

нашарлап барады. ②  көргіштік, 

көрегендік; алдын ала болжау 

қабілеті ： ~ 过 人  көргіштікпен 

ерекшелену. 

【眼力见儿】yǎnlìjiànr〈方〉【 зат.】 

бейімділік; ептілік; зеректік; 

тапқырлық; түсінгіштік; ұғымдылық. 

【眼帘】yǎnlián【зат.】  көз жетер жер, 

ой-өрісі：入～. 

【眼眉】yǎnméi〈方〉【зат.】  қас. 

【眼面前】yǎn·miànqián (～儿)〈方〉

【зат.】 жиі қолданылатын. 

【眼明手快】yǎnmínɡshǒukuài көздің 

сенімділігі және қолдың ептілігі; тез 

және еппен. 

【眼目】 yǎnmù 【 зат.】   жансыз, 

тыншы. 

【眼泡】yǎnpāo(～儿)【зат.】 жоғарғы 

қабақ：肉～儿 томпиған қабақ｜～儿

哭肿了 көз жасынан көз ісіп кетті. 

【眼皮】yǎnpí(～儿)【зат.】   қабақ. 

【 眼 皮 底 下 】 yǎnpídǐ·xiɑ   қабақ 

астында . 

【眼皮子】yǎnpí·zi〈口〉【зат.】 →眼

睑： ~底下的事他都看不见  қабақ 

астында тұрғанында ол көрмейді ғой. 

【眼前】 yǎnqián【 зат.】  ①眼  көз 

алдында, аяқ астында тұрғаны：东西就

在你～ зат біздің көз алдымызда жатыр.

②  бүгінгі, ағымдағы, қазіргі, 

тұратын：~ 的问题 алдымызда тұрған 

сұрақ; ~ 我们  有件重要工作   біздің 

алдымызда маңызды жұмыс тұр. 

【眼前亏】 yǎnqiánkuī【 зат. 】  көз 

алдыдағы өкініш. 

【眼球】yǎnqiú【зат.】  көздің алмасы. 

【眼圈】yǎnquān(～儿)【зат.】  →көз 

тысы. 

【眼热】yǎnrè【сын.】  қызғаныштан 

көзі жарылу, қызғанышпен қарау, 

қызығу, сұқтану. 

【眼色】yǎnsè【зат.】   айқын көзқарас, 

көзбен ымдау：调～ көз қысу; 递[个] ~ 

қас қағу, көзбен ымдау; 使~ [儿] көз 

қысу. 

【眼神】yǎnshén【зат.】 ①көз әлпеті, 

көзқарас：严  历的～  қатал көзқарас, 

тымырсық көзқарас; 惺 忪 的 ～ 

маужыраған түрі.②(～儿)〈方〉→眼力. 

【眼生】yǎnshēnɡ【сын.】  таныс емес 

болып көрінуі：这人看着有点～  бұл 

адамдар таныс емес боылп көрінеді. 

【眼屎】yǎnshǐ【зат.】   →眼眵. 

【眼熟】yǎnshú【сын.】  таныс болып 

көрінуі. 

【眼跳】yǎntiào【ет.】 көз тартады. 

【眼窝】yǎnwō(～儿 )【зат.】  көздің 

ойдымы. 

【眼下】yǎnxià【зат.】  →眼前②. 

【眼线】-1yǎnxiàn【зат.】  көз жетер 

жер. 

【眼线】-2 yǎnxiàn【зат.】  дәлдеуші, 

нысанашы. 

【眼压】yǎnyā【зат.】  офтальмотонус, 

көз давлениясы. 

【眼影】 yǎnyǐnɡ【 зат.】   қабаққа 

арналған бояу заттар：～膏 қабаққа 

арналған бояғыш далап сияқты. 

【眼晕】yǎnyùn【ет.】 көз қарауытуы, 

көз алды қарауы. 

【 眼 罩 儿 】 yǎnzhàor 【 зат. 】 

көзілдіріктер. 

【 眼 睁 睁 】 yǎnzhēnɡzhēnɡ( ～ 的 )

【сын.】 түсінбей аузын ашып отыру; 

ашық ауыздану. 

【眼中钉】yǎnzhōnɡdīnɡ【зат.】  көзге 

шыққан сүйелдей. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%88%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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【眼珠】yǎnzhū(～儿)【зат.】  көздің 

алмасы. 

【眼珠子】yǎnzhū·zi〈口〉【зат.】 →眼

珠: 象保护~一样 көздің қарашығындай 

сақтау. 

【眼拙】yǎnzhuō【сын.】  танымау：

恕我～，您贵姓? Кешірерсіз, атыңыз 

қалай (танымай қалуы)? 

偃 yǎn 〈 书 〉 ①  артылу, ұзарту, 

созу：～卧 артылу.② тоқтату：～武修

文  соғыс саясатын тоқтатып, 

бейбітшілік саясатын бастау. 

【偃旗息鼓】 yǎnqíxīɡǔ жымырысқы 

айла жасау. 

【 偃 武 修 文 】 yǎnwǔxiūwén соғыс 

саясатынан бейбітшілік саясатына көшу. 

琰 yǎn〈书〉 қымбат яшма (кварцтың 

бір түрі).    

棪 yǎn долана. 

晻 yǎn〈书〉 қараңғы, түнеріңкі. 

扊 yǎn[扊扅](yǎnyí)〈书〉【зат.】  есік 

ысырмасы. 

罨 yǎn〈书〉 бүркеу, жабу, орау：热～

法 ыстық тарту. 

罨布 yǎnbù  компресс (ауырған жерге 

басу үшін суға малған шүберек) 

演 yǎn①даму,өркендеу：～进 алға басу.

②  толық ашылу, даму, өркендеу, сөз 

сөйлеу ： ～ 说  сөз сөйлеу ｜ ～ 绎 

дедукция. ③ есеп шығару, мәселені 

шешу, жаттығу ： ～ 算 мәселені 

шешу; ｜ ～ 武  жаттығу. ④ 【 ет. 】 

спектакль, опералық және драмалық 

қойылым, сауық кеші ойнау, 

орындау：～奏 орындау;｜她～过白毛

女 Ол сары шашты әйел рөлін ойнады.

⑤ (Yǎn) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【演变】yǎnbiàn【ет.】  даму, өркендеу, 

эволюция жолымен бірте-бірте даму：

不断～  тоқтамай эволюция жолымен 

бірте-бірте дамыту; 和平~ бейбітшілік 

эволюция . 

【演播】yǎnbō【ет.】   хабар тарату,  

радиохабар, телехабар ： ～ 室 

радиостудия, телестудия. 

【演唱】yǎnchànɡ【ет.】  музыкалық 

қойылым, ойнау, орындау ： ～ 会 

концерт; ｜ ～ 京 剧  Пекиндық 

музыкалық драманы ойнау . 

【演出】yǎnchū【 ет.】    спектакль, 

орындау, ойын көрсету, қойылым 

көрсету, ойын. 

【演化】yǎnhuà【ет.】 даму, өркендеу, 

эволюция жолымен бірте-бірте даму：

生物的～тірі ағзаның эволюциясы. 

【演技】yǎnjì【 зат.】   ойын, ойнау 

(актердің). 

【演讲】yǎnjiǎnɡ【ет.】   →演说. 

【演进】 yǎnjìn【 ет.】   алға басу, 

өркендеу, даму,өрлеу: 艺术  的  өнер 

эволюциясы. 

【演练】 yǎnliàn【 ет.】   дайындық, 

даярлық, жаттығу ：模拟～  еліктеу 

модельдеу. 

【演示】yǎnshì【ет.】  демонстрация 

жасау, көрсету. 

【 演 说 】 yǎnshuō ① 【 ет. 】   сөз 

сөйлеу,сөз айту жұртшылыққа：～了两

个小时  екі сағат уақыт сөз сөйлеу.②

【зат.】  сөз, сөйлем, орындау. 

【演说者】yǎnshuōzhě сөзуар, сөзшең, 

шешен. 

【演算】yǎnsuàn【ет.】  есеп шығару, 

мәселені шешу：～习题 есеп шығару, 

тапсыраны орындау. 

【演武】yǎnwǔ【ет.】  жаттығу, әскери 

өнерді үйрену：～厅 байқау орны. 

【演习】yǎnxí【ет.】   жаттығу, епті 

тәсіл,айла, дайындық, даярлық:  海军～

теңіздік айла; ｜ 实 弹 ～  атыс 

патронымен атып үйреніп жаттығу. 

【演戏】 yǎnxì 【 ет. 】   спектакль, 

опералық және драмалық қойылым, 

сауық кеші：. 

【演义】yǎnyì〈书〉тарихи роман. 

【演艺】yǎnyì【зат.】  театрлық өнер, 

өз шеберлігін көрсету：～界 артистік 

ара, шоубизнес;｜～人员 конферансье 

(концерттегі, эстрададағы ойындардың 

бағдарламалық нөмерлерін айтып 

тұратын, ойын арасында көпшілікті 

көңілдендіруші артист); 淡 出  ~ 界 

шоубизнестен біртіндеп шығу. 

【演绎】yǎnyì①【зат.】    дедукция; 

жалпылау (ойлаудың жалпыдан 

жалқыға, бүтіннен бөлшекке көшіп 

нәтиже шығаруы) 

【演员】yǎnyuán【зат.】  әртіс,артист, 

актер, сахнагер,орындаушы. 

【演奏】 yǎnzòu 【 ет. 】   орындау, 

атқару, ойнау ： ~ 钢 琴 协 奏 曲  

фортепьяно концертін орындау (ойнау);

公开～назар салу, ықылас салу. 

魇 (魘 )yǎn【 ет.】  ① түс, түс көру, 

түсінде сандырақтап сөйлеу：～住了 .

② 〈 方 〉 жаман түс көру, шатасу 

(тұншығып жаман түс көру). 

蝘 yǎn   айдарлы  цикада (тек 

қанаттылар отрядына жататын шыбын-

шіркейдің бір түрі) . 

(巘)yǎn〈书〉тау шыңы. 

黡(黶)yǎn〈书〉黑色的痣. 

甗 yǎn керамикалық қазан. 

鼹(鼴)yǎn【зат.】  көртышқан. 

【鼹鼠】yǎnshǔ【зат.】 көртышқан. 

 

 

yàn 

 

厌(厭)yàn①  орындау, қанағаттандыру.

②【ет.】  жалықтыру, зеріктіру：看～

了 қарауға жалығу.③ жек көру, жирену, 

жеркену, секемдену ： ～ 恶

жеркену;｜～弃 жек көрушілік. 

【厌烦】 yànfán【 ет.】   жалықтыру, 

ығыр қылу, зеріктіру,мазасыздау：跟他

谈 话 从 来 不 会 感 到  ~ Онымен 

сөйлескенде ешқашанда 

жалықтырмайды;  令 人  ~ 的 事 情  

зеріктіретін адам. 

【厌恨】yànhèn【ет.】 өте жеккөру. 

【厌倦】 yànjuàn【 ет.】  енжарлық; 

көңілсіздік; селқостық; селсоқтық ：

对..... 感到～ енжарлыққа салыну; 令人 

~енжарлыққа ұшырату. 

【厌弃】yànqì【ет.】  жек көрушілікті 

болдырмау ： 遭 人 ～  Адамдар жек 

көрушілікпен теріс айналды. 

【厌食】yànshí【ет.】  тәбетсіздік. 

【厌世】 yànshì 【 ет. 】  күйректік; 

күйікшілік; торығушылық;  өмірге 

түңелу ; түңілушілік. 

【厌恶】 yànwù【 ет.】   жек көру, 

жирену, жеркену, секемдену：大家都～

他 Барлығы оны жек көрді. 

【 厌 学 】 yànxué 【 ет. 】   оқудан 

жалықтыру,зеріктіру. 

【厌战】yànzhàn【ет.】  соғысты жек 

көру, соғысқа деген жек көрушілікті 

сезіну：～情绪 соғыстан жалығу. 

觃 ( 覎 )yàn 觃 口 (Yànkǒu)Чжэцзян 

провинциядағы жер аты. 

研 yàn〈书〉→砚. 

砚 (硯 )yàn→砚台：笔～ жазу үстел 

керек - жарақтар. 

【砚池】yànchí【зат.】   → 砚台. 

【砚滴】 yàndī【 зат.】   тушьті суға 

жібіту үшін арналған тамызғыш. 

【砚台】yàn·tɑi【зат.】   тушь (сурет 

салатын бояу). 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BE%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BA%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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咽(嚥)yàn【ет.】  жұту, жұтыну：～不

唾沫 түкірікті жұту;｜不能不～ ауызға 

алма;｜把话～不去了 тілін тістеп алу, 

тілі күрмелеу. 

【咽气】 yànqì 【 ет. 】   демалуды 

тоқтату,дем тоқтады. 

彦 yàn①〈书〉 жоғары білімі бар адам.

② (Yàn) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

艳 ( 、豔 )yàn①【 сын.】  әдемі, 

жарқын, ашық, көркем, сұлу,әсем, 

көрікті：～丽 әдемі; 这布的花色太～了 

мына сисаның түсі өте ашық екен. ② 

роман, әңгіме, романдық әңгіме, 

сүйіспеншілік өлең：～情 роман｜～史 

романдық әңгіме.③〈书〉  қызғану, 

көре алмау ：～羡  қызығу. ④ (Yàn)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【艳福】yànfú【зат.】  сұлу қыздардан 

табысты болу. 

【艳丽】yànlì【сын.】  әдемі, жарқын, 

ашық, көркем, сұлу,әсем, көрікті：～夺

目 сұлулығымен таң қалдыру;｜～的彩

虹 ашық кемпірқосақ. 

【艳情】yànqínɡ【зат.】  роман：～小

说 сүйіспеншілік роман, новелла. 

【艳诗】yànshī【зат.】  сүйіспеншілік 

өлең. 

【艳史】 yànshǐ【 зат.】   романдық 

әңгіме, тарих. 

【艳羡】yànxiàn〈书〉【 ет.】   көре 

алмау, қызғану, қызығу. 

【艳阳】 yànyánɡ【 зат.】  ①  жылы 

ашық күн：～天 тамаша көктемдік ауа 

райы. 

晏 yàn①  кеш,кешігіп, кешеуіл：～起 

кешігіп  тұру.②→宴.③(Yàn)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【晏驾】 yànjià【 ет.】    император 

өлімі. 

唁 yàn көңіл айту：吊～ көңіл айту; ~

电 қайғылы жеделхат. 

【唁电】yàndiàn【зат.】   көңіл айту 

жөнінде жеделхат, қайғылы, қаралы 

жеделхат. 

【 唁 函 】 yànhán 【 зат. 】   көңіл 

айтылған хат. 

宴 yàn① түскі асқа шақыру, түскі асқа 

қонақ ету：～客 қонақтарды түскі асқа 

шақыру. ② → 宴 会 ： 设 ～ зияпат 

жасау; ｜赴～қонағасыда қатынасу;｜

盛～ салтанатты банкет, түскі ас. 

【 宴 尔 】 yàn’ěr 〈 书 〉【 сын. 】 

Бейбітшілік және бақыт. «Шицзин». 

【 宴 会 】 yànhuì 【 зат. 】   банкет, 

салтанатты қонағасы, той, жиын-той：

举 行 盛 大 ～  салтанатты банкетті 

ұйымдастыруға мүмкіндік беру. 

【宴请】 yànqǐnɡ【 ет.】   түскі асқа 

шақыру, банкетке, тойға шақыру. 

【宴席】yànxí【зат.】   думан – той, 

жиын-той, банкеттік үстел. 

验(驗、騐)yàn①【ет.】  тексеру, қарау, 

бақылау ： ～ 货  заттың сапасын 

тексеру; ～工 жұмысты тексеру; ~ 明正

身  сотталғаннын тұлғасын анықтау.② 

нәтижелі, тиімді. 

【 验 查 】 yànchá 【 ет. 】   тексеру, 

тексерткізу, қарастыру ： ～ 证 件 

құжатты тексеру;｜～存货 тауар қорын 

тексеру. 

【验钞机】yànchāojī【зат.】  детектор 

валюта, детектор банкнот. 

【验车】 yànchē 【 ет. 】   көліктің 

дұрыстығын тексеру, тексеруге жіберу . 

【验方】yànfānɡ 【 зат.】   ықпалды 

шара. 

【验关】 yànɡuān【 ет.】   кедендік 

тексеру：办理～手续 кедендік тексеру 

жұмысын ресми түрде жүргізу. 

【验光】yànɡuānɡ【ет.】   көзілдірікті 

таңдауда көздің көруін анықтау. 

【验看】yànkàn【ет.】  бақылау, күзету, 

қарау, тексеру,қабылдау ： ～ 指 纹 

саусақтың ізін тексеру; ｜ ～ 护 照 

паспорт тексеру. 

【验尸】yànshī【ет.】  автопсия; өлікті 

зерттеу. 

【验收】yànshōu【ет.】  алу, қабыл алу, 

қабылдау ： ～ 工 作  жұмысқа 

қабылдау｜～货物  товарларды қабыл 

алу. 

【验算】 yànsuàn【 ет.】   бақылау, 

тексеріс, сын, сынау. 

【验证】 yànzhènɡ 【 ет. 】  тексеру, 

қарастыру ： ～ 【 сан. 】  据 

статистиканы қарастыру. 

【验资】 yànzī 【 ет. 】   капиталды 

тексеру：～报告  капиталды тексеру 

жөнінде есеп беру. 

谚 (諺 )yàn→谚语：古～ көне мақал 

мәтел｜农～ шаруаның  мақал. 

【谚语】yànyǔ【зат.】  мақал мәтел. 

堰 yàn 【 зат. 】   бөгет, бөгеу,тоған, 

дамба. 

雁(鴈)yàn【зат.】  жабайы қаз. 

【雁过拔毛】yànɡuòbámáo ұшып бара 

жатқан қаздардың жүнін жұлып алу 

( алғыр, епті) . 

【雁行】 yànhánɡ【 зат.】   бір үйір 

жабайы қаздар. 

【雁阵】 yànzhèn 【 зат. 】   қаздар 

караваны. 

喭 yàn〈书〉① дөрекі, мәдениетсіз.②

→“唁”. 

焰 ( 燄 )yàn жалын, алау, оттың 

жалыны：火～ фейерверк. 

【焰火】yànhuǒ【зат.】 фейерверк. 

【 焰 心 】 yàn·xīn 【 зат. 】  

жалтырамаған алау. 

焱 yàn ① 〈 书 〉  оттың жалыны, 

алау,ашық, жарық. ② (Yàn) 【 зат. 】  

Фамилия. 

滟( )yàn→潋滟. 

墕 yàn①〈方〉【 зат.】   екі төбек 

арасындағы жер.②→堰. 

酽(釅)yàn【сын.】  ащы, күшті, қою：

茶太～了 шай тым қою болды. 

餍 (饜 )yàn〈书〉①  қанағатты болу, 

қанағаттандыру.② тойғанша жеу, тою. 

【餍足】 yànzú〈书〉【 ет.】   тою, 

тойғанша жеу,қарны тою, тойып отыру. 

谳 (讞 )yàn〈书〉  әділ үкім ：定～ 

соттың ұйғарымын шығару. 

燕(鷰)yàn【зат.】  қарлығаш. 

【燕尔】yàn’ěr→宴尔. 

【燕鸻】yànhénɡ【зат.】  қаншыр (құс). 

【燕麦】yànmài【 зат.】  ①  сұлы.② 

сұлы. 

【燕雀】yànquè【зат.】  құнақ, юрок. 

【燕尾服】 yànwěifú 【 зат. 】  фрак 

(алдыңғы етегі жоқ, артқы етегі ұзын 

жырық еркек киімі). 

【燕窝】yànwō【зат.】  қарлығаштың 

ұясы. 

【燕子】yàn·zi【зат.】  →燕. 

赝(贋、贗)yàn〈书〉 жасанды, жалған, 

қолдан жасаған：～品 жалған бұйым. 

【赝本】 yànběn【 зат.】   жасанды 

бұйым, қолдан жасаған зат. 

【赝币】yànbì〈书〉【зат.】   жалған 

ақша, монета. 

【 赝 碱 】 yànjiǎn 〈 书 〉【 зат. 】  

алкалоид. 

【赝品】yànpǐn【 зат.】   жалған зат, 

жасанды зат, қолдан жасаған зат. 

(讌 )yàn〈书〉① Бірге отырып 

әңгіьілесу.②→宴. 

嬿 yàn〈书〉 сұлу, әдемі, әсем, көрікті. 

 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA/
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yānɡ 

 

央 -1yānɡ 【 ет. 】   сұрау, жалыну, 

жалбару：～求 жалыну;｜到处～人帮

忙 барлығы көмек сұрап жатыр. 

央 -2yānɡ ①  орта, орталық. ② (Yānɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

央-3yānɡ〈书〉 біту, таусылу：夜未～ 

түн әлі аяқталған жоқ. 

【央告】yānɡ·ɡɑo【ет.】  →央求. 

【央行】 yānɡhánɡ【 зат.】  орталық 

банк. 

【央求】 yānɡqiú 【 ет. 】  жалбару; 

жалыну; жалынып көндіру; иландыру. 

【央托】yānɡtuō【ет.】  сұрау. 

泱 yānɡ ［泱泱］ (yānɡyānɡ) 〈书〉

【 сын. 】  ①  айдынды, аумақты, 

еркін,кең：湖水～ .②  ұлы, сәулетті, 

айбарлы：～大国 ұлы держава. 

殃 yānɡ ①  бақытсыздық, қайғы, 

сәтсіздік：遭～ бәлеге ұшырау.② зиян 

келтіру, қастық істеу. 

秧 yānɡ①(～儿)【зат.】  көшет, екпе 

көшет, сеппе көшет ：树～儿  екпе 

көшет; ｜ 白 菜 ～ 儿 орамжапырақ 

көшеті.②【зат.】  күріш көшеті：～田 

күріш көшет алаңы ｜插～  күрішті 

көшеттеу.③【 зат.】   өсімдік сабағы, 

шырмауық：瓜～  асқабақ сабағы｜

豆 ～ бұршақты сабақ. ④ (бағылған 

кейбір кішкене жануарлар ： 鱼 ～

кішкене балық 

 құртшабақ; шабақ (уылдырықтан жаңа 

ғана шыққан балық).⑤(Yānɡ)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【秧歌】 yānɡ·ɡe 【 зат. 】   «янге» 

( қытайдық халықтық биі). 

【 秧 歌 剧 】 yānɡ·ɡejù 【 зат. 】  

«янгецзюй» (халықтық көрініс әнмен 

және бимен). 

【秧龄】 yānɡlínɡ 【 зат. 】   күріш 

көшетінің өсу ұзақтығы. 

【秧苗】yānɡmiáo【зат.】  көшет. 

【秧田】yānɡtián【зат.】  күріш көшет 

алаңы. 

猪～ торай (шошқаның баласы). 

鞅 yānɡ  ат-анжам; ат-сайман; ат-

тұрман; әбзел; ер-тұрман. 

 

yánɡ 

扬 -1(揚、敭 )yánɡ①【 ет.】   көтеру, 

шығару,  сермеу, қол сілтеу：～手 қол 

сермеу; қолынды көтеру; ～ 起 鞭 子 

қамшымен сермеу.②【 ет.】   суыру, 

ұшыру：～场 суыру;｜~谷物   дәнді 

ұшыру (дәнді ұшырып аршып тазалап 

алу); 谷物～得很 干净 дәндер жақсы 

ұшырып аршып тазаланды.③  кеңею, 

таралу：～言 асырып айту;  【зат.】  ~ 

全 国 атақ бүкіл елге тарады . 

扬 -2( 揚 )Yánɡ 【 зат. 】  ①  Цзянсу 

провинциясының Янчжоу жері . ②

Фамилия. 

【扬长】yánɡchánɡ【үс.】  бұрылып 

артқа қарамау; ештенеге мән бермей 

немқұрай қарау; ештенені білгісі 

келмеу：～而去  алдыда кетіп қалды; 

жай ғана кетіп қалды. 

【 扬 长 避 短 】 yánɡchánɡbìduǎn 

максимальді түрде құндылықтарды 

қолданып және кемшіліктерді 

ықшамдау：知人善任，～. 

【扬场】 yánɡchánɡ【 ет.】   суыру, 

ұшыру. 

【扬尘】 yánɡchén ①【 ет. 】  Шаң 

көтерілу ② 【 зат. 】   ауадағы шаң 

тозан：～量 ауаға шаңның шығарылуы. 

【扬程】 yánɡchénɡ【 зат.】   өрдің 

биіктігі. 

【扬帆】 yánɡfān 【 ет. 】   желкен, 

желқайық көтеру：～远航  желқайық 

көтеру алыс сапарға шығу. 

【扬幡招魂】yánɡfānzhāohún еңсенді 

биік көтеру; мақтаныш пен қуаныш 

сезімге толы болу. 

【扬花】yánɡhuā【ет.】 тозаңдандыру; 

тозаңдану; тозаңдау; шағылысу. 

【扬剧】yánɡjù【зат.】   Янчжоудағы 

музыкалық драм театры. 

【扬厉】yánɡlì〈书〉【ет.】  нығайту, 

жетілдіру, тарату ： 铺 张 ～ асырып 

жіберу. 

【扬眉吐气】yánɡméitǔqì басын көтеру, 

рух көтерілу. 

【 扬 【 зат. 】  】 yánɡmínɡ 【 ет. 】  

атақты болу, атың шығару, әйгілі 

болу：～于天下  даңқы бүкіл елге 

тарады. 

【扬旗】yánɡqí【зат.】 семафор (темір 

жолдың бос я бос емес екендігін 

машинистке көрсететін сигнал бағана). 

【扬弃】yánɡqì【ет.】 ① ектіру,елеу, 

електен өткізу. ②  лақтырып жіберу, 

лақтырып тастау. 

【扬琴】(洋琴)yánɡqín【зат.】 цимбал 

(музыкалық ескі аспаптың бір түрі). 

【扬清激浊】yánɡqīnɡjīzhuó→激浊扬

清. 

【扬榷】yánɡquè〈书〉【ет.】 талқылау. 

【扬沙】yánɡshā【ет.】  құм боран. 

【扬升】 yánɡshēnɡ 【 ет. 】   акция 

бағасының өсуі：油价大幅～  мұнай 

бағасы айтарлық, біраз өсті;｜这种邮票

在邮品市场上～至八十元  осындай 

пошта маркасы пошталық тауарлар 

базарында бағасы 80 юаньға көтерілді. 

【扬声器】yánɡshēnɡqì【зат.】 дауыс 

зорайтқыш; репродуктор. 

【 扬 水 】 yánɡshuǐ 【 ет. 】  

сутартқыш：～站 сорғы станциясы. 

【扬汤止沸】 yánɡtānɡzhǐfèi уақтылы 

шарамен ешнарсеге жете алмайсын, 

ештенеге көмектесе алмайды. 

【扬威】yánɡwēi【ет.】  күшін көрсету, 

қатал түрін көрсету, қорқыту. 

【扬言】yánɡyán【ет.】  ашық түрде 

жариялау, асырып айту, қарабеттеніп 

сөйлеу ：～要进行报复 қауіп - қатер 

үстінде жауапты соққы беру. 

【 扬 扬 】 yánɡyánɡ 【 сын. 】  

масайраған, масаттанған,мақтанған, 

маңызды  келбет ： ～ 得 意 地 说 

маңызды үнмен сөйлеу.也作洋洋. 

【 扬 州 菜 】 yánɡzhōucài 【 зат. 】  

Янчжоу тамағы. 

【 扬 子 鳄 】 yánɡzǐ’è 【 зат. 】  

Қытайдағы аллигатор (қолтырауынның 

бір түрі). 

羊 yánɡ【зат.】  ①  қой; ешкі; серке; 

теке.②(Yánɡ)Фамилия. 

【 羊 肠 线 】 yánɡchánɡxiàn 【 зат. 】 

кетгут (ешкінің, қойдың ішегінен 

жасалған жіп, хирургиялық материал). 

【 羊 肠 小 道 】 yánɡchánɡxiǎodào 

айналмалы соқпақ. 

【羊肚儿手巾】yánɡdǔrshǒu·jin〈方〉

барақ; жүндес; түкті сүлгі. 

【羊羔】yánɡɡāo【зат.】 ① лақ, қозы, 

қошақан, еркек қозы; еркек тоқты: ~皮

领子 елтірі жаға.② Ежелгі Фенчжоуда 

(қазіргі Шаньси) өндіретін шарап. 

【羊羹】yánɡɡēnɡ【зат.】  бұршақты 

жеміс-жидек қағына қант қосып 

қайнатқан тосап (жеміс қағынан 

жасалған кәмпит). 

【 羊 倌 】 yánɡɡuān( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

Қойшы, шопан. 

【羊毫】 yánɡháo【 зат.】   қойдың 

жүнінен жасалған жазу кисть. 

【羊角风】yánɡjiǎofēnɡ【зат.】 талма 

ауру; ұстамалы ауру, эпилепсия. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82-%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82-%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80-%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BA%D1%82%D1%96/
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【羊毛】yánɡmáo【зат.】   қой жүні; 

жабағы; жүнді. 

【 羊 毛 衫 】 yánɡmáoshān 【 зат. 】 

жүннен тоқылған фуфайка; жүннен 

тоқылған свитер. 

【羊毛脂】yánɡmáozhī【зат.】 ланолин 

(қойдың жүнін жуғанда айырылатын 

шуаш майы сабын, бет май 

сияқтыларды жасауға қолданылады). 

【羊膜】yánɡmó【зат.】  қағанақ. 

【羊绒】 yánɡrónɡ【 зат.】  кашемир 

(жұмсақ жүн мата)：～衫  кашемирлі 

свитер. 

【 羊 水 】 yánɡshuǐ 【 зат. 】 

жаратылыстағы туындылардың 

сыртындағы сақтаушы қабықтары суы. 

【羊桃】yánɡtáo   аверхоа карамбол. 

【 羊 痫 风 】 yánɡxiánfēnɡ 【 зат. 】  

эпилепсия; қояншық; талма ауру; 

ұстамалы ауру. 

阳(陽)yánɡ① «янь» ( натурфилософия 

бойынша табиғатта ердің бастауы).②

күн нұры; күн сәулесі; күн жарығы：～

光 күн нұры; 屋子向~暖和 бөлме күн 

жаққа қарайды-жылы. ③ таудың 

оңтүстік беткейі; солтүстік жаға жиегі.

④  бадырайып тұрған, бұдыр：～文

бұдыр, дөңес жазулар, өрнектер.⑤оң, 

дұрыс,болымды：～极 оң электрод.⑥ 

еркектің жыныс мүшесі. ⑦ (Yánɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【阳春】yánɡchūn【зат.】 көктем：～

三月 көктемнің наурыз айы. 

【阳春白雪】 yánɡchūnbáixuě  “шуақ 

күн көктемде ақ қар” әдебиет 

таңдаулылар үшін. 

【阳电】yánɡdiàn【зат.】  оң электр. 

【 阳 奉 阴 违 】 yánɡfènɡyīnwéi екі 

жүзділік ету; екіжүзділік; монтанылық. 

【阳刚】yánɡɡānɡ【сын.】 еркекті. 

【阳沟】yánɡɡōu【зат.】  ашық арық, 

жыра, қанау. 

【阳关大道】yánɡɡuāndàdào  →阳关道. 

【阳关道】yánɡɡuāndào【зат.】 даңғыл 

жол; қара жол;  күрең жол. 

【阳光】yánɡɡuānɡ【зат.】 күн нұры; 

күн сәулесі; күн жарығы; күншуақ; 

күн ：有～屋子  күн түсіп тұратын 

бөлме; 把花放在~下  гүлдерді күнге 

қарап қою;  ~明媚 күн райы ашық. 

【阳极】yánɡjí【зат.】  оң плюс; анод 

(болымды етіліп зарядталған электрод): 

~ 板 болымды пластина; ~ 电池 анодты 

батарея; ~ 氧化 анодтау  . 

【阳间】yánɡjiān【зат.】  бұл жанды 

әлемде; осы өмірде. 

【阳狂】yánɡkuánɡ→佯狂. 

【阳离子】yánɡlízǐ【 зат.】   катион; 

болымды ион (электрмен зарядталған 

атом) . 

【阳历】yánɡlì【 зат.】  ① григориан 

календары; жаңа стиль.②→公历. 

【阳面】yánɡmiàn(～儿)【зат.】  беттік 

жағы; күн жағы. 

【阳平】 yánɡpínɡ【 зат.】   қазіргі 

әдеби қытай тіліндегі екінші тон; 

жоғары көтеріңкі тон. 

【 阳 畦 】 yánɡqí 【 зат. 】   күнді 

жылыжай (қыстыгүні өсімдіктер 

өсіретін жылы жай). 

【阳伞】 yánɡsǎn【 зат.】  қолшатыр; 

шатыр; шатыршагүл. 

【阳伞效应】yánɡsǎnxiàoyìnɡ паразол 

әсері. 

【阳世】yánɡshì【зат.】  жанды әлем, 

жер шары. 

【阳寿】yánɡshòu【зат.】   кез; өмір; 

түс; ғасыр. 

【阳台】yánɡtái【зат.】  балкон. 

【阳痿】 yánɡwěi【 ет.】  азбандық; 

әтектік; белсіздік; еркектігі жоқ. 

【阳文】 yánɡwén【 зат.】   бұдыр, 

дөңес жазулар, өрнектер. 

【阳性】yánɡxìnɡ【зат.】 ① дұрыс, оң, 

тиімді, жағымдылық: ~反应 оң реакция.

② аталық род.③ жарық сүйгіш: ~ 植物

жарық сүйгіш өсімдіктер; күн көзін 

сүйгіш өсімдіктер. 

【阳韵】yánɡyùn【зат.】 екпіні соңғы 

буынға түскен рифма. 

【阳宅】yánɡzhái【зат.】  пәтер – үй; 

үй. 

玚 ( 瑒 )yánɡ ежелгі нефрит тасының 

(көкшіл түсті минерал)  бір түрі. 

杨(楊)yánɡ【зат.】  ①  терек: 银白～ 

ақтерек; 黑 ～  қаратерек  . ②

(Yánɡ)Фамилия. 

【 杨 辉 三 角 】 YánɡHuīsānjiǎo 

үшбұрышты Паскаль. 

【杨柳】yánɡliǔ【зат.】 ①терек.②тал, 

үйеңкі. 

【 杨 梅 】 yánɡméi 【 зат. 】  ① 

балауызшөп (қызыл).②балауызшөп.③

〈方〉мерез. 

【 杨 梅 疮 】 yánɡméichuānɡ 〈 方 〉

【зат.】 мерез. 

【杨桃】yánɡtáo→“阳桃”. 

旸 (暘 )yánɡ〈书〉① ашық күн; күн 

райы ашық. ②  күн; күн нұры; күн 

сәулесі. 

炀(煬)yánɡ〈书〉балқыту, еріту,қорыту. 

钖 (鍚 )yánɡ〈书〉 аттың маңдайына 

арналған металлдан жасалған 

сылдырмақ, металльдан жасалған 

әшекей. 

佯 yánɡ қылымсу; өтірік болу; тәлімсу; 

сылтаурату;болып көріну：～死  өлі 

болып көріну｜～攻  жалған шабуыл 

көрсету. 

【佯攻 】 yánɡɡōnɡ 【 ет. 】  жалған 

шабуыл көрсету, демонстрациялау. 

【佯狂】yánɡkuánɡ〈书〉【ет.】   есі 

ауысқан адам сияқты болып көріну; есі 

ауысқан адам болып өтірік болу. 

【佯言】yánɡyán〈书〉【ет.】   әдейі 

өтірік айту; белгілі өтірік айту. 

【佯装】yánɡzhuānɡ【ет.】 өз басында 

жоқ қасиетті өзінде бар етіп таныту; 

өресі жетпеске қол созу ： ～ 不 见 

көрмеген сияқты болып көріну. 

疡 (瘍 )yánɡ①〈书〉жара, сыздауық, 

шиқан.② іріңдеу; ірің ағу：溃～ойық 

жара. 

垟 yánɡ〈方〉 дала; егістік жер;өріс. 

徉 yánɡ→徜徉. 

洋 yánɡ ①  мол; берекелі; айбарлы; 

айбынды; толы：～溢  асқан толы.② 

мұхит: 即太平洋 Тынық мұхиты、大西

洋  Атлант мұхиты 、印度洋  Үнді 

мұхиты 、 北 冰 洋  Солтүстік мұзды 

мұхит. ③  шетел, шетелдік, бөтен 

елдік ： ～ 人 шетел адамы ｜ ～ 货 

шетелдік тауар.④【 сын.】   бүгінгі, 

қазіргі, қазірдегі：～办法 бүгінгі амал, 

әдіс｜土～结合 дәстүрлі медицина мен 

қазіргі медицинаның үйлесуі.⑤【зат.】 

→洋钱：大～көлемді ақша; ірі ақша 

(доллар); 罚 ～ 一百 元  жүз юаньға 

айыппұл салу. ⑥ (Yánɡ) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【洋白菜】yánɡbáicài【зат.】 қауданды 

қырыққабат; қаудиған тұтас 

қырыққабат. 

【洋布】yánɡbù【 зат.】  бәтес (мата 

түрі); миткаль (мақтадан тоқылатын ең 

арзан, ең оңай кездеме, түрсіз шыт); 

муслин (жеңіл, жұмсақ мата). 

【洋财】yánɡcái【зат.】   оңай олжа; 

жеңіл табыс ： 发 ～  арам жолмен 

пайдаға ие болу,байып кету. 

【 洋 场 】 yánɡchǎnɡ 【 зат. 】  

еуропаланған қала ： 十 里 ～

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D1%96%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
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шетелдіктерге толы қала. 

【洋车】yánɡchē〈口〉【зат.】 рикша 

(Қиыр Шығыстық елдерде екі 

дөңгелекті жеңіл арбаға жегіліп кісі 

таситын адам); велосипед (диалогта). 

【洋瓷】 yánɡcí【 зат.】  сыр; эмаль 

(әйнек тәрізді жылтыр сыр). 

【洋葱】 yánɡcōnɡ 【 зат.】  ①басты 

пияз; түйінді пияз; шалқан тәрізді бияз.

② түйінді пияздың басы,пияздың басы. 

【 洋 房 】 yánɡfánɡ 【 зат. 】   үй 

европалық стильде; европалық 

стильде：花园～  бақшаны европалық 

стильде безендіру. 

【洋镐】yánɡɡǎo【зат.】 балға шот; екі 

жүзді балға шот; қайла. 

【洋鬼子】yánɡɡuǐ·zi【зат.】  теңіздің 

арғы жағынан келген жын, пері. 

【洋行】yánɡhánɡ【 зат.】   шетелдік 

фирма. 

【洋红】 yánɡhónɡ【 зат. 】  кармин 

(шымқай қызыл бояу). 

【洋化】yánɡhuà【ет.】  еуропалану; 

шетелдік манеріне бейімдену. 

【洋槐】yánɡhuái【зат.】  бозқараған. 

【 洋 灰 】 yánɡhuī 【 зат. 】  цемент 

(құрылыс жұмысына қолданылатын 

берік тұтқыр зат). 

【洋火】yánɡhuǒ〈口〉【зат.】  сіріңке; 

шырпы; оттық. 

【洋货】yánɡhuò【 зат.】   шетелден 

келген тауар; шетелдік тауар,зат. 

【 洋 节 】 yánɡjié 【 зат. 】   шетел 

елдердегі мейрамдар: пасха (христиан 

және еврейлердің мейрамы); рождество 

(құдайдың туған күні деп 

мейрамдайтын христиан дінін 

тұтушылардың мейрамы) және т.б.. 

【洋流】 yánɡliú【 зат.】  мұхиттық 

ағыстар. 

【 洋 奴 】 yánɡnú 【 зат. 】   шетел 

импералистердің құлдары, малайлары. 

【洋盆】 yánɡpén 【 зат. 】   мұхит 

бассейні. 

【洋气】yánɡ·qì①【зат.】  шетшілдік 

(көз жұмып, талғамай алған шет елдің 

әдет-ғұрпы, мәдениеті т. б.).②【сын.】  

шетшілдік ерекшелікпен, өзгешелікпен. 

【洋钱】yánɡqián〈口〉【зат.】 күміс 

доллар. 

【洋琴】yánɡqín→见 1575页〖扬琴〗. 

【洋人】yánɡrén【зат.】  шетел адамы, 

шетелдік. 

【洋嗓子】yánɡsǎnɡ·zi【зат.】  дауыс 

европалық стильде қойылған. 

【洋纱】yánɡshā【зат.】 ① мақтадан 

иірілген жіп.②муслин (жеңіл, жұмсақ 

мата); миткаль (мақтадан тоқылатын ең 

арзан, ең оңай кездеме, түрсіз шыт). 

【洋铁】 yánɡtiě【 зат.】  мырышпен 

қапталған темір. 

【 洋 娃 娃 】 yánɡwá·wɑ 【 зат. 】  

қуыршақ. 

【洋文】yánɡwén【зат.】  шетел тілі; 

мәтіндер шетел тілінде. 

【 洋 务 】 yánɡwù 【 зат. 】  

шетелдіктермен жұмыс; шетелдіктер 

мәселесі жөнінде жұмыс. 

【洋相】yánɡxiànɡ【зат.】 →出洋相. 

【洋洋】yánɡyánɡ①【сын.】  (众多或

丰盛)：～万言 аумақты еңбек.②→扬扬

喜气 ~ гүл- гүл жайнау. 

【洋洋大观】 yánɡyánɡdàɡuān орасан 

зор көрініс, сымбатты көрініс. 

【洋洋洒洒】yánɡyánɡsǎsǎ【сын.】 状

态词. ұзақ және көлемі жағынан ұзын 

(әңгіме немесе мәтін); ұзақ, бітпейтін 

әңгіме. 

【洋溢】 yánɡyì【 ет.】   толық, лық 

толы,асқан ：热情～  ынталылықпен 

толы;｜欢迎  会上～着友好的气氛 

кездесу жылы шырайлыға толы болып 

өтті. 

【洋油】yánɡyóu〈方〉【зат.】 жермай; 

керосин. 

【洋芋】yánɡyù〈方〉【зат.】  картоп. 

【 洋 装 】 1yánɡzhuānɡ 【 зат. 】  

европалық костюм. 

【 洋 装 】 2yánɡzhuānɡ 【 сын. 】  

түптеу：～书 кітапты түптеу. 

烊 yánɡ〈方〉【ет.】   балқыту, еріту, 

қорыту. 

 

yǎnɡ 

仰 yǎnɡ①【 ет.】   жоғары; жүзімен 

жоғары қарай; шалқасынан ： ～ 视

төменнен жоғары қарау｜～望 жоғары 

қарау｜～着身子躺着 шалқасынан жату.

②→仰慕：敬～ құрметтеу және үміт 

арту; ｜信～ сенім;久~ 大【зат.】  сіз 

жайлы көп естідім. ③  тәуелді болу; 

бағынышты болу：～仗 сүйену;｜～人

鼻息 біреудің дегенімен болу.④(Yǎnɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【仰八叉】 yǎnɡ·bɑchā〈方〉【 зат.】  

етпетінен; шалқасынан ： 摔 了 个 ～

етпетінен құлап қалу.也说仰八脚儿、

仰壳. 

【仰八脚儿】yǎnɡ·bɑjiǎor〈方〉【зат.】  

→仰八叉 . 

【仰承】yǎnɡchénɡ【ет.】  ①〈书〉 

сену; сүйену;үміттену. ②  сыйлау 

мерзімі：～意旨 сыйлауды қалау. 

【仰给】yǎnɡjǐ〈书〉【ет.】  материал 

жағынан бағынышты болу：～于人 

басқаларға материалдық жағынан 

бағынышты болу. 

【仰角】 yǎnɡjiǎo【 зат.】   биіктеу 

бұрышы. 

【仰壳】yǎnɡké〈方〉【зат.】  → 仰八

叉. 

【仰赖】 yǎnɡlài【 ет.】  бірдеменің 

қорғаушылығымен; біреудің шарапаты 

тиіп. 

【仰面】yǎnɡmiàn【ет.】  шалқасынан; 

бетінмен жоғары қарай：～筋斗 аунап 

шалқасынан құлап қалу. 

【仰慕】yǎnɡmù【ет.】 зор құрмет ету; 

зор құрмет көрсету; бас ию：～已久 

бұрыннан бері зор құрмет етемін. 

【 仰 人 鼻 息 】 yǎnɡrénbíxī біреуге 

бағынышты болу; біреудің дегенімен 

болу; біреудің айтқанына тәуелсіз болу. 

【仰韶文化】Yǎnɡsháowénhuà Яншао 

мәдениеті (Қытайда неолит дәуіріндегі 

мәдениеттің бір түрі, 1921жылы 

табылған Яншао деген ат берілген). 

【仰视】 yǎnɡshì【 ет.】   төменнен 

жоғары қарау (құрметпен) ： ～ 图 

төменгі көрініс. 

【仰天】yǎnɡtiān〈书〉【ет.】  аспанға 

қарау ： ～ 而 嘘  күрсініп, жүзіңді 

аспанға қарай көтеру. 

【仰望】yǎnɡwànɡ【ет.】  ①  жоғары 

қарау：～天空 аспанға жоғары қарау.②

〈书〉  үмітпен қарау：万众～  жұрт 

үмітпен қарайды. 

【仰卧】yǎnɡwò【ет.】   шалқасынан 

жату; басын жоғары төмен қозғау 

(жаттығу). 

【仰泳】yǎnɡyǒnɡ【зат.】   шалқалап 

жүзу: ~ 运【ет.】 员 спинист. 

【仰仗】yǎnɡzhànɡ【ет.】  иек тіреу; 

сүйену; сену ： ～ 大 力  сіздің 

көмегіңізге (қолдауыңызға) сенемін, 

үміттенемін. 

养 (餋 )yǎnɡ①【ет.】   асырау; бағып-

қағып өсіру：～家  отбасыны асырау; 

儿女有义务  ~ 父母  балалар өз ата – 

аналарын бағу міндетті.②【ет.】 өсіру; 

тұрғызу; бағу; ұстау ： ～ 猪  ит 

асырау｜～蚕 жібек құртын өсіру｜～

花 гүл өсіру.③【ет.】  бала табу; туу; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD/
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босану：她～了一个儿子 Ол ұл туды.

④ асырау; асырап алу：～子 асыранды 

ұл｜～女 асыранды қыз｜～父 асырап 

алған әке｜～母  асырап алған ана.⑤ 

демалу; тынығу：他的病虽然好了, 但

还须 ~ 一个时期 Ол сауығып кетсе де, 

бірақта біраз демалу қажет .⑥【ет.】  

жіберу; өсіру; жіберу： ~ 胡 髭 мұрт 

өсіру.⑦  өз өзімен жұмыс жасау; өз  

өзінді тәрбиелеу ： 教 ～  тәрбиелеу; 

оқыту.⑧→养护：～路 жол мазмұны.⑨ 

(Yǎnɡ) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【养兵】 yǎnɡbīnɡ【 ет.】  армияны 

ұстау：～千日，用兵一时  мың күн 

бойы армияны ұстап бір үлкен 

шайқаста қолдану. 

【养病】 yǎnɡbìnɡ【 ет.】   емделу; 

денсаулықты қалпына келтіру;жазылып 

кету：～回乡  өзінің ауылына барып 

денсаулықты қалпына келтіру; туған 

жеріне барып емделу . 

【养地】 yǎnɡdì【 ет.】   сыйлыққа 

берілген азық. 

【养分】yǎnɡfèn【зат.】 нәрлі заттар. 

【养父】yǎnɡfù【зат.】  асырап алған 

әке. 

【养虎遗患】yǎnɡhǔyíhuàn қанқұйлы 

жауды жеріне жете талқандамай 

қалдыру. 

【养护】 yǎnɡhù мазмұн, құрам：公

路～工作 тас жолы құрамы жөнінде 

жұмыс. 

【养活】 yǎnɡ·huo〈口〉【 ет.】  ① 

асырау,тамақтандыру, бағып-қағып 

асырау：~全家 бүкіл отбасын асырау;    

她自己~自己 Ол өз өмірінде нанын өзі 

тауып жиді.② ажырату; ұстау.③〈方〉 

туу; тәрбиелеу. 

【养家】 yǎnɡjiā【 ет.】   отбасыны 

асырау：挣钱～ақша тауып отбасыны 

асырау. 

【 养 精 蓄 锐 】 yǎnɡjīnɡxùruì батыл 

әрекет (маңызды іс) жасау үшін күш 

жинау. 

【养老】yǎnɡlǎo【ет.】  ①  қартайған 

кісілерді бағып-қағу.② демалыста өмір 

сүру;демалысқа кету：居家～  үйде 

демалыста өмір сүру. 

【 养 老 院 】 yǎnɡlǎoyuàn 【 зат. 】  

қариялар баспанасы; қайырымдылық 

үйі (ғаріп-қасерлер және кәрі-

құртаңдар жататын үй) . 

【养廉】yǎnɡlián〈书〉【ет.】   адал 

ниеттілікті қолдау. 

【养料】yǎnɡliào【зат.】 нәрлі заттар; 

құнарлы тамақ. 

【养路】yǎnɡlù【ет.】  жол мазмұны：

公路～工人 автожол картасы. 

【养母】yǎnɡmǔ【зат.】  асырап алған 

ана. 

【养女】yǎnɡnǚ【зат.】  асыранды қыз 

бала. 

【养气】yǎnɡqì〈书〉【ет.】 ① өзінде 

жоғары моральдық қасиеттерді үйрету, 

әдетке айналдыру. ②  өзінде 

табандылықты арттыру. 

【养人】yǎnɡrén 儿 жезөкшелер үйді 

ұстаушы . 

【养伤】yǎnɡshānɡ【ет.】   жарақаттан 

кейін емделу：养了半个月伤 жарты ай 

жараққатты емдеді. 

【养神】 yǎnɡshén【 ет.】   демалу; 

тынығу：闭目~ көзді жұмып демалу . 

【 养 生 】 yǎnɡshēnɡ 【 ет. 】 

денсаулықты сақтау：他很懂得～之道 

Ол денсаулықты   сақтауда не істеу 

керек екенін біледі. 

【养性】 yǎnɡxìnɡ【 ет.】   өзін өзі 

тәрбиелеумен айналысу. 

【养眼】yǎnɡyǎn【 сын.】   көздерді 

сүйіндіреді; көздерге сүйсінушілік 

көрсетеді ：绚丽的热带风光照十分～ 

әдемі тропикалық пейзаж фотасы 

көздерді сүйсіндіреді. 

【 养 痈 成 患 】 yǎnɡyōnɡchénɡhuàn 

қисықты мақұлдау жақсылыққа  

әкелмейді. 

【养痈遗患】yǎnɡyōnɡyíhuàn →养痈成

患. 

【 养 育 】 yǎnɡyù 【 ет. 】  

өсіру;бағу;тәрбиелеп өсіріп 

шығару ： ～ 子 女  ұл мен қызды 

тәрбиелеп өсіріп шығару; ｜ ～ 孤 儿 

жетімдерді тәрбиелеп өсіру. 

【养殖】yǎnɡzhí【ет.】  өсіру, егу：淡

水～ тұщы су қоймасында балық өсіру. 

【养子】yǎnɡzǐ【зат.】 асыранды бала. 

【 养 尊 处 优 】 yǎnɡzūnchǔyōu 

молшылықта тұру; жеңіл өмірмен тұру; 

әрекетсіздік. 

氧 yǎnɡ【зат.】 оттегі. 

【氧吧】yǎnɡbā【зат.】  оттегі бар. 

【氧化】yǎnɡhuà【ет.】  қышқылдану; 

тотығу; қышқылдандырушылық; 

оксидтеу (тот баспау үшін металл 

бұйымдардың бетіне қышқыл оттегі 

қоспасын жағу). 

【 氧 化 剂 】 yǎnɡhuàjì 【 зат. 】 

қышқылдандыратын зат; 

тотықтандырғыш;. 

【氧气】yǎnɡqì【зат.】 оттегі(O2). 

痒 (癢 )yǎnɡ【 сын.】   қышу; қасыну; 

қышыну;дуылдау ： 怕 ～  қытықтан 

қорқу｜背 上发～ арқа қышиды. 

【痒痒】yǎnɡ·yɑnɡ〈口〉【сын.】  →

痒. 

 

 

yànɡ 

 

【怏然】 yànɡrán〈书〉【 сын.】  ① 

бақытсыз; сәтсіз; талайсыз：～不悦.② 

тәкаппарлықпен асып кету：～自足. 

【怏怏】yànɡyànɡ【сын.】  наразылық; 

өкпелі; қанағатсыз; риза емес：～不乐

жабырқаңқы көңіл ｜～而去  өкпелі 

болып кетіп қалу. 

样(樣)yànɡ(～儿)①【зат.】    →样子

①：～式 үлгі; ~书 кітаптың үлгісі.②

【зат.】  →样子②：我们两年不见, 但

他还是那～个儿  біз оны екі жыл 

көрмесекте, ол сол қалпында екен.③

【зат.】 样子③：～品 өрнек; үлгі;｜～

本 каталог｜货～тауар үлгісі.④量：买

几～东西 бірнеше заттар сатып алу｜

各～货物  барлық үлгідегі тауарлар; 

түрлі-түрлі тауарлар｜今天只有一～菜 

бүгінге тек бір түр  тағам ғана бар. 

【样板】yànɡbǎn【зат.】 ①үлгі-нұсқа; 

үлгілі; эталон (қолданудағы 

өлшеуіштерді салыстырып тексеріп 

отыратын өлшеуіш үлгісі). ②  өрнек; 

үлгі: 提出好的  ～  来   жақсы өрнек 

үлгісін құрастырды. 

【 样 报 】 yànɡbào 【 зат. 】   газет, 

журналдан үлгі ретінде. 

【样本】yànɡběn 【зат.】  ①каталог; 

тізбе (бірыңғай заттардың белгілі 

тәртіппен жасалған тізімі); тауар үлгісі.

②кітаптың үлгісі. 

【样带】 yànɡdài【 зат.】   ленталық  

байқалатын аумақ 

【样稿】yànɡɡǎo【зат.】 колжазбаның 

алғашқы түрі. 

【 样 机 】 yànɡjī 【 зат. 】  ата тип; 

түптұлға; машина (жабдықтар, ұшақ) 

үлгілері. 

【样刊】yànɡkān【зат.】 жарияланым 

үлгісі ретінде. 

【样片儿】yànɡpiànr〈口〉【зат.】  →

样片. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96-%D0%BD%D2%B1%D1%81%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%B7%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BF%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0/
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【样片】yànɡpiàn【зат.】  алдын ала, 

бастапқы, алғашқы ролик. 

【样品】yànɡpǐn【зат.】  өрнек; үлгі; 

жоба; нұсқа; сынама ：货物～ тауар 

үлгісі｜金属～ металл сынамасы. 

【样式】yànɡshì【зат.】  үлгі; фасон：

时兴～ сәнді фасон, үлгі. 

【样书】 yànɡshū【 зат.】   кітаптың 

үлгісі. 

【样张】yànɡzhānɡ 【зат.】 ① байқау 

парағы; корректура үшін басылған 

мәтін.②тауар үлгісімен парақтары：衣

服～ киім үлгісінің парағы. 

【样子】 yànɡ·zi【 зат. 】  ① фасон; 

өрнек; өң;кескін：这件衣服～很好看 

бұл көйлектің фасоны әдемі.② ажар; 

кескін; өң; түр：小姑娘的～真爱人儿 

кішкентай қыз баланың ажары 

сүйкімді｜高高兴兴的～көңілді ажар.

③  мысал; тағылым; тәлім; өнеге：做

个～тәлім беру. 

【样子货】yànɡ·zihuò【зат.】   тауар 

көзге жақсы көрінгенімен, бірақ 

пайдалы емес және сапасы төмен. 

恙 yànɡ 〈 书 〉 ауру;дерт;сырқат; 

әлсіздену：微～不足论  шамалы ғана 

әлсіздік айтуғада тұрмайды. 

漾 yànɡ 【 ет. 】  ①  бұлдырау; 

шымырлану.② төгілу: 酒～出来了 вино 

төгіліп қалды.③нұр шашу;сезіну: 他心

上  ~ 着喜气  Ол жүрегі қуаныштан 

соғылғанын сезінді. 

【漾奶】yànɡnǎi【ет.】   сүтін құсып 

тастау. 

yāo 

 

幺(么)yāo①【сан.】   бір; жалғыз.②

〈方〉 ең жас：～叔 ең жас аға｜～妹

сіңілі;қарындас. ③ (Yāo) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【幺蛾子】yāo’é·zi〈方〉【зат.】  айла-

қулық; жарамсыз әдіс . 

【 幺 麽 】 yāomó 〈 书 〉【 сын. 】 

бейшара;нашар：～小丑 бишаралық(指

微不足道的坏人). 

夭-1(殀)yāo→夭折：～亡 мезгілсіз қаза 

болу. 

夭 -2 yāo〈书〉көпірме; қайырылған; 

гүлденген：厥草惟～ мында шөптер 

мол және қайырылған. 

【 夭 矫 】 yāojiǎo 〈 书 〉【 сын. 】  

иірілген, күштеніп иірілген. 

【夭亡】yāowánɡ【ет.】  →夭折. 

【夭折】yāozhé【ет.】  мезгілсіз қаза; 

жас кезінде қайтыс болу. 

吆( )yāo【ет.】 ьақыру. 

【 吆 喝 】 yāo·he 【 ет. 】  айғайлау; 

айқайлау; бақыру; шақыру;қышқыру：

传 来 小 贩 ～  的 声 音  тасушының 

ақырған даусы шығып тұр｜听到赶车

人的～声 арбакештің зекуі естілді. 

【吆五喝六】 yāowǔhèliù ①  құмар 

ойындар.②асқақ; менмен; менменшіл; 

тәкаппар. 

约 ( 約 )yāo 〈 口 〉【 ет. 】   өлшеу; 

таразыға тарту：～一斤肉  цзинь ет 

қлшеп беру｜～一～有多重 қанша 

тұратынын білу үшін өлшеу. 

妖 yāo① →妖怪：～魔 албасты｜～精

қызықтырушы әйел. ② қара 

сиқыры;сиқыршы;теріс күштер：～言

залым өсек｜～术 қара сиқыры｜～道

монах дуагер｜～人 сиқыршы.③：～

里～气 әдепсіз, ерсіз қылымсығыштық;.

④ 〈 书 〉 аздырғыш; бойды билеп 

әкетуші; еріксіз қызықтырушы; өте 

көркем; өте сүйкімді; ғажайып 

сүйікті; ： ～ 娆 өте көркем ｜ ～ 冶

аздырғыш. 

【妖风】yāofēnɡ【зат.】  қара құйын; 

әркелкі жел. 

【妖怪】yāo·ɡuài【зат.】 барып тұрған 

жауыз; жан түршігерлік; рақымсыз; 

құбылғыш бейне (мифологияда, 

ертекте сиқыр арқылы аң я басқа бір 

затқа айналып кететін бейне); 

жалмауыз кемпір; албасты; сайтан. 

【妖精】yāo·jinɡ【зат.】 ① →妖怪.②

вакханка (вакханалияларға қатысатын 

абыз әйел); азғырушы; азғырғыш; 

қызықтырғыш; қызықтырушы (әйел). 

【妖媚】yāomèi【сын.】  →妖艳. 

【妖魔】yāomó【зат.】  →妖怪. 

【妖魔鬼怪】yāomóɡuǐɡuài дүлей күш; 

жын. 

【妖魔化】 yāomóhuà【 ет.】  жаман 

портретте көрсету. 

【妖孽】yāoniè〈书〉【зат.】 ① теріс 

күштер;қатерлі нышан .②→妖怪 .③

албасты; жынды; қаныпезер. 

【妖娆】 yāoráo〈书〉【 сын.】  өте 

әдемі; өте әсем; өте көркем; өте 

сүйкімді; ғажайып сүйікті; таң 

қаларлық . 

【 妖 物 】 yāowù 【 зат. 】  албасты; 

жынды; қаныпезер; теріс күштер; . 

【妖雾】yāowù【зат.】 қатал тұман. 

【 妖 言 】 yāoyán 【 зат. 】  

зиянды,залым,кекті өсек,жала：～惑众 

халықты зиянды өсекпен айдап салу. 

【妖艳】yāoyàn【 сын.】  аздырғыш; 

бойды билеп әкетуші; еріксіз 

қызықтырушы; еріксіз тартатын; 

таңырқататын; қылымсыған; назды . 

【妖冶】yāoyě【сын.】  →妖艳. 

要 yāo ① талап ету; талап қою; 

сұрау;қажетсіну;қажет ету：～求 талап 

ету.② арандату; қорқыту; мәжбүрлеу; 

күштеу：～挟 бопсалау;мәжбүр ету.③

→“邀 ”.④ (Yāo)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【要功】yāoɡōnɡ→邀功. 

【要击】yāojī→邀击. 

【要买】yāomǎi→邀买. 

【要求】 yāoqiú 【 ет.】  талап ету; 

талап қою; сұрау; мұқтажды, талапты 

қалау：文化～мәдени талаптар; 政治 ~  

саяси талаптар;｜严格～自己 өз өзіне 

талап қою; 我们所做的一切 与党的还

相去很远  барлық істелінгендер бізге 

партия қойып отырған талаптарға 

сәйкес келмейді. 

【要挟】yāoxié【ет.】 арандату; бопса 

көрсету; бопсалау; шантаж жасау 

(біреуді бопсалап қорқытып-үркітіп 

пара алу); қорқыту; сескендіру; 

қоқақтау; қорқыту; бағындыру; еріксіз 

көндіру; зорландыру; зорлық ету; 

күштеу; мәжбүр ету; мәжбүрлеу; 

ықтиярсыз көндіру . 

【要约】yāoyuē【ет.】  келісім жасау; 

бітім жасау; серт,шарт,уәде жасау. 

喓 yāo［喓喓］(yāoyāo)〈书〉【ел.】

быжыл; ызыл; ызылдау; ызың. 

腰 yāo①【зат.】  бел, мықын, белше：

弯～еңкею; иілу; майысу｜两手叉～екі 

қолменбүйірге тірену.(图见 1209 页“人

的身体”)②【зат.】 белбеу, белдік：这

裤子～太肥.③【зат.】 →腰包：我～里

还有些钱 менің қалтамда шамалы ақша 

қалды.④ орта, ортасы：山～тау ортасы; 

在故事的半中～ әңгіменің ортасында.

⑤ (Yāo) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【腰板儿】yāobǎnr【зат.】 ① бел және 

арқа：挺着～走路  арқаны тура ұстап 

жүру.②дене келбеті; дене құрылысы：

他的，～挺硬朗的 оның  дене келбеті 

мықты. 

【腰包】yāobāo【 зат.】  ақша қалта; 

жемсау; әмиян; шилан (ақша салатын 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B6%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B6%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%B6%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD/


862 

 

кішкентай қалта);  ： 掏 ～

жомарттану;мырзасу. 

【腰缠万贯】yāochánwànɡuàn өте бай 

болу.    

【腰带】yāodài【зат.】  белбеу, белдік, 

бау; мата белбеу; белбеулік қайыс . 

【腰杆子】yāoɡǎn·zi【зат.】  ①→腰

部：挺着～тік жүру.②  қол; басқадан 

жәрдем алу; қол ұшын беру：～硬(有

强有力的人或集团支持)үлкен жәрдем 

алу. 

【腰鼓】yāoɡǔ【 зат.】  ① кішкентай 

қытай барабаны, дабылы. ② 

барабанмен, дабылмен би. 

【 腰 锅 】 yāoɡuō 【 зат. 】   безді 

қорытуға арналған құмыра. 

【腰果】yāoɡuǒ【 зат.】   анакардия; 

анакард; акажу. 

【腰花】yāohuā(～儿)【зат.】 қойдың, 

шошқаның бүйрегі фигурна 

туралған：～丸子汤 ет пен бүйректен 

жасалған сорпа . 

【腰身】yāo·shēn【зат.】  бел; мықын. 

【腰围】 yāowéi 【 зат. 】  ① белді, 

мықында айнала.②белдік бөкебай. 

【腰眼】yāoyǎn(～儿)【зат.】 бел. 

【腰斩】 yāozhǎn【 ет.】  ①  белден 

жару (өлім жазасының бір түрі). ② 

берік байланғанда ажырату, бөлу. 

【 腰 椎 】 yāozhuī 【 зат. 】   бел 

омыртқасы. 

【腰子】yāo·zi〈口〉【зат.】 бүйрек. 

邀 yāo①【ет.】  →邀请：～客 қонақ 

шақыру｜特～【 ес.】表  легат аса 

маңызды шақыру билетімен ｜ 应 ～

шақыру билетімен.②〈书〉  дегеніне 

жету; ие болу ： 谅 ～ 同 意  сізден 

келісімді алуға үміттенемін.③ тоқтату; 

жолдан қағып алу; жолды бөгеп 

тұру：～击 жолдан қағып алып, бас 

салу. 

【邀宠】yāochǒnɡ〈书〉【ет.】 жоғары 

қызметтегі адамнан қайырымдылықты, 

рақымшылықты  дәмелену, 

сұрамшақтану. 

【 邀 功 】 yāoɡōnɡ 【 ет. 】  біреудің 

еңбегін жеу：～请赏 біреудің еңбегін 

жеу және еңбегін тартып алу.也作要功. 

【邀击】yāojī【ет.】   жолдан қағып 

алып, бас салу. 

【 邀 集 】 yāojí 【 ет. 】   шақыру; 

шақырып жинау. 

【邀买】 yāomǎi【 ет.】   халықтық 

қолдауды сатып алу：～人心  арзан 

әйгілілікке жету.也作要买. 

【 邀 请 】 yāoqǐnɡ 【 ет. 】  шақыру; 

шақырып жинау: ~ 出度【ес.】表大会 

құрылтай жиналысына қатысуға 

шақыру. 

【邀请赛】yāoqǐnɡsài【зат.】  шақыру 

жарысы. 

【邀约】yāoyuē【ет.】  →邀请. 

 

 

yáo 

 

爻 yáo 【 зат. 】   «И цзина» 

гексаграмманың түсіндірілуі. 

尧 (堯 )Yáo① дүр; көрнекті; үздік.②

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【尧舜】Yáo-Shùn【 зат.】  Яо және 

Шунь (Қытайда легенда бойынша ең 

бірінші императорлар) 

【尧天舜日】YáotiānShùnrì аспан Яо, 

күн  Шуня. 

肴(餚)yáo еттен және балықтан жасаған 

тағамдар：菜～  ауқат; тамақ;｜酒～ 

виноға жейтін шайнама. 

【肴馔】yáozhuàn〈书〉【зат.】  дәм; 

тамақ; ауқат. 

垚 yáo〈书〉 жоғары, шарықтап. 

轺(軺)yáo〈书〉→轺车. 

【轺车】yáochē【зат.】  жеңіл арба. 

峣 (嶢 )yáo〈书〉жоғары; шарықтап; 

құламалы. 

姚 Yáo 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

珧 yáo①→江珧 .②өзеннің моллюск, 

устрица (моллюскілердің жеуге 

болатын бір түрі) қабыршағы (сәндік 

үшін). 

陶 yáo 皋陶(Gāoyáo)  көне заман адам 

аты. 

铫 ( 銚 )yáo ① кетпен; тіс ағаш; 

шабықтауыш; шот. ② (Yáo) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады.铫期，东汉人. 

窑(窰、窯)yáo①【зат.】 күйдіргіш пеш; 

өртегіш пеш ： 砖 ～ кірпіштен 

жасалынған өртегіш пеш; ｜ 石 灰 ～

жұмсап жіберу үшін арналған өртегіш 

пеш. ② 【 зат. 】  көмір шахтасы. ③

【зат.】  →窑洞.④〈方〉 жезөкшелер 

үйі. ⑤ (Yáo) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【窑变】yáobiàn өзгерген ерекше түс. 

【窑洞】yáodònɡ【зат.】  тау қуысы; 

үңгір (сай, тау үңгірі). 

【 窑 姐 儿 】 yáojiěr 〈 方 〉【 зат. 】 

жезөкше. 

【窑坑】yáokēnɡ【 зат.】   көзешілер 

шұңқыры. 

【 窑 子 】 yáo·zi 〈 方 〉【 зат. 】 

жезөкшелер үйі. 

谣( )yáo① халық әні：民～ұлттық 

халық әні.②  →谣言：～  传 лақап 

сөздің таралып кетуі; 造～өсектеу; өсек 

жіберу. ③ (Yáo) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【谣传】 yáochuán①【 ет. 】  лақап 

сөздің таралып кетуі：～他出事了 .②

【зат.】  жақпырт; лақап сөз; қауесет; 

сыбыс：这是～,不要相信 бұл жалған 

лақаптар, оған сенуге болмайды. 

【谣言】 yáoyán【 зат.】   жақпырт; 

лақап сөз; сыбыс; өсек：政治～саяси 

лақап сөздер; ｜公司～ жалған фабрика; 

放~ өсек жіберу; өсек тарату. 

【谣诼】yáozhuó〈书〉【зат.】 ғайбат; 

жала; өсек; өсек-аяң. 

摇 yáo【 ет.】   →摇摆；摇【 ет.】 

②：～晃 теңселу; тербелу｜～手 қол 

бұлғау ～头晃脑 масайраған;. 

【 摇 摆 】 yáobǎi 【 ет. 】  теңселу; 

тербелу; шайқалу; былқылдау; жайқалу; 

ырғалу; бұлғау; қағу ：～着手  қол 

бұлғау; 走起路来摇摇摆摆  шайқалып 

жүру; былқ-сылқ жүріс; былық-сылық 

жүріс. 

【摇车】yáochē〈方〉【зат.】 ①(～儿) 

бесік.② арба; арбаша; арбашық. 

【摇唇鼓舌】yáochúnɡǔshé мылжыңдау; 

дыбдырлау. 

【摇荡】 yáodànɡ 【 ет. 】  жайқалу; 

тербелу; шайқалу; ырғалу; бұлғақтау; 

елбең қағу：小船在河上～  қайық 

өзенде бұлтақтайды,шайқалады. 

【摇【 ет.】  】 yáodònɡ【 ет.】  ①

теңселу; тербелу; шайқалу; былқылдау; 

жайқалу; ырғалу; бұлғау; қағу.②→摇摆. 

【摇鹅毛扇】yáoémáoshàn   алагүлік; 

қаскүнем; пәлеқор. 

【摇滚乐】yáoɡǔnyuè【 зат.】  рок-н-

рол, рок. 

【摇撼】yáo·hàn【ет.】  →摇【ет.】 . 

【摇晃】 yáo·huànɡ【 ет.】  ①→摇

摆：～的桌子 орнықсыз үстел;｜摇摇

晃晃地走着 шайқалып, тербеліп жүру.

②【ет.】 шайқау, тербету, ырғау：～～

奶瓶 /бөтелкедегі сүтті шайқау. 

【摇惑】 yáohuò【 ет.】   сезіктену; 

қобалжу;күптену. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D1%8F%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D3%99%D0%BB%D0%B5%D2%9B%D0%BE%D1%80/
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【摇篮】 yáolán 【 зат.】  ①  бесік; 

аспалы бесік.② отан; өрбіген жер：革

命 ～  революция отаны ｜ 文 化 ～

мәдениет отаны. 

【摇篮曲】 yáolánqǔ【 зат.】   бесік 

жыры. 

【摇旗呐喊】yáoqínàhǎn  намысқа тиіп, 

дем беру, жігерлендіру. 

【 摇 钱 树 】 yáoqiánshù 【 зат. 】  

молшылыққа бату; өаражат көзі. 

【 摇 身 一 变 】 yáoshēnyībiàn басқа 

кейіпке түсу; басқа түрге ену; жаңадан 

көріктену; қайта көріктену; түрлену; 

түр-тұрпатын өзгерту; ауысып кету. 

【摇手】1yáoshǒu【ет.】  қол бұлғау; 

қол сермеу: ~不让他说 Оған сөйлеме 

деп қолын бұлғады. 

【摇手】2yáoshǒu【зат.】  сап; тұтқа; 

тұтқыш;қол (bàr). 

【摇头】yáotóu【ет.】  басын шайқау; 

басын изеу. 

【摇头摆尾】yáotóubǎiwěi   масайраған; 

масаттанған; паң; тоқмейіл. 

【 摇 头 晃 脑 】 yáotóuhuànɡnǎo 

масайраған; масаттанған; кекірейген; 

көкірек; менменсінген; өркөкірек. 

【摇头丸】yáotóuwán【зат.】 экстази 

(есірткі). 

【摇尾乞怜】yáowěiqǐlián   құйрығын 

бұлғаңдату; артқы аяғында тұру; 

күштілердің алдында құрдай жорғалау. 

【摇摇欲坠】yáoyáoyùzhuì әрең – әрең 

тұр; құлағалы тұр; жақында ғана 

құлайды: ～的房子 орнықсыз, босаң үй. 

【 摇 曳 】 yáoyè 【 ет. 】  жайқалу; 

тербелу; бұлғақтау; бұлғаң қағу; 

бұлтақтау; елбектеу;：～烛光 шамның 

алауы жайқалып тұр. 

【摇椅】yáoyǐ【зат.】  тербелме. 

徭(傜)yáo〈书〉қара жумыс. 

【徭役】yáoyì【зат.】  еңбек түрінде 

атқаратын міндет; барщина 

(басыбайлық тұсында шаруалардың 

помещик жерінде еріксіз істеген тегін 

еңбегі). 

遥 yáo①→遥远：～望 алысқа көз 

жіберу;｜千里之～жеті қабат жердің 

астында.② (Yáo)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【遥测】 yáocè 【 ет. 】   телеметр; 

алыстан өлшеу; телеөлшеу (электр не 

радио сигналдары арқылы әр түрлі 

көлемдерді өлшеу) . 

【遥感】yáoɡǎn【ет.】  дистанциялық 

алдын ала тексеру. 

【 遥 寄 】 yáojì 【 ет. 】  ① алысқа 

жіберу：给指挥部发电，～胜利喜讯

телеграмма жіберу арқылы жеңісті 

құттықта.②алысқа сезімін білдіру：用

歌声～对亲人的思念之情 ән арқылы 

туысқанға деген сағынышын айту. 

【遥控】yáokònɡ【ет.】  телебасқару 

(алыстан басқаруды қамтамасыз ететін 

техникалық құрылғылар); 

қашықтықтан басқару ; теле-:  ~ 力学

телемеханика;    ~ 电  【 ет.】   机 

телемотор;   ~ 外 交 теледипломатия. 

【遥望】 yáowànɡ【 ет.】   алыстан 

қарау; алыстан бақылау; алысқа көз 

жіберу. 

【遥相呼应】yáoxiānɡhūyìnɡ  бір-бірін 

алыстағы қашықтықтан байланыстыру; 

алыстан жаңғырық. 

【遥想】 yáoxiǎnɡ【 ет.】  есіне алу; 

еске алу; еске түсіру; ойға түсіру：～未

来  болашақты ойға алу｜～当年  ең 

жақсы жылдарды есіне алу. 

【遥遥】 yáoyáo 【 сын. 】  ① алыс; 

қашық; ұзақ; алыстағы;：～相对 бір-

бірінен алыста болу｜～领先 алдында 

тұру;озып кету; анағұрлым алдына 

шығып кету.②ұзақ：～无期  жұмысы 

ұзақ;. 

【遥远】 yáoyuǎn 【 сын. 】   алыс; 

қашық; ұзақ; алыстағы;қиыр：路途～

алыс жол;ұзақ жол｜～的地方   жер 

шеті; жеті қабат жердің астында. 

【遥祝】 yáozhù 【 ет. 】   алыстан 

табыну; алыс жерден тілеу. 

猺 yáo  →黄猺. 

瑶 yáo〈书〉① нефрит тасы：～琴

нефриттелінген цинь(镶有玉饰的琴).② 

әдемі, көрікті,ғажап, керемет ：～花 

әдемі гүл. 

【瑶池】Yáochí【зат.】  «Яочи»  (әйел 

құдайы Сиванму тұратын жері). 

【 瑶 族 】 Yáozú 【 зат. 】   «яо» 

( Қытайдағы аз ұлттардың бірі). 

飖(颻)yáo→飘摇. 

繇 yáo〈书〉①→徭.②→谣. 

鳐(鰩)yáo【зат.】 скат; тұтасқанат (ірі 

жыртқыш теңіз балығы). 

 

 

yǎo 

 

杳 yǎo 〈 书 〉 қараңғы; 

жасырын;белгісіз;із-түзсіз; хабарсыз; 

алыс; ізсіз：～然 хабар-ошарсыз;｜～

无音信 хабарсыз жоқ болып кету. 

【杳眇】yǎomiǎo→“杳渺”. 

【杳渺】yǎomiǎo〈书〉【сын.】 анық 

емес; көмескі; күңгірт. 

【 杳 然 】 yǎorán 〈 书 〉【 сын. 】  

беймәлім; белгісіз; хабар-ошарсыз; 

хабарсыз ：音信～  беймәлім хабар; 

белгісіз дерек. 

【杳如黄鹤】yǎorúhuánɡhè   із-түзсіз 

жоғалып кету. 

咬 ( 、 )yǎo【 ет.】  ①  қабу; 

тістеу; мүжу;түтіп жеу ： ～ 指 甲 

тырнағын тістеу; 了一口面包 бір кесек 

нанды тістеп алу; 他给狗  ~ 了 Оны ит 

тістеп алды;  衣服叫耗子 ~了个洞  

тышқан костюмді кеміріп тістеп 

тастады.②钳子等夹住或齿轮、螺丝等

互相卡住：螺丝母勚(yì)了，～不住.③

арс-арс ету; арсылдау; үру (иттің 

үруі) ： 狗 ～  ит үріп тұр; иттің 

арсылдауы. ④  айыпты, кінәні басқа 

біреуге жаба салу; жала біреуге 

жапсыру：他倒反～了别人一口 Ол 

керісінше барлық кінәні басқаларға 

жаба салды.⑤〈方〉 айту,сөйлеу：这

个字我～不注  бұл сөзді дұрыс айта 

алмаймын. 

【咬定】 yǎodìnɡ【 ет.】   қасарысып 

сөйлеу; алға бетінен қайтпай сөйлеу：

他一口～不是  他干的   Ол оны 

істемегені жөнінде қасарысып айтып 

тұрып алды. 

【咬耳朵】yǎoěr·duo〈口〉 құлағына 

сыбырлау; сыбырласу; өсектеу; 

күбірлесу. 

【咬合】yǎohé【ет.】 тістестіру; тістеу 

(тістің, тістеуіктің тістегенде біріне 

бірінің дәл келуі)：错位～ қате, дұрыс 

емес тістеу. 

【咬群】yǎoqún〈口〉【ет.】 ①сотқар; 

төбелескіш; төбелесқой; арыншыл; асау; 

бас асау . ② өсектеу; шағыстыру; 

соқтығу; ұрыну. 

【 咬 舌 儿 】 yǎoshér ① 【 ет. 】 

сақауланып сөйлеу; тілін шайнап 

сөйлеу; шүлжіңдеу.②【 зат.】   тілін 

шайнап сөйлейтін адам;сақау адам. 

【咬文嚼字】 yǎowénjiáozì бірдемені 

сөзбе-сөз түсініп; заңқойлық; 

көргенінен жазбаушылық; ресми түрде 

қараушылық; заңқойлықпен айналысу. 

【咬牙】yǎoyá【ет.】 ①тісін қайрау; 

тісін шықырлау; тістену; тістерін 

тістену; тістерін қысу：恨得直～ жек 
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көрушіліктен тісін қайрау ｜ ～ 忍 痛 

ауруды шыдау үшін тістерін қысу.② 

түсінде тісін қайрау. 

【咬牙切齿】 yǎoyáqièchǐ     тісін 

қайрау; тісін шықырлау. 

【咬字】yǎozì(～儿 )【ет.】  дикция; 

мақам; мұқам (сөйлегенде, өлең, тақпақ 

айтқанда сөздің және буынның ашық, 

айқын айтылуы)：注意～  дикцияға 

көңіл аудару. 

【咬字眼儿】 yǎozìyǎnr   болмашы 

нәрсеге байлану; ұсақ түйекке, әрбір 

сөзге тиісу. 

舀 yǎo 【 ет. 】  алу; батырып алу; 

шығарып алу：～一些水 суды малып 

алу . 

【舀子】yǎo·zi【зат.】 бақыраш; ожау; 

шөміш; асауыш; бақыр; қауға; тебіңгі;. 

窅 yǎo 〈 书 〉  жасырын; қараңғы; 

беймәлім; белгісіз. 

窈 yǎo〈书〉① терең; тұңғиық;терең.

② зұлмат; қара; қараңғы; көмескі; 

күңгірт . 

【窈窕】 yǎotiǎo〈书〉【 сын.】  ① 

әдемі; әсем; көрікті; ғажап;сұлу. ② 

аулақ; оңаша. 

 

yào 

 

疟(瘧)yào →疟(nüè). 

【疟子】yào·zi〈口〉【зат.】  безгек; су 

безгекі：他在发～ Оны безгек ұстады; 

Оны қалтырап барады. 

药 ( 藥 )yào ① 【 зат. 】  дәрі; дәрі-

дәрмек;фармацевтикалық 

препараттар：服～ дәрі қабылдау;｜止

咳～ жөтелге қарсы дәрі｜～膏 сүртпе 

май.② уландыру; улап өлтіру; улау：～

老鼠  тышқандарды улау. ③ 〈书〉 

дәрімен емдеу. 

【药材】yàocái【зат.】  дәрілік шикізат. 

【 药 草 】 yàocǎo 【 зат. 】   дәрілік 

шөптер; шипалық шөптер. 

【药叉】yàochā【 зат.】   жың; пері; 

әзәзіл; шайтан. 

【药典】yàodiǎn【 зат.】  фармакопея 

(дәрілерді жасау, сақтау туралы ресми 

нұсқау). 

【药店】 yàodiàn 【 зат. 】  дәріхана 

(дәрі-дәрмек дүкені). 

【药方】 yàofānɡ(～儿 )【 зат.】  ①

дәріқағаз;рецепт; шипашақ (дәрігердің 

дәрі алу үшін беретін қағазы)：开～ 

рецепт жазып беру.② рецепт,шипашақ, 

дәріқағаз жазып беру. 

【药房】 yàofánɡ 【 зат. 】  дәріхана 

(дәрі-дәрмек дүкені). 

【药膏】yàoɡāo【зат.】 жағатын май; 

жақпа май; май; сүртпе май (дәрі, бетке, 

жараға жағатын май); паста 

( медицинада  қолданылатын қамыр 

сияқты зат) . 

【药罐子】yàoɡuàn·zi【зат.】 ① дәріні 

қайнатуға арналған қыш құмыра. ② 

әрдайым ауру ;науқас 

【药衡】 yàohénɡ 【 зат. 】   англо-

американдық дәрі-дәрмек өлшейтін 

таразы. 

【药剂】 yàojì【 зат.】   дәрі; дәрі-

дәрмек;фармацевтикалық препараттар. 

【药检】 yàojiǎn【 ет.】  ①  дәрінің 

сапасын тексеруге жасайтын 

лабораториялық тест бақылауы. ② 

допинг-бақылау. 

【药劲儿】yàojìnr〈口〉【зат.】  →药

力. 

【药酒】yàojiǔ【зат.】  дәрілік тұнба; 

дәрілік шарап. 

【药具】yàojù【зат.】  контрацепция. 

【药理】 yàolǐ【 зат.】  фармакология 

(дәрі-дәрмектің тәнге, денеге тигізетін 

әсерлері туралы ғылым). 

【药力】yàolì【зат.】 дәрінің әсері. 

【药棉】yàomián【зат.】 дым жұтқыш 

мақта; ылғал жұтқыш мақта 

(медицинада қолданылатын дым 

жұтқыш мақта). 

【药棉花】yàomián·huɑ【зат.】  →药

棉 . 

【 药 捻 儿 】 yàoniǎnr 【 зат. 】  ① 

білте;пілте.②  дәріні жараға енгізуге 

арналған түтік, түтікше (антисептиктік 

қағаздан жасалынған). 

【 药 农 】 yàonónɡ 【 зат. 】  дәрілік 

шөптерді өсірумен айналысатын диқан, 

шаруа. 

【药片】yàopiàn(～儿 )【 зат.】  дәрі; 

таблетка (дөңгелетіп қатырылған дәрі). 

【药品】yàopǐn【 зат.】  дәрі-дәрмек; 

дауа; дәрі;фармацевтикалық 

препараттар. 

【药铺】yàopù【зат.】  →药房. 

【药膳】 yàoshàn 【 зат. 】   дәрілік 

шөптерден жасалынған тағам, нәр. 

【药石】 yàoshí【 зат.】   дәрі және 

тасты тебен ине; емдік дәрі-

дәрмектер：～之言(劝人改过的话) сөз 

емдік,шипалы әсерді көрсетеді. 

【 药 水 】 yàoshuǐ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

микстура (сұйық дәрі); сыртқа 

қолдануға арналған ерітінді дәрі. 

【 药 筒 】 yàotǒnɡ 【 зат. 】  гильза 

(мылтық, зеңбірек оқтарының қабы). 

【药丸】yàowán【зат.】  домалақ дәрі. 

【药味】yàowèi【зат.】  ①  атау; аты 

(дәрінің).②(～儿) дәрі-дәрмектің иісі. 

【药物】yàowù【 зат.】  дәрі-дәрмек; 

дауа; дәрі;фармацевтикалық 

препараттар. 

【药械】yàoxiè【зат.】 ① ауыл және 

орман шаруашылығында қолданатын  

сепкіш препараттар және пестицид 

(арамшөпті, өсімдік зиянкестері мен 

індеттерін жоятын химиялық препарат).

②бүріккіш; тозаңдатқыш; сепкіш. 

【药性】 yàoxìnɡ 【 зат. 】   дәрілік 

қасиеті;дәрінің әсері. 

【药引子】yàoyǐn·zi【зат.】   дәрінің 

әсерін ынталандырушы. 

【药用】 yàoyònɡ 【 ет. 】   дәрілік; 

медициналық ： ～ 植 物  дәрілік 

шөптер;｜～水咥 медицина сүлігі. 

【药浴】yàoyù【зат.】  дәрілік былау 

(емдік шипасы бар былау). 

【药皂】yàozào【зат.】  медициналық 

сабын. 

【药枕】yàozhěn【зат.】  дәрілі бөртпе. 

要 -1 yào басты; маңызды ： 主 ～

негізгі;басты;  ～ 事 маңызды 

жұмыс｜～道 ең басты принцип. 

要-2 yào【ет.】 ① қажет;керек：他～

一台电脑 Оған компьютер керек｜我们 

~ 和平, 但 不怕战争 Біз бейбітшілікті 

қалаймыз,бірақ соғыстан қорықпаймыз.

②талап ету; талап қою; сұрау：你给

我 ～ 点 儿 纸 来  маған қағаз 

сұраңызшы｜他跟我～钢笔 Ол менен 

қыл қалам сұрады.③  сұрау (өтініш; 

талап); талап ету：她～我替她写信 Ол 

маған хат жазып беруді өтініп сұрады; 

他~ 我告诉他 Ол маған айтуды сұранып 

өтінді.④ қалау; тілеу：他～学游泳 Ол 

жүзуді үйренуге  қалайды. ⑤ 

қажет;керек：～特别小心   аса абай 

болу керек ｜ 这 ～ 有 决 心  бұған 

батылдылық керек; ⑥ қажетсіну; керек 

қылу⑦  болды; жетті：快～下  雨了

жақында жаңбыр жауады.⑧  (表示估

计，用于比较)：屋子里太热，树荫底

下～凉快得多  бөлмеде өте ыстық, 

ағаштардың көлеңкесінді әлдеқайда 

салқынырақ . 

要-3yào 连 егер; егерде：明天～下雨，

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%96%D2%A3%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96-%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96-%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BA%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D1%80%D0%B0%D1%83/
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我 就 不 去 了  егерде ертең жаңбыр 

жауса,мен онда бармаймын. 

【要隘】yào’ài【 зат.】   командалық 

позиция; команда пункті;командалық 

биіктік. 

【要案】yào’àn【зат.】  маңызда сот ісі, 

сотты іс. 

【 要 不 】 yàobù 连 ① әйтпегенде; 

әйтпесе; өйтпейінше; олай болғанда：

快跑吧 ,～就迟到了  жүгір тезірек, 

әйтпесе қалып қоясың.② не; немесе：

今天的会得去一个人，～你去，～我去 

бүгін не сен, не мен барамын. 

【 要 不 得 】 yào·bu·de 【 ет. 】  

жарамайтын; түкке жарамайтын; 

жіберуге болмайды：这是完全～的 бұл 

мүлдем түкке жарамайды, ол қандай 

болсада жіберуге болмайды. 

【要不然】yàobùrán连 →要不② . 

【要不是】yàobù·shì 连 егерде (солай 

болмағанда)：～我亲眼看见，我可能

还不会相信呢！ Егерде өз көзімен 

көрмегенде,сенуім екі- талай болар еді. 

【要冲】 yàochōnɡ【 зат.】   негізгі 

пункт;байланыс орталық жолы：兰州

向来是西北交通的～  Ланьчжоу – 

Қытайдың солтүстік-батыстың 

байланыс орталық жолы. 

【要道】yàodào【зат.】 күре жол (жол 

қатынас, көбінесе су жолы қатынасы); 

маңызды қатынас жолы ： 交 通 ～ 

маңызды қатынас 

жолы,байланыс,коммуникация. 

【要得】yàodé〈方〉【сын.】  жақсы; 

жарайды; керемет; келісемін：～就这

么 办  жақсы дәл осылай істейміз; 

жарайды, дәл солай істейміз; келісемін 

осылай істеуге. 

【要地】 yàodì【 зат.】  ① маңызды 

орын; маңызды жер; басты пункт：战

略 ～  маңызды стратегиялық пункт 

(аумақ). 

【要点】 yàodiǎn【 зат.】  ①  негізгі 

ереже; негізгі ой желісі; мәні：报  告 

的～ баяндаманың негізгі ой желісі｜抓

住～ мәнін  ұғыну.② маңызды бөлім; 

маңызды тарау. 

【要端】yàoduān【зат.】  басты, негізгі 

сұрақ; маңызды кез. 

【要犯】 yàofàn【 зат.】   маңызды, 

басты қылмыскер. 

【要饭】yàofàn【 ет.】  қайыр сұрау; 

кедейлікпен күнелту; қайыршы болу; 

қайыршылану; қайыршылық ету; 

қайыршылықпен күнелту. 

【要害】yàohài 【 зат.】  ①  өмірдің 

ортасы; өмірдің маңызды ортасы; ең 

бастысы; біреудің осал жері;  біреудің 

кемшілігі ： 正  中 ～  біреудің осал 

жеріне түсу; ~ 问  题 басты мәселе; 

өзекті мәселе;  打 中了反 【ет.】  派 的 

~  реакционерлердің өмірдегі маңызды 

орынына соққы беру.②  стратегиялық 

пункт; маңызды ереже. 

【要好】yàohǎo【сын.】 ①дос болу; 

достасу：她们两人从小就很～Олар 

балалық шақтан бері дос болып келеді.

② жақсы болуға тырысу; ілгерілікке 

бағытталу. 

【要好看】yàohǎokàn   ақымақ қылып 

кету; қорлау; масқаралау; ұялту; ұятқа 

қалдыру ： 直 要 我 的 好 看  мені 

шыныменде ақымақ қылы кетті. 

【要谎】 yàohuǎnɡ【 ет.】   бағаны 

асыра сұрау;. 

【要价】yàojià【ет.】 (～儿) баға сұрау; 

баға қою; бағасын айту ： 漫 天 ～

бұрын-соңды болып көрмеген бағаны 

сұрау ; 他还没有 ~ Ол әлі өз бағасын 

айтқан жоқ; 这布你 ~ 多少? Бұл мата 

үшін қанша бағаны сұрайсын?. 

【要件】yàojiàn【зат.】  ①  маңызды 

құжат.② маңызды шарт, жағдай. 

【要津】yàojīn【зат.】  жоғары қызмет 

орны; маңызды лауазым; маңызды 

мансап; жауапты қызмет орны：位居～ 

жоғары қызметте болу;жоғары 

лауазымда қызмет атқару. 

【要紧】yàojǐn①【сын.】  маңызды; 

басты; негізгі; бірінші：这件事很～бұл 

іс өте маңызды.②【сын.】        (严

重)：不～的! Ештене! Маңызды емес! 

Зияны жоқ! Қайғырма!. 

【要诀】 yàojué【 зат.】   табыстың 

сыры. 

【要览】 yàolǎn【 зат. 】  мәліметші 

(керек мәліметтерді білдіретін кітап); 

барлау; шолу. 

【要领】yàolǐnɡ【зат.】 ① →要点 ：

不得～  ешқандай маңызды нәтижеге 

қол жеткізбеді.② негізгі (басты) талап; 

негізгі бастамасы; ең бастысы：学过了, 

但  是 未 能 掌 握 ～ оқыды,бірақ ең 

бастысын ұқпады,меңгермеді . 

【要略】 yàolüè【 зат.】   түйіндеме;  

түпкі түйіні (сөйленген, жазылған я 

оқылған сөздің қысқаша түйіні) . 

【要么】(要末)yào·me连 әлде; немесе; 

не; иә. 

【 要 面 子 】 yàomiàn·zi бетінен 

айырылып қалудан қорқу. 

【要命】 yàomìnɡ【 ет.】  ①  өлтіру; 

жою; құрту; өмірін қию.② өлердей;аса; 

өлім;өлтіретін ：痛得～  өлім жанға 

батқандай; ｜ 疲 倦 得 ～  өлердей 

шаршау; 他一天下来累得 ~ Ол бір күн 

ішінде шаршап қалды. 

③    өлгенім осы жер; бір бәле; міне 

бәле; маған бәле болды：真～ ，一 切 

都完了 !өлгенім осы жер болды ғой, 

бәрі бітті!  这孩子真~ ! бір бәле болды 

ғой,қандай бала өзі!. 

【要目】 yàomù【 зат.】   маңызды, 

басты бөлімдер：本报今日～  бүгінгі 

газетаның басты бөлімі . 

【要强】yàoqiánɡ【сын.】 ар; қитық; 

намыс; өзін-өзі сүюшілік. 

【要人】 yàorén【 зат.】   маңызды 

маңғаз кісі; көрнекті, ірі қайраткер：国

家～ елдің көрнекті қайраткері;  社 会~ 

қоғамның ірі қайраткері;  政府中的~ 

үкіметтің маңызды маңғаз кісі. 

【要塞】yàosài【зат.】  бекініс; қамал; 

қорған; форт. 

【要事】yàoshì【зат.】   маңызды іс, 

жұмыс. 

【要是】yào·shi 连  егер; егерде：这

事～他知道了，一定会发生的  егерде 

бұл жұмысты ол білгенде, міндетті 

түрде жасар еді｜～你处在我的地位 ,

你怎  样决定呢  егерде сен менің 

орнымда болғанда, қалай шешер едін. 

【要死】yàosǐ【ет.】  →要命②, ③. 

【要素】yàosù【зат.】  керек, қажетті 

элемент; қажетті,керек фактор：成功

的～ жетістікке жетудің қажет факторы. 

【要闻】 yàowén【 зат.】   маңызды 

хабар：国际～ халықаралық маңызды 

хабар. 

【要务】yàowù【зат.】  басты мәселе, 

жұмыс, іс：～在身. 

【要言不烦 】 yàoyánbùfán  қысқа, 

ықшамды; келте қайыру; қысқа сөйлеу; 

қысқалық; қысқаша айтушылық; 

ықшамдылық. 

【要义】 yàoyì 【 зат. 】   маңызды, 

негізгі мазмұн, мағына; басты ой. 

【要员】 yàoyuán 【 зат. 】  ақсүйек 

(жоғары дәрежелі мырза); маңғаз мырза; 

жауапты чиновник. 

【要职】 yàozhí【 зат.】   маңызды 

қызмет орны, лауазым, мансап, орын：

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%8F%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD/
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身居～ маңызды қызметке ие болу. 

【要旨】yàozhǐ【зат.】 негізгі ой, сана, 

идея: 文章的~ мақаланың басты идеясы;  

计划的~ жоспардың негізгі ойы. 

【要子】yào·zi【зат.】 ① сабан; салам.

②  сабан; салам (киімге арналған); 

арқан;жіп. 

钥(鑰)yào→钥匙. 

【钥匙】yào·shi【зат.】  кілт: 门上的 ~ 

есіктің кілті. 

袎 yào〈书〉→靿. 

崾 yào   екі таудың арасында седла 

орыны. 

靿 yào( ～ 儿 ) 【 зат. 】  ： 靴 ～ 儿 

қоныш｜高～儿袜子 шұлық. 

鹞 ( 鷂 )yào 【 зат. 】  ақ тұйғын; 

қаршыға;қырғи. 

【鹞子】yào·zi【 зат.】  ①  қырғи.②

〈 方 〉 батпырауық (қағаздан 

жасалынған жауыз). 

藥 Yào①→药 .②【зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

曜 yào〈书〉①  күннің жарығы.②

жарқырату; нұр беру; нұрландыру.③

әлем; жарық; шырақ (күн, ай, 

жұлдыздар) 

燿 yào〈书〉→耀. 

【 耀 斑 】 yàobān 【 зат. 】  

хромосфералық (күн атмосферасының 

алқызыл түсті сыртқы қабаты) тұтануы. 

【耀武扬威】 yàowǔyánɡwēi   қару-

жарағын жарқылдатып қорқыту; 

қылыш жалақтату; сес көрсету (қаруын 

көрсетіп, соғысам деп қорқыту). 

【 耀 眼 】 yàoyǎn 【 сын. 】   көзді 

қарықтыру; көз шағылыстыратын; өте 

жарық ： 灯 光 亮 得  ～ көзді 

шағылыстыратындай шам жанып тұр. 

 

yē 

耶 yē 

【耶和华】Yēhéhuá【 зат.】   Иегова 

(Алланың жеке аты). 

【耶稣】Yēsū【зат.】  Иисус (есім). 

【耶稣教】Yēsūjiào【зат.】  христиан 

діні. 

倻 yē→伽倻琴. 

掖 yē【ет.】  салу; тығу;тығындау：把

书～在怀里 кітапты қойнына салу｜把

纸条从门缝里～进去  есіктің тесігі 

арқылы қағазды тығындау. 

椰 yē→椰子. 

【 椰 雕 】 yēdiāo 【 зат. 】   кокс 

өрнегі;кокос оюы. 

【椰蓉】yērónɡ【зат.】  майдаланған 

кокос балдыры. 

【椰子】yē·zi【зат.】  ①кокос (кокос 

пальмасының шырынды жемісі); кокос 

ағашы.②кокос жаңғағы. 

暍 yē〈书〉ыстықтан қиналу,азаптану. 

噎 yē 【 ет. 】  ① қақалу; түйілу; 

шашалу：他吃得太快，给饼～着了 Ол 

құймақты асығып жегеннен қақалып 

қалды.②алқынып қалу; булығып қалу; 

демі қысылып қалу. 

 

 

yé 

 

邪 yé①→莫邪.②→耶 yé.  

爷(爺)yé①【зат.】 〈方〉 әке：～娘 

әке және ана; ата-ана.②【зат.】  ата.③

【зат.】 аға; қосағасы; отағасы. 

【爷们】yé·men〈方〉【 зат.】  ①ер; 

еркек; жұбай; күйеу.②ер; жар; жолдас; 

жұбай; жұбайлас; күйеу. 

【爷们儿】yé·menr〈方〉【зат.】 ① →

爷儿们.② еркек;ер жігіт;ер адам. 

【爷儿】yér〈口〉【зат.】   әке және 

бала; аға және жиен; ата және немере 

ұл：他们～俩都来了 Олар әкесі мен 

баласы екеуіде келді. 

【爷儿们】 yér·men 〈口〉【 зат. 】  

үлкендер мен кішілер. 

【爷爷】yé·ye〈口〉【зат.】 ①нағашы 

ата; ұлы ата; үлкен ата.② ата; баба; 

нағашы ата; ұлы ата; үлкен ата; атай. 

耶 yé〈书〉【шыл.】 ：是～非～ дұрыс 

пе？шындықпа не? 

揶 yé[揶揄] (yéyú)〈书〉【ет.】 кемсіту; 

қорлау; мұқату; келеке ету; келемеждеу; 

күлкі қылу; мысқылдау; сықақ ету; 

сықақтау; тәлкектеу . 

铘(鋣)yé  →镆铘. 

yě 

 

也-1yě①〈书〉【шыл.】 非～ (жоқ) ол 

олай емес;｜不可不慎～   абайсыз 

болуға болмайды. 

②〈书〉【шыл.】 ба; бе; ма; ме; па; пе; 

рас па?; шын ба?：何～? Неліктен?｜

你道 难～ 不难? саған қиын емес пе?③

〈书〉【шыл.】   (表示句中的停顿)：吾

生～有涯  , 而知～无涯   біздің 

өміріміздің шегі бар, ал білім шексіз.④

(Yě)【зат.】  Фамилия. 

也-2yě【үс.】① да;де：这我们～同 意 

бізде келісеміз; 他学习好,  工作~好 Ол 

жақсы оқиды, сонымен бірге жақсы 

жұмыс істейді.② тек қана...; бірақта....; 

да;де：他会英语，～会法语｜Ол тек 

қана ағылшын тілін ғана емес, сонымен 

қатар француз тілін біледі;  他～看

书 , ～看报  Ол кітаптыда, газеттіде 

оқиды.③  қалайша....; -да ... -де.... ：

她～ 好, 他～好两 个人都不对 олда, 

анауда екеуіде дұрыс емес;｜他左想～

不对，右想～不对 ол былайда көрініп 

көрді, былайда көрініп көрді, бәрібірде 

дұрыс шықпады.④  сондай жағдайда; 

алайда; бәрібір：虽然雨下得很大，

他～来了 Жаңбыр қатты жауып тұрсада, 

ол бәрібірде келді｜即使你不说，我～

知道  Бәрібірде сен айтпасанда, мен 

білемін(你说了，我知道；你不说，我

也同样知道 ).⑤ абзалы; бәлки; зады; 

сірә; тегі: 这 事 儿 ～ 只 好 如 此 了 

сірә ,бұл жұмысты солай істеу керек.⑥

да; де; екеш; түгіл; тұрмақ; тіпті：他什

么 ～ 不 会  Ол тіптен ештене істей 

алмайды｜我连想  ~不想  Мен тіптен 

ойлайда алмаймын ғой. 

【 也 罢 】 -1 yěbà 【 шыл. 】   

айырмашылық жоқ 你去～，我去～，

反 正 是  一 样  сен барсанда, мен 

барсамда ешқандай айырмашылық жоқ. 

【也罢】 -2 yěbà【шыл.】  солай-ақ 

болсын：～, 就按你的意思办吧  сіздің 

қалауы бойынша болсын. 

【也好】yěhǎo【шыл.】    →  也罢 2：

这样办～ ендеше дәл солай болсын. 

【也许】 yěxǔ【 үс.】мүмкін; бәлки; 

сірә; ықтимал; бәлкім; дерлік：他～会

来 бәлкім ол келіп қалар. 

冶 -1yě ①  металлургия ： ～ 金

металлургия.②(Yě)【зат.】 Фамилияға 

қолданылады. 

冶-2 yě〈书〉  ғажайып сүйікті түр; таң 

қаларлық түр, келбет ： ～ 容  таң 

қаларлық келбет. 

【冶金】 yějīn 【 ет. 】  металлургия 

(металдың өнеркәсіптік өндірісі туралы 

ғылым, сондай-ақ металл өндіретін 

өнеркәсіп)：～工业  металлургиялық 

өнеркәсіп. 

【冶炼】yěliàn【ет.】 балқыту; еріту; 

қорыту. 

【冶容】yěrónɡ〈书〉①【ет.】  көзге 

қызығарлық киіну.②【зат.】  ғажайып 

сүйікті, таң қаларлық түр, өң. 

【冶艳】 yěyàn〈书〉【 сын.】  әсем; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D2%B1%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%81%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D1%80%D3%99/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B3%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D1%80%D3%99/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC/
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көркемдік; сүйкімділік. 

【 冶 游 】 yěyóu 【 ет. 】  азғындау; 

бұзылу; етегінен ұшыну (жаман мінез-

құлыққа беріліп кету). 

野(埜)yě①дала; далалық; түз; табиғат 

аясында ：～地 егістік жер; ｜～火

сахаралық өрт｜～战 далалық соғыс.② 

шек; шегі：视～ көз жетер жер｜分～ 

аймақ; шекара.③指不当政的地位 (跟

“ 朝 ” 相 对 )Саяси емес мәртебесін 

көрсетеді：下～ қызметтен босану｜

在～  оппозицияда болу.④【 сын.】  

жабайы; тағы：～兽 жабайы аңдар｜～

兔 жабайы қоян｜～花  жабайы гүлдер.

⑤ 【 сын. 】   жабайы; дөрекі; 

мәдениетсіз; варварлық;алғашқы; ：～

蛮 варвар｜这人说话太～ ол қалай 

дөрекі сөйлейді. 

⑥ 【 сын. 】  асау; қалжыр; қыңыр; 

жабайы мінез; жабайы болмыс; кежір; 

қияңқы; тілазар; тіл алмайтын：～性

қалжыр｜放了几天假，心都玩～了

бірнеше демалыс күндерден кейін тілін 

алмайтын болыпты. ⑦ (Yě) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【 野 菜 】 yěcài 【 зат. 】   жеуге 

жарамды,жеуге жарайтын шөптер. 

【野餐】yěcān①【ет.】 пикник көкке 

шығу; сейіл; серуен (қаладан сырт 

шығып сайрандау).②【 зат.】  сейілге 

шығатын тағам; серуенге шығуға 

арналған тағам,азық-түлік. 

【野炊】 yěchuī【 ет.】   аял; лагерь 

(тамақ пісіретін жер). 

【野地】yědì【зат.】 дала; егістік жер; 

түз：荒山～ елсіз,жабайы тау мен дала. 

【野鸽】yěɡē【зат.】  жабайы кептер. 

【 野 火 】 yěhuǒ 【 зат. 】  

далалық,сахаралық өрт. 

【野鸡】yějī①【зат.】   қырғауыл.②

【 зат.】  жәлеп; жезөкше; салдақы.③

【сын.】  属性词 .指不合法规而经营

的 ： ～ 学 校  оңай олжа табуды 

көздейтін мектеп｜～船  кеме(рейстік 

емес). 

【野景】yějǐnɡ【зат.】  жабайы пейзаж. 

【野驴】yělǘ【зат.】  жабайы есек. 

【野骆驼】yěluò·tuo【зат.】  жабайы 

түйе. 

【野马】yěmǎ【зат.】  жабайы жылқы. 

【野蛮】yěmán【сын.】  ①  жабайы; 

алғашқы; ертедегі;варварлық. ② 

варварлық; айуандықпен; айуанша; 

мейірімсіз; рақымсыз; қатал：～的行为  

мейірімсіз, рақымсыз қылық｜～的拷

问 қайырымсыз азап. 

【野猫】yěmāo【зат.】   тағы болып 

кеткен,жабайылынған мысық. 

【野牦牛】yěmáoniú【зат.】  жабайы 

қодас (қарамал тұқымдас ұзын жүнді 

сиыр, Орта Азияда болады). 

【野牛】yěniú【зат.】  буйвол; енеке 

(дала өгізінің бір түрі). 

【野气】yěqì【зат.】 ①粗俗不讲理，

没礼貌的样子：粗声～.②淳朴自然的

乡野气息：画风～十足. 

【野禽】yěqín【зат.】  жабайы құс. 

【野趣】 yěqù【 зат.】   табиғаттың 

көркемділігі . 

【野人】yěrén【зат.】 ①жабайы адам; 

тағы адам.② дөрекі адам; мәдениетсіз 

адам; дүние көрмеген, варвар адам.③

қарапайым халық; қарапайым халық 

өкілі; қара халықтан шыққан адам. 

【野生】 yěshēnɡ【 сын.】   жабайы 

өсетін; жабайы：～植物 жабайы өсетін 

өсімдіктер. 

【野食儿】yěshír【зат.】 ① азық; жем.

② олжа; жеңіл табыс. 

【野史】 yěshǐ 【 зат. 】   бейресми, 

ресми емес шежіре (жылнама)：稗官～. 

【野兽】yěshòu【зат.】  жабайы аңдар; 

жабайы айуандар. 

【野兔】yětù【зат.】  жабайы қоян. 

【野外】yěwài【зат.】 дала; далалық; 

түз; табиғат аясында：～作业 далалық 

жұмыс. 

【野外工作】 yěwàiɡōnɡzuò далалық 

жұмыстарын істеу 

【野味】 yěwèi【 зат.】  жабайы құс; 

қыр құстары. 

【 野 心 】 yěxīn 【 зат. 】  ашкөздік; 

ашқарақтық; жасырын ниет; дағуа; 

наразылық; талап; тілек; 

атаққұмарлық ： ～ 家 атаққұмар; 

мақтау сүйгіш адам; баққұмар; 

мансапқор; мансапқұмар ｜ ～ 勃 勃 

шамадан тыс ашкөздік; жабайы 

ашқарақтық｜他是个有～的人  Ол 

мансапқор адам. 

【野性】yěxìnɡ【зат.】 асау; қалжыр; 

қыңыр; жабайы мінез; жабайы болмыс. 

【野鸭】yěyā【зат.】  жабайы үйрек. 

【 野 营 】 yěyínɡ 【 ет. 】  бивуак 

(әскерлердің ашық далада жасайтын 

дамылы); лагерь; ：～训练  лагерлік 

оқыту, үйрету｜扎～ лагерь құру. 

【野战】yězhàn【ет.】  далалық соғыс; 

далалық. 

【野战军】yězhànjūn【зат.】  далалық 

армия. 

【野猪】yězhū【зат.】 қабан (жабайы 

шошқа). 

壄 yě〈书〉→野. 

 

yè 

业 -1( 業 )yè ① кәсіпшілік; өнеркәсіп; 

шаруашылық ： 工 ～ майдагерлік 

кәсіпшілік｜农林～  орман және ауыл 

шаруашылығы; 各行各～өнеркәсіптің 

әралуан тараулары. ② кәсіп; қолөнер; 

қолөнер кәсібі; өнер; мамандық：就～ 

жұмысқа орналасу｜～余 қызметтен 

тыс уақытта｜无～ мамандығы болмау.

③学业：肄～｜修～｜毕～｜结～.④ 

жұмыс; іс：功～｜创～｜～绩 .⑤产

业；财产：家～｜～主 .⑥〈书〉

айналысу; шұғылдану ： ～ 农 ауыл 

шаруасымен айналысу｜～商 саудамен 

айналысу.⑦ (Yè)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

业 -2( 業 )yè кәсіп түрі, жақсы және 

жаман кәсіп деп екіге бөлінеді, әдетте 

жаман кәсіптерді көрсетеді.. 

业 3(業)yè дер кезінде; мезгілінде; өз 

уақытында; уақтылы; ： ～ 已  өз 

уақытында｜～经 уақытымен. 

【 业 大 】 yèdà 【 зат. 】   сырттай 

университеті. 

【业海】yèhǎi【зат.】  жаза мұхиты. 

【业户】yèhù【зат.】 жеке меншік иесі; 

меншік иесі; меншіктенуші; мүлік иесі. 

【业绩】yèjì【зат.】  жеңіс; жетістік; 

табыс; асқан қайрат; батырлық; ерлік;. 

【业界】yèjiè【зат.】  кәсіптік орта. 

【业经】 yèjīnɡ 【 үс.】 дер кезінде; 

мезгілінде; өз уақытында; уақтылы; 

уақытылы; уақытымен：～呈报在案 

мен дер кезінде рапортты жібердім. 

【业内】yènèi   белгілі бір сала немесе 

кәсіп ішінде：～人士｜这家老店在～

有很大影响 сала адамы, бұл дүкеннің 

осы салада әсері күшті. 

【业师】yèshī【зат.】 мұғалім,ұстаз. 

【业态】yètài【зат.】  басқару, билеу 

әдістері ： 中 国 现 【 ес. 】 零 售 ～ 

Қытайда  қазіргі таңдағы бөлшек 

сауданы басқару әдістері. 

【业外】yèwài【зат.】 белгілі бір сала 

немесе кәсіп：～人士 сала сыртындағы 

адам. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D0%BA%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%83%D0%B0/
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【业务】 yèwù【 зат.】   мамандық; 

профессия ： ～ 能 力 еңбекке 

қабілеттілік; жұмысқа қабілеттілік｜～

学习 кәсіптік оқу｜～知识  кәсіптік 

білім. 

【业已】yèyǐ【үс.】 өз уақытында; дер 

мезгілінде; уақытымен：～工作结束 

жұмысты бітіріп  қойған; жұмысты дер 

кезінде бітіріп қойған｜～准备就绪 

бәріде дайын болып қалды; бәрі өз 

уақытында дайын болып қалды. 

【业余】 yèyú【 сын.】  属性词 .①

қызметтен тыс; қызметтен тысқары; 

жұмыстан қолы бос уақытта;：～时间

қызметтен тыс уақыт｜～学校 жұмыс 

уақытынан тыс қол бос уақытында 

оқытатын мектеп. ② 

көркемөнер;әуесқой; әуесқойлық ：～

作家 жазушы әуесқой｜～剧团 әуесқой 

труппасы (бір топ артистер)｜～文艺会

演 өз күштерімен жасаған 

өнерпаздықты  көру. 

【 业 余 大 学 】 yèyúdàxué  жұмыс 

уақытынан тыс қол бос уақытында 

оқытатын оқу орны. 

【 业 余 教 育 】 yèyújiàoyù жұмыс 

уақытынан тыс қолы бос уақытында 

оқу. 

【业障】yèzhànɡ【зат.】 ① айып; кінә; 

күнә.② күнәлар жібермеуі. 

【业者】 yèzhě【 зат.】  белгілі бір 

саламен айналысатын адамдар. 

【业主】yèzhǔ【 зат.】   бастық; ие; 

билеуші; қожа. 

叶-1(葉)yè①(～儿)【зат.】  →叶子 1.②

пластинка (жалпақ әйнек я металл 

табақша)：铜～ мысты пластинка.③

→“ 页 ”. ④ (Yè) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

叶 -2( 葉 )yè баспалдақ; белде; дәуір; 

заман; кез; кезең; мезгіл; шақ：清朝

末～ Цин династиясының соңғы билік 

еткен кезеңінде ｜ 20 世 纪 中 ～ 

Жиырмасыншы ғасырдың ортасы. 

【叶柄】yèbǐnɡ【зат.】 қысқа шыбық; 

сап. 

【叶公好龙】YèGōnɡhàolónɡ «Е-гун – 

тек сөзде ғана айдаһармен әуесқой»; 

жалған әуесқой. 

【叶猴】yèhóu【зат.】  лангура. 

【叶绿素】yèlǜsù【зат.】  хлорофилл. 

【叶绿体】yèlǜtǐ【зат.】  хлоропласт; 

хлоропластид. 

【 叶 轮 】 yèlún 【 зат. 】  қалақты 

дөңгелек. 

【叶落归根】yèluòɡuīɡēn заңды финал. 

【叶脉】yèmài【зат.】  жіп; талшық; 

түтік (жапырақтардағы жіп тәрізді 

талшықтар). 

【叶片】 yèpiàn【 зат.】  ①жапырақ 

алақаны.②жапырақ; қалақ. 

【叶鞘】 yèqiào 【 зат.】   жапырақ 

қынабы. 

【叶序】yèxù【зат.】  жапырақ орны. 

【叶腋】yèyè【зат.】  жапырақ қуысы. 

【叶枝】yèzhī【зат.】  бұтақ; тармақ. 

【叶轴】yèzhóu【зат.】 арқа омыртқа; 

бел омыртқа; омыртқа; омыртқа жотасы. 

【叶子】yè·zi【зат.】  ①  жапырақ.②

〈方〉 карта. 

【叶子烟】yè·ziyān【зат.】  жапырақ 

темекі. 

页 yè①  бет; парақ：～一～地读 бет 

беттен оқу｜在书的第一～上 кітаптың 

бірініші бетінде.②量 жол-жол нәрсе; 

тілкем (Yè)【зат.】  Фамилия. 

【页码】yèmǎ(～儿)【зат.】 пагинация 

(типографияда кітаптың бетін 

нөмірлеу); беттің нөмері; бет саны 

(беттің рет санын көрсеткен цифр) . 

【 页 面 】 yèmiàn 【 зат. 】   бет 

(ғаламторда); веб-бет. 

【页心】yèxīn【зат.】   бедерлеменің 

(басудан бір нәрсенің бетіне түскен 

таңба) форматы, пішіні. 

曳 ( 抴 )yè  сүйреу; тарту ： 摇 ～ 

тербелу;шайқалу｜～光弹 жарқылды 

оқ. 

【 曳 光 弹 】 yèɡuānɡdàn 【 зат. 】 

жарқылды оқ; жарқырап ұшатын оқ. 

邺 ( 鄴 )Yè ①  қазіргі Хэнань 

провинциясының жер атауы.②【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

夜(亱)yè①【зат.】  түн; түнде：黑～ 

қараңғы түн｜白天黑～ күндіз-түні｜

昨～下过雨 кеше түнде жаңбыр жауды.

② (Yè) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【夜班】yèbān【зат.】  түнгі ауысым：

值～ түнде кезекте болу. 

【夜半】yèbàn【зат.】 жарым түн; түн 

жарымы; түн ортасы. 

【夜不闭户】 yèbùbìhù  түнде есікті 

бекітпеу (тыныштау өмір есікті бекіту 

қажет емес деген мағына береді). 

【夜餐】yècān【зат.】  түнгі уақытта 

жейтін тағам. 

【夜叉】yè·chā【зат.】   әзәзіл; жын; 

пері; шайтан; ыблыс. 

【夜长梦多】yèchánɡmènɡduō ұзаққа 

соза берсен, күрделеніп кетуі мүмкін. 

【夜场】yèchǎnɡ【зат.】  түнгі сеанс; 

түнгі спектакль, сауық кеші. 

【夜车】yèchē【зат.】 ① түнгі поезд.

②  →开夜车. 

【夜大学】 yèdàxué【 зат.】   түнгі 

жоғарғы оқу орны (университет). 

【夜饭】yèfàn〈方〉【зат.】 кешкі ас; 

кешкі ауқат; кешкі тамақ. 

【 夜 工 】 yèɡōnɡ 【 зат. 】   түнгі 

жұмыс ：做～  түнгі сменде жұмыс 

істеу; түнде  жұмыс істеу. 

【 夜 光 表 】 yèɡuānɡbiǎo 【 зат. 】  

жарқыраған циферблатымен (сағаттың 

цифрлы беті) сағат. 

【夜壶】 yèhú【 зат.】   түнгі дәрет 

ыдысы. 

【夜间】 yè·jiān【 зат.】   түн; түнгі 

уақыт; түнде. 

【夜景】yèjǐnɡ【зат.】  түнгі ноктюрн 

(лирикалық музыкалық шағын пьеса) . 

【夜空】yèkōnɡ【зат.】   түнгі аспан. 

【夜来】yèlái〈书〉【зат.】 ① кеше.② 

түнгі уақыт; түнде. 

【 夜 阑 】 yèlán 〈 书 〉【 сын. 】  

түнделетіп жүру;  жеті қараңғы 

түн：～人静 түнгі тыныштық. 

【夜郎自大】Yèlánɡzìdà    тым асып 

кеткен дандайсушылық;  абыройсыз 

мақтаншақтық. 

【夜里】yè·lǐ【зат.】   →夜间:  今天  ~  

该 你 值 班  Бүгін түні бойы сен 

кезекшілікте боласын. 

【夜盲】yèmánɡ【зат.】   ақшам соқыр; 

никтотифлоз. 

【夜猫子】yèmāo·zi〈口〉【зат.】  ① 

үкі; жапалақ.②  жапалақ ( түнде көп 

ұйықтамайтын адамды айтады). 

【夜明珠】yèmínɡzhū【зат.】  жарқын 

інжу; нұрлы гауһар тас. 

【夜幕】 yèmù【 зат.】   түн;  түнгі 

қараңғылық;  іңір қараңғысы:  ~ 笼罩着

大地  жер түнгі қараңғылыққа сіңіп 

кетті. 

【夜儿个】yèr·ɡe〈方〉【зат.】  кеше 

(өтіп кеткен күн). 

【 夜 色 】 yèsè 【 зат. 】  қараңғы; 

қараңғылық; түнек; беймезгіл шақ; 

бейуақ; ымырт; іңір：借～掩护; 在夜幕

下 түн жамылғанда; түн ішінде. 

【夜生活】yèshēnɡhuó【зат.】   түнгі 

өмір. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%83%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D2%A3%D1%96%D1%80/
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【夜市】yèshì【зат.】  түнгі базар. 

【夜晚】yèwǎn【зат.】     түн; түнгі 

уақыт; кеш. 

【夜宵】 (夜消 )yèxiāo(～儿 )【 зат.】  

ұйықтар алдында жеңіл тамақ. 

【夜校】yèxiào【зат.】  түнгі мектеп; 

түнгі курстар. 

【夜以继日】yèyǐjìrì   күн мен түн  

【夜莺】yèyīnɡ【зат.】 бұлбұл. 

【夜鹰】 yèyīnɡ 【 зат. 】  ешкіемер; 

тентекқұс; шегірткеші (құрт-құмырсқа 

жейтін бір құс). 

【夜游神】yèyóushén【зат.】  түншіл 

(түнде көпке дейін уйықтамай кеш 

жататын адам). 

【 夜 战 】 yèzhàn 【 ет. 】   түнгі 

алыс,ұрыс,шайқас. 

【夜总会】 yèzǒnɡhuì【 зат.】  түнгі 

клуб. 

【夜作】yèzuò→打夜作. 

拽 yè→曳. 

咽 yè  дауыс төмен шығу. 

晔 (曄 )yè〈书〉жайнаған; жалтылдақ; 

жалтыр; жалтырауық; жарқылдақ; 

жарқырауық; жылтырақ. 

烨(燁、爗)yè〈书〉① оттың алауы.② 

жарық; жарқын; әдемі; сәнді. 

掖 yè  қолдау; тіреу; ұстап тұру; 

көтермелеу; ынталандыру ： 扶 ～ 

қолтықтан ұстап тұру ｜ 奖 ～ 

көтермелеу. 

液 yè сұйықтық：汁～шырын｜血～

қан ｜溶～  сілекей; түкірік ｜～态 

сұйық. 

【液化】 yèhuà【 ет.】  ① сұйылту; 

сұйылу：～气体  газдарды сұйылту; 

сұйытылған газ. ② сұйылту; сұйылу; 

сирету. 

【液化气】yèhuàqì【зат.】 сұйытылған 

газ. 

【 液 化 热 】 yèhuàrè 【 зат. 】  

сұйытылғанда жылуы. 

【 液 晶 】 yèjīnɡ 【 зат. 】   сұйық 

кристалды. 

【液泡】yèpào【зат.】  вакуоль. 

【液态】yètài【зат.】  сұйық . 

【液体】yètǐ【зат.】  сұйықтық; сұйық 

дене. 

【 液 压 机 】 yèyājī 【 зат. 】 

гидравликалық пресс (сұйықтық 

арқылы күшті қысым беретін машина). 

谒 (謁 )yè〈书〉→谒见：～亲  ата-

аналарды көруге бару ｜ 得 ～ 

аудиенцияға ие болу ｜ ～ 天 子 

императорда ресми қабылдауда болу. 

【谒见】 yèjiàn【 ет.】  әдейі барып 

жолығу; кездесу; аудиенцияға ие болу. 

腋 yè①【 зат.】   қолтық.② қойын; 

қолтық; қуыс; дененің кейбір 

мүшелеріндегі қуысы; шұқыры：～芽

бүршік қуысы. 

【腋臭】 yèchòu 【 зат. 】   қолтық 

қуысы; . 

【腋毛】yèmáo【зат.】  қолтық жүні. 

【 腋 窝 】 yèwō 【 зат. 】   қолтық  

шұқыры. 

【腋芽】yèyá【зат.】  бүршік қуысы. 

馌(饁)yè〈书〉  түскі тамақты далаға 

тасу. 

靥 ( 靨 )yè бет шұңқыры (көбінесе 

күлгенде білінеді)：笑～ бет шұңқыры 

күлгенде. 

 

yī 

一 1yī①【сан.】  бір; бірлік.②【сан.】  

бір; бірлей; біркелкі ：你们～路走

сендер бірдей жолмен жүресіндер｜这

不是～码事 бұл сондай бірдей емес. 

③【сан.】 басқаша; бөтенше：长江～

【 зат.】  扬子江   Чанцзян басқаша 

Янцзыцзян деп аталады. 

④【сан.】  表示整个；барлығы; бар; 

бәрі; бүкіл; бүткіл; қалпынша：～冬 

қыс бойы｜～生 бүкіл өмір бойы｜

бүкіл дене терледі～身的汗. 

一 2 yī【зат.】   «и» (қытай цифрлы 

нотасындағы «до» белгісі). 

【一把好手】yībǎhǎoshǒu一把手. 

【 一 把 手 】 yībǎshǒu ① әріптес; 

серіктес：咱们搭伙干，你也算上～Біз 

серіктестік үшін хабарласа жұмыс 

істейміз,сенде қатыс. ②  талантты 

қызметкер; еңбекқор жұмыскер：他干

什么都是～  Ол барлық жұмысқада 

еңбекқор жұмыскер . 

【一把抓】yībǎzhuā ①  барлығын өз 

қолына алу.②әр нәрсеге бір жармасу. 

【一百一】yībǎiyī〈方〉өте жахсы. 

【一败涂地】yībàitúdì жеңіліп қалу. 

【一般】 yībān①【 сын.】   бірдей; 

сондай-ақ; сияқты：象亲人～ туғандар 

сияқты ｜ 他 们 长 得 ～ 高  Олардың 

бойлары бірдей.②(一种)：别有～滋味 

басқа дәммен. ③【 сын. 】   жалпы; 

жалпыға бірдей; жалпы айтқанда; 

жалпы алғанда; тұтас алғанда; 

жай;қарапайым ： ～ 人 қарапайым 

адам ｜～地说 , 这是对的  жалпы 

айтқанда, бұл дұрыс｜～情况 жалпыға 

бірдей жағдай. 

【一般法】yībānfǎ【зат.】   жалпыға 

бірдей заң. 

【一般见识】 yībānjiàn·shi өз өзінді 

түсіріп және пікірталасқа, дауға түсу. 

【一斑】yībān【зат.】  кішкени бөлшек; 

белдеу;алап; азғана：～半点   азғана; 

сәл ғана. 

【 一 板 一 眼 】 yībǎnyīyǎn әрдайым; 

жүйелі; сапалы түрде.参看 36 页〖板

眼〗. 

【一半】yībàn(～儿)【сан.】  жарты; 

жарым; жартылай; жарым-жарты; 

жарым-жартылай ： ～ 多  көптен 

жартысы;    工作做好了~  жұмыстың 

жартысы істелінді;    事 情 做 了~就放

下 了  жұмыстың ортасына келгенде 

тастап кету. 

【一半天】 yībàntiān〈口〉 бір күн 

бұрын：过～我就来 бір күн бұрын мен 

келемін. 

【一包在内】 yībāozàinèi барлығын 

қоса есептегенде; соның ішінде. 

【一辈子】yībèi·zi〈口〉【зат.】   өз 

өмірі бойына; барлық өмір бойы. 

【 一 本 万 利 】 yīběnwànlì  нашар 

капиталдан  орасан зор пайда табу. 

【一本正经】yīběnzhènɡjīnɡ шындап; 

байсалды түрмен; байыпты түрмен. 

【一鼻孔出气】yībíkǒnɡchūqì бірлесіп 

жұмыс істеу;бірауыздыққа жету. 

【一笔带过】yībǐdàiɡuò  жай сипаттау. 

【一笔勾销】 yībǐɡōuxiāo ескі есені 

ұмыту; тез,шапшаң сызып тастау. 

【一笔抹杀】yībǐmǒshā сызып тастау; 

өшіріп тастау. 

【一臂之力】yībìzhīlì қол ұшын көмек 

беру. 

【一边】yībiān(～儿)①【зат.】  жақ：

木板～儿不光滑  тақтайдың бір жағы 

бұдыр-бұдыр. 

②【 зат.】  жаң; шет; шет жағы：站

在～ шет жақта тұру.③【үс.】(表示一

个【ет.】 作跟另一个【ет.】 作同时进

行).他～走  ,  ～想书记说的话  Ол келе 

жатып хатшының айтқан сөзін ойлады.

④〈方〉【сын.】 → 一般. 

【一边倒】yībiāndǎo бір жақта тұру. 

【一表非凡】 yībiǎofēifán айрықша, 

сирек кездесетін түр, бейне. 

【一表人才】 yībiǎoréncái дарынды 

адам. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80/
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【一并】yībīnɡ【үс.】  бірлесіп;  бір 

уақытта; бір мезгілде; ：～办理  бір 

уақытта істеу｜ ～报销 бірлесіп есеп 

тапсыру. 

【 一 波 三 折 】 yībōsānzhé астарлы, 

екіұшті тіл. 

【一波未平，一波又起】yībōwèipínɡ，

yībōyòuqǐ  бір қайғы өтіп жатқанда, 

екіншісі келеді; бақытсыздық біріннің 

атынан бірі келуі. 

【一…不…】yī…bù…①分别用在两个

【ет.】 作前面，表示【ет.】 作或情况

一经发生就不改变：～定～易｜～去～

返｜～蹶～振.②分别用在一个【зат.】 

词和一个【ет.】 词前面，表示强调或

夸张：～言～发｜～字～漏｜～钱～

值｜～毛～拔. 

【一不做，二不休】yībùzuò，èrbùxiū     

қолға алма, алған соң ауыр деме. 

【一步到位】 yībùdàowèi барлығына 

мүмкіндік беру. 

【 一 步 登 天 】 yībùdēnɡtiān бір 

сермегенде барлығына жету. 

【 一 步 一 个 脚 印 】 yībùyīɡèjiǎoyìn  

іскерлік қарым-қатынас. 

【一差二错】yīchāèrcuò әрбір бір тал 

шөп және әрбір ағаш. 

【一刹那】yīchànà【зат.】 лезде; тез; 

шапшаң; кірпік қаққанша; көзді ашып 

жұмғанша. 

【一刬】yīchàn【үс.】①〈方〉барлық; 

бәрі.②әрдайымы; әрқашан; қашанда. 

【一场空】yīchánɡkōnɡ босқа; жайдан-

жай; құр-бекер; нақақтан; текке; 

тектен-текке. 

【 一 倡 百 和 】 yīchànɡbǎihè біреуі 

айтады барлығы қосылады. 

【一唱一和】yīchànɡyīhè дуэт. 

【 一 朝 天 子 一 朝 臣 】

yīcháotiānzǐyīcháochén бір жаңа бастық 

келсе  барлық қызметшілер құрамы 

өзгереді. 

【一尘不染】yīchénbùrǎn ①пендешілік 

өмірден әбден тазару.②жинақы; таза; 

мұнтаздай; мінсіз; мінсіз таза; міні жоқ . 

【一成不变】 yīchénɡbùbiàn қыңыр; 

әдетке берілген; сірескен; сіресіп 

қалған. 

【一程子】yīchénɡ·zi〈方〉【сан.】 量

词 Бірнеше аралық уақытта：这～ осы 

бірнеше уақыт аралықта. 

【一筹】yīchóu【зат.】  (计【сан.】 的

一根竹签，借指一着(zhāo))：聊胜～ 

кішкені біраз жақсарды ғой. 

【一筹莫展】yīchóumòzhǎn ешқандай 

жоспар құра алмау; дәрменсіз; олақ. 

【 一 触 即 发 】 yīchùjífā ашушаң; 

күйгелек  . 

【一触即溃】yīchùjíkuì  бір соққыдан 

құлап қалу. 

【一锤定音】(一槌定音)yīchuídìnɡyīn 

ойланған шешім қабылдау. 

【一锤子买卖】yīchuí·zimǎi·mɑi сауда 

келісім орнатқан кезде алды артына 

қарамау. 

【 一 次 能 源 】 yīcìnénɡyuán бірінші 

энергоресурс. 

【一次性】yīcìxìnɡ【сын.】 біржолғы; 

бір рет пайдаланатын：～塑料杯  бір 

рет пайдаланатын пластикалық 

стакан｜～和多年摊款相结合 біржолғы 

және көпжылдық жарнаны 

байланыстыру. 

【一从】yīcónɡ【сөзал.】  содан бері. 

【一蹴而就】 yīcùérjiù бір қадаммен 

істеу; жеңіл әрі тез табысқа жету. 

【一搭两用儿】yīdāliǎnɡyònɡr〈方〉 

екі есе пайда. 

【一带】 yīdài【 зат.】  аймақ; аудан; 

белдеу; пояс;зона ： 北 京 ～ Пекин 

ауданында. 

【一旦】yīdàn①【зат.】  бір күнде：

毁于～бір күнде бәрі құлады.②【үс.】

指不确定的时间，表示有一天 .a) 

аңдаусыздан; кенет; кенеттен; күтпеген 

жерден：相处三年，～别离  үш жыл 

бойы бірге болып, күтпеген жерден 

айырылысты 

b) қашан; бір күні：～有可能  қашан 

мұндай мүмкіндік болады. 

【 一 刀 两 断 】 yīdāoliǎnɡduàn бір 

соққымен екі бөлу. 

【一刀切】 yīdāoqiē【 ет.】  барлық 

нәрсеге талғамай бір өлшеумен қарау. 

【一道】yīdào(～儿)【үс.】бірге. 

【一得之功】 yīdézhīɡōnɡ қарапайым 

табыс. 

【 一 得 之 愚 】 yīdézhīyú менің 

қарапайым ғана ойым,көзқарасым. 

【一点儿】yīdiǎnr 【сан.】  ①азғана; 

азғантай; аздап; сәл; азын-аулақ; 

бірқатар; бірнеше：有～好处 бірқатар 

пайда бар. ② болмашы; өте шамалы; 

тым аз; аз; аз-ақ; кішкене ：这么～礼物 

сондай болмашы сыйлық｜～也不可怕 

мүлдем қорқынышты емес. 

【一丁点儿】yīdīnɡdiǎnr〈方〉→一点

儿.  

【一定】 yīdìnɡ①【 сын.】  айқын; 

белгілі ： 在 ～ 的 条 件 下  белгілі 

жағдайда.②【 сын.】  бұлжымайтын; 

бұлжымас; мызғымайтын; мызғымас .

③ 【 үс. 】 даусыз; дереу; қалайда; 

міндетті түрде; сөзсіз; тоқтаусыз：他～

来 Ол міндетті түрде келу керек｜这～

是他说的 қалайда ол айтты.④【сын.】 

белгіленген; орнатылған;белгілі; 

айқын：每天的工作和休息都有～的时

间  әрбір күнге жұмыс пен демалыс 

уақыты белгіленген .⑤【сын.】 белгілі; 

кейбір; еселі; жанасымды; келісті; 

лайық; муапық; мінәсәр; мінәсіт; сай; 

сәйкес; сәйкесті; тиісті; ұйқас：起了～

的作用 белгілі рөлді ойнау. 

【一定之规】yīdìnɡzhīɡuī қатаң ереже; 

белгіленген тәртіп. 

【一【 ет.】  】 yīdònɡ(～儿 )【 үс.】 

әрбір қозғалыста ： 把 眉 毛 ～

қастарымен жүргізу｜内心～  жүрек 

қозғалысы. 

【一度】yīdù①бір жолы; бір күні; бір 

күнінде.②【үс.】 бір  күн. 

【一端】yīduān【зат.】  бір дана; бір іс; 

бір зат：缎幛～ бір атлас жамылғы. 

【一多半】yīduōbàn(～儿)→多半. 

【一…而…】yī…ér… бірінші қадам 

тез нәтиже берді. 

【一而再，再而三】yīérzài，zàiérsān 

бірнеше рет; дүркін-дүркін; жүз қабат; 

жүз рет; қайта-қайта. 

【一二】yī’èr【сан.】 бірінен соң бірі; 

бірінші-екіншісі; кезек бойынша. 

【一…二…】yī…èr… стресті. 

【一二九运【ет.】 】Yī’èr-JiǔYùndònɡ  

9желтоқсандағы қозғалыс (1935 жылы 

Пекинде болған антижапондық 

студенттер көтерілісі). 

【一发】yīfā【үс.】①бірге; бірлесіп; 

бірігіп; ынтымақтасып.②→一同；一并. 

【一发千钧】yīfāqiānjūn→千钧一发. 

【 一 帆 风 顺 】 yīfānfēnɡshùn сізді 

әрдайым жел арқадан ұрып тұрсын 

(бизнесте табыс,пайда әкеп тұрсын 

тілейді). 

【一反常态】yīfǎnchánɡtài өзін дұрыс 

алып жүре алмау. 

【一风吹】yīfēnɡchuī【ет.】  өшіреді, 

барлығы сансыз. 

【一概】yīɡài【үс.】 жалпылай және 

түгелдей; беталды; ешбір дәлелсіз; еш 

негізсіз：～否定 дәлелсіз мойындамау. 

【 一 概 而 论 】 yīɡàiérlùn бұлайша; 
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жалпы; әйтеуір; бұлайша; жалпы ：不

能～бұлайша сынауға болама. 

【一干】yīɡān【сын.】   іске қатысы 

бар：～人证 іс бойынша куәгерлер. 

【一竿子到底】yīɡān·zidàodǐ төтесінен 

тубіне жету. 

【 一 个 巴 掌 拍 不 响 】

yīɡèbā·zhɑnɡpāibùxiǎnɡ бір қолмен 

алақанға тарс еткізе алмайсын. 

【 一 个 劲 儿 】 yī·ɡejìnr 【 үс. 】

қайраттанып; қарысып; боларда-болмай; 

ерінбей-жалықпай; қайсарлықпен; 

қасарыса; өжеттікпен; табандылықпен; 

тапжылмай. 

【 一 个 萝 卜 一 个 坑 儿 】

yīɡèluó·boyīɡèkēnɡr Олардың 

әрқайсысы өз атқаратын міндеттерібар. 

【一个心眼儿】 yī·ɡexīnyǎnr ① беті 

қайтпаушылық; қарыспалық 

(көзқараста); бір қалыпта қалған; 

ежелгі; ескілікті. ② бір ауызды; бір 

пікірлі; ынтымақтас; ынтымақты. 

【一根筋】yīɡēnjīn【сын.】   қыңыр 

есек сияқты. 

【一共】yīɡònɡ【үс.】 барлығын бірге; 

бірге; қорытындысында ：两个的三

个 , ～五个  екі дана және үш дана 

қорытындысында бес дана. 

【一股劲儿】yīɡǔjìnr【үс.】 бар күш 

жігерімен; құлшыныспен; ынтамен; 

ынтагерлікпен; ынталылықпен (өте 

қатты құлшыну, ынта, ықылас). 

【一股脑儿】(一古脑儿)yīɡǔnǎor〈方〉

【үс.】 тобымен; толайым; түгелімен; 

бірден; жаппай; толайым. 

【一鼓作气】 yīɡǔzuòqì барабанның 

бірінші дыбысынан рухын көтеру. 

【一贯】 yīɡuàn【 сын.】  бір ізбен 

жүруші; бірізді; жүйелі; ретті; жүйелі; 

тәртіпті; бұлжымайтын; ұдайы; 

үздіксіз ：人民福利～上升  үздіксіз 

өркендеу халықтың дәулеттілігі . 

【 一 棍 子 打 死 】 yīɡùn·zidǎsǐ бір 

соққымен өлтіру. 

【一锅端】 yīɡuōduān① жабу; жою; 

тарату;бір соққымен жойып жіберу; 

мүлде жоқ қылу：这次把敌人老窝～了 

осы жолы жаудың ұясын мүлде жойып 

жібереміз. ② сыпырып-сиырып; таза; 

тақыр; түгін қалдырмай; түк қоймай; 

ада-гүде; ада-жұда; артығымен; бар-

барша; белкүллі; бүтіндей; затымен; 

толығымен; толық; түгелімен：把你憋

在心里的话来个～，说出来让大家听听

Ішіндегі жанып жатқанында түгелімен 

сыртқа шығарып айтып бер,ал біз 

тындаймыз . 

【一锅粥】yīɡuōzhōu【зат.】   сұйық 

ботқа қазан (қайнатқан күріш 

маңызы)：熬了～ кастрөлге қайнатқан  

күріш маңызын пісіру. 

【 一 锅 煮 】 yīɡuōzhǔ бір жүйемен 

әртүрлі мәселені шешу. 

【一国两制】yìɡuóliǎnɡzhì  «бір  ел– 

екі жүйе» 1978жылы Дэн Сяопиннің 

идеясы. 

【 一 国 三 公 】 yīɡuósānɡōnɡ бір 

мемлекетте үш басқарушы. 

【一呼百应】yīhūbǎiyìnɡ бір үндеуге 

жүздеген  дайындықпен дыбыс береді. 

【 一 晃 】 yīhuǎnɡ 【 ет. 】  кірпік 

қаққанша; қас қағым; лезде; сәтте. 

【一晃】 yīhuànɡ【 ет.】  бір сәтке; 

жылдам; тез; көзді ашып-жұмғанша; 

кірпік қаққанша; лезде. 

【一会儿】 yīhuìr①  уақыт аралық; 

уақыт арасында：等～  кішкени күту｜

再忍～ кішкени ғана шыдау керек. 

② көп кешікпей; тезден; қазір; біраз 

уақыт аралық;жана ғана：我～就来 

Мен қазір келемін｜你妈妈～就回来了

Сенін анан көп кешікпей қайтып 

келеді.. 

【一己】 yījǐ 【 зат.】   өз бетімен; 

жекелей. 

【一技之长】yījìzhīchánɡ тар саладағы 

білім. 

【 一 家 之 言 】 yījiāzhīyán  бірегей 

түсініктермен академиялық дискурс. 

【 一 见 如 故 】 yījiànrúɡù бір 

кездескеннен достасып қалу. 

【 一 见 钟 情 】 yījiànzhōnɡqínɡ бір 

көргеннен ғашық болу. 

【 一 箭 双 雕 】 yījiànshuānɡdiāo бір 

сілтеп екі қоянды бірдей соғып алу. 

【一经】yījīnɡ【үс.】 кейін;содан：～

说明 түсіндірме бергеннен кейін. 

【一径】yījìnɡ【үс.】①тікелей; әлме-

әл; жалғамсыз; сатысыз; тура .②〈方〉

жалғыз аяқ жол; соқпақ; сүрлеу жол. 

【一 … 就 … 】 yī…jiù… екі жумыс 

уақытыбеп  байланысыды. 

【一举】yījǔ①【зат.】  бір соққымен; 

бір сермегенде; бір ұрғанда ：则是～而

坏韩蠹魏 Сөйтіп бір соққымен Вэй мен 

Хань династиясы жойылып кетті. ②

【үс.】 ең бірінші емтиханда：～及第 

бірінші емтихандарда үлгіріп жету . 

【一举两得】yījǔliǎnɡdé бір іспен екі 

есе пайда алу. 

【 一 蹶 不 振 】 yījuébùzhèn тұра 

алмайтындай құлап қалу (бірінші  

жеңілістен кейін жеңіле салу). 

【一刻】yīkè ширек сағат:  一点～锺

сағат бірден ширек кетті. 

【一空】yīkōnɡ【сын.】  тазарғанша; 

тап-таза етіп; сыпырып-сиырып; таза; 

тақыр; түгін қалдырмай; түк қоймай：

抢劫～ түгін қалдырмай ұрлап кету. 

【 一 孔 之 见 】 yīkǒnɡzhījiàn 

субъективтік пікір; көзқарастарының 

тайыздығы. 

【一口】yīkǒu①【зат.】 бірауыздан.②

【 үс.】  бір жұтым：嘴里噙了～水 

ауызда бір жұтым су ұстау. 

【一口气】yīkǒuqì(～儿)【үс.】ақырғы 

дем таусылғанша; бір деммен：松～

жеңіл,еркін дем алу. 

【一块儿】 yīkuàir①【 зат.】  бірге; 

бірлесіп：大家都堆在～听无线电 Бәрі 

бірлесіп радио тындау үшін жиналды; 

甭坐到～  бірге отыруға болмайды.②

【үс.】→一同. 

【一来二去】yīláièrqù ақыр аяғында; 

ақыр-аяғы; ақырында; әрі-беріден соң; 

бірде болмаса, бірде; ең ақырында：他

总来我们店里买书，～， 我们就熟了 

Ол әрдайым біздің дүкенге келіп,кітап 

алап тұратын еді, ақыр-аяғында біз 

таныстық. 

【一览】yīlǎnкөз алдындағы; көрнекі; 

көрнекілік; көз жетерлік; көзге 

түсерлік: ～尽知  бір көргеннен бәрі 

түсінікті. 

【 一 览 表 】 yīlǎnbiǎo 【 зат. 】   

диаграмма; кесте (кейбір сандардың 

қарым-қатынас мөлшерлерін көрнекі 

түрде көрсететін графикалық сурет я 

белгі). 

【一揽子】 yīlǎn·zi【 сын.】  аралас; 

қоспа; масса. 

【 一 劳 永 逸 】 yīláoyǒnɡyì бір рет 

еңбектеніп, сосын бір ғасыр бойы 

жұмысты білмеу. 

【一力】 yīlì 【 үс. 】  бар күшпен; 

екпіндей; екпіндеп; жігермен; 

қайратпен; қайраттанып . 

【一例】 yīlì【 үс.】  ерекшелігі жоқ 

бірдей ереже. 

【 一 连 】 yīlián 【 үс. 】 ебей-жебей; 

жағалай; қатар; қатарынан; сыпыра; 

ұдайы; шетінен; тоқтаусыз; толассыз; 

үзбестен; үздіксіз; ～  三天  үш күн 

қатарынан . 
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【 一 连 串 】 yīliánchuàn 【 сын. 】  

бірінен соң бірі;тоқтаусыз қатар. 

【一连气儿】yīliánqìr〈方〉【үс.】→一

连. 

【 一 了 百 了 】 yīliǎobǎiliǎo ең 

маңыздысы шешілгенде қалғандар бәрі 

шешіледі. 

【 一 鳞 半 爪 】 yīlínbànzhǎo толық 

емес,үзіліп қалған мағлұмат.  

【一流】yīliú【зат.】 бірінші дәрежелі; 

ең жақсы сапалы; жоғары дәрежелі：头

等的机器; 第～机器 ең жақсы сапалы 

машиналар. 

【一溜风】yīliùfēnɡ Өте тез жүгіреді. 

【一溜儿】 yīliùr① белбеу; белдік.②

【зат.】 ағын; ағыс; құю. 

【 一 溜 歪 斜 】 yīliù-wāixié 〈 方 〉

қиралаңдату; қиралаңдау; қираңдату; 

қираңдау; маймаңдату; маймаңдау; 

тойтаң; тойтаңдату; тойтаңдау. 

【 一 溜 烟 】 yīliùyān 【 үс. 】  түтін 

сияқты; лезде; тез; шапшаң：～跑了

түтін сияқты жоқ болып кету;тез 

жүгіріп кету. 

【一路】 yīlù①【 зат.】   жол бойы; 

бүкіл жол：～上说说笑笑 ；жол бойы 

қызықты әңгіме айтылды.②【 зат.】 

біркелкі; біртектес; біртекті; 

бірыңғай：他们是～ [的 ] 人  Олар 

біртектес  адамдар. 

【一律】yīlǜ①【сын.】 →一个样子.②

【 үс. 】 айырмасыз; барабар; бірдей; 

біркелкі：我国各民族～平等. 

【一落千丈】 yīluòqiānzhànɡ бірден 

1000 сажынға (ұзындық өлшеуіші) 

құлау  . 

【一马当先】 yīmǎdānɡxiān алдыда 

болу; алдыға түсу. 

【一马平川】yīmǎpínɡchuān біртұтас 

жазық,тегіс;айдын. 

 

【一脉相承】yīmàixiānɡchénɡ→一脉相

传. 

【 一 脉 相 传 】 yīmàixiānɡchuán бір 

ұрпақтан берілу. 

【 一 毛 不 拔 】 yīmáobùbá бір тал 

шашында жұлмайды (өзімшілдік 

(қоғамдық мүддеден өз басының 

мүддесін ілгері ұстаушылық)). 

【 一 门 心 思 】 yīménxīn·si бар 

жүрегімен бар оймен ойлау. 

【一米线】yīmǐxiàn【зат.】   банктегі 

клиенттерге, аэропорттағы 

жолаушыларға аттап басуға болмайтын 

сызық. 

【一面】 yīmiàn ① ( ～儿 ) 【 зат. 】   

жақ：纸张光的～қағаздың ақ жағы｜

房子朝北的～үйдің солтүстік жағы.②

【зат.】  бір жақ： 好的～жақсы жақ.

③〈书〉【ет.】 бір рет：我们见过～ 

біз бір рет көргенбіз. 

【一面儿理】 yīmiànrlǐ【 зат.】   бір 

жақты дәлел. 

【一面之词】 yīmiànzhīcí бір жақты 

дәлел (аргумент). 

【 一 面 之 交 】 yīmiànzhījiāo жүз 

таныстық. 

【一鸣惊人】 yīmínɡjīnɡrén бір ғана 

айқайдан бәрін таңқалдыру. 

【一命呜呼】 yīmìnɡwūhū өлу; өліп 

қалу. 

【一模一样】yīmúyīyànɡ айырмасыз; 

барабар; бірдей; біркелкі. 

【一木难支】yīmùnánzhī бір адамның 

күшіне сәйкес емес. 

【一目了然】yīmùliǎorán айқын; анық. 

【一目十行】 yīmùshíhánɡ мүдірмей 

оқу; тез оқу. 

【一年到头】yīniándàotóu(～儿) жыл 

бойы：他～忙开会  Ол жыл бойы 

жиналыспен бас босамайды. 

【一年生】 yīniánshēnɡ【 сын.】  бір 

жаздық; бір жылдық (бір жаз ішінде 

жетісіп те, жойылып та болатын). 

【 一 念 之 差 】 yīniànzhīchā қатерлі 

қателік. 

【一诺千金】yīnuòqiānjīn сөзге берік 

болу; сөз берді ме, орындайды. 

【一拍即合】 yīpāijíhé ауыз жаласу; 

епке келу; ортақ тіл табысу. 

【一盘棋】 yīpánqí【 зат.】   бүкіл 

шахмат тобы. 

【 一 盘 散 沙 】 yīpánsǎnshā алалық; 

алауыздық; бытыраңдылық; 

бытыраңқылық; ұсақталғандық. 

【一旁】yīpánɡ【зат.】  жақ; бүйір：把

报纸放在～ газетті бір жаққа қою . 

【一炮打响】 yīpàodǎxiǎnɡ  Бірінші 

қадам сәтті өтті. 

【一偏】yīpiān【сын.】 бір бетті; бір 

жақты：～之见 бір жақты көзқарас. 

【一片冰心】 yīpiànbīnɡxīn ақ көңіл; 

ақжүрек; ақпейілді. 

【一瞥】yīpiē①【ет.】 бір сәтке ғана 

көз жүгірту：仓卒～ көз жүгіртіп қарап 

шығу.②【зат.】 қысқаша шолу; шолу. 

【一贫如洗】yīpínrúxǐ бейшара; қайыр 

тілеуші; қайыршы; қаріп-қасер. 

【一品锅】yīpǐnɡuō【зат.】  самауыр; 

самаурын жоғары бірініш классты. 

【一品红】yīpǐnhónɡ【зат.】 сүттіген 

(сабағынан улы ақ су шығатын өсімдік). 

【一曝十寒】 yīpùshíhán《孟子 ·告

子》：“虽有天下易生之物也，一日暴之

( “暴”同“曝”)，十日寒之，未有能生者

也 .”比喻勤奋的时候少，懈怠的时候

多，没有恒心. 

【一齐】yīqí【үс.】бір мезгілде; бір 

уақытта; бір шақта; жамырай; жарыса; 

қатар：各队～出发 бір мезгілде бүкіл 

әскерлер шықты｜～鼓掌 бірге бір 

уақытта қол шапалақтау; қошемет 

көрсету. 

【 一 起 】 yīqǐ ① 【 зат. 】  бірге; 

бірлесіп ： 在 ～ 生 活 бірге тұру. ②

【үс.】→一同：我和你～去吧  Мен 

сенімен бірге барамын.③〈方〉【үс.】

→一共：～多少钱? Бәрі қанша тұрады? 

④қауым; топ：那～人刚走,  这～人又

来了 бір топ кетпей жатып, екінші топ 

келді. 

【一气】yīqì ①(～儿)【үс.】бірден; 

бір жолы：～儿跑了五里路  бірден 5 

ли жер жүріп өту.②【ет.】  (一伙(多含

贬义 )) ：串通～  келісімде болу. ③

【сан.】 →一阵. 

【 一 气 呵 成 】 yīqìhēchénɡ ① бір 

сермегенде; бір ұрғанда бәрін бітіру.②

бірден; бір жолдан ішіне кіру (шығарма 

жөнінде). 

【 一 窍 不 通 】 yīqiàobùtōnɡ нағыз 

миғұла болу. 

【一切】yīqiè【ес.】①барлығы; бар; 

бәрі; бүкіл; бүткіл：用～方法  бүкіл 

тәсілмен.②барлық; бәрі：～都好 бәрі 

жақсы . 

【一清早】 yīqīnɡzǎo(～儿 )【 зат.】 

азаннан; алакеуімнен; алакөлеңкеден; 

елең-алаң шақта; елең-алаңда; ертеден; 

сәресі; сәрі; таңертеңнен; таң сәріден. 

【一穷二白】yīqiónɡèrbái кедей және 

мәдени жағынан артта қалған (ел 

жайында). 

【一丘之貉】yīqiūzhīhé өзіміздің адам. 

【一人得道，鸡犬升天】yīréndédào，

jīquǎnshēnɡtiān Адам дуана болып 

жоғары тауға көтерілді, артынан өзінің 

жануарлары бірге биікке көтерілді 

( жоғары қызметке ие болды, онын 

таныстарыда жоғары жаққа көтерілді). 

【一任】yīrèn〈书〉【ет.】 бәрібір. 

【一仍旧贯】 yīrénɡjiùɡuàn кертартпа 
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көзқарастарды ұстау. 

【一日千里】yīrìqiānlǐ  мың бір күнде. 

【 一 日 三 秋 】 yīrìsānqiū бір күн 

айрылысу үш жылдай сияқты. 

【一日之雅】yīrìzhīyǎ  таяз білушілік; 

үстірт білушілік. 

【 一 如 】 yīrú 【 ет. 】  айнытпай; 

аудармай; бейне бір; дәл; дәлме-дәл; -та; 

-ша; -ше：～既往  дәл бұрыңғыдай 

сияқты. 

【一色】 yīsè【 сын.】  ① бір түсті; 

өңдес; түстес.② бұлжымас; дайымғы; 

өзгермейтін; өзгермес; тұрақты. 

【一霎】yīshà【зат.】 аз уақыт; кәзір; 

кішкене; сәл; тез; лезде; тез; 

шапшаң ：～间 лезде. 

【一勺烩】yīsháohuì→一锅煮. 

【一身】yīshēn【зат.】 ① бүкіл дене; 

аяқтан бастап басқа дейін ：穿～黑 

түгелдей қап қара болып киініпті｜～

泥 бүкіл жері батпақ.② жалғыз;өзімен 

өзі ： 飘 零 ～ жападан жалғыз қалу; 

жалғыз шошайып қалу. 

【一身是胆】yīshēnshìdǎn жауынгерлік 

пен ерліктің бейнесі болу. 

【 一 神 教 】 yīshénjiào 【 зат. 】 

монотеизм (бір құдайға сенушілік). 

【 一 审 】 yīshěn 【 зат. 】  бірінші 

инстанцияның соты. 

【一生】yīshēnɡ【зат.】  өмір бойы. 

【 一 失 足 成 千 古 恨 】

yīshīzúchénɡqiānɡǔhèn қатерлі  түрде 

қателесу. 

【 一 时 】 yīshí ① 【 зат. 】   бір 

уақытта;бір уақыт ：此～ ,彼～ қазір 

ондай уақыт емес.②【зат.】 уақытша; 

әзірге; әзірше; аз уақытқа; қысқа 

мерзімге ：～还用不着  әзірше керек 

емес｜这是～的现象  бұл уақытша 

құбылыс.③【үс.】аңдаусыздан; кенет; 

кенеттен; күтпеген жерден：～性起 

күтпеген жерден жындану.④【 үс.】

біресе… біресе… ： ～晴 ，～ 雨 ，

біресе күн шығады, біресе жаңбыр 

жауады; ～冷，～热  біресе салқын, 

біресе ыстық. 

【 一 时 半 会 儿 】 yīshíbànhuǐr көп 

кешікпей; тезден; бірнеше уақыт 

аралықта. 

【一世】yīshì【зат.】 ①→一辈子.②

бір  ғасыр; бір буын：彼得～ Петр І. 

【一事】yīshì〈方〉【 зат.】  әріптес; 

еңбектес; қызметтес; серіктес; істес 

(бір мамандық бойынша); бір,бірдей 

іс,жұмыс：有～我需要你问 сен маған 

бір жұмыспен керексін. 

【一事无成】 yīshìwúchénɡ ешқандай 

бір жұмыста олжалы болмау; табысқа 

жетпеу. 

【一视同仁】yīshìtónɡrén бірдей қарау; 

бірдей, тең қарым-қатынас; қатынас. 

【一是一，二是二】 yīshìyī， èrshìèr 

бәрі толық түсінікті,әрі жеңіл. 

【一手】yīshǒu①(～儿)【зат.】 жеке-

дара; жекедара; өз бетімен：～包办 

жеке-дара барлығынмен басқару.②(～

儿 ) 【 зат. 】  шеберлік; епсек; епті; 

икемді; өнерлі; өнерпаз; шебер; 

ыңғайлы; ысылған：真有～儿! Өз ісін 

білетін нағыз шебер!.③【 үс.】  бір 

қолмен,екінші қолымен; бір мезгілде; 

бір уақытта; бір шақта; жамырай; 

жарыса; қатар. 

【一手遮天】yīshǒuzhētiān бір қолмен 

бәрін жабу. 

【一水儿】yīshuǐr〈方〉【сын.】 →一

色②. 

【一顺儿】 yīshùnr【 сын.】   бүкіл 

қатар; топырлап бәрі. 

【 一 瞬 】 yīshùn 【 зат. 】  кірпік 

қаққанша; қас қағым; лезде; сәтте：

他～间溜走了  Ол қас қағым сәтте 

жоғалып кетті . 

【一丝】yīsī жібек жіп. 

【一丝不苟】 yīsībùɡǒu ұсақ түйекке 

назар аудару. 

【一丝不挂】 yīsībúɡuà әбден ашық 

жалаңаш. 

【一丝一毫】yīsīyīháo азғана; бір ауық; 

сәл; сәл ғана. 

【一似】yīsì〈书〉【ет.】 сияқты еді; 

сияқты; сықылды;тәрізді; ұқсас. 

【一塌刮子】yītāɡuā·zi〈方〉【үс.】

Бірге қосылганда. 

【一塌糊涂】 yītāhútú астан-кестен; 

әлем-тапырық; ботқа; былық; зобалаң; 

тәртіпсіздік; шиеленіскен жағдай. 

【一潭死水】yītánsǐshuǐ қозғалыссыз 

тұрып қалу. 

【一体】yītǐ【зат.】 ①бір бүтін сан: 成

为～  бір бүтін сан құру. ② барлық; 

бәрі：～遵照 бәрі мүлтіксіз атқару 

керек. 

【一体化】yītǐhuà【ет.】 ықпалдастық; 

ықпалдау：中美洲经济～银行 орталық 

американдық банк экономикалық 

ықпалжастық. 

【一天】yītiān ①тәулік：～二十四小

时  бір тәулікте 24сағат бар. ②  бір 

күндік; бір күн：～一夜 тәулік бойы.③

【 зат. 】  бір жолы; бір күні; бір 

күнінде：～夜里 бір күні түнде. 

【一天到晚】yītiāndàowǎn таңатқаннан 

бастап кешке дейін; күні бойы. 

【 一 条 龙 】 yītiáolónɡ 【 зат. 】  ① 

бірыңғай бірдей мақсат. ② аждаһа; 

айдаһар (ертегілерде кездесетін қанаты 

бар, аузынан от шашатын жыланға 

ұқсас айуан). 

【一条心】yītiáoxīn【зат.】 пікірлестік; 

ынтымақтық. 

【一同】yītónɡ【үс.】бірге; бірлесіп; 

бірігіп; ынтымақтасып ：～作  бірге 

жұмыс істеу. 

【一统】 yītǒnɡ 【 ет. 】  бірлестіру; 

бірлестірілу; біріктіру; құрастыру：～

世界 бірлестірілген әлем. 

【一通】 yītònɡ(～儿 )【 сан.】  →一

阵：写～文章 бір мақала жазу｜哭了～

еңіреп жылау қалу｜四器为～  төрт 

аспап бір шағын ансамбль құрайды. 

【一头】yītóu①【үс.】бір жағынан 

қарағанда;басқа жағынан қарағанда：

他～走，～说 Ол бір жағынан жүріп, 

бір жағынан сөйлеп келе жатыр. ②

【 үс. 】  бір рет;рет. ③ 【 үс. 】

аңдаусыздан; кенет; кенеттен; күтпеген 

жерден; аңдаусыз; әбсәтте; кенет; 

кенеттен; қапылыста; тұтқиыл. ④

【 үс. 】  бас; бір бас ： ～ 蒜

сарымсақтың басы｜～乌黑的卷发 

қара бұйра шашты. 

【一头儿沉】 yītóurchén 〈方〉①

【 зат.】   бір тумбалы (жазу үстелі 

жайлы) .②【ет.】 бір бетті; бір жақты; 

бірбеткей; біржақты;. 

【 一 头 雾 水 】 yītóuwùshuǐ 〈 方 〉

тығырыққа қою; ойландыру. 

【一团和气】 yītuánhéqì толық рахат 

өмір (даусыз-дамайсыз тіршілік ету). 

【一团漆黑】yītuánqīhēi→漆黑一团. 

【 一 团 糟 】 yītuánzāo 【 сын. 】 

аласапыран; аласапыран бейберекеттік 

болу; астан-кестен; апыр-топыр; былық; 

барлығы бекерге кетті. 

【一退六二五】 yītuìliùèrwǔ  айла-

шарғымен құтылу; бұлтаққа салу; 

бұлтақтау; бұлталақтау; бұлтару; 

жалтақтау; жалтару; қашқақтау. 

【 一 碗 水 端 平 】 yīwǎnshuǐduānpínɡ 

әділетті түрде жұмыста шешім шығару. 

【一网打尽】 yīwǎnɡdǎjìn  бәрін бір 
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уақытта аулап алу; аулап ұстау; қағып 

алу; ұстап алу. 

【一往情深】 yīwǎnɡqínɡshēn ғашық 

болу; терең құштарлық болу. 

【 一 往 无 前 】 yīwǎnɡwúqián жол 

салушылар жүрмеген жаңа жолмен алға 

қарай жүру. 

【一望无际】yīwànɡwújì көз жеткісіз; 

көз жетпес; ұшан-теңіз; ұшы-қиыры 

жоқ . 

【 一 味 】 yīwèi 【 үс. 】 әрдайым; 

әрқашан бір қалыпты; өзгеріссіз; тек 

қана; үнемі：～的駡人  тек қана ұрса 

беруді ғана біледі. 

【 一 文 不 【 зат. 】  】 yīwénbùmínɡ 

ақшасыз; пұлсыз;кедей. 

【一窝蜂】yīwōfēnɡ【үс.】ара үйірі; 

омарта; ұялы ара. 

【一无是处】yīwúshìchù шындық  жоқ; 

бәрі асыра айтылған. 

【一无所有】yīwúsuǒyǒu ешнәрсе жоқ; 

сыр жалаңаш . 

【一五一十】yīwǔyīshí егжей-тегжей; 

майда-мүйдесіне дейін. 

【一物降一物】 yīwùxiánɡyīwù  бір 

нәрсе басқа нәрсені бағындырады. 

【一息尚存】yīxīshànɡcún ақырғы дем 

таусылғанша дейін. 

【一席话】 yīxíhuà айтушының сөзі; 

сөйлеушінің сөзі. 

【 一 席 之 地 】 yīxízhīdì жердің 

кішкентай аумақ бөлігі. 

【一系列】 yīxìliè【 сын.】   қатар; 

бірқатар; бірсыпыра топтама：～问题

бірсыпыра мәселелер｜关于艺术的～

讲座 өнер жайында қатар лекциялар. 

【一下】 yīxià( ～儿 ) ①看～ қарап 

көру｜想～ойланып көру.②【үс.】бір 

жолы; бір күні; бір күнінде. 

【一线】 1yīxiàn【 зат.】  ①  алдағы 

майдан шебі.②жалпы мемлекеттік іс. 

【一线】2yīxiàn нұр; сәуле：～阳光

күн нұры; күн сәулесі｜～希望 үміт 

оты. 

【 一 相 情 愿 】 yīxiānɡqínɡyuàn 

субъективтік қалау; біржақты ұсыныс. 

【一厢情愿】yīxiānɡqínɡyuàn→一相情

愿. 

【一向】yīxiànɡ ①【зат.】 әрдайымы; 

әрқашан; қашанда; бұрыннан бері ：

他～好客 Ол әрдайым қонақжай болды.

② 【 үс. 】 a) бергі уақытта; бертін 

кездерде; бертін уақыттарда; жаңадан; 

соңғы кездерде：你这～好啊 Сіздің қал 

жағдайыңыз қалай?｜你这～干什么 

Сен соңғы кездері не істеп жүрсін?.b) 

баяғыда; ертеде; өткен кезеңдерде; 

өткенде ： 前 ～ 雨 水 多  жақында 

жаңбырлы ауа райы тұрды. 

【一小儿】yīxiǎor〈方〉【үс.】бала 

жастан; бала жасынан; бала күннен; 

бала жастан бастап; бала жастан бері; 

бала күнінен：他～就喜欢画画儿  Ол 

бала жасынан бастап сурет салғанды 

ұнатады. 

【 一 笑 置 之 】 yīxiàozhìzhī елемеу; 

ілтипатқа алмау. 

【 一 些 】 yīxiē 【 сан. 】  ① азғана; 

азғантай; аздап; сәл; азын-аулақ; 

бірқатар; бірнеше; біраз; бірсыпыра; 

біршама :这倒有～对了  бұл біршама 

дәрежеге дейін дұрыс. 

② ( ～ 儿 ) әлдекім; бірен-саран; 

бірқыдыру; кейбір; кейбіреулер：他给

我【сөзал.】 绍了～新的情况. Ол мені 

кейбір жаңа жағдайлармен таныстырды. 

【 一 泻 千 里 】 yīxièqiānlǐ ағынды; 

екпінді; екпіні жылдам; құтыра; 

арынды; арыншыл; бұлдырықтай; екпін; 

екпінді; ексім; еспе; қарқынды; шапшаң. 

【一蟹不如一蟹】 yīxièbùrúyīxiè бір 

зұлым; қинаушы басқадан бетер; 

жаманырақ; бұрынғыдан бетер; одан 

бетер; одан жаман. 

【一心】yīxīn①【үс.】бүтіндей берілу; 

бар жанымен берілу：～为公 жалпыға 

бірдей жұмысқа бүтіндей,толық беріліп 

жұмыс істеу,тырысу. ② 【 сын. 】 

бірауыздан; тегіс бір пікірмен; 

ынтымақпен ： 万 众 ～  бір адамдай 

сияқты. 

【一心一德】 yīxīnyīdé  бірауыздан; 

тегіс бір пікірмен; ынтымақпен. 

【 一 心 一 意 】 yīxīnyīyì шын 

жүрегіммен; шын жүректен. 

【 一 新 】 yīxīn 【 сын. 】   толық 

жаңалану; жаңартылу; жаңару; жандану. 

【 一 星 半 点 儿 】 yīxīnɡbàndiǎnr 

күйтақандай; кіп-кішкентай; кішкентай; 

титтей. 

【一星儿】yīxīnɡr →一星半点儿. 

【一行】yīxínɡ【зат.】 серіктесушілік; 

серіктік; бірлестік：【ес.】表团～二十

一人 21 адам құрамында бар делагация. 

【一言既出，驷马难追】yīyánjìchū，

sìmǎnánzhuī айтылған сөз атылған 

оқпен бірдей. 

【 一 言 堂 】 yīyántánɡ 【 зат. 】 

монополия сөздер (бір нәрсені не 

өндіруге не сатуға бірдей құқыққа ие 

болу). 

【一言以蔽之】yīyányǐbìzhī бір сөзбен 

айтқанда; тұжыра айтқанда. 

【一氧化碳】 yīyǎnɡhuàtàn【 зат. 】 

тұншықтырғыш газ; көміртегі тотығы . 

【一样】yīyànɡ【сын.】  айырмасыз; 

барабар; бірдей; біркелкі：哥儿俩相

貌～，可能脾气不～Екі ағайында бет 

әлпеті бірдей, бірақ мінезі жағынан 

әртүрлі｜～大小 бірдей өлшем. 

【一叶蔽目】yīyèbìmù→一叶障目. 

【一叶障目】yīyèzhànɡmù→一叶蔽目. 

【一叶知秋】yīyèzhīqiū бірінші белгі 

бойынша алда не болатынын болжап 

білу. 

【一一】yīyī【үс.】бірінен соң бірі; 

кезек бойынша;бір бірлеп: ～看过 кезек 

бойынша бәрін көріп шығу. 

【一衣带水】 yīyīdàishuǐ тілінген су 

бөлімшесі. 

【一意孤行】yīyìɡūxínɡ өз билігімен 

жүру. 

【一应】yīyīnɡ【 ес.】барлығы; бар; 

бәрі; бүкіл; бүткіл; қалпынша：～俱全 

бәрі бар;жеткілікті｜～工具都准备好了 

барлық құралдар дайын;жиналып тұр. 

【一隅】yīyú〈书〉①【 зат.】   бір 

бөлім; бір бұрыш.②【сын.】 санаулы; 

тар ：～之见  санаулы түрде менің 

ойымша. 

【 一 隅 三 反 】 yīyúsānfǎn аналогия 

бойынша ұстау; ұқсастық; үйлестік 

(заттардың, құбылыстардың, 

ұғымдардың өзара ұқсастығы). 

【 一 语破 的】 yīyǔpòdì дұрысында; 

шынында; бір сөзден мақсатқа түсу. 

【一元化】yīyuánhuà【ет.】  бірлікті, 

ынтымақтастықты орнату,нығайту; бір 

ізге салу; бірегейлендіру; біріздендіру; 

бірыңғайлау; қалыптандыру; 

сәйкестендіру; үйлестіру; үндестіру. 

【一元论】yīyuánlùn【зат.】  монизм 

(дүниенің негізінде бір ғана бастама 

бар деп танитын философиялық бағыт). 

【一再】 yīzài【 үс.】  бір рет емес; 

әлденеше рет; бірнеше рет; дүркін-

дүркін：～说 бірнеше рет айту｜我～

劝他 Мен оны әлденеше рет көндіргем. 

【一…再…】yī…zài…әрекет бірнеше 

рет қайталанады. 

【一早】 yīzǎo(～儿 )〈口〉【 зат.】  

таңертеннен бастап; ерте таңертен：～

他就走了 Ол тан атпастан кетіл қалды. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BA%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%8B%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD/
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【一朝】yīzhāo【үс.】→一旦. 

【一朝一夕】yīzhāoyìxī бір күні; бір 

күн;бір-екі күн：非～之功 оны бір 

күнде істемейсін. 

【一针见血】yīzhēnjiànxuě бірінші дәрі 

егкендегі қан ағуы. 

【一枕黄粱】yīzhěnhuánɡliánɡ→黄粱梦. 

【一阵】yīzhèn (～儿 ) екпін; соқпа; 

қатты қимыл; гүріл; ду; кенет 

дауыс：～掌声 ду қол шапалақтау｜～

的风 екпін; желдің екпіні. 

【一阵风】yīzhènfēnɡ  құйындай ағып; 

құйындатып; алды-артына қарамай. 

【一知半解】yīzhībànjiě таяз білушілік; 

үстірт білушілік. 

【一直】yīzhí【үс.】①төте; тура; тұп-

тура：～走  тура жүру.②  үзіліссіз; 

шейін;уақытсыз;：他～在学习 Ол күні 

бойы тоқтаусыз оқи береді. 

【 一 纸 空 文 】 yīzhǐkōnɡwén бос 

белгілері көп қағаздар. 

【一致】yīzhì①【сын.】 бір ауызды; 

бір пікірлі; ынтымақтас; 

ынтымақты：～的意见 бір пікірлілік; 

пікірлестік ｜决定～бір ауыздан шешім.

②【үс.】қиысу：时间的～ шақтарды 

қиысу. 

【一掷千金】 yīzhìqiānjīn  ақшаны 

бекерге шашу. 

【一准】yīzhǔn【үс.】→一定：明天

我～回来 Ертең мен міндетті түрде 

қайтуым керекпін. 

【一字长蛇阵】yīzìchánɡshézhèn ұзын  

кезек; ұзын тізбектеліп жүру. 

【一字千金】yīzìqiānjīn бір сөз немесе 

иероглиф бірнеше бағалы сөздерге 

тұрады. 

【一字一板】 yīzìyībǎn айқын және 

анық. 

【一总】 yīzǒnɡ 【 үс.】① барлығын 

бірге алғанда; жалпы алғанда; тұтас 

алып қарағанда ：～算吧 барлығын 

бірге алып санау керек. ② барлық; 

бәрі：～是我的错儿  Бәріне тек мен 

ғана кінәлімін. 

弌 yī→“一”. 

伊 -1yī ①〈书〉【 шыл. 】  ：～始

алғашқыда｜～于胡底 қандай дәрежеге 

дейін жетеді! ②(Yī)【зат.】 Фамилияға 

қолданылады. 

伊-2yī【ес.】 ол; оны; оның. 

【伊甸园】 yīdiànyuán【 зат.】  жер 

жаннаты; жер жұмағы; эдем (қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалайтын жер). 

【伊妹儿】yīmèir【зат.】  электрондық 

пошта.[ағыл.:e-mail] 

【伊人】yīrén〈书〉【зат.】  ол. 

【伊始】yīshǐ〈书〉【ет.】 алғашқыда; 

алғаш ретте; алдымен; әдепкіде; әуелде; 

басында; ілікте ： 新 春 ～  ерте 

көктемнің басы. 

【伊斯兰教】Yīsīlánjiāo【зат.】 ислам 

діні; мұсылмандық.[ағыл.: Islаm] 

【伊斯兰教历】Yīsīlánjiàolì【 зат.】  

ислам күнтізбесі, мұсылмандық 

күнтізбе. 

【伊于胡底】yīyúhúdǐ〈书〉  қандай 

дәрежеге дейін жетуі мүмкін!. 

衣 yī①→衣服：外～сыртқы киім｜

内～  ішкі киім ｜睡～  пижама. ② 

сыртқы жамылғы; қабық; қабықша：

笋～ бамбук жас бұтақтың қабықшасы.

③→衣胞 .④ (Yī)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

 

【衣摆】yībǎi【зат.】 ернеу; жиек; иек; 

шеті. 

【衣胞】yī·bɑo【зат.】  жолдас және 

қағанақ. 

【衣钵】yībō【зат.】 атамұра; мирас; 

мұра; регалия ： 继 承 ～  мұра алу; 

регалияны мұралану. 

【衣不解带】 yībùjiědài демалыссыз 

жұмыс істеу. 

【衣袋】yīdài【зат.】  →衣兜. 

【衣兜】yīdōu(～儿)【зат.】  қалта. 

【衣服】yī·fu【зат.】   киім; көйлек; 

костюм. 

【衣冠楚楚】yīɡuānchǔchǔ сымбатты, 

келбетті түр. 

【衣冠墓】yīɡuānmù【зат.】   →  衣冠

冢. 

【衣冠禽兽】yīɡuānqínshòu екі аяқты 

жануар; адам-жануар. 

【衣冠冢】yīɡuānzhǒnɡ【 зат.】   өлі 

адамның киімін жерленген жер. 

【衣架】yījià【зат.】 (～儿) киім ілгіш; 

киім ілгіш (иықты киім ілгіш). 

【衣襟】yījīn【зат.】  итек (киімнің). 

【 衣 锦 还 乡 】 yījǐnhuánxiānɡ 

кестеленген киімде киініп және елге 

оралу. 

【衣锦荣归】yījǐnrónɡɡuī→衣锦还乡. 

【衣料】yīliào(～儿)【зат.】  көйлектік 

мата; тігетін мата. 

【衣帽间】yīmàojiān【зат.】 гардероб 

(киім ілетін шкаф); киім-кешек (бір 

кісінің я отбасының киетін барлық 

киім-кешегі); гардероб (көпшілік 

орындарда сырт киім сақталатын орын); 

киім шешетін бөлме; киім шешетін 

орын; киім ілетін орын. 

【衣衫】yīshān【зат.】 →衣服：～褴

褛 жалба – жұлба киіну. 

【衣裳】yī·shɑnɡ〈口〉【зат.】   →  衣

服. 

【衣食】yīshí【 зат.】  тіршілік етуге 

керек қаржы; күнелтуге керек 

қаржы：～丰足  тіршілік етуге керек 

қаржының жеткілікті  болуы (тамаққа 

және киімге). 

【衣食住行】 yīshízhùxínɡ өмірге ең 

қажет нәрселер. 

【衣饰】yīshì【зат.】  әшекей киімге：

华丽的～ әдемі әшекей. 

【衣物】yīwù【зат.】 көр-жер; мүлік; 

ол-пыл; ұсақ-түйек (мүліктер); ұсақ-

түйек бұйым. 

【衣鱼】yīyú【зат.】  кітап құрты. 

【衣原体】yīyuántǐ【зат.】  хламидия. 

【衣装】 yīzhuānɡ【 зат.】  ①  киім; 

көйлек.② қол жүк. 

【衣着】yīzhuó【зат.】  киім; көйлек; 

сәнді киім：～华丽 сәнді киілген. 

医(醫、毉)yī①дәрігер; балгер; емші;：

军 ～  әскери дәрігер ｜ 牙 ～ тіс 

дәрігері｜延～ дәрігермен еріп бару.②

【 зат. 】  медицина (аурулар және 

оларды емдеу жолы туралы ғылым)：

中～Қытай медицинасы｜西～  Батыс 

медицинасы ｜ 他 是 学 ～ 的  Ол 

медицинаны оқиды. ③ 【 ет. 】 

емдеу：～术 емдеу өнері｜他把我的

病～好了  Ол мені жақсы емдеді; Ол 

мені емдеп,сауықтырып жіберді.④(Yī)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【医案】yī’àn【зат.】  науқас құжаты. 

【医道】 yīdào【 зат.】   емдеу әдісі; 

дәрігерлік практика ： ～ 高 明 

медицинадан мағлұматы жоғары болуы. 

【医德】 yīdé 【 зат. 】   дәрігерлік 

этика：～高尚 дәрігерлік этика жоғары 

болуы. 

【医风】yīfēnɡ【зат.】   аураханалық 

атмосфера,ауа. 

【医护】 yīhù【 ет.】   емдеу және 

медбике：～人员工作服  медицина 

қызметкерлеріне арналған арнаулы 

жұмыс киімі ｜ ～ 人 员 медицина 

кызметкерлері. 

【医家】yījiā【зат.】 →医生 . 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D2%9B%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BF-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BF-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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【医科】yīkē【 зат.】   медициналық 

факультет. 

【 医 理 】 yīlǐ 【 зат. 】   медицина 

теориясы. 

【医疗】 yīliáo【 ет.】  ем; емделу; 

емдеу：～机构 емдеу бөлімі｜～设备 

емдеу аппаратусы. 

【医生】 yīshēnɡ【 зат.】   дәрігер; 

шипагер, балгер; емші; тәуіп. 

【医师】yīshī【зат.】  дәрігер шипагер, 

балгер; емші; тәуіп. 

【 医 士 】 yīshì 【 зат. 】  фельдшер 

(дәрігердің көмекшісі). 

【医书】yīshū【зат.】   медициналық 

әдебиет; медицина оқулықтары. 

【医术】 yīshù 【 зат. 】  шипагерлік 

өнері; емдеу өнері. 

【医务】yīwù【зат.】  ем; емдеу;емдеу 

ісі：～工作者 медицина қызметшілері. 

【 医 学 】 yīxué 【 зат. 】  медицина 

ғылымы. 

【医药】yīyào【зат.】  ：～费  емдеу 

ақысы ｜ ～ 常 识  медицинадан 

мағлұматы мол болуы. 

【医院】 yīyuàn 【 зат. 】   емхана; 

аурухана. 

【医治】yīzhì【ет.】  емдеу：他被送进

医院～ Оны ауруханаға жатқызды. 

【医嘱】 yīzhǔ【 зат.】   дәрігердің 

жазып берген тапсырмалары. 

【依傍】yībànɡ【ет.】 ①→依靠.②

еліктеу; ұқсауға тырысу. 

【依次】yīcì【үс.】  кезек бойынша; 

тәртіп бойынша：～就诊 науқастарды 

қабылдау кезек бойынша. 

【依从】yīcónɡ【ет.】 бағыну; бас ию; 

бойсұну; көну; тіл алу; тыңдау. 

【依存】yīcún【ет.】   тәуелді болу; 

байланысты болу. 

【依法】 yīfǎ【 үс.】  заң бойынша; 

заңға сәйкес：～办理  заңға сәйкес 

әрекет істеу; ～确定 заң бойынша. 

【 依 附 】 yīfù 【 ет. 】  ①  жолын 

ұстаушылықболу：人身～ жеке жолын 

қууышылық.②→依赖：～性 тәуелділік. 

【 依 归 】 yīɡuī ① 【 зат. 】   зейіл; 

мақсат;ниет ： 以 人 民 的 利 益 为 ～

халықтың ниеті үшін.②【 ет.】  иек 

арту; иек сүйеу; иек тіреу; сүйену; 

таяну; тірелу. 

【依旧】 yījiù【 ет.】  әуелдегісінше; 

баяғыдай; баяғысынша; бәз баяғыша; 

солай болса да; сонда да; сүйтседе：别

人都走了，他～坐在那里看书  Басқа 

адамдардың бәрі кетіп қалсада, ол сол 

қалпы кітап оқып отыра берді. 

【依据】yījù①【сөзал.】  негізге алу; 

сүйену; бойынша; лайықты; сәйкес：～

党的决议 партияның шешімі бойынша.

②【 зат. 】   негіз; себеп ：理论～ 

теоретикалық негіз｜有什么～?қандай 

себеп бойынша?. 

【依靠】yīkào①【ет.】  иек сүйеу; иек 

тіреу; сүйену;сену：～人民群众 халық 

бұқарасына сүйену｜不能只～别人帮

【шыл.】  басқа біреудің көмегіне ғана 

сенуге болмайды. ②【 зат. 】  сүйеу; 

таяныш; тиянақ：一家的～отбасының  

таянышы. 

【依赖】 yīlài【 ет.】  ① бағынышты 

болу; бағынды болу; бағыну ：～性 

тәуелділік｜～别人为生 басқа біреудің 

есебіне тұру. ②  байланысты болу; 

тәуелді болу ： 互 相 ～  өзара 

байланысты болу. 

【依恋】yīliàn【ет.】 берілу; жабысу; 

жақсы көру; үйрену; үйір болу; 

тығылу：～故士  ауылға; ата-мекенге 

үйреніп қалу. 

【依凭】yīpínɡ①【ет.】   →依靠 .②

【зат.】  бойынша; лайықты. 

【依然】yīrán①【ет.】 әуелдегісінше; 

баяғыдай; баяғысынша; бәз баяғыша; 

бұрынғысынша; бұрынғыша; 

ескіше：～如故 бәрі баяғыдай қалды.

② 【 үс. 】 әуес; берілген; еліккен; 

еліктеген; қызыққа түскен; байлаулы. 

【依然故我】 yīránɡùwǒ    қандай  

болдым, сондай  болып қалдым; 

бұрынғыдай  болып қалдым. 

【依顺】yīshùn【ет.】  →依从. 

【依随】 yīsuí【 ет.】   артынан еру; 

қатарласу; тізгінінде болу. 

【依托】 yītuō【 ет.】  ①→依靠 .②

сүйеніш; сүйеу; таяныш; тірек：～射击 

тіреп ату. 

【依偎】yīwēi【ет.】 жабысу; жармасу; 

тығылу ： ～ 在 母 亲 怀 里 ананың 

бауырына тытылу. 

【依违】yīwéi〈书〉【ет.】  таңдағанда 

абыржу; көп ойлану：～两可 олай да, 

былай да; иә да, жоқ та. 

【依稀】 yīxī【 сын.】   анық емес; 

айқын емес; көмескі; күңгірт：～认识 

таныс сияқты｜～记得  күңгірт есте 

сақтау. 

【 依 循 】 yīxún 【 ет. 】  бойынша, 

орыныдау：处理这些问题要严格～法

律规定 бұл мәселелерді заң ережелері 

бойынша анықтау керек. 

【依样画葫芦】yīyànɡhuàhúlu   мәніне 

түсінбей еліктеу; соқыр еліктеу; соқыр 

сеніммен еліктеу. 

【依依】 yīyī 【 сын. 】  ①〈书〉

жайқалу; тербелу; шайқалу; ырғалу：

杨柳～ үйеңкі сабақ жайқалып тұр.②→

依恋：～不舍  айырылысуға батылы 

жетпеу. 

【依允】yīyǔn【ет.】  көну; ырзаласу; 

уәде беру; уәделесу：他点头～了孩子

的要求  Ол балалардың қалауына бас 

изеп көнді. 

【依仗】 yīzhànɡ【 ет.】  иек тіреу; 

сүйену; таяну; тірелу; сену. 

【 依 照 】 yīzhào 【 ет. 】  бойынша; 

лайықты; сәйкес ： ～ 法 律 的 规 定 

заңның бабы бойынша. 

祎 (禕 )yī〈书〉 асқан сұлу; әсем; өте 

әдемі; өте сұлу. 

【咿唔】yīwú【ел.】 әндетіп оқу. 

【咿呀】yīyā【ел.】①шиқыл; шыңқыл; 

шырыл; сықыр; шықыр ：～的桨声 

керең сықыр｜隔壁发出咿咿呀呀的提

琴 声  қабырғаның ар жағында 

скрипканың бәсеңдетілген дыбысы 

естілді.②(【сын.】 容小孩子学话的声

音)：～学语 бірінші баланың былдыры. 

依 yī①→依靠：～渔猎为生  балық 

аулау мен аң аулаумен өмір сүру.②

【 ет. 】  келісу; көну; қабыл алу; 

ризаласу：劝他休息，他怎么也不～ 

оған демалсын деп кеңес берсе де, ал 

ол еш көнбейді.③【сөзал.】    → 依

照：～次 кезек бойынша;｜～法 заң 

бойынша｜～我看，这样办可以 менің 

ойымша, былай істеуге болады.④ (Yī)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

洢 Yī  Хунаньдағы  су аты. 

铱 (銥 )yī【 зат.】  Ir(iridium) иридий 

(баяу балқитын ауыр металл). 

猗 yī〈书〉①таңырқау сөзі 河水清且

涟～теңіз суы неткен тұнық әрі тамаша.

②мақтау сөзі. 

揖 yī①〈书〉иілу; сәлем ету.② (Yī)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【揖让】yīrànɡ〈书〉【ет.】  бір-бірін 

қарсы алу; қошаметтеу; өзара қуаттау, 

құптау. 

壹 yī【сан.】  бір; бірінші. 

椅 yī【зат.】 →山桐子. 

欹 yī〈书〉→猗. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
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嫛 yī[嫛婗](yīní)〈书〉【зат.】  бөбек; 

бөпе; емшектегі бала; жас бала; нәресте; 

сәби. 

漪 yī 〈 书 〉 шымырлаған діріл; 

шымырлану (судың шымырлап 

бұжырланып тұрған беті) ： ～ 澜 

толқын｜清～шымырлану. 

【漪澜】yīlán〈书〉【зат.】 толқын. 

鹥(鷖)yī шағала. 

噫 yī【од.】 ①〈书〉аһлау; ойбайлату; 

ойбайлау; өкіну; уһлеу. ② аһ!; түу!; 

уһ!：～，他今天怎么来了?аһ, ол бүгін 

қалай келді? 

【噫嘻】yīxī〈书〉【од.】 аһ; ой; қап. 

繄 yī〈书〉①【шыл.】  тек; тек қана; 

сол ғана：～我独无 ! Тек қана менде 

жоқ ② бұл;осы. 

黟 Yī Исянь уезді Аньхуй 

провинциясында орналасқан. 

 

 

yí 

 

夷-1yí〈书〉① тыныштық; бейбіттік; 

амандық; аман-есендік; саулық：化险

为 ～ қауіп өтті,енді бәрі тыныштық 

болады. ② бұзу; қирату; ойрандау; 

талқандау ：～为平地 түп-тұқылын 

қоймай қирату. ③ жойғыздыру; жою; 

құрту; қыру; қырып-жою; асу; өлтіру. 

夷-2yí① Шығыс халықтары .② бөтен 

ел; шетел ел; жат ел;шетел адамы.③(Yí)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

(貤)yí〈书〉қозғалту. 

沂 Yí① Ихэ өзені;Ишуй өзені(Хэнань 

және Шандун провинциясында);  

Ишань тауы; Ишуй уезді (Шандун 

провинциясында). ② 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

( 、訑、詑 )yí［ ］ (yíyí)

〈书〉【сын.】 қанағаттанарлық көрініс. 

诒(詒)yí〈书〉→贻. 

迤(迆)yí  →逶迤. 

饴(飴)yí→饴糖. 

【 饴 糖 】 yítánɡ 【 зат. 】  уыттан 

шығарылатын қант. 

怡 yí①〈书〉көңіл ашу; көңіл көтеру; 

көңіл сергіту; уақытты шаттықпен 

өткізу：～情 көңіл көтеру; шаттану.②

(Yí)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【 怡 然 】 yírán 【 сын. 】  қуана; 

қуанышты; сүйіне; шат ： ～ 自 得

жайбарақаттану; кең пейілдікке салыну. 

【怡人】yírén【сын.】 使人舒适、愉

快：风景～. 

【 怡 悦 】 yíyuè 【 сын. 】  көңілді; 

қуанарлық; қуанған; қуанышты; мәз; 

шат; шаттанған. 

宜 yí①  керек; қажет：～操  之  过急  

асығу қажет емес;  事不～迟  кейінгі 

қалдыру қажет емес. ② (Yí) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【宜人】yírén【сын.】 әдемі; әдеміше; 

әдеміше келген; жағымды; көз 

тартатын; қызықтыратын; пішінді; 

сүйкімді; тартымды; шырайлы：景物～

әдемі пейзаж｜气候～жұмақтай климат. 

荑 yí〈书〉 шабу; ору：芟～ ору және 

шабу. 

柂(杝)yí жөке; жөке ағашы. 

咦 yí【од.】   еһе; әй;еһе (таңдануды 

білдіреді) ; аха-ха (қарқылдап 

күлу)：～，你什么时候回来的? Әй,сен 

қашан оралайын деп отырсын?｜～，

这是怎么回事?еһе, мынауын не тағыда? 

匜 yí қолжуғыш; қолын жууға арналған  

сауыт. 

仪 -1( 儀 )yí ① әлпет; келбет; пішін; 

сыртқы келбет; сыртқы түр ： ～ 表 

келбет｜～容 ажар.②→仪式：葬～ 

жерлеу рәсімі. ③  сыйлық ： 贺 ～ 

сыйлық ｜ 谢 ～  алғысын білдірген 

сыйлық. ④ (Yí) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

仪-2(儀)yí→ құрал, аспап：～表/құрал. 

【仪表】-1yíbiǎo【зат.】 әлпет; келбет; 

пішін; сыртқы келбет; сыртқы түр：～

堂堂 мәртебелі келбет. 

【仪表】-2yíbiǎo【зат.】  аспап; құрал. 

【仪器】yíqì【 зат.】   аспап; құрал; 

аппарат. 

【仪容】yírónɡ【зат.】 ажар; әр; бейне; 

кейіп; кескін; көрік; көрініс; өң; өң-түс; 

реңк; сұры; тұрпат. 

【仪式】yíshì【зат.】  рәсім, салтанат; 

салт; ырым; салт жорасы ：开会～ 

рәсім жиналысы｜隆重的～ салтанатты 

рәсім. 

【仪态】yítài〈书〉【зат.】 әдет; әлпет; 

мақам; мәнер; мінез; мінез-құлық; үлгі. 

【仪仗】yízhànɡ【зат.】  ①  құрметті 

қарауылдың (император, сановник) 

атрибуты. ②  ұраны жазылған белгі, 

транспарант (рамаға керілген сурет 

салынған селдір мата). 

【仪仗队】 yízhànɡduì 【 зат. 】  ①

құрметті қарауыл.② ту ұстаушылардың 

тізбегі. 

圯 yí〈书〉→桥. 

贻(貽)yí〈书〉①сый беру; сыйға тарту; 

сыйлау; сыйлық беру; сыйлық ету; 

сыйлық тарту. ② қалдыру; қалдырып 

кету; тигізу. 

【贻贝】yíbèi【зат.】  мидия. 

【贻害】yíhài【ет.】  жасау; келтіру; 

себепті болу; тигізу; туғызу：～无穷 

зала келтіру. 

【贻人口实】yírénkǒushí әңгіме болуға 

сылтау болу. 

【贻误】yíwù【ет.】  жасау; келтіру; 

себепті болу; тигізу; туғызу：～工作 өз 

жұмысына зала келтіру｜～终身  өз 

өмірін құрту. 

【贻笑大方】yíxiàodàfānɡ    күлкілі 

жағдайға тап  болу. 

迻 yí〈书〉→“移”①②. 

【迻录】 yílù〈书〉【 ет.】  көшіру; 

көшіріп жазып алу; көшіріп жазу. 

【迻译】 yíyì〈书〉【 ет.】   аудару; 

аударма. 

姨 yí①【зат.】  апа;апай; тәте (шеше 

жағынан) ： ～ 父 аға; ағай (шеше 

жағынан).② балдыз, қайын бике. 

【姨表】yíbiǎo【сын.】  немере：～兄

弟 немере ағалар. 

【姨夫】yífu【зат.】  татесінің күйеуі 

(шеше жағынан); аға; ағай (шеше 

жағынан). 

【姨父】yífu【зат.】 аға; ағай (шеше 

жағынан). 

【姨姥姥】yílǎo·lɑo【зат.】   немере 

әже (шеше жағынан әжесінің әпкесі). 

【姨妈】yímā〈口〉【зат.】    →  姨母. 

【姨母】yímǔ【зат.】  апа;апай; тәте 

(шеше жағынан). 

【姨奶奶】yínǎi·nɑi【зат.】  ①  жиен 

тәте.②→姨太太. 

【姨娘】yí·niánɡ【зат.】  ①  әкесінің 

сүйген әйелі.②〈方〉→姨母. 

【姨儿】yír〈口〉【зат.】  апа; апай; 

тәте. 

【姨太太】yítàitɑi【зат.】 еріксіз әйел; 

күң (шапқыншылықтан, 

жаугершіліктен қолға түсіп, біреудің 

үйінде тұрған еріксіз әйел); көңілдес 

әйел; сүйген әйел. 

【姨丈】 yízhànɡ【 зат.】   аға, ағай 

(шешенің ағалары, інілері). 

栘 yí【зат.】  тал; үйеңкі. 

眙 yí    Цзянсу провинциясының жер 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%B1%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%BB%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D2%BB%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BF-%D0%B6%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
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атауы. 

胰 yí【зат.】  ұйқы  безі. 

【胰岛素】 yídǎosù【 зат.】  инсулин 

(ұйқы безінің ағзадағы көмірсу 

алмасуын реттейтін гормоны). 

【胰腺】yíxiàn【зат.】  →胰. 

【胰液】yíyè【зат.】  асқазан асты сөлі; 

асқазанның сөлі. 

【胰脏】yízànɡ【зат.】   →胰. 

【胰子】yí·zi〈口〉【зат.】  сабын. 

宧 yí үйдің солтүстік-шығыс  бұрышы 

(тамақ пісірілетін жер). 

扅 yí→ [扊扅]. 

蛇 yí→ [委蛇]. 

移 yí①【 ет.】   →移【 ет.】  .②

алмастыру; ауыстыру; өзгерту：坚定

不～аяғына дейін қатты болу; өзгермеу.

③(Yí)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【移调】yídiào【ет.】  транспонировка; 

транспозиция; транспорт; көлік. 

【移【ет.】 】yídònɡ【ет.】 жылжыту; 

қозғау; орналастыру：冷气流向南～

ауаның суық ағысы оңтүстік жаққа 

қарай қозғалуда ｜ ～ 桌 子  үстелді  

жылжыту. 

【移【ет.】 电话】yídònɡdiànhuà  ұялы 

телефон. 

【 移 【 ет. 】  通 信 】 yídònɡtōnɡxìn 

мобильдік байланыс. 

【移防】yífánɡ【ет.】 әскер бөлімдерін 

басқа жерге орналастыру. 

【移风易俗】 yífēnɡyìsú  ескі әдет-

ғұрып пен салтты өзгерту. 

【 移 花 接 木 】 yíhuājiēmù 

ауыстыру;алмастыру. 

【移交】yíjiāo【ет.】 ①  беру; тапсыру; 

жіберу;：把事  情～  给新  工作人员 

жұмыстарды жаңа қызметкерге тапсыру.

② істі тапсыру：办～істі тапсыру. 

【移解】yíjiè【ет.】 жолдау; жөнелтіп 

жіберу. 

【移居】yíjū【ет.】 басқа жерге шығу; 

көшу; көшіп кіру; көшіп қону; қоныс 

аудару, жаңа орынға қоныстану：～外

地 шет жер жаққа көшіп кету. 

【移民】yímín①【ет.】  аудару; ауу; 

көшіру; қоныс аудару.②【зат.】 ауғын; 

жер ауып келген адам; келімсек; көшіп 

келген кісі; қоныс аударған; қоныс 

аударушы. 

【移情】yíqínɡ【ет.】 ① басқа сезімді 

ояту：～别恋  басқаны сүйіп қалу.② 

эмпатия. 

【 移 山 倒 海 】 yíshāndǎohǎi тауды 

жылжытып қою. 

【移师】yíshī【 ет.】  ауыстырылған; 

ауыстырылып орныққан. 

【移送】yísònɡ【ет.】   тасу; жіберу; 

жолдау; жөнелтіп жіберу . 

【移译】yíyì→迻译. 

【移易】yíyì〈书〉【ет.】  ауыстыру; 

алмастыру; ауыстырып алу. 

【移用】yíyònɡ【ет.】  басқа әдіспен, 

басқа тәсілмен қолдану. 

【移栽】yízāi【ет.】   →移植. 

【移植】yízhí【 ет.】  ①басқа жерге 

отырғызу; көшеттеу; қайта отырғызу.②

трансплантация (органдар мен тіндерді 

ауыстырып салу әдісі). 

【移樽就教】 yízūnjiùjiào кеңес алу 

үшін қарау. 

痍 yí〈书〉жара; жарақат; зақым  . 

遗 ( 遺 )yí ①  мұрагерлік; мұра; 

мұрагерлік дүние-мүлкі: 按受 ~  мұра 

алу;  留下很多~ үлкен мұра қалдыру   .

② атамұра; мирас; мұра ： 文 学 ～ 

мәдение атамұра. 

【遗案】yí’àn【зат.】 аяқталмаган кейс. 

【遗产】 yíchǎn 【 зат. 】  ①  мұра; 

мұрагерлік дүние - мүлік.②  атамұра; 

мирас; мұра ： 文 学 ～  мәдение 

атамұра ｜ 医 学 ～ медициналық 

атамұра｜经济～ экономикалық мұра. 

【遗臭万年】yíchòuwànnián мәңгібақи 

қарғауда болу. 

【遗传】 yíchuán【 ет.】  мұрагерлік; 

мұрагер болушылық; мұралану. 

【 遗 传 工 程 】 yíchuánɡōnɡchénɡ    

генетикалық   инженерия. 

【遗传学】yíchuánxué【зат.】 генетика 

(ағзаның дамуын, тұқым қуалауын 

және олардың өзгергіштігін зерттейтін 

биология ғылымының тарауы). 

【遗存】 yícún ①【 ет. 】   кейінге 

қалдыру; қалдықтар：这些石刻～至今

已有千年  мына тастағы жазбаларға 

мың жылдай болды.②【зат.】  тарихи 

ескерткіштер; тарихи қалдықтар：史前

文 化 ～  тарихқа дейінгі мәдение 

ескерткіштер. 

【遗毒】yídú【зат.】 ескілік; ескіліктік; 

ескіліктің қалдығы; қалдық; сарқын-

шарпыны：资本主义的～капитализм 

қалдықтары. 

【遗风】 yífēnɡ【 зат.】   ескі әдет-

ғұрыптың қалдықтары; ескі заманның 

рухани ерекшелігі. 

【遗腹子】yífùzǐ【зат.】  әкесі қайтыс 

болғаннан кейін туылған бала. 

【遗稿】 yíɡǎo 【 зат. 】   өлгеннен 

кейінгі қолжазбалар. 

【遗孤】yíɡū【зат.】  әкесіз; жетім. 

【遗骨】yíɡǔ【зат.】   →遗骸. 

【遗骸】yíhái【зат.】   опасыз дүние 

жалған. 

【遗憾】 yíhàn 【 зат.】  аяу; күйіну; 

опыну; өкіну; аяушылық ету：表示～ 

аяушылық білдіру;   令 人 ～

аяушылыққа шақыру. 

【 遗 恨 】 yíhèn 【 зат. 】  өкіну; 

өкінушілік; өкініш：死无～ өкінбей-ақ  

өлуге дайынмын. 

【遗患】yíhuàn【ет.】  бақытсыздық; 

ауырмалық;. 

【 遗 祸 】 yíhuò 【 ет. 】  болашақта 

бақытсыздыққа тудыру. 

【 遗 迹】 yíjì 【 зат. 】   ескерткіш; 

қираған үйінді (құлап қалған үйдің 

және басқа құрылыстың бықып жатқан 

орны)：历史～ тарихи ескерткіштер｜

古 【 ес. 】 ～  көне, ескі заманғы 

ескерткіштер. 

【遗教】 yíjiào 【 зат. 】   өлгеннен 

кейінгі өсиет, уағыз. 

【遗精】yíjīnɡ【ет.】  сперматоррея. 

【遗老】yílǎo【зат.】 ① династияны 

құлатқан жақтаушы ақсақал; бұрынғы 

адамдар.②〈书〉 көпті көрген адам; 

соғысты, қиыншылықты басына 

кешкен адам. 

【遗留】yíliú【ет.】   (өзіннен кейін 

мұра және т.б.) қалдыру：这个问题是

历史～下来的 бұл мәселені тарихымен 

қалдырған｜他死后～下许多著述  Ол 

өзінен кейін көп еңбегін қалдырды. 

【遗漏】yílòu【ет.】  қалдырып қою; 

тастап кету：这里～了一字 мында бір 

иероглиф қалып қойған｜他回答得 很

完全，一点儿也没有～  Ол ештенені 

қалдырмай, толық жауап берді. 

【遗民】 yímín【 зат.】  ① бұрынғы 

династияға адал адам. ②  соғысты, 

қиыншылықты басынан кешкен халық. 

【遗墨】yímò【зат.】  өлгеннен кейін 

қалдырған  қолжазба, 

автохат(хаттар,шығармалар). 

【遗尿】 yíniào【 ет.】  бұрташ; зәрі 

тоқтамау; несеп тоқтамау; шыжың; 

никтурия. 

【遗篇】 yípiān【 зат.】  алдыңғыдан 

қалған өлеңдер. 

【遗弃】yíqì【ет.】 ① қалдыру; тастап 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%88/
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кету; лақтыру：敌军～辎重无【сан.】  

сансыз арбалы керуенді дұшпан  тастап 

кетті. ②  тастап кету; қалдырып 

кету;тастау：～家庭  отбасын тастап 

кету. 

【遗缺】yíquē【зат.】   бос  қызмет 

орыны; бос орын; вакансия. 

【遗容】 yírónɡ 【 зат. 】  ①  өлген 

адамның беті ： 瞻 仰 ～  аса зор 

құрметпен өлген адамның бетіне қарау.

②→遗像. 

【遗撒】yísǎ【ет.】 ұмытылған. 

【遗少】 yíshào【 зат.】   ескі әдет-

ғұрыпты ұстанатын адам . 

【 遗 失 】 yíshī 【 ет. 】   жоғалту; 

айырылу; түсіріп алу：～钱包 әмиянды 

жоғалтып алу. 

【遗矢】 yíshǐ〈书〉【 ет.】  дәретке 

отыру; ішті босату. 

【遗事】yíshì【зат.】 әрекет; қимыл; іс; 

жұмыс：革命烈士的～  революция 

кезінде қаза болған батырлар әрекеті. 

【 遗 书 】 yíshū 【 зат. 】  ① өлім 

алдындағы өсиет.②死 өлер алдыңдағы 

шығармалар жинағы. ③ 〈 书 〉 

жоғалған кітаптар. 

【遗属】yíshǔ【зат.】 Өлген адамның 

отбасы. 

【遗孀】yíshuānɡ【зат.】 жесір әйел; 

тұл әйел; тұл жесір. 

【遗体】yítǐ【 зат.】  ①  дене (өлген 

адамның); сүйек (өлген адамның 

сүйегі).② қалған; қалдық. 

【遗忘】yíwànɡ【 ет.】   ұмыту：完

全～ естен шығып кету. 

【遗闻】yíwén【зат.】 жақпырт; қаңқу; 

лақап сөз. 

【遗物】yíwù【зат.】 атамұра; ерекше 

құрметтейтін нәрсе; жәдігер; жәдігерлік; 

қасиетті; қастерлі. 

【遗像】yíxiànɡ【зат.】   марқұмның 

суреті. 

【遗训】yíxùn【зат.】 ғақлия; өсиет. 

【遗言】yíyán【зат.】  өсиет. 

【遗业】yíyè【зат.】 ①мұрагерлік.②

→遗产. 

【遗愿】yíyuàn【зат.】   қаза болған 

адамның орындалмаған қалауы. 

【遗赠】 yízènɡ【 ет.】  мирас етіп 

қалдыру; өсиет ету. 

【遗诏】yízhào【зат.】  императордың 

өлімінен кейін шыққан манифесті 

(жоғарғы өкіметтің халыққа арнаған 

хат жүзіндегі салтанатты үндеуі). 

【遗照】yízhào【зат.】 Өлген адамның 

суреті. 

【遗址】yízhǐ【зат.】  бүлініп қалған 

орын; ескі орын; қираған орын; қыйрап 

қалған орын ： 古  庙 的 ～ ежелгі 

храмдардың қираған орны. 

【遗志】yízhì【зат.】  соңғы өсиет：继

承先烈～ өсиет бойынша мұрагерлікт 

қабылдау. 

 

【遗嘱】 yízhǔ【 зат.】   өсиет етіп 

қалдыру. 

【 遗 嘱 继 承 】 yízhǔjìchénɡ өсиет 

бойынша мұрагерлік. 

【遗著】yízhù【зат.】 өлгеннен кейін 

басылып шыққан шығармалары. 

【遗族】yízú【зат.】   өлген, қайтыс 

болған адамның ұрпағы. 

【遗作】yízuò【зат.】 Өлген адамның 

шыгарма. 

颐 1(頤)yí〈书〉бет; жақ; ұрт：支～ 

жағын таяну ｜ 解 ～  беті күлкіге 

жайылды. 

颐 2( 頤 )yí 〈 书 〉 денсаулығын 

сақтау：～神  денсаулықты қалпына 

келтіру｜～养 денсаулығына қарау . 

【 颐 养 】 yíyǎnɡ 〈 书 〉【 ет. 】  

денсаулығын сақтау; денсаулығына 

қарау. 

【颐指气使】yízhǐqìshǐ менмендікпен; 

тәкаппарлықпен. 

椸(箷)yí〈书〉 ілгек; ілгешек. 

疑 yí①  →疑惑：～心 күдік; сезік; 

шек;｜～虑 дүдәмал; дүдәмалдық.② →

疑 问 ： ～ 问  сұрақ ｜ ～案 рұқсат 

берілмеген жұмыс, іс｜～义 күдік. 

【疑案】 yí’àn 【 зат.】  ①  рұқсат 

берілмеген жұмыс. ②  жұмбақ, 

түсініксіз жұмыс. 

【疑兵】yíbīnɡ【зат.】 әрекет; қимыл 

(негізгі операция болатын жерден 

жаудың көңілін басқаға аударатын 

әрекет). 

【疑点】yídiǎn【зат.】  күдікті жағдай. 

【疑窦】yídòu〈书〉【 зат.】   даулы 

мәселе. 

【疑犯】yífàn【зат.】  күдікті; сезікті. 

【 疑 惑 】 yíhuò 【 ет. 】  дүдәмал; 

дүдәмалдық; дүдәмалдылық; күдік; 

күмән; сезік; шек; шүбә; сенбестік; 

сенбеушілік; сенімсіздік. 

【疑忌】 yíjì【 ет.】   күдіктену：心 

怀～ күдікпен қарау. 

【疑惧】yíjù【ет.】 именушілік; кәдік; 

қауіптену; қорқу; тіксіну ： 令 人 ～

қауіптену. 

【 疑 虑 】 yílǜ 【 ет. 】  дүдәмал; 

дүдәмалдық; дүдәмалдылық; күдік; 

күмән; сезік; шек; шүбә; сенбестік; 

сенімсіздік ： 消 除 人 们 的 一 切 ～

адамдардан барлық күдікті жою. 

【疑难】yínán【сын.】   қиын; ауыр; 

қысылшаң：～问题 қиын сұрақ｜～杂

症 қиын және түсініксіздеу ауру, дерт. 

【疑神疑鬼】 yíshényíɡuǐ барлығына  

күдікпен қарап өз өзін елестеушілікке 

(миға зақым келгендіктен көзге әр 

нәрсенің елестеуі, құлақтың жаңылыс 

есітуі, мұрынның иісті айыра алмауы) 

апару. 

【疑似】 yísì【 сын.】   шындыққа 

ұқсастық：～之间 дұрыс сияқты｜～之

词 екі ойдағы сөздер. 

【 疑 团 】 yítuán 【 зат. 】  дүдәмал; 

дүдәмалдық; дүдәмалдылық; күдік; 

күмән; сезік; шек; шүбә;：满腹～асқан 

дүдәмал. 

【疑问】yíwèn【зат.】  сұрақ; дүдәмал; 

дүдәмалдық; дүдәмалдылық; күдік; 

күмән; сезік; шек; шүбә：解决一切～ 

күмәнсіз рұқсат беру. 

【疑问句】yíwènjù【зат.】   сұраулы 

сөйлем. 

【疑心】yíxīn①【зат.】  күдік; сезік; 

шек; шектендіру; шүбә; сенбестік; 

сенбеушілік; сенімсіздік;：人家是好

意 ， 你 别 起 ～  адамдар жақсыны 

тілейді, сол себепті сенімсіздікпен 

қарама.②【ет.】 күдіктену; сезіктену; 

шектену; шүбәлану：，我～他在骗人

Мен  ол алдадыма деп күдіктенемін. 

【 疑 心 病 】 yíxīnbìnɡ 【 зат. 】 

шүбәланғыштық; секемшілдік. 

【疑凶】yíxiōnɡ【зат.】 Күдікті адам. 

【疑义】yíyì【зат.】  сұрақ; дүдәмал; 

дүдәмалдық; дүдәмалдылық; күдік; 

күмән; сезік; шек; шүбә. 

【疑云】yíyún【зат.】 күдік; сезік; шек; 

шектендіру; шүбә. 

【 疑 阵 】 yízhèn 【 зат. 】  позиция 

(ұрыста әскер орналасатын орын); 

қарсыласынды адастыру мақсатта 

құрылған позиция. 

嶷 yí  Хунань провинциядағы жер мен 

тау аты. 

簃 yí〈书〉жалғастыра салынған жай; 

жапсыра салынған қора; жапсыра 

салынған үй. 

彝 (彜 )yí ежелгі кубок (текше, сопақ, 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%93%D0%B0%D2%9B%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B1%D3%99/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%AF%D0%B1%D3%99/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
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үлкен металл ыдыс)：～器  салттық 

әбзел, аспап. 

【彝族】 Yízú【 зат.】   «И» ұлты 

(Қытайдағы аз ұлттардың бірі). 

 

yǐ 

乙 -1yǐ【 зат.】  ①  «и» (он циклдік 

белгілердің екіншісі).②(Yǐ)Фамилия. 

乙-2yǐ【зат.】  «и» (қытайдың ноталық 

белгісі).参看 468页〖工尺〗. 

【乙部】yǐbù【 зат.】   тарихи әдеби 

бөлім. 

【 乙 醇 】 yǐchún 【 зат. 】   

метилкарбинол; этанол; этилді спирт  

C2H5OH. 

【乙醚】yǐmí【зат.】   этилді (күкірт)   

эфирC2H5OC2H5. 

【乙炔】yǐquē【зат.】    ацетилен; этин 

C2H2. 

【 乙 酸 】 yǐsuān 【 зат. 】    сірке  

қышқылы. 

【乙烯】yǐxī【зат.】    этен;  этилен  

C2H4. 

已 yǐ①тоқталу; тоқталып қалу; доғару; 

қою; қысқарту; тастау; тоқтату;：争论

不～шегі жоқ дауласу.②【үс.】   →已

经(跟“未”相对)：时间～过 уақыт өтіп 

кетті｜问题～解决 сұрақ шешілді.③(Yǐ)

【 зат. 】  Фамилияға қолданылады.

〈古〉又→“以 2”. 

【 已 而 】 yǐ’ér 〈 书 〉 ① 【 үс. 】

ақырында; аяғында; соңында：突然雷

电大作，～大雨倾盆  кенеттен күн 

күркіреп және найзағай жарқ 

етті,соңында қатты жаңбыр жауды.②

【шыл.】  әлбетте; әрине (bà·le). 

【已经】yǐjīnɡ【үс.】：大家都～走了

Бәрі кетіп қалды｜我们～五年没见面了 

міне бес жыл өтті біздің 

көрмегенімізге ｜他～五十  多岁了 

Оның жасы елуден астам. 

【已决犯】yǐjuéfàn【зат.】  сотталған. 

【已然】yǐrán ①【үс.】   →已经 .②

【ет.】  өткен; өткен факт：与其补救

于～，不如防止于未然   Алдымызға 

факт қойғанша,  алдын ала ескерткені 

жақсы. 

【已往】yǐwǎnɡ【зат.】   өткен; өтіп 

кеткен：今天的农村跟～大不一样了

қазіргі таңдағы ауыл бұрынғыдан 

ұқсамайды. 

【已知【 сан.】  】 yǐzhīshù【 зат.】  

белгілі сан; белгіленген сан. 

以 1yǐ①【 сөзал.】    істету,алу.②

【 сөзал. 】   бойынша; лайықты; 

сәйкестік; ：～次 кезек бойынша. ③

【 сөзал.】    (因 )：何～知之 ? Сен 

қайдан білесін? Қайдан шығардын?.④

连  →以便：～待时机  лайықты кезді 

күту үшін.⑤ (Yǐ)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

以 2yǐ уақыттң ,орынң Шекаралары：

长江～南  Янцзы өзеніне оңтүстікке 

қарай. 

【以暴易暴】 yǐbàoyìbào бір қатал 

билеушіні екінші қатал билеушіге 

алмастыру. 

【以便】yǐbiàn连 тек (үшін, соған бола, 

сол үшін)：他亲自前去,～就地 调查 Ол 

сонда тек бәрін сонда ғана тексеру 

үшін барды. 

【以次】yǐcì①【үс.】 кезек бойынша; 

тәртіп бойынша; кезектегі тәртіп 

бойынша.②【зат.】 кезектегі; кейінгі; 

келесі; содан соңғы; соңынан келетін; 

төменгі：参看第三节和～各节 үшінші 

параграфты қара және содан соңғы 

параграфтарды қара. 

【 以 德 报 怨 】 yǐdébàoyuàn 

жақсылықпен жамандыққа төлеу. 

【以毒攻毒】yǐdúɡōnɡdú   жіткен оқты 

атқан оқ табады. 

【以讹传讹】 yǐéchuáné лақап  сөз 

ауыздан ауызға есітіп, одан әрі 

шындығынан айырылады. 

【以后】 yǐhòu【 зат.】   кейін; соң; 

ендігәрі;  ақырында; аяғында; 

соңында：从今～ ендігәрі｜五年～бес 

жылдан  кейін｜毕业～ бітіргеннен соң. 

【以还】yǐhuán〈书〉【зат.】   содан 

бері; сол кезден бастап; соңғы кезі：有

生 民 ～  содан бері адамдар қалай 

тұрады; 十年～ соңғы он жыл бойы. 

【以及】yǐjí 连 тағы; сондай-ақ：～其

他 сондай-ақ қалғандардың бәрі. 

【以己度人】yǐjǐduórén   өз бойына 

шақтау. 

【以近】yǐjìn【зат.】 ең жақын; ең таяу. 

【以儆效尤】yǐjǐnɡxiàoyóu    мұнан 

былай басқаларға дәндеп кетпес үшін. 

【以来】yǐlái【зат.】  кезі  жеткенде; 

сол кезден бастап; бойына：几年～

өткен жылдар ішінде ｜长期～ ұзақ 

уақыт бойына｜今年～ осы жылдан 

бастап. 

【以邻为壑】 yǐlínwéihè жақынына 

құрбан ету. 

【以卵击石】 yǐluǎnjīshí  жартасқа 

жұмыртқа лақтыру. 

【以卵投石】yǐluǎntóushí аранға шабу; 

арандау. 

【以貌取人】 yǐmàoqǔrén  адамның 

сыртқы түріне қарап пішіп-кесу. 

【以免】yǐmiǎn连 аман болу үшін：～

误会 ұрыс-керістен аман болу үшін｜～

重夏 қайталаудан аман болу үшін. 

【以内】yǐnèi【зат.】   бойынша：本

省～аудан бойынша｜十五年～ он бес 

жыл  бойынша. 

【 以 期 】 yǐqī 连 бірдемеден дәме 

ету：～发展 бірдемеден дамытуға дәме 

ету. 

【以前】yǐqián【зат.】 бұрын; бұрында; 

ілгері уақытта; ：解放～  босағанға 

дейін｜三年～үш жыл бұрын｜～一个

时期 осы уақытқа дейін. 

【以人废言】yǐrénfèiyán сөйлеуден бас 

тарту. 

【以人为本】yǐrénwéiběn  адам бәрінен 

артық. 

【以上】 yǐshànɡ【 зат.】  方位词 .①

артық; астам; жоғары; көбірек; көптен 

көп; тым：五年～бес жылдан астам｜

五岁～的孩子们  балалар бес жастан 

бастап жоғары. ②  жоғары; 

жоғарыда：～所举的事实 жоғарыда 

көрсетілген дерек. 

【 以 身 试 法 】 yǐshēnshìfǎ заңның  

қолданылуын өзіне сынау. 

【以身作则】yǐshēnzuòzé  жеке бастық 

үлгі көрсету. 

【以汤沃雪】 yǐtānɡwòxuě  су қарға 

құйылды, қар тез еріді. 

【以外】yǐwài【зат.】 дан; тыс; үстіне 

(басқа); аулақ; сыртында; тысында; 

тысқары шетте;  қоспағанда; 

басқалары ： 在 市 区 ～ қаланың 

сыртында орналасқан｜离这道线五

步～осы сызықтан бес қадам｜除此～ 

бұдан басқа. 

【以往】 yǐwǎnɡ 【 зат. 】   бұрын; 

бұрында; ілгері уақытта; ілгеріде：产

品的质量比～大有提高  тауардың 

сапасы бұрынғыдан салыстырғанда 

жоғары болды｜回忆～的事情 өткенді 

(бұрынғыны) есіне алу. 

【以为】yǐwéi【ет.】   ойлау; санау; 

болжалдау; есептеу; жобалау; 

жорамалдау; жору ：～自  已很不错 

өзін жайлы көп ойлау ;  你～怎样? Сен 

қалай ойлайсын?       我～他是对的 

Мен ойлаймын ол дұрыс   大家都～不
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能这么办  барлығы олай істеу керек 

емес екенін есептейді. 

【以下】yǐxià【зат.】 方位词.①төмен; 

төменде; төменірек; аз; кем：五十～

елуден төмен｜十  四岁～的儿童们 

балалардың жасы  14тен төмен;   气温

在零度～ температура нөлден төмен.②

төмен; төменде; төменірек：～所说的 

төменде айтылғандар. 

【 以 眼 还 眼 ， 以 牙 还 牙 】

yǐyǎnhuányǎn，yǐyáhuányá  көзбе көз. 

【以一当十】yǐyīdānɡshí жалғыз  өзі  

онға қарсы тұру. 

【以逸待劳】yǐyìdàiláo      аңдысын 

аңдау. 

【以远】 yǐyuǎn 【 зат. 】   ең алыс 

бәріненде. 

【 以 怨 报 德 】 yǐyuànbàodé  

жамандықты  жақсылықпен төлеу. 

【以至】yǐzhì连① шейін; да; де; екеш; 

түгіл; тұрмақ; тіпті：. 

②да; де; екеш; түгіл; тұрмақ; тіпті：. 

【以至于】yǐzhìyú连 шейін. 

【 以 致 】 yǐzhì 连 нәтижесінде; 

қорытындысында：工作疏忽,～发生事 

故  жұмысқа салқын қарағандықтан,  

нәтижесінде апатқа алып келді . 

【以子之矛，攻子之盾】yǐzǐzhīmáo，

ɡōnɡzǐzhīdùn қарсыласынды соның 

қаруымен ұрып соғу. 

yǐ〈书〉→“以”. 

钇(釔)yǐ【зат.】  иттрий. 

苡 yǐ коикс Иова. 

【苡米】 yǐmǐ【 зат.】   коикс дәні 

(қытай медицинада дәрі ретінде 

қолданады). 

【苡仁】yǐrén【зат.】   →苡米. 

尾 yǐ(～儿)【зат.】 ① аттың қылы.② 

қара шегірткенің арттағы бізі. 

矣 yǐ〈书〉【шыл.】   :悔之晚～   ол 

жайында өкінуге кеш қой. 

苢 yǐ→芣苢. 

迤(迆)yǐ【сөзал.】 дейін; қарай; шейін; 

таман (表示在某一方向上的延伸)：天

安 门 ～ 西   батыстан бастап 

Тяньаньмэньға дейін.. 

【迤逦】yǐlǐ〈书〉【сын.】 айналмалы; 

бұралаң; ирек; иректі; ирек-ирек; иір-

иір. 

蚁(蟻、螘)yǐ【зат.】  ①  құмырсқа.②

(Yǐ)Фамилия. 

【蚁蚕】yǐcán【зат.】  жібек құрты төл. 

【蚁后】yǐhòu【зат.】  тунисе. 

【蚁醛】 yǐquán【 зат.】   құмырсқа 

альдегид; метаналь; формальдегид. 

舣 (艤、檥 ) yǐ〈书〉  өзенге қарай 

бағытталу; арқандап байлау (кемені я 

ұшқыш машинаны тоқтаған жерде 

қазықтап байлап қою). 

酏 yǐ эликсир (спирт т. с. уытталған 

өсімдік сығындысы) ; элексир .[拉 elixir] 

【酏剂】yǐjì【зат.】 эликсир (спирт т. с. 

уытталған өсімдік сығындысы) ; 

элексир. 

倚 yǐ①【ет.】 сүйелу; сүйену; тірелу; 

таяну; арқа  сүйеу：～马千言 жүрдек 

қалам｜～门而望 есікке  таянып күту, 

тосу.② мақтану; дандайсу：～老卖老

көп жылдық тәжірибесімен дандайсу; 

мақтану. ③ (Yǐ) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【倚傍】yǐbànɡ【ет.】   артынан еру; 

ілесу; иек арту; сүйену. 

【倚靠】yǐkào【ет.】 ① сүену→依靠. 

【倚赖】yǐlài【 ет.】  бағынды болу; 

кіріптар болу; тәуелді болу. 

【倚老卖老】yǐlǎomàilǎo көп жылдық 

тәжірибесімен дандайсу; мақтану. 

【倚马可待】yǐmǎkědài   →倚马千言. 

【倚马千言】 yǐmǎqiānyán   жүрдек 

қалам. 

【倚仗】yǐzhànɡ【ет.】 иек арту; иек 

сүйеу; иек тіреу; сүйену; таяну; тірелу; 

сену：～作靠山 тіректі өзінен табу. 

【 倚 重 】 yǐzhònɡ 【 ет. 】  бағалау; 

қадірлеу; қастерлеу; құрметтеу. 

扆 yǐ① тақтың қасындағы қақпа.②(Yǐ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

椅 yǐ орындық;  кресло (арқалығы, 

шынтақтап отыратын таянышы 

қалқаны бар орындық)：躺～кушетка 

(жастықты тақтай төсек)｜桌～үстел 

орындықтармен. 

【椅子】yǐ·zi【зат.】  орындық. 

(顗)yǐ〈书〉тыныш. 

蛾 yǐ〈书〉→“蚁”. 

旖 yǐ[旖旎](yǐnǐ)〈书〉【сын.】 нәзік; 

нәзіктенген; төзімсіз; үлбіреген; 

үлпілдеген：风光～ кереметтей пейзаж 

(ландшафт). 

踦 yǐ〈书〉 сүйелу; сүйену; тірелу; 

таяну; арқа  сүйеу. 

 

yì 

乂 yì〈书〉  басқару; билеу; шешім 

шығару; тұрақты. 

弋 yì①〈书〉жақпен ату; жай тарту; 

садақпен ату：～凫与雁 жабайы қазбен 

жабайы үйректі садақпен ату.②〈书〉 

қара түс.③ (Yì) 【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【弋获】yìhuò〈书〉【ет.】  ①  табу; 

атып түсіріп және ұстап алу.②қаумалап 

ұстау; ұстап алу; ұстау. 

【弋腔】yìqiānɡ【зат.】   →弋阳腔. 

【 弋 阳 腔 】 yìyánɡqiānɡ 【 зат. 】  

Ияндық мелодия. 

亿（億）yì①【сан.】  жүз миллион.②

【 сан.】   жүз мың.③ (Yǐ)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【亿万】yìwàn【сан.】  миллион：～

人民 көп миллиондаған халық. 

【亿万斯年】yìwànsīnián көпғасырлық. 

义 1(義)yì① әділдік; ақиқат; анық; рас; 

хақ; шын; шындық.② жәрдем беруге 

істелген; жәрдем үшін болған; 

қайырымдылық ： ～ 举 жәрдем 

берушілік; ｜ ～ 演 қайырымдылық 

спектакль. ③  достық; жолдастық 

қарым-қатынас：情～достық сезім.④ 

асыранды：～父 асырап алған әке｜～

女 асыранды қыз. ⑤ жасанды 

мүше; ： ～ 齿 алмалы-салмалы 

тістер｜～肢 протез (аяқ, қол, тіс т. б).

⑥(Yì)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

义 2( 義 )yìмағына; мән ： 字 ～ 

иероглифтің мағынасы. 

【义不容辞】yìbùrónɡcí борышты өтеу; 

қасиетті міндет. 

【义仓】 yìcānɡ【 зат.】   қоғамдық 

астық қамбасы; қоғамдық астық 

қоймасы; қоғамдық қамба (астық 

құятын орын) . 

【义齿】yìchǐ【зат.】 алмалы-салмалы 

тістер. 

【义地】yìdì【зат.】  қоғамдық мола, 

бейіт ауылдас, жерлес адамдарға 

арналған. 

【义愤】yìfèn【 зат.】   әділетті ашу, 

ыза; заңды ашу кернеу ： ～ 填 膺

әділетті ашумен кернелу. 

【义愤填膺】 yìfèntiányīnɡ әділетті 

ашумен кернелу. 

【义工】 yìɡōnɡ【 зат.】  еркін адам; 

ерікті (өзі тіленіп әскерге барушы): 资

本 主 ～ 业 化   капиталды 

индустрияландыру;  做～的人  ерікті 

жұмыспен айналысатын адам; 社 会

主 ～ 业 化  әлеуметтік 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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индустрияландыру   . 

【 义 和 团 】 Yìhétuán 【 зат. 】  

«Ихэтуань» (1900жылы 

көтерілісшілердің жасағы). 

【义举】yìjǔ【зат.】 жәрдем берушілік; 

қайырымдылық; қолдаушылық; 

қайырымдылық. 

【 义 捐 】 yìjuān 【 ет. 】   ерікте 

қайырымдылықпен сыйға тарту; қию; 

құрбандыққа беру . 

【义军】yìjūn【зат.】  әділдік қаруы. 

【义理】 yìlǐ【 зат.】   логика  және 

принциптілік. 

【义卖】yìmài【ет.】  қайырымдылық 

базары; қайырымдылық лотерея. 

【义拍】 yìpāi 【 ет.】  Әділдік пен 

әлеуметтік қамсыздандыру жобаларына 

ақша жинау үшін аукциондық заттар 

жиі беріледі. 

【义旗】yìqí【зат.】  әділдік тууы. 

【义气】yì·qi①【зат.】  әділдік сезімі.

②【 сын. 】  адамгершілік; асылдық; 

бекзаттық; игілік; кісілік; мәрттік; 

нарлық ：这人很讲～ бұл адамның 

достықта адамгершілігі мол. 

【义赛】 yìsài【 ет.】  әдлетк немесе 

қоғамдық әл-ауқатына қаражат жинауга 

өткізлген  спорттық жарыстар. 

【义师】yìshī【зат.】  әділдікді қорғау 

үшін қарсы шыққан әскерлер. 

【义士】yìshì【зат.】 ер; жан қиятын 

адам; рыцарь; сері . 

【 义 无 反 顾 】 yìwúfǎnɡù борыш 

міндеттеп тұр, жалтақтаушылыққа 

орын жоқ 

【义务】yìwù ①【зат.】 борыш; қарыз; 

міндет; парыз; уәзипа:  公民的~和权利 

міндеттер мен азаматтың құқығы. ②

【зат.】  қарыз; міндет; парыз;：我们

有～帮【шыл.】 学习差的同学 Біздің 

міндетіміз артта қалып қойған 

студенттерге көмектесу. ③ 【 сын. 】  

тегін; ақысыз; ерікті ：～劳【 ет. 】  

ерікті еңбек｜～演出 тегін спектакль. 

【义务兵】 yìwùbīnɡ【 зат.】  әскери 

міндеттілік; жауынгерлік міндеттілік 

негізде. 

【义务兵役制】yìwùbīnɡyìzhì    әскери 

міндет. 

【义务教育】yìwùjiàoyù   міндетті оқу. 

【义项】yìxiànɡ【зат.】   атау сөздің, 

терминнің мағынасы. 

【义【сын.】 于色】yìxínɡyúsè қатты 

ашуланып екі беті  жанып тұруы. 

【义学】yìxué【зат.】  тегін, ақысыз 

мектеп. 

【义演】yìyǎn【ет.】  жәрдем беруге 

істелген; жәрдем үшін болған; 

қайырымдылық спектакль; тегін 

қойылым. 

【义勇】yìyǒnɡ【сын.】  адамгершілік 

және ерлік;  сенгендік және 

батылдық：～之气 адамгершілік және 

ерлік рухы  . 

【义勇军】yìyǒnɡjūn【зат.】  еркімен 

келгендер; өзі тілегендер отряды. 

【义战】yìzhàn【зат.】 әділетті соғыс. 

【 义 诊 】 yìzhěn 【 ет. 】   тегін 

медициналық қызмет көрсету. 

【义正词严】yìzhènɡcíyán сөздің қатал 

шындығы. 

【义正辞严】 yìzhènɡcíyán→“义正词

严”. 

【义肢】yìzhī【зат.】 жасанды мүше; 

протез . 

【义冢】 yìzhǒnɡ【 зат.】   қоғамдық 

бейіт, мола(кедейлерге арналған). 

艺 (藝 )yì①өнер; ұсталық; шеберлік：

手 ～ өнер; қолдан жасалынған  

бұйым｜园～баушылық.②→艺术：～

人 актер; сахнагер; өнер адамы.③(Yì)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

 

【 艺 德 】 yìdé 【 зат. 】  өнер 

қызметкерлеріне тиісті морал. 

【艺林】yìlín【зат.】   әдебиет және 

өнер әлемі. 

【 艺 龄 】 yìlínɡ 【 зат. 】   әртістің 

тәжірибесі,өтілімі. 

【 艺 【 зат. 】  】 yìmínɡ 【 зат. 】  

сахналық есім; театрлық лақап ат, 

жалған ат. 

【艺人】 yìrén 【 зат. 】  ①  актер; 

сахнагер;артист; әртіс.②зергер; мастер; 

ұста; шебер; ісмер; әбзелші; кәсіпші; 

қолөнерші. 

【艺术】yìshù①【зат.】  көркемөнер; 

өнер; көркемдік . ② 【 зат. 】  өнер; 

шеберлік：领导～ өнер нұсқаулары.③

【сын.】 көркем; көркемдік：这棵松树

的样子挺～  бұл қарағайдың түрі өте 

көркем. 

【艺术家】yìshùjiā【зат.】   суретші; 

өнер шебері. 

【艺术品】 yìshùpǐn【 зат.】  көркем 

әдебиет шығармасы; өнер туындысы. 

【艺术思维】yìshùsīwéi бейнелі ойлау. 

【 艺 术 体 操 】 yìshùtǐcāo  көркем 

гимнастика. 

【艺术性】yìshùxìnɡ【зат.】  әсемдік; 

көркемдік. 

【艺徒】yìtú〈方〉【зат.】 кіші шебер; 

көмекші шебер; қосшы шебер; 

шебердің жәрдемшісі. 

【 艺 文 志 】 yìwénzhì 【 зат. 】 

библиографиялық  бөлім. 

【艺员】yìyuán〈方〉【зат.】   әртіс; 

суретші. 

【艺苑】yìyuàn【зат.】     →艺林. 

刈 yì〈书〉ору; шабу：～草机 шөп 

машина (шөп шабатын машина)｜～草

шөп шабу. 

忆(憶)yì ойға бату; ойға шому; ойлану; 

ойланып-толғану; есте ұстау; жадында 

ұстау ： ～ 归  үйге қайту туралы 

ойлану｜过目皆～  көз жүгіртіп,бәрін 

есіне сақтап қалу. 

【忆想】yìxiǎnɡ【ет.】 ойға бату; ойға 

шому; ойлану . 

艾 yì〈书〉①→“乂”.②қол орақ; орақ. 

仡 yì[仡仡](yìyì)〈书〉【сын.】 ①батыл; 

батыр; ер; жүректі; қайсар. ② асқар; 

биік; зор; ұзын. 

议 (議 )yì①   →议论② .②【 ет.】 

ақылдасу; кеңесу; мәжіліс құру; 

мәслихаттасу; ойласу ： ～ 论 пікір 

алысу｜～定 келісу｜. 

【议案】yì’àn【зат.】 ақыл-кеңес; пікір; 

ұсыным; ұсыныс; ұсыныс жасау. 

【议程】yìchénɡ【 зат.】  күн тәртібі 

(жиналысқа қатысушыларға алдағы 

талқылайтын тақырыптары, оларды 

қарау тәртібі туралы хабарлау). 

【议定】 yìdìnɡ【 ет. 】  келісу; сөз 

байласу; уәделесу; шығару; шешу：～

条件 шарт  жөнінде келісу. 

【 议 定 书 】 yìdìnɡshū 【 зат. 】       

хаттама;  протокол (халықаралық 

конференцияның қарары, актісі) . 

【议购】yìɡòu【ет.】  келісілген баға 

бойынша сатып алу. 

【议和】yìhé【ет.】 бейбітшілік келіс 

сөзі. 

【议会】 yìhuì【 зат.】   парламент; 

ұлттық конгресс: 人 民 ~ халықтық 

жиналыс;    国民~ ұлттық жиналыс. 

【 议 会 制 】 yìhuìzhì 【 зат. 】 

парламентшілік; парламенттік жүйе. 

【议价】yìjià①【ет.】  бағаны келісу.

②【 зат.】  келісілген баға; келісімді 

баға; уағдалы баға. 

【议决】yìjué【ет.】 қаулы ету; қаулы 

қабылдау; қаулы шығару; қарар 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D1%80%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D3%99%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B1%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
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қабылдау. 

【议论】 yìlùn ①【 ет. 】  сөйлесу; 

түсінісу; ойласу; пікір алысу; сөз қылу; 

талқыға салу; талқылау：人们～纷纷 

Адамдар әңгіменің қызығына түсіп 

кетті｜大家都在～这件事  Барлығы   

осы мәселе жөнінде талқылауға салды.

②【 зат.】    ой; ой жүгірту; ойлау; 

пайымдау; пікір：发表～өз пікірін айту. 

【议事】 yìshì 【 ет. 】   пікірталас; 

мәжіліс құру; мәжілістесу 

(мәжіліс) ： ～ 日 程 күн тәртібі 

(жиналысқа қатысушыларға алдағы 

талқылайтын тақырыптары, оларды 

қарау тәртібі туралы хабарлау). 

【议题】yìtí【зат.】   талқылау пәні; 

тексеру заты. 

【议席】yìxí【зат.】 мандат (біреудің 

уәкілдігін куәландыратын құжат); 

парламентте орын. 

【 议 销 】 yìxiāo 【 ет. 】  .сатып 

алушылар мен сатушылардың келісімі 

бойынша келісілген сату бағасы.  

【议员】 yìyuán 【 зат. 】   депутат; 

парламентарий (парламентке мүше 

адам). 

【议院】yìyuàn【зат.】    →议会. 

【议长】 yìzhǎnɡ【 зат.】  парламент 

төрағасы. 

【议政】 yìzhènɡ【 ет.】   үкіметтегі 

саяси мәселені талқылауға қатысу. 

屹 yì 〈书〉 көрініп тұру; көтерілу; 

көтеріліп тұру; жарқабақтау; тік; тікшіл; 

тіп-тік ： ～ 立 тік жартас сияқты 

бұлжымай берік тұру. 

【屹立】yìlì【ет.】 тік жартас сияқты 

бұлжымай берік тұру. 

【屹然】yìrán【сын.】 аумайтын; берік; 

жеңілмейтін; именбейтін; қайсар; 

мүдірмейтін; сенімді; табанды; 

таймайтын; тиянақты. 

亦 yì①〈书〉【үс.】да; де：反之～然 

керісінше де дәл солай болады｜～工～

农   өнеркәсіппен де, ауыл  

шаруашылықпен де айналысу. ② (Yì)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【亦步亦趋】yìbùyìqū    біреудің ізімен 

кету; соның жолын қуу. 

【亦庄亦谐】yìzhuānɡyìxié(Сөз немесе 

мақаланың мазмұны) салтанатты да 

қызықты да. 

衣 yì 〈 书 〉 киіну ： ～ 服

киім;көйлек ｜ ～ 败 絮 жалба-жұлба  

киіну. 

异 (異 )yì① айырмашылық; ерекшелік; 

ұқсас еместік：～母第兄 бір атадан 

туған аға-інілер｜～父第兄 аналас аға-

інілер. ② әдеттегіден тыс; әдетте 

болмайтын; керемет; ғажап; ғажайып; 

тамаша; таңғажайып; таңғаларлықтай; 

әсіресе; басқаша; бөлек; бөлекше; 

ерекше ：～香 таңғажайып жұпар иіс.

③ ажапсыну; ғажаптану; таңғалу; 

таңдану; таңырқау：深以为～ қатты 

таңырқау. ④ (Yì) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【异邦】 yìbānɡ【 зат.】   бөтен ел; 

шетел ел. 

【异彩】yìcǎi【зат.】 өте жақсы табыс; 

тамаша табыс：大放～барлық сәнімен 

өзін-өзі көрсету. 

【异常】yìchánɡ ①【сын.】  әдеттен 

тыс; бұрын-соңды болып көрмеген; 

ғажап; таңқаларлық; ерекше; өзгеше; 

аномалия; ауытқу; ауытқушылық; 

ауытқыма (әдеттегі нормадан 

ауытқушылық) ： ～ 的 现 象

таңқаларлық құбылыс.②【үс.】ерекше; 

өзгеше; төтенше; асқан; өте; тіпті ：～

成功 ерекше табыс｜～快 өте тез. 

【异词】yìcí【зат.】   →异言. 

【异地】yìdì【зат.】 жат; жат ел; жат 

жер; түз; бөтен ел：无身居～之感 өз 

елінде тұрып жатқан сияқты сезіну. 

【 异 读 】 yìdú 【 зат. 】  басқаша 

айтылған мәтін; сөйлеуде әдеби 

нормасының әртүрлі болуы. 

【 异 端 】 yìduān 【 зат. 】  бос сөз; 

күпірлік; сандырақ：～邪说 жалған 

ілім. 

【 异 国 】 yìɡuó 【 зат. 】   шетел 

мемлекеті; бөтен ел：～风味 таңсық; 

экзотика (бір елдің адамдарына басқа 

бір алыс шетелде оқшау болып 

көрінетін өзгешеліктердің 

жиынтығы) ｜ ～ 风 俗 басқа жердің 

салты; басқа жерлік салт. 

【异化】yìhuà【 ет.】  ① тарап кету; 

тарау; тарқау; ыдырап кету.②араласпау; 

жат болып кету; жатырқау; қағажу 

көрсету; қатынаспау; шеттету. ③

диссимиляция; үйлеспеу (ұқсамау); 

үйлеспеушілік. 

【 异 化 作 用 】 yìhuàzuòyònɡ 

диссимиляция; үйлеспеу (ұқсамау). 

【 异 己 】 yìjǐ 【 зат. 】  бөтен; жат; 

шет：～分子 жат элемент｜～思想 

бөтен идеология. 

【异腈】 yìjīnɡ 【 зат. 】  изонитрил, 

карбиламин, изоцианид. 

【异军突起】yìjūntūqǐ   енді таныла 

бастаған; жаңа көріне бастаған күш 

пайда болды . 

【 异 口 同 声 】 yìkǒutónɡshēnɡ   

бірауыздан. 

【异类】 yìlèi【 зат.】  ①→异族 .②

бөтен; бұратана; жат; әркелкі; әртекті; 

әр тұқымнан шыққандық; . 

【异曲同工】yìqǔtónɡɡōnɡ сол нәтиже, 

бірақ әртүрлі жолмен жету. 

【异趣】yìqù【зат.】   әртүрлі, біркелкі 

қызығушылық. 

【异日】yìrì〈书〉【зат.】  бүгін емес; 

басқа күні：以待～басқа күнге қалдыру. 

【异【сан.】 】yìshù【зат.】  ерекше 

қатынаса білу.  

【异体】yìtǐ【зат.】  бөтен дене. 

【异体字】yìtǐzì【зат.】  разнопись. 

【 异 同 】 yìtónɡ 【 зат. 】  ① 

айырмашылық және ұқсастық：分别～ 

айырмашылығын мен ұқсастығын ұғып 

алу.②〈书〉→异议. 

【异味】yìwèi【зат.】 ①айтулы тамақ; 

деликатес; жеңсік ас (сапалы істелген 

дәмді тамақ).② ерекше иіс;  өзіне тән 

иіс. 

【异物】yìwù【зат.】 ①бөтен дене.②

〈书〉аруақ; елес; елестеген көрініс：

化为～қаза табу; қайтыс болу; өлу. 

【异乡】yìxiānɡ【зат.】   →异地. 

【异香】yìxiānɡ【 зат.】  таңғажайып 

жұпар иіс：～扑鼻 таңғажайып жұпар 

иіс мұрынды жарып барады. 

【异想天开】 yìxiǎnɡtiānkāi қолайсыз 

ой; ақылға қонбайтын қиял; жүзеге 

аспайтын қиял; іске аспайтын арман. 

【异心】 yìxīn 【 зат. 】  арамзалық; 

залымдық; екі жүзділік; қиянатшыллық; 

опасыздық. 

【异【 сын.】  词】 yìxínɡcí【 зат.】  

күрделі терминдегі сөздік. 

【异型】yìxínɡ【сын.】  бір қалыпқа 

келтірілген; фасон：～铸造 қалыпқа 

құйылған ｜～砖 қалыпқа түсірілген 

кірпіш. 

【异性】 yìxìnɡ①【 сын.】   әртүрлі 

жыныс.②【 зат.】  әртүрлі аталатын; 

басқа-басқа аталатын; әртүрлі аты бар. 

【异姓】 yìxìnɡ 【 сын. 】   әртүрлі 

фамилия. 

【异言】 yìyán【 зат.】  қарсы айту; 

қарсылық：有～ қарсылық білдіру. 

【异样】 yìyànɡ【 сын.】  ① әркелкі; 
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әртүрлі; бірдей емес; біркелкі емес; 

біртекті емес; ұқсас емес; өзгешілік：

我和他多年不见，但看不出他有什么～ 

Мен онымен көрмегеніме көп жылдар 

болды, бірақ ол еш өзгермепті. ②

әдеттегіден тыс; ерекше; өзгеше; асқан; 

орасан; тамаша; таңырқаларлық ：他今

天有些～  Ол бүгін ерекше болып 

көрінеді. 

【异议】 yìyì 【 зат. 】  қарсы айту; 

қарсылық; қайшылық;  келіспеушілік; 

наразылық：无～қарсылық жоқ. 

【异域】yìyù【зат.】 ① жат ел; шетел 

ел.② басқа, бөтен, өзге жер. 

【异族】yìzú【зат.】 басқа тайпалық; 

басқа тайпанікі; басқа тайпаның. 

【 抑 菌 作 用 】 yìjūn zuòyòng 

бактериостаз. 

【抑或】yìhuò〈书〉连 мүмкін; бәлки; 

бәлкім; ықтимал; немесе. 

【抑扬】yìyánɡ【ет.】  →抑扬顿挫. 

【抑扬顿挫】yìyánɡdùncuò   әуезділік; 

күйлілік; саздылық; сарындылық. 

【抑郁】yìyù【сын.】 қатты қапалану; 

күйіну; азап шеккен жағдайда болу. 

【抑止】yìzhǐ【ет.】   →抑制. 

【抑制】yìzhì【ет.】 ①тежелу; тежеу.

② жуасыту; көндіру; басу; төзу; 

шыдау：～不住自己的感情 ұстай алмау. 

苅(苅)yì→“刈”. 

杙 yì〈书〉белгі; қада; қарақшы (бір 

нарсенің шегін я жолдың бағытын 

көрсету үшін қойылған белгі). 

呓(囈、讛)yì→呓语. 

【呓语】yìyǔ【зат.】  мағынасыздық; 

сандырақ. 

邑 yì①〈书〉 қала.②уезд. 

(貤)yì〈书〉бүктеу; қайталау:  

佚 yì→“逸”. 

役 yì①→役使.②соғыс; айқас; қырғын; 

ұрыс; шайқас. 

【役畜】yìchù【зат.】  жұмыс көлігі; 

жұмыс малы (жүк артатын мал). 

【役龄】yìlínɡ【зат.】 әскерлік жас. 

【役使】 yìshǐ 【 ет. 】  бағындырып 

жұмыс істеткізу; еріксіз көндіріп 

жұмыс істеткізу ; күштеу; мәжбүр ету; 

мәжбүрлеу; ықтиярсыз көндіріп жұмыс 

істеткізу;  ықтиярсыз жұмыс. 

译(譯)yì①【ет.】   аударма; аудару：

口～ ауызша аудару ｜ 笔～ жазбаша 

аудару｜直～сөзбе-сөз аударма｜～文

аударылған мәтін. ② (Yì) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【译本】yìběn【зат.】  аударма：这部

著作已有两种外文～ бұл кітаптың екі 

шетел тілде аударылған түрі бар. 

【译笔】 yìbǐ 【 зат.】   аударылған 

шығарманың стилі ：～流畅  жақсы 

стилмен аударылған. 

【译【зат.】 】yìmínɡ【зат.】  басқа 

тілден аударылған тақырыпша,атау. 

【译文】 yìwén 【 зат. 】   аударма; 

аударылған мәтін. 

【 译 意 风 】 yìyìfēnɡ 【 зат. 】 

құлаққалқан радио; құлаққап (дыбыс 

беретін аппараттан саз, ән тыңдау үшін 

қолданылатын құлақ аспабы). 

【 译 音 】 yìyīn ① 【 ет. 】 

транслитерация (бір алфавиттің 

әріптерімен екінші алфавиттің 

әріптерін жазу). ② 【 зат. 】 

транскрипция (сөз дыбыстарының 

өзгешеліктерін дәлдеп көрсету үшін 

қолданылатын таңбалар). 

【译员】yìyuán【зат.】  аудармашы. 

【 译 制 】 yìzhì 【 ет. 】  дубляж 

(фильмнің сөздік бөлігінің басқа тілге 

аударылуы). 

【译注】yìzhù【ет.】   аударма және 

түсіндірме. 

【译码机】yìmǎjī   таратушы. 

【译作】yìzuò【зат.】  аударма кітабы. 

易 1yì  жеңіл; оңай：简便～行  өте 

жеңіл істелінеді｜轻～ жеңіл｜得来

不～ оңай және жеңіл жеткен жоқ. 

易 2yì ① алмастыру; ауыстыру; 

өзгерту ： ～ 地 以 处  орындармен 

алмастыру.②айырбастау; алмастыру：

贸 ～ тауар айналымы (халық 

шаруашылығындағы тауарлардың 

айналымы) ｜ ～ 货 协 定  тауар 

айырбастау жөнінде келісім｜以物～物

натурал айырбас. ③ (Yì) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【易拉罐】 yìlāɡuàn【 зат.】   үзбелі 

тесігі бар құты. 

【易如反掌】yìrúfǎnzhǎnɡ жеңіл және 

оңай. 

【易手】yìshǒu【ет.】  иесін өзгерту, 

ауыстыру. 

【易于】yìyú【ет.】   →易 1. 

【易帜】yìzhì【ет.】  туды ауыстыру. 

【易主】yìzhǔ【ет.】 алып сату; бәрін 

сату; қайта сату; сатып бітіру; қолдан 

қолға көшу. 

峄 ( 嶧 )Yì 峄 山 ，  Шандунь 

провинциядағы Ишань тауы. 

佾 yì ежелгі би түрлері. 

泆 yì〈书〉①ауыздықсыз; сабырсыз; 

ұстамсыз.②→“溢”. 

怿 ( 懌 )yì 〈 书 〉 жайраңдау; қуану; 

масаттану; мәз болу; сүйіну; шаттану. 

诣(詣)yì〈书〉бару; жүру; жүріп кету; 

кету; кетіп қалу; аттану; бару;：～烈士

墓参谒  құрбан болған батырлардың 

моласына барып келу. 

驿(驛)yì→驿站. 

【驿道】yìdào【зат.】 пошта таситын 

даңғыл жол. 

【驿站】 yìzhàn【 зат.】   пошталық 

станция. 

绎 ( )yì〈书〉 істің егжей-тегжейіне 

жету; ежіктей зерттеу ： 寻 ～ жете 

зерттеу ｜ 演 ～ дедукция; жалпылау 

(ойлаудың жалпыдан жалқыға, 

бүтіннен бөлшекке көшіп нәтиже 

шығаруы). 

枻( )yì〈书〉ескек; қалақ (қайықтың 

ескегі). 

轶 (軼 )yì①→“逸 ”.② (Yì)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

昳 yì［昳丽］ (yìlì)〈书〉【 сын.】 

жайнаған; жалтылдақ; жалтыр; 

жалтырауық; жарқылдақ. 

食 yì И (есімдерде қолданылады)，郦

食其(LìYìjī). 

弈 yì①〈书〉дойбы.②〈书〉 шахмат 

ойнау. ③ (Yì) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

奕 yì①〈书〉үлкен; ұлы.②(Yì)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【奕奕】 yìyì【 сын.】  сергек; тың; 

ширақ：神采～сергек түс; шат түр. 

疫 yì→疫病：防～эпидемиямен күрес. 

【疫病】yìbìnɡ【зат.】 індет; эпидемия 

(жұқпалы аурудың кең тарап жайылуы); 

жылдам жайылатын жұқпалы ауру. 

【 疫 苗 】 yìmiáo 【 зат. 】  вакцина 

(жұқпалы ауруларға қарсы алдын ала 

сақтану үшін қолданылатын дәрілік 

препарат). 

【疫情】yìqínɡ【зат.】  эпидемияның 

жалпы жағдайы,ережесі. 

【疫区】yìqū【 зат.】   эпидемиялық 

аудан. 

(斁)yì〈书〉厌弃；厌倦.. 

羿 Yì ①  И (тамаша атқыш; шебер 

мерген садақпен атуда). ② 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 
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挹 yì〈书〉жию; құрастыру：～彼注兹

(从那里舀出来倒在这里头 ) басқа 

біреудің арқасында толтыру. 

【挹取】yìqǔ〈书〉【ет.】   →挹. 

【挹注】yìzhù〈书〉【ет.】 бір жердің 

есебінде артылып қалған арқасында 

басқа жердің жетіспеушілігін толтыру. 

唈 yì〈书〉→“悒”. 

益 1yì береке; ем; игілік; қайыр; 

мәнфағат; опа; өнім; пайда; шарапат; 

ырғын ： 对 事 有 ～  жұмыс үшін 

пайдалы ｜ 无 ～ 之 举  пайдасы жоқ 

жұмыс. ③ (Yì) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

益 2yì ① ұлғайту; үлкейту; арттыру; 

көтеру; өсіру ：延年～寿  ұзақ өмір 

сүруге мүмкіндік туғызу; денсаулықты 

нығайтып және өмірді ұзарту.②〈书〉

【үс.】соншама; сонымен; әлі де ：多

多～善 неғұрлым көп болса, соғұрлым 

жақсы. 

【益虫】 yìchónɡ【 зат.】   пайдалы 

жәндік, құрт-құмырсқа, бунақдене. 

【益处】yì·chu【зат.】 пайда; пайым; 

шарапат; ырғын . 

【益发】yìfā【үс.】  →益 2 ②. 

【益母草】yìmǔcǎo【зат.】 сасықшөп; 

тау жалбызы. 

【益鸟】 yìniǎo【 зат.】  құртқоректі 

құстар. 

【益友】yìyǒu【 зат.】   жақсы,ашық 

дос; жетекші; тәлімгер; ұстаз ：良师～ 

жақсы ақылгөй және мейірімді жолдас. 

【益智】yìzhì【ет.】    ①    білімін 

арттыру. ②  кардамон (зынжабыл 

тұқымдас өсімдік). 

浥 yì〈书〉 дымқыл тарту; дымығу; 

зәктеу; ылғалдану; жібіту; сулау . 

悒 悒 yì yì 〈 书 〉 күйінген; қатты 

қиналатын; қатты қиналған; қатты 

ренжулі; мұңайған：～不乐 қайғылану; 

қайғыру;. 

谊(誼)yìқарым-қатынас; қатынас; өзара 

байланыс：友～достық｜情～достық 

сезім. 

埸 yì〈书〉шекара;шек; меже. 

勚(勩)yì  ауыр еңбектену, еңбек ету  . 

逸 yì①жабдықталғандық; жайлылық; 

комфорт; тыныштық .② жүгіру; кетіп 

қалу; зым-зыя жоқ болып кету; көзге 

көрінбей кету; көзден таса болу. ③

жоғалу. 

【逸乐】yìlè【сын.】  қуаныш; мәре-

сәре; мейрам; мерей; сүйініш; шаттық; 

зейнет; рақат; шадымандық;. 

【逸民】yìmín【 зат.】  дәруіш; тәркі 

(діни жолмен елден безіп; оңаша жерде 

аулақ жатқан дәруіш); дуана; дүниеден 

безген; тақуа (діншіл сұпылардан 

шығатын тақуа). 

【逸事】yìshì【 зат.】   оқиға ресми 

түрде тарихқа тіркелмеген; аңыз; 

әңгіме. 

【逸闻】yìwén【зат.】  аңыз; әңгіме; 

ертегі-аңыз; риуаят; тарих; хикая 

(ауызда сақталған ескі аңыз). 

【逸豫】yìyù〈书〉【сын.】   →逸乐. 

yì〈书〉көмектесіп. 

翌 yì 〈书〉 ертеңгі; келесі ：～日 

ертеңі｜～年 келесі жылы . 

【翌日】 yìrì〈书〉【 зат.】   ертең; 

ертеңге; келесі күнге. 

晹 yì〈书〉  бұлт болғандықтан, күн 

кеш шығады. 

嗌 yì〈书〉жұтқыншақ. 

【 】yìyì【ел.】қаздың дауысы. 

肄 yì оқу ： ～ 业  ғылыммен 

айналысу｜～习 оқу(学习). 

【肄业】 yìyè 【 ет. 】   оқу; білім 

орталығында оқу; оқу курстарда оқу; 

ғылыммен айналысу. 

裔 yì①〈书〉  ұрпақ：华～  ежелгі 

қытайлықтардың ұрпағы. ② 〈 书 〉 

қашық жер;шекара зонасы ： 四 ～

дүниенің төрт жағы.. ③ (Yì)【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

意 yì①→意思：词不达～ сөздер керек 

ойды білдірмейді.②→意愿：非其本～

өз ниетімен емес.③→意料：自在～中

мұны күту керек екен.④ (Yì)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【意表】yìbiǎo【зат.】    →意外：出

人 ～ күтпеген жерден; күткенге 

қарамастан. 

【意会】yìhuì【 ет.】   мәнін түсіну; 

мағынасын түсіну, ұғыну;ақылынмен  

аңғару：只可～，不可言传 ақылынмен 

ғана аңғаруға болады, бірақ сөзбен 

жеткізу мүмкін емес. 

【意见】yì·jiàn【зат.】 ① көзқарас; ой; 

ой-пікір; пікір; қысқаша пікір ：交换～

пікір алысу｜你的～怎么样 Сенің ойын 

қандай?｜提出～ өз ой -пікірін білдіру. 

② ескертпе; ескерту; көрсету; қарсы 

айту; қарсылық ：我没有～  менде 

қарсылық жоқ｜人家对你～可大啦  

барлығы сізге риза емес. 

【意匠】 yìjiànɡ【 зат.】   түпкі ой; 

жоспар：别具～ түпнұсқалық ойымен 

ерекшелену. 

【意境】 yìjìnɡ【 зат.】   жалпы рух; 

идея; ой; сана; пікір;  кейіп; көңіл. 

【意料】 yìliào【 ет.】  аялдау; күту; 

тосу; ойлау; тұспал; шамалау; болжал：

我没有～到他会说这样的话  Мен 

ешқашанда ойламаған едім (күтпеген 

едім), ол дәл солай айтатынына . 

【意念】 yìniàn【 зат.】  зейіл; зейін; 

ниет; ой：大家只有一个～ Барлығында 

тек бір ғана ой болды. 

【意气】 yìqì【 зат.】  ① ерік; жігер; 

қайрат ：～高昂  көтеріңкі жігер. ②

қылық; мінез; мінез-құлық; пейіл：～

相投 талғамдары бір жерден шығу.③

кеудемсоқтық; менмендік; 

шамданушылық; шамшылдық. 

【 意 气 风 发 】 yìqìfēnɡfā тұрақты 

ерікпен және жоғары ынталылықпен; 

жігерлену; рух көтерілу; рухтану; 

шабыттанып кірісу;  жоғары ықылас; . 

【意气用事】yìqìyònɡshì    өз көңіліне 

ғана берілу; ауыздығын тістеп ала 

жөнеліп және ештенені білгенді 

қаламау; өсектеу; шағыстыру . 

【意趣】yìqù【 зат.】   ықылас және 

талпыныс. 

【意识】yì·shí①【зат.】  сана; сана-

сезім; саналы түр; түсінік.②【 ет.】 

мойынға алу; мойындау; түсіну; 

ұғыну ： ～ 到 自 已 的 错 误  өзінің 

қателігін мойындау. 

【意识流】yì·shíliú【зат.】  сана сезім 

ағыны (буржуазиялық ілім, негізін 

қалауша американ психологы Уильям 

Джемс, 1842―1910жж.). 

【 意 识 【 сын. 】  态 】 yì·shíxínɡtà 

идеология; қоғамдық сананың түрі. 

【意思】yì·si①【зат.】  дауыс; лебіз; 

ой; ой-пікір; пікір：大家的～都一样 

Барлығының ой-пікірі бірдей｜你这话

是什么～? Сен онымен не айтқын келіп 

тұр? 

② 【 зат. 】   жоспар;тілек; ықылас; 

мақсат：你是不是也有这个～? Мүмкін 

сендеде сондай тілек бар шығар? ③

【зат.】  белгі; растаушы：这不过是我

的一点小～  бұл белгі тек сізге деген 

менің алғысым.④【ет.】   (趋势或苗

头)：天有点下雨的～жаңбыр жауғалы 

тұр.⑤【 зат.】  көңіл; қызығушылық; 

қызық; назар; ынта; ықылас：说这些有

什么～ол жайында сөйлескенде қандай 
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қызығушылық бар｜就是办了也不会有

什么～ егерде оны істесенде, онда да 

еш мағынасы болмайды. 

【意图】 yìtú【 зат.】  аужай; есеп; 

жаһат; мақсат; ниет; ой; пиғыл; талап; 

талаптану; талпыныс; тауан; ұмтылу; 

ұмтылыс：主观～ жеке талпыныс｜敌

人的～很明显   жаулардың ниеттері 

толық түсінікті. 

【 意 外】 yìwài ① 【 сын. 】  кенет; 

күтпеген; қапыл; оқыс; әлдеқалай 

болған; ойда болмаған ：我感到非常～

мен үшін бұл мүлде күтпегендік｜～的

决 定  күтпеген шешім. ② 【 зат. 】 

жазатайым оқиға; сәтсіз оқиға; 

болжанбаған кездейсоқтық：如果有什

么～ егерде жазатайым оқиға болғанда. 

【意味】yìwèi【зат.】 ①ишара; лебіз; 

тұспал; тұспалдаушылық; ым; 

ерекшелік; өзгешелік ：话里含有讽

刺～  мысқыл ерекшелікпен айтылған.

②қызығушылық; қызық; назар; ынта; 

кейіп; көңіл; көңіл күй; 

жанр;татым ： ～ 无 穷  көңіл күйге 

толы｜富于文学～жоғары  әдебилік. 

【意味着】yìwèi·zhe【ет.】 бір мәнісі 

болу; мәнді болу; білдіру; көрсету; 

тұспалдау; түсіну：这～什么, 你明白不

明 白 ?  Сен түсінесінбе,бұл нені 

білдіретінін?. 

【意想】yìxiǎnɡ【ет.】 дәмелену; күту; 

тосу; үміт ету; болжал; болжам;：生活

中常常有许多事情是不到的～  өмірде 

жиі-жиі көп нәрсе күтпеген 

жерден;кенеттен  болады. 

【意向】yìxiànɡ【зат.】  ниет; аужай; 

есеп; жаһат; мақсат; ой; пиғыл; 

талап：～不明 мақсат түсініксіз｜共同

的～ жалпы талап. 

【意向书】yìxiànɡshū【зат.】   ниеті, 

талабы жөнінде өтініш (протокол). 

【意象】yìxiànɡ【зат.】   ойдағы бейне; 

ойдағы көрсетілім. 

【 意 兴 】 yìxìnɡ 【 зат. 】  көңіл; 

қызығушылық; қызық; назар; ынта; 

ықылас ： ～ 索 然  еш қызықсыз; 

ынтасыз ｜ ～ 勃 勃  үлкен 

қызығушылықпен. 

【意义】yìyì【зат.】 ①мағына; мән: 字

面~дәл мағынасы.② мағына; маңыз：

教育～ тәрбиелік маңызы｜人生的～

адам өмірінің маңызы ｜ 没 有 ～ 

мағынасыз; мәнсіз. 

【意译】yìyì【ет.】 ①еркін аударма.② 

сөздің мағынасына қарай аудару. 

【意愿】 yìyuàn【 зат.】  тілек; ерік; 

ықылас; ынтызар; аласұрыс; албырту; 

жұлқыну; оқталыс; талап; талаптану; 

талпыныс; тауан; ұмтылу; ұмтылыс：

随 着 你 们 的 ～  сіздің талабыныз 

бойынша; 按照自己的～өз еркімен; 表

达人民的～халық ықыласын білдіру. 

【意韵】yìyùn【зат.】 意境和韵味：这

首诗作别有一番～. 

【意蕴】yìyùn【зат.】 қорытынды. 

【意在言外】yìzàiyánwài   ишарамен 

айту; лебіз; тұспал. 

【意旨】yìzhǐ【зат.】  тілек; ықылас; 

ынтызар; ерік; жігер：秉承～ ереже, 

нұсқау бойынша. 

【意志】 yìzhì【 зат.】  ерік; жігер; 

қайрат ：～薄弱 бұйығы мінезділік; 

қажырсыздық; ынжықтық ｜ ～ 坚 强

тұрақты ерік ｜ ～ 力 өзін -өзі 

билеушілік. 

【意中人】 yìzhōnɡrén【 зат.】  жар; 

жақсы көретін; сүйікті; ғашығы . 

溢 yì【ет.】  су тасу; төгілу;：河水四～

өзен иектен асып төгілді; өзеннің суы 

кемерінен асты. 

【溢洪道】yìhónɡdào【зат.】  суағар; 

ығысу. 

【溢价】 yìjià【 ет.】  ажио; айырма 

(ақша курсының тұрақты кұнынан 

қымбаттауы); үстеме ： 债 券 ～

эмиссиялық бағам облигациясына 

үстеме. 

【溢美】 yìměi〈书〉【 ет.】  асыра 

мақтау; дәріптеу; мақталу; шамандан 

тыс мақтау. 

【溢于言表】yìyúyánbiǎo жан дүниенді 

төгу. 

缢( )yì〈书〉арқанға асылып өлу. 

蓺 yì〈书〉→艺. 

蜴 yì→蜥蜴. 

(鮨)yì①【зат.】  балықтң бір түрі. 

廙 yì〈书〉еске түсіру; құрмет көрсету. 

瘗(瘞)yì〈书〉жерлеу; көмдіру; көму; 

жерге құрбан ету. 

潩 yì 清 潩 河 (QīnɡyìHé) ， Хэнань 

провинциядағы Ишуй өзені. 

嫕 yì 〈 书 〉 жұмсақ; икемделгіш; 

икемшіл; көнгіш; көнтерлі; қайтымды. 

(饐)yì〈书〉азық-түліктің бүлінуі. 

毅 yì  берік; жеңілмейтін; именбейтін; 

қайсар; мүдірмейтін; сенімді; табанды; 

таймайтын; тиянақты; қатты ： ～ 力

жігерлілік;｜刚～ қатты және табанды. 

【毅力】yìlì【зат.】 ерік; жігер; қайрат; 

тұрақты ерік; энергия; жігерлілік; 

қайраттылық：有～的人 жігерлі адам. 

【 毅 然 】 yìrán 【 үс. 】 батыл; 

қорғалақтамай; табанды; 

мүдірместен ：～拒绝 батыл түрде бас 

тарту. 

鹢 (鷁 )yì джонка (қытайдың желкенді 

кемесі). 

熠 yì〈书〉 жарық жайнаған. 

【熠熠】yìyì〈书〉【сын.】   жарық; 

ашық; жарқын. 

薏 yì见下. 

【薏米】yìmǐ【зат.】  иовлева көз жас 

түйірі. 

【薏仁米】yìrénmǐ【зат.】   →薏米. 

【薏苡】yìyǐ【зат.】  иовлева көз жасы; 

коикс лакрима-иоби. 

瞖 yì→“翳”. 

殪 yì〈书〉①дәмі таусылу; демі біту; 

жан беру; жан тәсілім қылу; құру; өлу.

②жайпау; жайрату; қоғадай жапыру. 

曀 yì〈书〉бұлтты; бұлыңғыр; бүркек; 

жауын-шашынды. 

螠 yì【зат.】 омыртқасыздар. 

劓 yì мұрынды кесіп алу (ежелгі 

жазалау түрі). 

翳 yì①〈书〉көлеңкелеу; жасыру.②

【 зат.】  ақ шел; көз сүйел; ноғала 

(көзге түскен ақ). 

臆 ( 肊 )yì ① кеуде; көкірек; төс. ② 

субъективтік көзқарас; жеке ой 

пікір：～测 субъективтік болжам｜～

造 жалған. 

【臆测】 yìcè【 ет.】   субъективтік 

болжам; субъективтік жорамал. 

【臆断】yìduàn【ет.】 ойша долбарлап 

айта салу. 

【臆度】yìduó〈书〉【ет.】  болжал; 

болжам; субъективтік көзқарас; 

субъективтік ой. 

【臆见】yìjiàn【 зат.】   субъективтік 

көзқарас; жеке пікір. 

【臆说】 yìshuō【 зат.】   өз бетімен 

жорамал, өзінше болжау. 

【臆想】 yìxiǎnɡ 【 ет. 】  күдіктену; 

секемдену; шектену; шүбәлану. 

【臆造】yìzào【ет.】  бекер; жалған; 

қиял; ойдан шығарылған; бел байлау; 

ойға бекіну; тоқтамға келу：这完全

是～ мұның барлығы таза жалған. 

寱 yì〈书〉→“呓”. 
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翼 yì①【зат.】 қанат:  机～ ұшақтың 

қанаты;  鸟～ құстың қанаты.②  (Yì)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【翼侧】 yìcè【 зат.】  қанат; қаптал; 

фланг (әскердің екі шеті, екі жақ 

қанаты)：左～ сол фланг｜右～  оң 

фланг.→侧翼. 

【翼翅】yìchì【зат.】 қанат. 

【翼翼】yìyì〈书〉【сын.】 қанат қағу; 

желбіреу. 

【 草】yìcǎo【зат.】 多年生草本植

物，叶子条【сын.】 ，圆锥花序.嫩时

可作饲料，秆可用来编织器物. 

镱 ( 鐿 )yì 【 зат. 】    иттербий 

Yb(ytterbium). 

癔 yì ［ 癔 症 ］ (yìzhènɡ) 【 зат. 】 

долылық; есірік; истерия (жүйке ауруы). 

懿 yì〈书〉асқан сұлу; әсем; өте әдемі; 

өте сұлу; жетілген; құнды; маңдай 

алды ：～德 жетілген адамгершілік. 

【懿旨】yìzhǐ【зат.】  патшаханымның 

жарлығы,әмірі. 

 

yīn 

 

因 yīn ①〈书〉 себеп ：～事出有 

барлығы себепсіз болды. ② 〈 书 〉

【 сөзал. 】    → 因为：～病请假

денсаулық жағдайына байланысты 

демалыс алу ｜ 会 议 ～ 故 改 期

болжанбаған мән-жайдайға, күтпеген 

жағдайға байланысты жиналысты басқа 

күнге ауыстырды. ③ (Yīn) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【因变量】yīnbiànliànɡ【 зат.】  →函

【сан.】 . 

【 因 材 施 教 】 yīncáishījiào 

оқушылардың жекелеген қасиеті 

бойынша сабақ беру, оқыту. 

【因此】yīncǐ 连 солай болғандықтан; 

сол себепті; сол үшін; сондықтан: 我急

着要赶火车,～没有等你 Мен пойызға 

кешіккендіктен, сол себепті сені 

күтпедім. 

【 因 地 制 宜 】 yīndìzhìyí жергілікті 

жағдайға қолданады. 

【因而】yīn’ér 连 солай болғандықтан; 

сол себепті; сол үшін; сондықтан; сол 

себептен; соған орай：～我认为有此必

要 сол себептен мен оны қажет деп 

санаймын. 

【因果】yīnɡuǒ【зат.】 ① себеп және 

салдар：～关系 себепкерлік; себептілік.

②жаза. 

【 因 陋 就 简 】 yīnlòujiùjiǎn анайы  

жабдықты қолдану; қолда барымен 

қолдану. 

【因时制宜】 yīnshízhìyí  уақытты 

ескеру. 

【 因 人 成 事 】 yīnrénchénɡshì бөтен 

қолмен (істеу); біреудің күші арқылы. 

【因式】yīnshì【зат.】  бөлгіш. 

【因式分解】yīnshìfēnjiě көбейткішті 

жіктеу;  факторизация . 

【因势利导】yīnshìlìdǎo үйлесімділік  

жағдайлармен әрекет ету. 

【因【сан.】 】yīnshù【зат.】  бөлгіш; 

көбейткіш; өсіргіш (сан). 

【因素】 yīnsù【 зат.】  ①  фактор; 

ықпал (белгілі оқиғаның қозғаушы 

күші, себебі); кезең; мезгіл; мезет; сәт.

②құрам; негіз; себеп. 

【因特网】Yīntèwǎnɡ【зат.】 ғаламтор; 

интернет (электрондық поштаны 

қамтамасыз етені; кең маманданған 

ақпараттық жүйеге енуге мүмкіндік 

беретін ғаламдық компьютерлік жүйе). 

【因为】 yīn·wèi 【 сөзал. 】  себебі; 

өйткені; солай болғандықтан：～今天

事情多，所以没有去成 Бүгінгі жұмыс 

көп болғандықтан, сол себепті бара 

алмаймыз; ～ 下 雨  жаңбыр 

болғандықтан;    ～天气不好  қолайсыз 

ауа райы болғандықтан. 

【因袭】yīnxí【ет.】 еліктеу; қабылдау; 

қабыл алу; үлгі алу; дәстүр 

бойынша ： ～ 陈 规  дәстүрлі кезек 

бойынша; ескі дәстүрмен. 

【因小失大】 yīnxiǎoshīdà аздықтан 

көпті жоғалтып алу. 

【因循】yīnxún【ет.】 ① салт-дәстүрді 

үлгі алу; еліктеу; өнеге үйрену：～旧习 

ескіні ұстау; ескіні өнеге үйрену. ②

былық; кешіктірушілік; көпке 

созушылық; сарсаңға салу; төрешілдік; 

кешіктіру; кейінге қалдыру; созалақтау; 

созу：～误事  көпке созушылықпен 

барлық істі құртады. 

【因循守旧】yīnxúnshǒujiù кертартпа; 

консерваторлық. 

【因噎废食】 yīnyēfèishí қақалудан 

қорыққаннан тамақты жеуден  бас тарту. 

【因应】 yīnyìnɡ【 ет.】  әсер тигізу; 

керісінше жауап қайтару; сезіну; 

шағылысу. 

【因由】yīnyóu(～儿 )〈口〉【 зат.】  

себеп; себеп-салдар; сылтау; 

дәлел;негіз. 

【因缘】yīnyuán【зат.】 ①бап; дәлел; 

жай; желеу; итерме; себеп; себеп-

салдар; себепкер; сылтау; уәж. ②

жазмыш; махфуз; тағдыр. 

【因子】yīnzǐ【зат.】 ①→因【сан.】 .

②→因式. 

阴(陰、隂)yīn① «инь» (табиғатта әйел 

бастамасы ежелгі натурфилософия 

бойынша) ②  күнтізбе ：～历  айлы 

күнтізбе.③【 сын.】   солтүстік тау 

бөктері;  солтүстік таудың баурайы; 

солтүстік таудың баурайында; оңтүстік 

өзен жағасы.④ көлеңке：树～ ағаштың 

көлеңкесі｜坐在背～的地方 көлеңкеде 

отыру. ⑤  сырт жағы ： 碑 ～ 

ескерткіштің сырт жағы.⑦凹进的：～

文.⑧ теріс：～电极 теріс электрод.⑨

【сын.】   →阴险：这个人真～ бұл 

адамның арам; бұл жауыз адам. ⑩

бұлтты; бұлыңғыр; бүркек; жауын-

шашынды; буалдыр; бұлдыр; күңгірт; 

қараңғы; тұнжыраған ： ～ 天  күн 

бұлтты. ⑾ (Yīn) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【 阴 暗 】 yīn’àn 【 сын. 】  бұлтты; 

бұлыңғыр; бүркек; түнерге; қараңғы：

地下室里～潮湿  жертөледе қараңғы 

және ылғалды｜天色～  күн бұлтты 

болды｜～的脸色  қабағы ашылмаған 

түр. 

【 阴 暗 面 】 yīn’ànmiàn 【 зат. 】 

көлеңкелі жақ; медальдың сырт жағы . 

【阴部】yīnbù【зат.】 абиыр. 

【阴曹】yīncáo【зат.】  →阴间. 

【阴差阳错】yīnchāyánɡcuò→阴错阳差. 

【阴沉】yīnchén【сын.】   →阴暗：脸

色～下来 беті жалыға бастады. 

【阴沉沉】yīnchénchén(～儿)【сын.】 

状态词 қараңғы.  

【阴错阳差】 yīncuòyánɡchā мүмкін 

емес түсінбестік болды; қандай да бір 

астан-кестен. 

【阴丹士林】yīndānshìlín【 зат.】  ①

мақта мата индантренмен боялған.② 

индантрен. 

【阴道】yīndào【зат.】 қынап. 

【 阴 德 】 yīndé 【 зат. 】 

жарылқаушылық; жақсылық; қайыр; 

шарапат жарық дүниеде саналатын. 

【阴电】yīndiàn【зат.】  теріс электр. 

【阴毒】yīndú【сын.】 зәрлі; зымиян; 

кекеткіш; мысқылшыл; арам ойлы; аяр; 

жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық：为人～ зәрлі адам. 

【阴风】yīnfēnɡ【зат.】 ① қысқы жел, 
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солтүстік желі.② борсыған ағыс. 

【阴干】yīnɡān【ет.】 кептіру; құрғату 

(көлеңкеде; желмен). 

【阴功】yīnɡōnɡ【зат.】  →阴德. 

【 阴 沟 】 yīnɡōu 【 зат. 】  

жерасты,жабық  суағар . 

【阴户】yīnhù【зат.】  →  阴门. 

【 阴 晦 】 yīnhuì 【 сын. 】   тас 

қараңғылық; тас қараңғы; түк 

көрінбейтін қараңғы . 

【阴魂】yīnhún【 зат.】  әруақ; жын; 

пері; періште; шайтан. 

【阴极】yīnjí【зат.】  теріс электрон; 

катод. 

【阴极射线】yīnjíshèxiàn катод сәулесі. 

【阴间】yīnjiān【зат.】  о дүние; арғы 

беттегі дүние; арғы жақтағы дүние. 

【阴茎】yīnjīnɡ【зат.】  ерлер жыныс 

мүшесі. 

【阴冷】yīnlěnɡ【сын.】  жабыңқы түр, 

сыртқы келбет. 

【阴离子】yīnlízǐ【зат.】  анион; теріс 

ион. 

【阴历】yīnlì【зат.】 ① айлы күнтізбе.

②→农历. 

【阴凉】yīnliánɡ①【сын.】  салқын; 

суық; көлеңкелі; саялы. ② ( ～ 儿 )

【зат.】  көлеңкелі және салқын жер：

找个～儿歇一歇  көлеңкелі  және 

салқын жер тауып, кішкени демалып 

алайық. 

【阴霾】yīnmái【зат.】 мұнар; алабота. 

【阴门】yīnmén【зат.】  сарпай. 

【 阴 面 】 yīnmiàn( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

көлеңкелі жақ ： 房 子 的 ～  үйдің 

көлеңкелі жағы. 

【阴谋】yīnmóu①【ет.】  дайындау; 

ойлану; арам ниетке бару; қара ниетті 

қылық көрсету; шағыстыру; 

шағыстырып қарсы тұрғызу：～暴乱 

көтерілісті шағыстыру;дайындау. ②

【 зат. 】  астыртын сөз байласу; 

астыртын әрекет; қастандық; сойқан; 

әзәзілдік; қастық; пәлелік; шиеленіс 

(қастық, жауыздық іс, әрекет);  арам 

қулық; арамдық іс; бұзық ниет; 

қияңқылық：～诡计 зұлымдық қастық; 

арам ойлы жоспарлар. 

【阴囊】yīnnánɡ【зат.】 ұма. 

【阴平】yīnpínɡ【зат.】  қазіргі қытай 

әдеби тіліндегі буынның бірінші тоны. 

【阴柔】yīnróu【сын.】 аналық; әйел. 

【阴森】yīnsēn【сын.】  қарауытқан; 

түнеріңкі; зұлмат; қапас; қараңғы：～

的树林 түнеріп тұрған тоғай. 

【阴森森】yīnsēnsēn(～的)【сын.】 状

态词 Мүлдік. 

【阴山背后】 yīnshānbèihòu   оңаша 

орын. 

【阴寿】yīnshòu【зат.】 ас — азаның 

аяғы ата-ананың туған күнінің 

ортасына сйкес келеді. 

【阴司】yīnsī【зат.】  →阴间. 

【阴私】yīnsī【зат.】   жағымсыз іс; 

лайықсыз қылық. 

【阴文】yīnwén【зат.】   түрлі түсті 

фонда ақ белгімен басылған  мөрдің 

баспа-таңбасы. 

【阴险】yīnxiǎn【сын.】  арам ойлы; 

аяр; жауыз; жымырысқы; зұлым; 

зұлымдық ： ～ 的 人 сұр жылан; 

мысқылшыл адам｜～毒辣 зәрлілік; 

зымияндық; мысқылшылдық. 

【阴性】yīnxìnɡ【зат.】 ①аналық род 

(грамматикалық категория). ②  теріс 

реакция ( вакцинаға). 

【阴阳】yīnyánɡ【зат.】 ① инь және 

ян (табиғатта әйел (теріс) және еркек 

(оң) бастамасы). ③  инь ян мектебі 

натурфилософиялық. 

【阴阳怪气】yīnyánɡɡuàiqì дарақылық; 

қылжақтық; қыңырлық; мәжнүндік;  

елес; көрініс; қайрандық; қайран 

қалатын құлық; қисынсыз әрекет. 

【阴阳历】yīnyánɡlì【зат.】  қытайдың 

ескі күнтізбесі қосымша айлар 

қосылып өзгертулер енгізілген . 

【阴阳人】 yīnyánɡrén【 зат.】  қос 

жынысты; қызтеке (еркектік жынысы 

да, әйелдік жынысы да бар адам я 

айуан). 

【 阴 阳 生 】 yīnyánɡshēnɡ 【 зат. 】 

жауырыншы; дуагер; көз байлаушы; 

сиқыршы; инь ян натурфилософия 

мектебінің адепт; жақтаушы (бір ілімді 

сеніп жақтаушы). 

【阴阳水】yīnyánɡshuǐ【зат.】   шала 

қоспа және қайнатылған су (дәріні 

еріту және қабылдау үшін). 

【阴翳】yīnyì→“荫翳”. 

【 阴 影 】 yīnyǐnɡ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

көлеңке：树木的～орман көлеңкесі｜

蒙上～ түнекпен бүркелген. 

【阴雨】 yīnyǔ【 ет.】   жаңбырлы; 

бұлыңғыр; бүркек; жауынды-

шашынды ： ～ 连 绵 созылмалы 

жаңбыр｜～天气 жаңбырлы ауа райы. 

【阴郁】 yīnyù【 сын.】  ① бұлтты; 

бұлыңғыр; бүркек; күңгірт; қараңғы; 

тұнжыраған：天气～ бұлтты ауа райы.

② жабыңқы; көңілсіз; қараңғы; 

жабырқаңқы; қабағы ашылмайтын; 

тунжыраған：心情～жұтаң көңіл. 

【阴云】yīnyún【зат.】 қара бұлт：～

密布 аспанды қара бұлт жапты. 

【阴韵】yīnyùn【зат.】  қарау→阳韵. 

【阴宅】yīnzhái【зат.】  бейіт; зират; 

қорым; мазар; мола. 

【 阴 鸷 】 yīnzhì 〈 书 〉【 сын. 】 

зарарлы;зиянды және арам ойлы; аяр; 

жауыз. 

【 阴 骘 】 yīnzhì 〈 书 〉 ① 【 ет. 】  

жасырын түрде рақым ету,ізгілік ету.②

【зат.】  жасырын жақсы істер. 

茵(①裀)yīn①мат; төсек.②(Yīn)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

荫(蔭)yīn①көлеңке：树巳成～ағаштар 

өсіп, көлеңкелі ағаш болды. ② (Yīn)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【荫蔽】yīnbì【ет.】 ①жабу; жасыру; 

қаптау.②жасырыну; паналау. 

【荫翳】yīnyì〈书〉①【ет.】   →荫

蔽：河边柳树～өзен жағасы талдың 

көлеңкесінде. ② 【 сын. 】  көпірме; 

қайырылған. 

音 yīn①【зат.】 дауыс; дыбыс; үн；～

乐 музыка.②хабар; хабар-ошар：佳～

қуанышты хабар. ③ (Yīn) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【音标】yīnbiāo【зат.】 транскрипция 

(бір құралға арнап жазылған 

музыкалық шығарманы басқа бір 

құралға бейімдеу). 

【音波】yīnbō【зат.】 дыбыс толқыны. 

【音叉】yīnchā【зат.】  камертон (үн 

мұқамын көрсететін айыр тәрізді асыл 

аспап). 

【 音 长 】 yīnchánɡ 【 зат. 】  дыбыс 

созылыңқылығы. 

【音程】yīnchénɡ【зат.】 интервал (екі 

дыбыстың арасындағы жіңішкелік 

айырмасы). 

【音带】yīndài【зат.】 магнит лентасы. 

【音调】yīndiào【зат.】 дауыс ырғағы; 

екпін; интонация; саз (дауыстың бір 

жоғарылап, бір төмендеуі); әуен; күй; 

мелодия：～铿锵  дауысы зор және 

ырғақты. 

【 音 读】 yīndú 【 зат. 】   оқылуы; 

айтылуы; транскрипция (иероглифтің). 

【音符】yīnfú【зат.】 нота (музыкалық 

шығарманың мәтіні). 

【音高】 yīnɡāo【 зат.】  дыбыстың 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D1%83%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%88%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D2%A3%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B6%D0%BD%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BD%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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жоғарылығы. 

【音耗】yīnhào〈书〉【зат.】  →音信. 

【 音 阶 】 yīnjiē 【 зат. 】  гамма 

(дыбыстардың бірыңғай я көтеріңкі я 

төмендеп келетін қатар тәртібі). 

【音节】yīnjié【зат.】  буын. 

【音节文字】yīnjiéwénzì силлабикалық 

жазу; буындық жазу. 

【 音 量 】 yīnliànɡ 【 зат. 】  дауыс 

қаттылығы. 

【音律】yīnlǜ【зат.】  құрылым. 

【音【зат.】 】yīnmínɡ【зат.】  әріптік 

мағына. 

【音频】yīnpín【зат.】  дыбыс жиілігі. 

【音强】yīnqiánɡ【зат.】   дыбыстың 

күші, қарқындылығы. 

【音区】yīnqū【зат.】 регистр (дыбыс 

өзгертетін аспап). 

【音儿】yīnr〈方〉【зат.】 ① дауыс; 

дыбыс; тон; айтылу.②тон; екпін; сарын. 

【音容】yīnrónɡ【зат.】   дауыс мен 

сыртқы келбет; сыртқы түр. 

【音色】yīnsè【 зат.】  тембр; үндем 

(дауыстың құбылуы). 

【音素】yīnsù【зат.】  аллофон. 

【 音 素 文 字 】 yīnsùwénzì әріптік-

фонетикалық жазба. 

【音速】 yīnsù【 зат.】   дыбыстың 

жылдамдығы. 

【音位】yīnwèi【зат.】 фонема (сөздің 

мағынасы мен тұлғасын түрлендіре 

алатын тіл дыбыстары). 

【音问】yīnwèn【зат.】  →音信. 

【音系】yīnxì【 зат.】   фонетикалық 

жүйе. 

【音响】yīnxiǎnɡ【зат.】 дауыс; дыбыс; 

үн; даңғыр; шуыл; шу ： ～ 效 果

айқайдан пайда болатын әсерлер. 

【 音 像 】 yīnxiànɡ 【 зат. 】 

аудиовизуальды; дыбыс-бейне; 

тыңдарлық-көрерлік; тыңдау-көру 

(көріп те, естіп те қабылдауға арналған). 

【音信】 yīnxìn【 зат.】   хат; хабар; 

хабар-ошар ：杳无～хабар-ошарсыз. 

【音序】yīnxù【зат.】   фонетикалық 

тәртіп. 

【音讯】yīnxùn【зат.】  →音信. 

【音义】 yīnyì【 зат.】   иероглифтің 

айтылуы мен мағынасы 

【音译】yīnyì【ет.】  транслитерация 

(бір алфавиттің әріптерімен екінші 

алфавиттің әріптерін жазу); 

транскрипция (бір құралға арнап 

жазылған музыкалық шығарманы басқа 

бір құралға бейімдеу). 

【 音 域 】 yīnyù 【 зат. 】  диапазон 

(дауыстың немесе музыкалық аспаптың 

сала алатын дыбыстар жинағы). 

【音乐】yīnyuè【зат.】  музыка; әуен; 

саз: ～会 концерт;    ～ 家 музыкант; 

сырнайшы . 

【音韵】 yīnyùn 【 зат. 】  ① рифма; 

ұйқас (өлең жолдарының ұйқасы). ② 

ұйқас белгілерінің тобы. 

【 音 韵 学 】 yīnyùnxué 【 зат. 】 

фонология (тіл білімінің фонемаларды 

зерттейтін саласы). 

【音障】yīnzhànɡ【зат.】   дыбыстық 

кедергі. 

【音值】yīnzhí【зат.】  дыбыс сапасы. 

【音质】yīnzhì【зат.】 →音色. 

【 音 准 】 yīnzhǔn 【 зат. 】  Музыка 

дыбыстың дәлдігін білдіреді. 

洇(湮)yīn【ет.】 су болу, су жайылу：

这种纸 不好, 容易～ бұл қағаз жаман, 

онда сия жайылып кете береді. 

姻(婣)yīn неке：联～  бауырласу;туыс 

болып кету. 

【姻亲】 yīnqīn【 зат.】  жегжаттық; 

сүйек жақындық. 

【姻亚】yīnyà→“姻娅”. 

【姻娅】 yīnyà〈书〉【 зат.】  сүйек 

жақын; бажа. 

【姻缘】 yīnyuán 【 зат. 】   некелік 

байланыс. 

骃(駰)yīn шұбар; шұбар ат. 

 (絪)yīn[ 缊](yīn yūn)→“氤氲”. 

氤 yīn[氤氲 ](yīnyūn)〈书〉【 сын.】 

будақтау; бұрқырау：云烟～ бұлттар 

бұрқырап жатыр. 

殷 1yīn〈书〉①→殷切：期望甚～ зор 

үміт жіктеу.②→殷勤. 

殷 2Yīn【 зат.】  ①  Ин династиясы, 

индік кезең (1401–1122 б.з.д.ж.ж.).②

Фамилия. 

【殷富】yīnfù【сын.】 ауқатты; әлді; 

бардам; дәулетті; күйлі; малды; тоқ; 

бай：家道～ отбасының жағдайы тоқ. 

【殷鉴】 yīnjiàn【 зат.】  алдын-ала 

ескерту; білдіру; күні бұрын ескерту; 

күні бұрын сақтандыру; сақтандыру; 

сақтық;сабақ. 

【殷切】yīnqiè【сын.】 бұрмалаусыз; 

бүкпесіз;  қызулана; қызу түрде：～希

望 бұрмалаусыз үміттену. 

【殷勤】 (慇懃 )yīnqín【 сын.】  бал 

мінезді; жайдарман; жарқын жүзді; 

құшақ жайған; сыпайы; ізетті; сабаз; 

тым сыпайы ：～招待 құшақ жая қарсы 

алу. 

【殷实】yīnshí【сын.】 ауқатты; әлді; 

бардам; барлы; бұлды; дәулетті; 

керегелі; күзірлі; қорабалы; мұқтажсыз; 

мүлікті：～人家 ауқатты отбасы. 

【 殷 墟 】 Yīnxū 【 зат. 】   Инь 

қаласының ескі орны (Хэнань 

провинциясында). 

【殷殷】yīnyīn〈书〉【сын.】   →殷

切：～期望 қызулана қалау. 

【殷忧】yīnyōu〈书〉【зат.】  сарыла 

алаңдау; аса қатты абыржу. 

烟 yīn［烟煴］(yīnyūn)→“氤氲”. 

铟(銦)yīn【зат.】  индий. 

堙 yīn 〈 书 〉 ① көтерме; төстабан; 

үйген топырақ; үйме; үйінді.② түсіп 

кету; түсіп қалу; қопарылып құлау; 

құлау; опырылу. 

喑(瘖)yīn〈书〉①→喑哑 .②шақыру; 

айғайлап шақыру. 

【 喑 哑 】 yīnyǎ 【 сын. 】  қарлығу; 

қарлықтыру; қырылдап қалу; 

қырылдату; қырылдау (дауыстың 

қарлығуы). 

 (闉 )yīn①古【 ес.】瓮城的门 .②

〈书〉堵塞. 

愔 yīn[愔愔 ](yīnyīn)〈书〉【 сын.】 

алаңсыз; бейпіл; бейқұт; бүліксіз; 

елеңсіз; мұңсыз; тып-тыныш. 

歅 yīn 用于人【зат.】 ，九方歅，春秋

时人，善相马. 

溵 yīn 溵 溜 (Yīnliù) ，  жер аты 

Тяньцзинь қаласында орналасқан . 

禋 yīn тазалау құрбанын шалу. 

慇 yīn→殷勤. 
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吟 (唫 )yín①【 ет.】   →吟咏：～诗

мәнерлеп айтып беру; мәнерлеп өлең 

айтып беру .②(Yín)【зат.】 Фамилияға 

қолданылады. 

【吟哦】yín’é【ет.】  →吟咏.   

【 吟 风 弄 月 】 yín fēnɡ nònɡ yuè  

жазушылық; шығарымпаздық; 

жазушылықпен айналысу. 

【吟诵】yínsònɡ【ет.】  әндетіп оқу; 

құбылтып оқу; тамылжытып оқу. 

【吟味】yínwèi【ет.】 декламациялау; 

көркемдеп оқу әрбір сөзді：反复～. 

【吟咏】yínyǒnɡ【ет.】 декламациялау; 

көркемдеп оқу; мәнерлеп айтып беру; 

мәнерлеп өлең айтып беру. 

垠 yín〈书〉шек; шекара：一望无～

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%83%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D2%9B%D2%B1%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D2%A3%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BF-%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0/
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шексіз жазық; шек жоқ жазық｜平沙

无～ шексіз қиыршық. 

狺 yín[狺狺 ](yínyín)〈书〉【ел.】үру 

(иттің үруі)：～狂吠 тамылжып иттер 

үрді. 

訚(誾)yín[訚訚](yínyín)〈书〉【сын.】 

талқылау барысында жақсы қарым-

қатынас. 

硍 yín六硍圩(Liùyínxū) жер аты . 

崟(崯)yín→嵚崟. 

银(銀)yín①【зат.】 күміс Ag(argentum).

②  валютамен байланысты ： ～ 行

банк｜～根 ақша айналымы.③ күміс; 

күмістей：～须  күміс қылқан.④(Yín)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【 银 白 】 yínbái 【 сын. 】  күміс; 

күмістей; күміс тәрізді：～色的月亮

күмістей айдың түсі . 

【 银 杯 】 yínbēi 【 зат. 】   күміс 

кубок,жүлде. 

【银本位】yínběnwèi【 зат.】   күміс 

валюта. 

【银币】yínbì【зат.】  күміс ақша. 

【银弹】 yíndàn【 зат.】  соғп алаган 

адамдардың ақшасын.  

【银锭】 yíndìnɡ【 зат.】  ① (～儿 ) 

жамбы; кесек күміс; күміс кесегі; күміс 

құйма; құйма күміс; сом күміс. ② 

құрбан шалуға арналған фольгадан 

жасалған салттық ақша. 

【银耳】 yín’ěr【 зат.】   ақ сүректі 

саңырауқұлақ. 

【银发】yínfà【зат.】  ақ шаш. 

【银粉】yínfěn【зат.】  сұр қызғылт. 

【 银 根 】 yínɡēn 【 зат. 】  ақша 

айналымы. 

【银汉】yínhàn〈书〉【зат.】  →银河. 

【银行】yínhánɡ【зат.】  банк. 

【银行卡】 yínhánɡkǎ【 зат.】  банк 

картасы (банк клиент есебінен сатуға 

тиіс есеп айырысу және басқа 

құжаттарын жасауға арналған құрал). 

【银号】yínhào【зат.】  банкирлік үй.

【银河】yínhé【зат.】  Құс жолы. 

【银河系】yínhéxì【зат.】  галактика 

(жұлдыздар жүйесі); галактикалық 

жүйе; Құс жолының жүйесі. 

【银红】 yínhónɡ【 сын.】  киноварь 

(қызыл түсті минерал, сол минералдан 

істелген бояу) қосылған алқызыл бояу. 

【银狐】yínhú【зат.】  күмістей- қара 

(канадалық) түлкі. 

【银灰】yínhuī【сын.】  күмістей - сұр 

түс. 

【银婚】yínhūn【зат.】  ерлі-зайыпты 

болып өмір сүрудің жиырма бес 

жылдығы; күміс тойы. 

【银匠】yínjiànɡ【зат.】 зергер (асыл 

тастардан және металдардан зат 

жасайтын зергер адам). 

【银两】yínliǎnɡ【зат.】   күміс лян; 

таэль;күміс. 

【银楼】yínlóu【зат.】  зергер дүкені. 

【 银 幕 】 yínmù 【 зат. 】  экран 

(кинофильмдердің көрсетілуі). 

【银牌】yínpái【зат.】 күміс медаль. 

【银屏】yínpínɡ【зат.】 телеэфир. 

【银钱】yínqián【зат.】  ақша. 

【银杉】yínshān【 зат.】  майқарағай; 

самырсын (солтүстік жақта өсетін 

ағаш). 

【银团】yíntuán【зат.】    банктердің 

бірлестігі; консорциум (ақша 

операциясын бірлесіп іске асыру үшін 

ірі банкілердің, банкирлердің 

монополиялық бірлесуі) . 

【银团贷款】yíntuándàikuǎn кредит алу; 

кредит синдикаты (тауарларды 

монополия жолымен сатып, рыноктан 

бәсекелестерін қуатын, өндіріс 

иелерінің үстеме пайда келтіру үшін 

монополиялық бірлестігі). 

【银屑病】yínxièbìnɡ【зат.】  псориаз; 

қабыршақты теміреткі. 

【银杏】yínxìnɡ 【зат.】 ① гинкго.②  

гинкго. 

【银洋】yínyánɡ【зат.】  →银圆. 

【银样镴枪头】yínyànɡlàqiānɡtóu күміс 

найза қалайы ұшымен. 

【银鹰】yínyīnɡ【зат.】  күміс қыран. 

【银元】yínyuán→“银圆”. 

【银圆】yínyuán【зат.】  күміс доллар; 

күміс юань. 

【银朱】 yínzhū【 зат.】   киноварь 

(қызыл түсті минерал, сол минералдан 

істелген бояу). 

【银子】yín·zi【зат.】  күміс. 

淫 yín 

【淫荡】 yíndànɡ【 сын.】  азғындау; 

азғындық; бұзықтық; зина; зинақорлық 

(бұзық мінез-құлыққа беріліп 

кетушілік); бұзылғандық; жаман жолға 

түскендік . 

【淫秽】 yínhuì【 сын.】  әдепсіздік; 

боғауыз; ерелгі; ерсілік; келіссіздік; 

ұятсыздық：～的笑话  ұятсыз күлкілі 

әңгіме. 

【淫乱】yínluàn【ет.】  азған; бұзық; 

бұзылған; адасқан. 

【淫威】yínwēi【зат.】 билік пұрсатын 

теріс пайдалану; бассыздық; 

басынушылық; зомбылық; зорлық-

зомбылық; қаталдық; озбырлық; 

өктемдік; рақымсыздық; тәлкек. 

【淫猥】yínwěi【сын.】  →淫秽. 

【 淫 窝 】 yínwō 【 зат. 】  ：

жезөкшелікпен айналысу порнография. 

【淫雨】 (霪雨 )yínyǔ【 зат.】   ақ 

жауын：～连绵 үнемі ақ жауын жауды. 

【淫欲】 yínyù【 зат.】   жыныстық 

құштарлық; құмарлық; сұқтанушылық; 

шабыт; ындын . 

寅 yín【 зат.】   «инь» (12 циклдық 

белгілердің  үшіншісі). 

【寅吃卯粮】 yínchīmǎoliánɡ ертеңгі 

табыс күндердің есебінде ғана тұру. 

【寅时】 yínshí【 зат.】   түнгі 3тен 

таңғы 5ке дейінгі уақыт. 

(齗)yín〈书〉同“龈”(yín). 

【 】 yín yín 〈 书 〉【 сын. 】 

аргументы. 

鄞 Yín ① 鄞 州 (Yínzhōu) ， жер аты 

Чжэцзян провинциясында орналасқан.

②【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

龈(齦)yín қызыл иек; тістің еті. 

夤 yín〈书〉① зор құрмет ету; зор 

құрмет көрсету. ② тұңғиық; шексіз 

терең：～夜 жеті қараңғы түн. 

【夤夜】 yínyè〈书〉【 зат.】  жеті 

қараңғы түн. 

【夤缘】yínyuán〈书〉【ет.】  билеп 

төстеушілер өкіметінің қолдауына жету. 

蟫 yín қара күйе; кітап құрты. 

嚚 yín〈书〉①алақол; арам; әділетсіз; 

қиянатшыл; қытымыр; надұрыс; опасыз; 

ұждансыз.②ақылсыз; зердесіз.   

霪 yín→淫雨. 

 

yǐn 

尹 yǐn①әмірші; басқарушы; билеуші; 

билеп-төстеуші ： 府 ～ астаналық 

облыстың басқарушысы ｜ 京 兆 ～ 

астаналық округтың билеушісі.②(Yǐn)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

引 yǐn ① сүйреу; тарту ：～车  жүк 

арбаны сүйреу.②【ет.】  → 引导：～

上正路  шынайы жолға жіберу.③→引

起：～人注目  адамдардың көңілін 

өзіне қарату.④〈书〉созып тұру：～颈

мойнын созу.⑤【ет.】   →引证 .⑥量 

«инь» (ұзындық өлшемі 33,33ке тең).⑦

(Yǐn)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 
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【引爆】yǐnbào【ет.】  детонациялау; 

детонация (ұру күшінен немесе 

капсюльдің тұтануынан жарылғыш 

заттың лезде және тас талқан болып 

жарылуы). 

【引柴】yǐnchái【зат.】 аздыру; жағу. 

【引产】 yǐnchǎn【 ет.】  дәрілермен, 

акупунктурамен, хирургиямен және 

басқа да әдістермен аяқталған 

жүктілікке жатады, жатырдың 

қысқаруына, ұрықтың шығуына ықпал 

етеді. 

【引导】yǐndǎo【ет.】 ① бастау; апару; 

белгілі бір бағытта болу：他～我们去

参观车间  Ол бізді цехті көруге алып 

барды. ② бағыттау; жолдау; жіберу; 

мегзеу; сілтеу; апару. 

【引得】yǐndé【зат.】  индекс. 

【引【ет.】 】yǐndònɡ【ет.】 аудару; 

еліктіру; қоздыру; құштарландыру; 

қызықтыру; өршіту; құмарландыру; 

ояту (сезімін)：这几句话～了他的心事 

мына сөздер оның жүрегін жұбатып 

жіберді. 

【引逗】yǐndòu【ет.】  ①арсылдату; 

келемеждеу; мазақтау; ызаландыру；②

→引诱. 

【引渡】yǐndù【ет.】 әшкерелеу; ұстап 

беру; экстрадиция ： ～ 犯 人 

қылмыскерді ұстап беру. 

【 引 而 不 发 】 yǐnérbùfā  «жай 

тарту,бірақ садақ оғын жібермеу»; 

уақытқа дейін күтіп тосу. 

【引发】yǐnfā【ет.】 себепден. 

【引港】yǐnɡǎnɡ【ет.】  →引水. 

【 引 吭 高 歌 】 yǐnhánɡɡāoɡē бар 

дауысымен өлең айту. 

【 引 航 】 yǐnhánɡ 【 ет. 】  лоцман 

жұмысы (белгілі бір өңірде кемелерді 

жүргізетін маман). 

【引号】yǐnhào【зат.】  тырнақша. 

【引河】yǐnhé【зат.】  арық қазу. 

【引魂幡】yǐnhúnfān【зат.】    қаралы 

сурет (құдай, пайғамбар, т. б. -дың 

шіркеудегі суреті). 

【引火】yǐnhuǒ【ет.】  от жағу. 

【 引 火 烧 身 】 yǐnhuǒshāoshēn ①

болмасқа әурелену.② өзіне көп сыни 

сөздер аудару. 

【引见】yǐnjiàn【ет.】 таныстыру. 

【引荐】 yǐnjiàn【 ет.】  кеңес беру; 

таныстыру. 

【 引 酵 】 yǐnjiào 【 зат. 】  ашытқан 

қамыр. 

【引【сөзал.】 】yǐnjiè【ет.】 енгізу. 

【 引 进 】 yǐnjìn 【 ет. 】  ① алып 

пайдалану; шеттен алу：～新品种 жаңа 

сортпен алып пайдалану.②→引荐. 

【引经据典】yǐnjīnɡjùdiǎn дәйексөз бен 

кітаптан үзіндімен дәлелдеу. 

【引颈】yǐnjǐnɡ〈书〉【ет.】  мойнын 

созу：～就戮 басын тік көтеріп өлімді 

қарсы алу. 

【 引 咎 】 yǐnjiù 【 ет. 】  айыбын 

мойындап келу; өз кінәсін 

мойындау：～自责  кінәні өз мойына 

алу; кінәні мойындап, өзін кінәлау. 

【引狼入室】 yǐnlánɡrùshì қойқораға 

қасқырды жіберу. 

【引力】 yǐnlì 【 зат. 】  гравитация; 

тарту; тартылыс. 

【 引 例 】 yǐnlì 【 ет. 】   мысал 

келтіру(дәлелдеулер); желеурету өнеге 

боларлық жағдайға . 

【引领】1yǐnlǐnɡ【ет.】  медет қылу; 

сену; үміт қылу; үміттену; күтіп 

шыдамы таусылған соң кетіп қалу：～

而望 шыдамы таусыла күту. 

【引领】2yǐnlǐnɡ〈书〉【ет.】 бағыттау; 

беттеу; жолдау; икемдеу; мегзеу. 

【 引 流 】 yǐnliú 【 ет. 】  дренаж 

(жараның іріңнің түтік арқылы шығару). 

【引路】yǐn1ù【ет.】   жол көрсету; 

апару：他可以给你～  ол саған жол 

көрсете алады; ол сені апарады. 

【引论】yǐnlùn【зат.】  кіріспе; кіріспе 

бөлімі. 

【引起】yǐnqǐ【ет.】 аудару; еліктіру; 

қоздыру; құштарландыру; қызықтыру; 

өршіту; құмарландыру; ояту (сезімін); 

енгізі：你的话～我的另一个想法 сіздің 

сөзінің мені басқа ойға алып келді. 

【引桥】yǐnqiáo【зат.】 эстакада (кеме 

аялдау үшін жағаға тақтай төселіп 

жасалған көпір). 

【引擎】yǐnqínɡ【зат.】  мотор. 

【引人入胜】yǐnrénrùshènɡ еліктіргіш; 

еліктіретін; көз тартқыш; қызық; 

қызықтыратын; қызықтырғыш; әсерлі; 

еліктіргіш; қызық; қызықты; тартымды; 

алдамшы; қызығарлықтай. 

【 引 蛇 出 洞 】 yǐnshéchūdònɡ індегі 

жыланды өзіне тарту,өзіне назарын 

аудару. 

【 引 申 】 yǐnshēn 【 ет. 】  кеңейту 

(мағынаны, ойды); сөздің ауыс 

мағынасы; сөздің ауыспалы мағынасы; 

өрістету :     词的   ～  意义 сөздің 

ауыспалы мағынасы;. 

【引述】yǐnshù【ет.】  дәйексөз алу; 

цитат келтіру ： ～ 专 家 的 评 论 

мамандардың пікіріне цитат келтіру. 

【 引 水 】 yǐnshuǐ 【 ет. 】  желілеу; 

жүргізу; өткізу (кемелерді). 

【 引 退 】 yǐntuì 【 ет. 】  отставкаға 

шығуға (жұмыстан мүлдем шығу); 

қызметтен мүлдем босануға сұрану. 

【引文】 yǐnwén 【 зат. 】  дәйексөз; 

сөздәйек; цитат (шығармадан өзгертпей 

алынған үзінді). 

【 引 线 】 yǐnxiàn 【 зат. 】  ①

тұтандырғыш (жарылатын заттарға от 

беретін тетік).②делдал.③〈方〉ине. 

【 引 信 】 yǐnxìn 【 зат. 】  жарғыш; 

жарушы; жарып кетуші. 

【引言】yǐnyán【зат.】  кіріспе; кіріспе 

сөз (сөз сөйлегенде айтатын мәселеге 

кірісер алдыңда орағытып, жай-

жапсарын, мәнін айтып алу). 

【引用】 yǐnyònɡ【 ет.】  ① меңзеу; 

сүйену; сілтеу; дәйексөз алу; цитат 

келтіру ：～书中的文句  кітаптың 

сөзіне сілтеу; кітаптан цитат келтіру.②

белгілеу қызметке; тағайындау; 

жұмысқа алу：～私人 тамыр-таныстық 

арқылы жұмысқа алу; тамыр – 

таныстық арқылы қызметке тағайындау. 

【 引 诱 】 yǐnyòu 【 ет. 】  еліктіру; 

қызықтыру; азғыру; жолдан тайдыру 

(қызықтырып жаман іске демдеу)：～   

离 开 正 路  шынайы жолдан 

тайдыру;    ～ 以 金 钱  ақшамен 

қызықтыру. 

【引语】yǐnyǔ【зат.】  → 引文. 

【引玉之砖】 yǐnyùzhīzhuān кірпіш 

асыл тас жауабына алып келеді→抛砖

引玉. 

【引证】yǐnzhènɡ【ет.】 дәйексөз алу; 

цитат келтіру; желеурету. 

【引致】yǐnzhì【ет.】 алып келу; апару; 

ертіп әкелу; жылжыту; жылжытып 

жақындату; жылжытып қою; тақалдыру. 

【引种】yǐnzhǒnɡ【ет.】  кіріспе. 

【引种】 yǐnzhònɡ 【 ет. 】  жерсіну 

(жануарды, өсімдікті). 

【引资】 yǐnzī【 ет.】  қаражат белу; 

қаражат жұмсау; қаражат шығару; 

қаржы бөлу; қаржы жұмсау; қаржы 

салу：招商～инвестор (бір іске, кәсіпке 

капитал салушы) іздеу. 

【引子】 yǐn·zi【 зат.】  ①  кіріспе 

монолог (пьесада ойнаушының өзіне не 

театр көрушілерге арнап сөйленген 

сөзі). ② интродукция (музыкалық 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BA%D1%81%D3%A9%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D3%99%D0%B9%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D2%A3%D0%B7%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
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шығарманың кіріспесі).③ кіріспе сөз. 

吲 yǐn［吲哚］(yǐnduǒ)【зат.】  индол. 

饮(飲)yǐn ішу ：～酒 вино ішу; ішімдік 

ішу; ～水 су ішу;   狂～салынып ішу. 

【饮弹】yǐndàn〈书〉【ет.】   оқпен 

жараланған：～身亡 оқпен өлтіру. 

【饮恨】yǐnhèn〈书〉【ет.】 кегін ішке 

сақтау. 

【饮料】yǐnliào【зат.】 сусын; ішімдік. 

【饮片】 yǐnpiàn 【 зат. 】   дәрілік 

шикізаттар. 

【饮品】yǐnpǐn【зат.】  →饮料. 

【饮泣】yǐnqì〈书〉【ет.】 көз жасын 

ірку; дауысын шығармай жылау. 

【饮食】yǐnshí【зат.】 ас; қорек; тағам; 

тамақ：注意～卫生 тамақ гигиенасын 

қадағалау; ～病人 емдәм тамақ. 

【饮水思源】yǐnshuǐsīyuán суды ішкен 

уақытта,қайнар көзді ойла. 

【饮用水】yǐnyònɡshuǐ【зат.】  ішуге 

жарайтын су. 

【饮誉】yǐnyù【ет.】 айтулы; атақты; 

әйгілі; белгілі;：～全球  бүкіл әлемге 

белгілі. 

【饮鸩止渴】yǐnzhènzhǐkě  паллиатив 

(ауруға уақытша жеңілдік беретін дәрі) 

қыруар ауырмалық тудырады. 

【饮子】yǐn·zi【зат.】  (салқындаған) 

дәрілік сусын. 

蚓 yǐn  жауын құрты. 

殷 yǐn〈书〉【 ел.】 дабырлы дауыс; 

қатты дауысты; гүрілдеген; гүрілді; 

күркілді; қарқылдаған; сарынды; 

шатырлаған. 

隐(隱)yǐn①бұғу; бұқтыру; жамшылау; 

жасырыну; тығылу; бой тасалау; 

жасырыну：～蔽 жасырыну｜～身

көзге түспейтін; ｜ ～ 士 дүниеден 

безген;.② (құпиялы) дүмді сөз; қатер; 

қауіп-қатер; жасырын себеп-

салдар; ： ～ 情 жасырын себеп-

салдар;｜～患 жасырып қалған қауіп.③

жасырын; құпия; сыр：难言之～ шын 

жүрегіндегі құпия. 

【 隐 蔽 】 yǐnbì 【 ет. 】  жасырыну; 

паналау; бұғу; бұқа алу; бұқпалау; 

жасырыну; жасырынып қалу; 

жасырынып тұру; тымыраю：～  的敌

人 жасырулы жау;   以 ～的【сын.】 式 

бүркемелі түр. 

【隐避】yǐnbì【ет.】 жалтару; қорғану; 

жасырыну; тасалану：～在外 шетелде 

жасырыну. 

【隐藏】 yǐncánɡ【 ет.】  жасырыну; 

тасалану; баспаналау; жасырылу; 

жамылу ： ～ 在 房 子 里 үйде 

жасырыну;   ～在幕后 декорациясының 

арғы жағына жасырыну.     

【 隐 恶 扬 善 】 yǐnèyánɡshàn басқа 

біреудің кемшіліктерін жасырып және 

құндылықтарын мақтау. 

【隐伏】yǐnfú【ет.】  →隐藏. 

【隐含】yǐnhán【ет.】 ішінде сақтау; 

іште сақтау. 

【 隐 花 植 物 】 yǐnhuā-zhíwù құпия 

некелі өсімдік; криптогамы. 

【隐患】yǐnhuàn【зат.】    (құпиялы) 

айбат; бопса; доң; доңайбат; дүмді сөз; 

қатер; қауіп-қатер; қорқыныш; 

жасырып қалған қауіп ： 消 除 ～ 

жасырып қалған қауіп-қатерді жою. 

【隐讳】 yǐnhuì【 ет.】  бүркемелеу; 

жасыру; сездірмеу;тығу：毫无～地说 

ештене жасырмай айту｜他从不～自己

的 缺 点 和 错 误  Ол ешқашанда өз 

кемшілігін мен қателігін жасырмайды. 

【隐晦】yǐnhuì【 сын.】  анық емес; 

көмескі; күңгірт：这些诗写得十分～ 

бұл жазылған өлең өте күңгірт (анық 

емес). 

【隐疾】yǐnjí【зат.】 жаман ауру. 

【 隐 居 】 yǐnjū 【 ет. 】  адаммен 

қатынаспай саяқ тұру; саяси өмірден 

алшақ тұру; тыныштықта өмір сүру. 

【隐君子】 yǐnjūnzǐ【 зат.】   барып 

тұрған есірткі құмар. 

【隐括】yǐnkuò→ 栝. 

【隐瞒】yǐnmán【ет.】  бүкпе сақтау; 

жасыру; жасырту; қымқыру; тығу：～

真相 шындықты жасыру｜他把最主要

的～了 Ол ең бастыны жасырып қалды. 

【隐秘】yǐnmì①【ет.】 бүкпе сақтау; 

жасыру; жасырту; қымқыру; тығу：～

不 说 өз ойынды тығу. ② 【 сын. 】 

жасырын; құпия; сыр：揭人～ басқа 

біреудің сырын ашу. 

【隐没】 yǐnmò【 ет.】  зым-зыя жоқ 

болып кету; көзге көрінбей кету; көзден 

таса болу; жоғалу; жойылу：房屋～在

绿荫中 үйлер жап-жасыл ағаштарға 

бөленген. 

【隐匿】yǐnnì【ет.】 ①→隐瞒：～真

情  шынайы сезімін жасыру. ② → 隐

藏：～财物 ұрланғанды жасырып қою. 

【 隐 僻 】 yǐnpì 【 сын. 】    алыс 

түкпірдегі; меңреу жердегі; шеттегі; 

аулақ; оңаша ： ～ 的 角 落  меңреу 

жердегі баспана. 

【隐情】yǐnqínɡ【зат.】 бүркеулі себеп; 

елеусіз, жасырын себеп-салдар; 

жасырын мән-жай, жағдай. 

【隐忍】 yǐnrěn【 ет.】   өз сезімін 

жасыру; жасыру; бүгіп қалу; іште 

сақтау. 

【隐射】yǐnshè【ет.】 ойға алу; есінде 

тұту; ойына алу; жобалап түсіну . 

【隐身】yǐnshēn【ет.】 байқалмайтын; 

білінбей тұрған; білінер-білінбес; көзге 

түспейтін; елеусіз：～衣 сиқыр плащ. 

【 隐 身 技 术 】 yǐnshēnjìshù → 隐

【сын.】 技术. 

【隐士】yǐnshì【 зат.】  дуана; тақуа 

әйел; дүниеден безген; тақуа (діншіл 

сұпылардан шығатын тақуа); дәруіш; 

тәркі (діни жолмен елден безіп; оңаша 

жерде аулақ жатқан дәруіш). 

【隐私】 yǐnsī【 зат.】  сырлы құпия; 

(жеке) жасырын; құпия; сыр. 

【隐痛】yǐntònɡ【зат.】 ауырған жер; 

жасырын қайғы. 

【隐现】yǐnxiàn【ет.】  біресе көріну, 

біресе жоғалу. 

【 隐 【 сын. 】  飞 机 】 yǐnxínɡ-fēijī  

сиқырлы - ұшақ. 

【 隐 【 сын. 】  技 术 】 yǐnxínɡjìshù  

стелс-технология. 

【隐【 сын.】  眼镜】 yǐnxínɡ-yǎnjìnɡ 

жанасқан линза (дүрбі, микроскоп т. б. 

әйнегі). 

【隐性】yǐnxìnɡ【сын.】 онша біліне 

бермейтін; беймәлім; жасырын：～性

状 онша біліне бермейтін белгі. 

【隐姓埋【 зат.】  】 yǐnxìnɡmáimínɡ 

жалған атпен өмір сүру; шынайы есімін 

жасыру. 

【隐逸】yǐnyì〈书〉①【ет.】 зым-зыя 

жоқ болып кету; көзге көрінбей кету; 

көзден таса болу.②【зат.】 оңаша өмір 

өткізетін адам; жалғыз бас өмір 

өткізеін адам;  анахорет ： 山 林 ～

адаммен қатынаспай саяқ тұру. 

【隐隐】yǐnyǐn【сын.】  →隐约：可以

听 到 ～ 的 雷 声  бәсеңдетілген күн 

күркіреуінің гүрілі естілді. 

【隐忧】yǐnyōu【зат.】  шын жүректен 

абыржуы; шын көңілден алаңдауы. 

【隐语】yǐnyǔ【зат.】 ①ишара; лебіз; 

тұспал; тұспалдаушылық; ым; жұмбақ.

② арготизм; жаргон (жалпы халың 

тілінен сөздері; сөз сөйлемшелері 

ерекше әлеуметтік топтың тілі). 

【隐喻】yǐnyù【зат.】  астар; ауыспа; 

метафора; перне; теңеу (сөзді немесе 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D2%9B%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BF-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0/
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сөйлемді басқаша; ауыспалы мағынада 

қолдану). 

【隐约】 yǐnyuē 【 сын. 】  бұлдыр; 

көмескі; күңгірт; ақырындатылған; 

бәсеңдетілген：～记得 күңгірт есте 

сақтау; 歌声隐隐约约地从山头传来 

өлең белестерден ақырын естіліп тұрды. 

【隐衷】yǐnzhōnɡ【зат.】  жеке себеп 

ешкімге айтуға болмайтын. 

靷 yǐn 〈 书 〉 жекпе; жекпе қайыс 

(қамыт пен пәлек арасын қосатын 

сырма қайыс). 

瘾(癮)yǐn【зат.】 ①әуестік; құмарлық; 

құмартушылық; құштарлық; 

ынтызарлық; ынтықтық; іңкәрлік; 

әуесқойлық; құштарлық; ынтық：烟～ 

шылымға құмарлану｜他喝酒的～真大 

Ол ішкілікке салынып кетті. ②

әуесқойлық; құмарлық; құштарлық; 

ынтық; ынтықтық; іңкәр：戏～ театрға 

деген құмарлық ｜书看上了～ кітап 

оқуға құмарлық. 

【瘾君子】yǐnjūnzǐ【зат.】  шылымға 

әуестенген адам; құмарланған нашақор 

адам. 

【瘾头】yǐntóu(～儿)【зат.】  →瘾：

你们下棋的～儿真不小  сендердің 

шахматқа құмарлықтарын керемет екен! 

 

 

yìn 

 

印 yìn①【зат.】  мөр：盖～ мөр басу｜

钢～алмас мөр.②(～儿)【зат.】  →印

子：脚～儿 аяқтың ізі.③【ет.】 басу; 

басылу; басып шығару：～书 кітап 

басып шығару｜报～ газет шығару.④

әсерлену;бату; сақтап қалу; есте қалу; 

қатерде қалу ： 在 心 里 ～ жүрекке 

бату;жүректе сақтап қалу. ⑤ (Yìn)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【印把子】yìnbà·zi【зат.】  билік：～

掌 握 在 人 民 手 里  билік халықтың 

қолында. 

【印本】yìnběn【зат.】  баспа данасы. 

【印次】yìncì【зат.】  зауыт. 

【印第安人】Yìndì’ānrén【зат.】 үнді; 

үндіс (америкалық халық); үнді әйелі. 

【印度教】Yìndùjiào【зат.】 индуизм 

(үнділер арасында көп тараған дін). 

【 印 发 】 yìnfā 【 ет. 】  жариялау; 

шығару; басып шығарып және 

тарату ： ～ 传 单  үнпарақты басып 

шығарып және тарату . 

【印痕】yìnhén【зат.】 сурет; таңба; із. 

【印花】1yìnhuā(～儿)【ет.】  сисаға 

безек қондыру; басу; басып шығару. 

【印花】2yìnhuā【зат.】 гербілі қағаз; 

елтаңбалы қағаз (актілер, құжаттар 

жазуға арналған қағаз, герб белгісінің 

бір түрі). 

【 印 花 税 】 yìnhuāshuì 【 зат. 】   

елтаңбалық алым. 

【印记】yìnjì①【зат.】   із; жым. ②

【ет.】 із түсу; есте қалу; қатерде қалу. 

【印迹】yìnjì【зат.】 сурет; таңба; із. 

【印鉴】yìnjiàn【зат.】 мөрдің баспа-

таңбасы. 

【印泥】yìnní【зат.】  →印色. 

【印纽】yìnniǔ【зат.】  мөрдің тұтқасы. 

【印钮】yìnniǔ→“印纽”. 

【印谱】yìnpǔ【зат.】  баспа тізбегі. 

【印染】 yìnrǎn【 ет.】   баспа және 

бояу：～工人 бедерші және бояушы. 

【印色】 yìn·se【 зат.】   штемпель 

бояуы. 

【印绶】yìnshòu【зат.】 таспа. 

【印刷】yìnshuā【ет.】 басу; басылу; 

басып шығару. 

【 印 刷 品 】 yìnshuāpǐn 【 зат. 】 

бандероль (қағаз, кітап т. б. 

сондайлардың оралып, поштамен 

жіберуге қолайланып байланған түрі). 

【印刷体】yìnshuātǐ【зат.】 баспа әрібі. 

【印台】 yìntái【 зат.】   штемпель 

жастығы. 

【印堂】yìntánɡ【зат.】  жауырыншы 

қас арасында. 

【印玺】yìnxǐ【зат.】  императорлық 

мөр. 

【印象】yìnxiànɡ【зат.】 әсер; пікір：

留下深刻的～ терең әсер қалды. 

【印信】 yìnxìn【 зат.】  қазыналық 

(мемлекетке тән) мөр. 

【印行】 yìnxínɡ 【 ет. 】  бастырып 

шығару; жариялау; шығару：这部书～

了 五 千 册  бұл кітап бес мыңдық 

тиражбен бастырып шығарылды. 

【印油】 yìnyóu【 зат.】   штемпель 

бояуы (баспаға арналған; Қытайда 

қызыл түсті). 

【印张】yìnzhānɡ【зат.】 баспа-таңба; 

бедерлеме (басудан бір нәрсенің бетіне 

түскен таңба); баспа парағы. 

【印章】yìnzhānɡ【зат.】  мөр.    

【印证】yìnzhènɡ①【ет.】  дәлелдеу; 

қолдау; құптау; растау. ② 【 зат. 】 

құптайтын дәлел; растама; растаушы 

ақиқат; растық. 

【印子】yìn·zi【зат.】 ①→痕迹：地板

上踩了好多脚～ еденде аяқтың көп 

іздері қалды.②→印子钱. 

【印子钱】 yìn·ziqián【 зат.】  өсім 

алушылық. 

饮(飲)yìn【ет.】 суару; су беру：～马

аттарды суару. 

茚 yìn【зат.】  инден. 

荫(蔭、②③廕)yìn①〈口〉【сын.】  →

荫凉：这间屋子太～了 бұл бөлме өте 

салқын.②〈书〉→荫庇. 

【 荫 庇 】 yìnbì 〈 书 〉【 ет. 】 

болысушылық; жақтаушылық; 

жанашырлық; жебеушілік; қамқорлық; 

қолдаушылық; қорғаушылық; 

сүйеушілік. 

【荫凉】 yìnliánɡ【 сын.】  салқын; 

суық. 

胤 yìn〈书〉әулет; жұрағат; тек; тұқым; 

ұрпақ. 

垽 yìn〈书〉тұнба; шөгінді; қою. 

(鮣) yìn【зат.】 Балық, жіңішке 

денесі, цилиндрлік, қоңыр қара, басы 

және артқы жағы, ұзын сопақ соратын, 

кішігірім таразы және дөңгелек. 

Мұхиттағы өмір сүру, әдетте 

қолданылған сорғыш дененің 

астындағы немесе кеменің төменгі 

бөлігіндегі басқа үлкен балықтарда 

сорылған. 

窨 yìn  жер асты; зындан; үңгір. 

【 窨 井 】 yìnjǐnɡ 【 зат. 】   байқау 

құдығы. 

慭 (憖 )yìn〈书〉①келу; қалау; тілеу; 

жақтау; ұнату.② шығынға душар болу; 

қатардан шығып қалу; жұмысқа 

жарамай қалу; іске аспай қалу. 

【慭慭】yìnyìn〈书〉【сын.】 жігерлі; 

қайтпайтын; қажымайтын; қажырлы. 

 

 

yīnɡ 

 

吋量 дюйм (бір дюйм — футтың 12 ден 

бірі, болмаса 25 миллиметр 

шамасында). 

呎 chǐ量 фут (30,479 см ұзындыққа тең 

орыс және ағылшын өлшеуі). 

应 1(應)yīnɡ①【ет.】 дыбыс беру; үн 

қату;：喊他不～ Ол айқайға дыбыс 

бермеді;Ол шақырғанға үн қатпады.②

【ет.】  →应许①：这事是我～下来的 

мен ол үшін келісім берген.③ (Yīnɡ) 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D1%81%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D2%A3%D0%BA%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%B5%D1%81%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%B5%D1%81%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D2%A3%D0%BA%D3%99%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BD%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D3%A9%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D1%83%D1%82/
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【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

应 2(應)yīnɡ【ет.】 →应该：～买的还

得买 керектіні  алайда сатып алу керек. 

【应当】yīnɡdānɡ【ет.】 →应该：这是

大家～做的事 бұл жұмысты бәрі істеу 

тиісті. 

【应分】yīnɡfèn【сын.】  белгіленген; 

мерзімді; салынған; тиісті; міндет болу; 

тиісті болу. 

【应该】yīnɡɡāi【ет.】  керек; қажет; 

міндет болу; тиісті болу; тиіс ：说不～

说的话 аңдамай артық сөз айтып қою｜

你～明白这一点  сен оны түсінуін 

керексін. 

【应届】yīnɡjiè【сын.】 алдағы; алда 

тұрған; болашақ; ендігі; келесі：～毕业

生  алдағы жылдағы 

бітірушілер;түлектер. 

【应【зат.】 儿】yīnɡmínɡr бір атау. 

【应声】yīnɡshēnɡ(～儿)〈口〉【ет.】 

дыбыс беру; үн қату：他敲了一阵门，

里 边 没 有 人 ～ 儿 Ол есікті ұзақ 

қақты,бірақ ешкім үн қатпады. 

【 应 税 】 yīnɡshuì 【 сын. 】  салық 

салынуға тиісті ： ～ 劳 务 салық 

салынатын қызмет көрсетулер. 

【应许】yīnɡxǔ【ет.】 ①сөз беру; уәде 

беру; уәде ету; келісу; көну; қабыл алу; 

ризаласу：他～明天来 Ол ертең келем 

деп сөз берді.②рұқсат беру; рұқсат ету; 

ерік беру; ырзалық беру.  

【 应 有 尽 有 】 yīnɡyǒujìnyǒu керек 

нәрселердің бәрі бар. 

【应允】yīnɡyǔn【ет.】  →应许②：未

经首长～ бастықтың рұқсатынсыз. 

英 1yīnɡ ① 〈 书 〉  гүлдер ： 落 ～

жапырақтары түсіп қалған гүлдер. ②

алдыңғы қатарлы үздік адам; 

дарынды;талант：～豪 батыр.③(Yīnɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

英 2Yīnɡ 【 зат. 】   Ұлыбритания; 

ағылшындық;британдық ： ～ 尺

ағылшындық фут｜～镑 фунт стерлинг 

(ағылшынның ақша бірлігі) ｜ ～ 语

ағылшын тілі. 

【 英 镑 】 yīnɡbànɡ 【 зат. 】  фунт 

стерлинг (ағылшынның ақша бірлігі). 

【英才】 yīnɡcái【 зат.】  ① көрнекті 

дарынды; үздік талант：科技～ ғылым 

мен техниканың үздік таланты. ② 

көрнекті,үздік қабілеттілік. 

【英尺】 yīnɡchǐ 量 фут (30,479 см 

ұзындыққа тең орыс және ағылшын 

өлшеуі). 

【英寸】yīnɡcùn量 дюйм (бір дюйм — 

футтың 12 ден бірі, болмаса 25 

миллиметр шамасында). 

【英豪】 yīnɡháo【 зат.】  батыр; ер; 

қаһарман; алдыңғы қатарлы үздік 

адам：一【ес.】～заманның алдыңғы 

қатарлы үздік адамы. 

【英魂】yīnɡhún【зат.】  →英灵. 

【英杰】yīnɡjié【зат.】  →英豪. 

【英俊】 yīnɡjùn 【 сын. 】  ① дүр; 

көрнекті; үздік; дарынды.② көрнекті; 

сымбатты; толымды; тұлғалы; бойшаң; 

сымбатты; тұлғалы ： ～ 的 小 伙 子

сымбатты жігіт. 

【英里】yīnɡlǐ量 ағылшындық миля. 

【英两】yīnɡliǎnɡ 量 унция (метрлік 

өлшеуіштерге көшуден бұрынғы түрлі 

елдерде қолданылған әр түрлі салмақ 

өлшеуіші). 

【 英 烈 】 yīnɡliè 【 сын. 】  

батыр,ержүрек болып апатқа ұшыраған; 

қаза тапқан. 

【英灵】yīnɡlínɡ【зат.】 ①жан; ниет; 

ой; ықылас; рух.②〈书〉аса дарынды 

адам. 

【 英 【 зат. 】  】 yīnɡmínɡ 【 зат. 】  

атақты ат. 

【英明】yīnɡmínɡ【 сын.】  ақылгөй; 

ақылды; дана; данагөй; данышпан; 

дұрыс; зайырлы; мәнді; оң; 

парасатты：～的领袖 дана көсем｜～

的领导 дана басшылық. 

【 英 模 】 yīnɡmó 【 зат. 】   батыр 

(еліктеу үшін). 

【英亩】yīnɡmǔ 量 акр (Англия мен 

Солтүстік Америкада 4047 шаршы 

метрге тең жер өлшеуі). 

【英年】yīnɡnián【зат.】   гүлденген, 

жайнаған жылдар (жастық шақ 

кезең)：～幼稚 тәжірибесіз; шорқақ; 

ысылмаған. 

【英气】yīnɡqì【зат.】  айбын; ерлік; 

қажыр; қайрат; батылдық; ерлік; 

жігітшілік; қайсарлық; қайтпастық：～

勃勃 ерлікке толы. 

【 英 石 】 yīnɡshí 【 зат. 】   стоун 

(ағылшындық өлшем бірлігі). 

【英特纳雄耐尔】Yīnɡtènàxiónɡnài’ěr

【зат.】 халықаралық. 

【英武】 yīnɡwǔ【 сын.】  батыл; ер 

жүректі; ерлік; қайратты; айбарлы; 

айбынды; көрнекті. 

【英雄】yīnɡxiónɡ①【зат.】 батыр; ер; 

қаһарман：～好汉  алып батырлар.②

【зат.】 батыр; ер; қаһарман：人民～

халық қаһарманы｜劳【ет.】  ～еңбек 

батыры ｜ 民 族 ～ ұлт батыры. ③

【 сын. 】  батырлық; ерлік; 

қаһармандық：～的中国人民 ерлік 

қытай халқы. 

【 英 雄 无 用 武 之 地 】

yīnɡxiónɡwúyònɡwǔzhīdì өз дарын 

ешқайда үдей алмауы. 

【 英 寻 】 yīnɡxún 量 сажын 

(ағылшындық ұзындық өлшеуіші). 

【英勇】yīnɡyǒnɡ【сын.】 батырлық; 

ерлік; айбынды; қажырлы; батыл; ер; 

ержүрек; жанқиярлық; жаужүрек; 

жүректі; қайратты; қайсар; қайтпас; 

өжет：～行为 ерлік іс｜～的战士

ержүрек жауынгер. 

【英语】yīnɡyǔ ағылшын тілі. 

【英制】yīnɡzhì【зат.】  ағылшындық 

өлшем бірлігі. 

【 英 姿 】 yīnɡzī 【 зат. 】  айбарлы; 

айбынды ажар; көрнекті; қайратты  

түр：连长飒爽～  рота командирінің 

түрі қайратты және батыр бейнелі 

кескін болды. 

(噚) xún量→ . 

莺(鶯、 )yīnɡ【зат.】 мысықторғай; 

сарғалдақ. 

【莺歌燕舞】 yīnɡɡēyànwǔ құстар ән  

айтып және би билейді. 

唡 ( 啢 ) liǎnɡ 量 унция (метрлік 

өлшеуіштерге көшуден бұрынғы түрлі 

елдерде қолданылған әсіресе АҚШ пен 

Ұлыбританияда  әр түрлі салмақ 

өлшеуіші). 

哩 lǐ 量   ағылшындық миля (әр 

мемлекетте әрқилы колданылатын 

жолдың ұзындық өлшемі) . 

 (罃)yīnɡ〈书〉→“罂”. 

婴 1(嬰)yīnɡ→婴儿. 

婴 2( 嬰 )yīnɡ 〈 书 〉 байлап-матау; 

коршау：～疾(得病)ауру; сырқаттану. 

【婴儿】yīnɡ’ér【зат.】  бөбек; бөпе; 

нәресте; сәби; емшектегі бала. 

【婴孩】yīnɡhái【зат.】  →婴儿. 

媖 yīnɡ〈书〉бойжеткен қыз. 

瑛 yīnɡ〈书〉①яшма (кварцтың бір 

түрі).②мөлдір гауһар тас. 

 mǔ量→英亩. 

锳(鍈)yīnɡ〈书〉қоңырау дыбысы. 

撄 ( 攖 )yīnɡ 〈 书 〉 ① жақын келу; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D1%83%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D1%83%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%AF%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B3%D3%A9%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D3%A9%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BE%D1%80%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BF%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%B1%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8F%D1%88%D0%BC%D0%B0/
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жақындап бару; жақындап келу; 

жақындаса бастау; жақындасу：莫之

敢～ ешкім оған жақындауға батылы 

жетпеді.②ширату; шиыршықтау; қанау; 

қысым беру; қысым көрсету. 

(蘡)yīnɡ［ 薁］(yīnɡyù)【зат.】 落

叶藤本植物，枝条细长有棱角，叶子阔

卵【сын.】 ，有 3—5 个深裂，圆锥花

序，浆果黑紫色.茎、叶可入药. 

嘤 (嚶 )yīnɡ〈书〉【 ел.】 былдырлау; 

сайрау; шиқылдау; шықылықтау; 

шырылдау. 

罂 (罌、甖 )yīnɡ〈书〉 көзе; құман; 

құмған; құмыра. 

【罂粟】yīnɡsù【зат.】 апиын көкнәр. 

【缨子】yīnɡ·zi【зат.】 ①шашақ; шоқ 

шашақ; бояу жаққыш; үкі; үкі қанат 

(ескілікте бас киімге, ат сайманға 

тағылатын қауырсынды үкі, құстың 

қауырсыны); әшекей (шоқ қауырсын)：

帽 ～ қалпақтағы шашақ. ② бәлек; 

жапырақ; пәлек; сабақ (тамырлы 

өсімдіктердін, сабағы, жапырағы)：萝

卜～сәбіз сабағы. 

璎 (瓔 )yīnɡ〈书〉 асыл тас; гауһар; 

гауһар тас; жарқырауық тас. 

【璎珞】 yīnɡluò【 зат.】  алқа (асыл 

тастардан, маржаннан тізілген мойынға 

тағатын алқа). 

樱(櫻)yīnɡ①→樱桃.②→樱花. 

【樱花】yīnɡhuā【зат.】  сакура. 

【樱桃】yīnɡ·táo【зат.】 ① шие.②шие; 

шие ағашы. 

霙 yīnɡ〈书〉қар бүршігі; қар ұшқыны. 

鹦(鸚)yīnɡ→鹦鹉. 

【鹦哥】yīnɡ·ɡē(～儿 )〈口〉【 зат.】  

→鹦鹉. 

【鹦鹉】 yīnɡwǔ【 зат.】   тоты құс; 

какаду (ақ я қызыл түсті тоты құстың 

бір түрі). 

【 鹦 鹉 螺 】 yīnɡwǔluó 【 зат. 】 

кішкентай кеме. 

【 鹦 鹉 学 舌 】 yīnɡwǔxuéshé 

қайталақтау (не естісе, соны қайта-

қайта айту); еліктегіш; еліктеуші; 

қайталаушы (біреу не айтса, соны 

айтып, еліктеп отырушы). 

膺 1yīnɡ〈书〉 еңбегіне тұру; лайық 

табылу. 

膺 2yīnɡ〈书〉① қарсы келу; қарсы 

тұру; қарсыласу; қарсылық көрсету; 

қарсылық қылу; қасарысу; тайталасу.②

→膺惩. 

【膺惩】yīnɡchénɡ〈书〉【ет.】  жаза 

беру; жазаға бұйыру. 

【 膺 选 】 yīnɡxuǎn 〈 书 〉【 ет. 】  

таңдаулы болу. 

鹰(鷹)yīnɡ【зат.】 бүркіт; қыран. 

【鹰鼻鹞眼】yīnɡbíyàoyǎn аң тәрізді; 

жабайы аң секілді, айбарлы түр. 

【鹰犬】yīnɡquǎn【 зат.】  жарамсақ; 

жарбақ; итаршы; қошеметші; 

құйыршық; жалданба; жалданушы; 

жүзіқара. 

【鹰隼】yīnɡsǔn〈书〉【зат.】 ителгі; 

қыран; сұңқар; езуші; жауыз; қанаушы;. 

【鹰洋】yīnɡyánɡ【зат.】  мексикалық 

доллар 

 

yínɡ 

迎 yínɡ 【 ет. 】  ① → 迎接：欢～

амандасу; сәлем беру ｜～出 қарсы 

алдынан шығу｜～新年 Жаңа жылды 

қарсы алу. ② жолыққан; қарсы келе 

жатқан; алдынан; қарсы; қарсы 

алдынан：～面 қарсы алдынан ｜～风 

желге қарсы. 

【迎春花】yínɡchūnhuā【зат.】 ақгүл; 

ақтамақгүл (хош иісті, көрікті, ақ гүлді 

бұта). 

【迎风】 yínɡfēnɡ①【 ет.】   желге 

қарсы; жел жақ ： ～ 的 一 面 жел 

жақ;   ～走 желге қарсы жүру.②【үс.】

желде. 

【迎合】yínɡhé【ет.】 жағымпаздану; 

жалбаңдау; жалпақтау; жалпаңдау; 

жалпыштану; жарамсақтануға тырысу; 

жәреукелену; жылпылдау; итаршылану; 

маймөңкелеу; қарық қылу ：～需要 

қажеттілікті қанағаттандыру｜～主子

心意 бастыққа жағу. 

【迎候】yínɡhòu【 ет.】   қарсы алу 

(жолығу,кездесу). 

【迎击】 yínɡjī【 ет.】  қарсы соққы 

беру; ұрыста қарсы тұру：～敌人 жауға 

қарсы соққы беру. 

【迎接】yínɡjiē【ет.】 жолығу; қарсы 

алу; амандасу; сәлем беру：～贵宾 

құрметті қонақты қарсы алу｜～明年的

春天 келесі жылдың көктемінде қарсы 

алу. 

【 迎 面 】 yínɡmiàn( ～ 儿 ) 【 үс. 】

жолыққан; қарсы келе жатқан; алдынан; 

қарсы; қарсы алдынан;бетпе бет：～开

来的火车 қарсы келе жатқан пойыз｜～

向我跑来 маған қарсы  алдынан жүгіру. 

【 迎 亲 】 yínɡqīn 【 ет. 】  

келін,қалыңдық қарсы алу. 

【迎娶】yínɡqǔ【ет.】 әйел алу; қатын 

алу; үйлену. 

【 迎 刃 而 解 】 yínɡrènérjiě бірден 

шешілу; тез және ойдағыдай шешілу. 

【迎头】yínɡtóu(～儿)【үс.】 →迎面. 

【 迎 头 赶 上 】 yínɡtóuɡǎnshànɡ 

ойсыратып тастайтын соққы беру; 

талқандап тастайтын соққы жіберу. 

【迎新】yínɡxīn【ет.】  жаңа достарды 

(студенттер,қызметкерлер) қарсы алу. 

【迎迓】yínɡyà〈书〉【ет.】  →迎接. 

【迎战】yínɡzhàn【ет.】 ұрыста қарсы 

тұру ： 准 备 ～ қарсы ұрысқа қарсы 

тұруға дайындалу. 

茔(塋)yínɡ〈书〉бейіт; зират; қорым; 

мазар; мола ： 祖 ～ рулық ата-

бабалардың зираты. 

荥 (滎 )yínɡ 荥经 (Yínɡjīnɡ)，Сычуань 

провинциядағы жер аты. 

荧 (熒 )yínɡ〈书〉→荧荧：一灯～然 

шам жылт-жылт етеді. 

【荧光】yínɡɡuānɡ【 зат.】  құлпыру; 

сәулелендіру; сәулелену. 

【 荧 光 灯 】 yínɡɡuānɡdēnɡ 【 зат. 】 

люминесценцияға негізделген 

шамшырақ; нұршам. 

【 荧 光 屏 】 yínɡɡuānɡpínɡ 【 зат. 】 

люминесценцияға негізделген экран. 

【荧惑】yínɡhuò〈书〉【ет.】 адасқызу; 

адастыру; жаңылдыру; айдап салу; бұзу; 

қайрап салу：～人心 халықты айдап 

салу. 

【荧幕】yínɡmù【зат.】  →荧屏. 

【荧屏】yínɡpínɡ【зат.】 телеэфир. 

【荧荧】 yínɡyínɡ 【 сын. 】  болар-

болмас жылтылдау; жылт-жылт ету; 

жылтылдау：明星～жұлдыздар жылт-

жылт етеді . 

盈 yínɡ ① кернеу; лық толу; толу; 

толық：热泪～眶 көз жасқа толды.②

(Yínɡ)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【盈亏】yínɡkuī【зат.】 ① толық және 

жартылайған ай.② пайда мен шығын：

自负～өз шығынын өзі өтеушілік; өзін 

өзі өтеушілік. 

【盈利】yínɡlì→赢利. 

【盈盈】yínɡyínɡ【сын.】 ①әйнектей; 

мөлдір; селдір; тұнық.②әсем; сәнді.③

толық; торсықтай. 

【盈余】(赢余)yínɡyú①【ет.】 қалдық 

сома; соманың қалғаны ：～二百元 

соманың қалғаны 200юань.②【 зат.】 

кіріс; пайда; түсім. 

莹 ( 瑩 )yínɡ ①〈 书〉 айқын; ашық; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D1%8B%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B7%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B0%D1%83%D2%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%88%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D2%A3%D2%9B%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B3%D2%AF%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BD%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B/
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дұрыс; мөлдір; таза. ② шпат 

(минералдың бір түрі). 

萤 ( 螢 )yínɡ 【 зат. 】  жарық қоңыз 

(қараңғыда жалтырап жүретін қоңыз). 

【萤火虫】yínghuǒchóng【зат.】  →萤. 

营 1(營)yínɡ①лагерь; казарма; бивуак 

(әскерлердің ашық далада жасайтын 

дамылы) ：安～ лагерь құру ｜回～

казармаға оралу.②батальон; дивизион 

(артиллериялық, атты әскерлер 

бөлшектерінің құрамындағы әскери 

бөлімшелер) ： 步 兵 ～ атқыштар 

батальоны｜工兵～саперлер батальон.

③ (Yínɡ) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

营 2(營)yínɡ жұмыс; іс; сауда; жасау; 

құру; салу; орнату：～造 құру｜～业

жұмыс｜国～мемлекеттік. 

【营办】yínɡbàn【ет.】 алдын ала қам 

жасау; әрекет қылу; қамдану; талаптану; 

шара қолдану; іске кірісу; өз міндетіне 

алу. 

【营地】yínɡdì【зат.】  тұратын орны; 

лагерь (уақытша мекен, тұрақ);  

орналасу орны. 

【营房】 yínɡfánɡ 【 зат. 】  казарма 

(әскери бөлімдерді орналастыратын 

арнаулы ғимарат). 

【营火】 yínɡhuǒ 【 зат. 】  алау; от 

(далаға жағылған от). 

【营火会】yínɡhuǒhuì【зат.】 алау; от 

(далаға жағылған от). 

【营建】yínɡjiàn【ет.】 →营造. 

【 营 救 】 yínɡjiù 【 ет. 】  құтқару; 

құтқарылу; құтқарысу; сақтап қалу; 

көмек көрсету：设法～құтқарып қалу 

үшін шара қолдану. 

【营垒】yínɡlěi【 зат.】   лагерь：革

命～революциялық лагерь. 

【营利】yínɡlì【ет.】 пайда шығарып 

алу. 

【营盘】yínɡpán【зат.】 →营①. 

【营区】yínɡqū【зат.】 әскери лагерь 

(елсіз жердегі әскердің уақытша 

тұрағы). 

【营生】 yínɡshēnɡ【 ет.】  күн көру; 

күнелтуге ақша табу; тамағын асырау：

船户们长年都在水上～  қайықшылар 

өмір бойы суда жұмыс істейді . 

【营生】yínɡ·shenɡ(～儿)〈方〉【зат.】  

жұмыс; мамандық; оқу;кәсіп;қызмет; іс. 

【营私】yínɡsī【ет.】   пайдақорлық 

мақсатта қиянат ету. 

【营私舞弊】 yínɡsīwǔbì жемқорлық; 

сыбайлас жемқорлық; жемқорлықпен 

айналысу. 

【营销】 yínɡxiāo【 ет.】  маркетинг 

(тауарларды рыноктағы қажеттілігін 

ескере отырып; өнімді өндіретін және 

өткізетін ұйым). 

【营养】yínɡyǎnɡ【зат.】 ①жабдықтау; 

қорландыру; құнар беру; құнарландыру.

②азықтылық; ас болушылық; нәрлілік; 

жұғым; жұғымдылық; қоректік; 

нәрлілік：～不足 гипотрофия; нәрлі 

заттардың жетіспеушілігі. 

【营养素】yínɡyǎnɡsù【 зат.】  нәрлі 

заттар. 

【营业】 yínɡyè【 ет.】   жұмыс; іс; 

сауда：～时间 жұмыс уақыты｜开始～

сауданы бастау ｜ 扩 充 ～  сауданы 

(жұмысты) ұлғайту. 

【营业税】 yínɡyèshuì【 зат.】  кәсіп 

салығы. 

【营业员】yínɡyèyuán【зат.】  сатушы; 

сатушы әйел. 

【营运】yínɡyùn【ет.】 ① тасымалмен 

айналысу;тасымалды өндіру：～资金

айналмалы капитал. ② кәсіп; жұмыс; 

іс;оқу. 

【营造】yínɡzào【ет.】 ①жасау; құру; 

салу; орнату：～工程 құрылыс.②→造

林：～森林 ағаш егу; ағаш отырғызу. 

【营造尺】yínɡzàochǐ【зат.】  құрылыс 

фут (чи – мемлекеттік ұзындық өлшемі 

Мин мен Цин династия кезінде =0.32м). 

【营寨】yínɡzhài【зат.】 әскери лагерь 

(елсіз жердегі әскердің уақытша 

тұрағы). 

【营帐】 yínɡzhànɡ 【 зат. 】  лагерь 

шатыры. 

萦 ( 縈 )yínɡ 〈 书 〉 мазасын кетіру; 

түртпектеу：琐事～身  ұсақ-түйекте 

бату. 

【萦怀】yínɡhuái【ет.】 ойдан шықпау; 

ұзақ уақыт ойландырып жүреді ：梦

寐 ～ ұйықтар алдында басынан 

шықпауы. 

【 萦 回 】 yínɡhuí 【 ет. 】  айналу; 

айналып жүру; қалықтау; үйірілу：有

一个问题在我脑中～бір мәселе менің 

ойымнан айналып шықпай жүр. 

【萦绕】yínɡrào【ет.】  →萦回. 

【萦系】 yínɡxì【 ет.】  буу; байлап-

матау; шырмау. 

【萦纡】yínɡyū〈书〉【ет.】 айналып 

шығу; аралау; орап алу; орау; 

шырмау: ～  纡 盘 折 айналмалы 

соқпақтан айналып шығу. 

溁(濚)yínɡ  географиялық атау. 

蓥 ( 鎣 )yínɡ  тау ， Сычуань 

провинциясының шығыс орталық 

бөлігінде орналасқан. 

楹 yínɡ бағана; тіреуіш：. 

【楹联】yínɡlián【зат.】   бағанадағы 

қос жазба. 

滢 (瀅 ) yínɡ〈书〉 әйнектей; мөлдір; 

селдір; тұнық. 

 ( )yínɡ 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

蝇 (蠅 ) yínɡ【 зат.】  шыбын：～蛹 

жібек құртының шыбыны. 

【蝇甩儿】 yínɡshuǎir〈方〉【 зат.】 

мухогонка. 

【蝇头】yínɡtóu【зат.】 болмашы; өте 

шамалы; тым аз; құртымдай; 

мардымсыз; өте аз; титтей ：～小楷

майда иероглифтер ｜～微利 өте аз 

пайда. 

【蝇营狗苟】 yínɡyínɡɡǒuɡǒu ептеп-

септеп еніп кету; ыңғайын тауып кіріп 

алу. 

【蝇子】yínɡ·zi〈口〉【зат.】 шыбын. 

潆(瀠)yínɡ иірім. 

【潆洄】yínɡhuí【ет.】 жылым; иірім; 

тартпа. 

【潆绕】yínɡrào【ет.】  

嬴 Yínɡ 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

赢(贏)yínɡ【ет.】 жеңу; ұту：甲队～了

乙队两分 А тобы Б тобынан екі ұпай 

болып жеңді｜他一定～  Ол міндетті 

түрде жеңеді. 

【赢得】 yínɡdé【 ет.】   жеңу; ұту; 

жеңіп шығу; талаптанып табу; ізденіп 

табу; жеңіске жету：～时间 уақытты 

ұту ｜ ～ 国 家 的 独 立 мемлекеттің 

тәуелсіздігін жеңіп алу ｜ ～ 同 情

көңілін  табу. 

【 赢 家】 yínɡ·jiā 【 зат. 】  жеңуші; 

жеңімпаз; жеңіп шығушы; жеңіскер; 

үстем болушы; жеңген жақ. 

【赢利】 yínɡlì【 зат.】  кіріс; пайда; 

түсім. 

【赢利率】yínɡlìlǜ【зат.】 пайдалылық; 

рентабельдік; тиімділік. 

【赢余】yínɡyú→盈余. 

瀛 yínɡ①〈书〉мұхит; теңіз.②(Yínɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【瀛海】yínɡhǎi〈书〉【зат.】  мұхит; 

теңіз. 

【瀛寰】yínɡhuán〈书〉【зат.】  бүкіл 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B0%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%93%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D3%99%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81/
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әлем; құрғақ жер мен теңіз. 

籝(籯)yínɡ〈书〉①кәрзеңке; себет.②

тамақ ішетін таяқшалар қоюға арналған 

астына қойылатын сүйемел. 

 

yǐnɡ 

郢 Yǐnɡ Ин (Чуньцю дәуірі кезіндегі Чу 

патшағының астанасы). 

颍 ( 潁 )Yǐnɡ 颍 河 ， Инхэ ， Хэнань 

провинциясында орналасқан өзен. 

颖 ( 穎 、 頴 )yǐnɡ ① дән; дәнек; 

дәншік;бүршік; сабақ; сүйрік.：～果

дән.② масақтың қабыршағы.③〈书〉

ақылды; басты; есті; жетелі; жетік; 

салауатты адам. 

【颖果】yǐnɡɡuǒ【 зат.】  дән; дәнек; 

дәншік. 

【颖慧】yǐnɡhuì〈书〉【сын.】 ақылды; 

басты; есті; жетелі; жетік; салауатты 

адам; терең ойлы. 

【颖悟】yǐnɡwù〈书〉【сын.】  →颖慧. 

【颖异】 yǐnɡyì〈书〉【 сын.】  дүр; 

көрнекті; үздік; ақылды; басты; есті; 

жетелі; жетік; салауатты адам; терең 

ойлы：自幼～жастайынан үздік болу. 

影 yǐnɡ①(～儿)【зат.】  →影子：树～

ағаштың көлеңкесі.② (～儿 )【 зат.】

кескін, көлеңке ： 倒 ～ төңкерілген 

кескін. ③ ( ～ 儿 ) 【 зат. 】 сағымы, 

суреті ：水上有～个小桥的倒  суда 

кішкене көпірдің суреті көрініп тұрды.

④ фотография (фотоаппаратпен 

заттардың суретін түсіру); келбет; сурет; 

суреттеме：合～топтық сурет.⑤(Yǐnɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【影壁】 yǐnɡbì【 зат.】  ①  кірпіш 

немесе ағаш экраны қозғалып 

тұратыны,қақпаның ішінде қойылған.

②кірпіш экраны қақпаға қарама-қарсы 

ғимаратта тұрған.③ қабырға барельеф 

(тегіс нәрсеге түсірілген бедерлі сурет). 

【影帝】yǐnɡdì【зат.】  киножұлдыз. 

【 影 碟 】 yǐnɡdié 〈 方 〉【 зат. 】 

бейнетабақ. 

【影格儿】yǐnɡɡér【зат.】 жазба түр; 

жазу; жазу өрнегі; жазу үлгісі. 

【影后】yǐnɡhòu【зат.】  киножұлдыз. 

【影集】yǐnɡjí【зат.】 альбом. 

【 影 剧 院 】 yǐnɡjùyuàn 【 зат. 】 

кинотеатр. 

【影迷】yǐnɡmí【зат.】 кино әуесқойы 

(сонымен айналысатын маман). 

【影片儿】yǐnɡpiànr〈口〉【зат.】  → 

影片. 

【影片】 yǐnɡpiàn 【 зат. 】  ① кино 

көшіру. 参 看 767 页 〖 拷 贝 〗 . ②

фильм;кино; кинофильм ： 电 视 ～

телефильм｜艺术～көркем фильм. 

【影评】 yǐnɡpínɡ 【 зат.】   киноға 

рецензия (көркем шығарма, ғылыми 

еңбек, спектакль т. б. туралы сын, пікір). 

【影射】yǐnɡshè【 ет.】  есінде тұту; 

ойына алу; жобалап түсіну; тұспалдау; 

түсіну：小说的主角～的是一个历史人

物 Романдағы басты кейіпкердің атын 

автор бір тарихи тұлғаны тұспалдады. 

【影视】yǐnɡshì【 зат.】   кино және 

теледидар：当红～剧 жалпыға белгілі 

телехиқая. 

【影坛】yǐnɡtán【зат.】  кино өнері. 

【影戏】 yǐnɡxì【 зат.】   көлеңкелі 

театр. 

【影响】 yǐnɡxiǎnɡ①【 ет.】  әсерін 

тигізу; ықпал ету; ықпал жасау; әсер 

ету; әсер беру ： 可 能 ～ 工 作

бұлжұмысқа әсер ету мүмкін.②【зат.】 

әсер; әсер ету; әсерін тигізу; ықпал; 

ықпал ету; ықпалын тигізу：国际～

халықаралық әсер.③〈书〉【 сын.】 

айғақсыз; дәлелсіз; дерексіз; жөнсіз; 

жөні жоқ; жүйесіз; қисынсыз; негізсіз; 

уәжсіз：模糊～之谈  айғақсыз және 

тиянақсыз пікірлер. 

【 影 像 】 yǐnɡxiànɡ 【 зат. 】  ①

фотография (фотоаппаратпен заттардың 

суретін түсіру); келбет; сурет; 

суреттеме. ② сурет; кескін; айнадағы 

кескін.③ бос қиялдағы кескін. 

【影星】yǐnɡxīnɡ【зат.】 киножұлдыз. 

【 影 印 】 yǐnɡyìn 【 ет. 】 

фотолитография (фотография жолымен 

түсіріп тасқа басып 

алу);фотографиялық репродукция 

(суреттерді фотография, клише арқылы 

дәл өзіндей етіп түсіру, көбейту). 

【影影绰绰】yǐnɡyǐnɡchuòchuò(～的 )

【сын.】 айқын емес; анық емес; анық 

көрінбейтін; ашық емес; бұлдыр; 

бұлыңғыр; көмескі：～地看到 елестеу; 

көріну. 

【影院】yǐnɡyuàn【зат.】  кинотеатр. 

【影展】yǐnɡzhǎn【зат.】 ①фотокөрме.

②кинофестиваль (салтанатпен бірнеше 

кинокартина көрсету). 

【影子】yǐnɡ·zi【зат.】  ①көлеңке：

树 ～ ағаштың көлеңкесі. ② тұспал; 

тұспалдаушылық; ым; жым; із.③сурет; 

кескін：在镜  中看见自己的～өзінің 

суретін айнадан көру. 

【 影 子 内 阁 】 yǐnɡ·zinèiɡé 

көлеңкеленген кабинет; көлеңкедегі 

бөлме, кабинет. 

瘿 ( 癭 )yǐnɡ 【 зат. 】  ① алқым ісуі; 

тамақтағы ұра.② без; беріш; бұлтық; 

өсік; томпақ; ұра. 

 

yìnɡ 

应(應)yìnɡ①жауап беру; жауап қайтару.

② 【 ет. 】  алу; қабыл алу; қабыл 

ету：～政府邀请 үкіметтің шақыруын 

қабыл ету. 

【 应 变 】 1yìnɡbiàn 【 ет. 】  жаңа 

жағдайларға бейімделу：善于～жаңа 

жағдайларға бейімделе алу. 

【应变】2yìnɡbiàn【зат.】 деформация; 

деформациялану; түр өзгеруі (сыртқы 

күштің әсерінен қатты заттың 

көлемінің немесе формасының өзгеруі). 

【应承】yìnɡ·chénɡ【ет.】 келісу; көну; 

қабыл алу; ризаласу; өз мойына алу：

把事情～下来 бұл жұмысқа келісу; бұл 

жұмысты өз мойына алу. 

【 应 城 】 Yìnɡchénɡ 【 зат. 】  

географиялық жер атауы Хубэй 

провинцияда орналасқан. 

【应酬】yìnɡ·chou①【ет.】  қоғамда 

болу; таныс болып араласып жүру; 

қонақ қарсы алу：他不会～客人 Ол 

қонақ қарсы ала алмайды｜他不爱～Ол 

қоғамда сирек болады . ② 【 зат. 】 

банкет; зияпат; қонағасы; (салтанатты 

қонағасы) ：今天晚上有个～ бүгін 

кешке бір үлкен банкет болады. 

【应从】yìnɡcónɡ【ет.】  илігу; көну; 

ырзаласу. 

【应答】 yìnɡdá【 ет.】  жауап беру; 

жауап қайтару：～如流 мүдірместен 

жауап беру. 

【应敌】 yìnɡdí【 ет.】  жауға қарсы 

соққы беру：～计划 жауға қарсы соққы 

беруді жоспарлау. 

【应对】 yìnɡduì【 ет.】  жауап беру; 

жауап қайтару：善于～ жауап қайтара 

алу. 

【应付】 yìnɡ·fù【 ет.】  ① орындап 

шығу; шама келу ： ～ 经 济 困 难 

экономикалық қиындықтарды төзеу｜

这种事儿他～不了 мұндай жұмысты ол 

орындап шыға алмайды. ② адастыру 

үшін; жұртқа көз қылып; көрер көзге 

ғана; көруге ғана; көзбояу：办事应该

认真,不能只讲～ шындап жұмыс істеу 
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керек, тек қана жұртқа көз қылу үшін 

ғана емес.③жарайды：这件衣服今年

还可以～过去 мына костюм осы жылға 

жарайды; мына костюмді осы жылға 

әліде киюге болады. 

【应和】 yìnɡhè【 ет. 】  айқайласу; 

дыбыс берісу; үн қатысу; үн шығару; 

шақырысу ： 同 声 ～ бірауыздан үн 

қатысу.  

【应激】 yìnɡjī 【 ет. 】  артық күш 

жұмсау; астам тырысу; зорлану; қатты 

күштеніс; қатты күштену; есеңгіреу; 

мәңгіру; мәңгіту：心里～жан дүниен 

есеңгіреу. 

【应急】yìnɡjí【 ет.】  егерде шұғыл 

қажеттілік болғанда; бір нәрсе аса 

қажет бола қалса ： ～ 计 划  егерде 

шұғыл қажеттілік болған жағдайдағы 

жоспар. 

【应接不暇】 yìnɡjiēbùxiá  сүрініп 

жығылу; табанынан таусылу：图书馆

挤满了人，有还书的，有借书的，工作

人 员 ～ Кітапханада адам көп, 

кейбіреулер кітап 

тапсыруда,кейбіреулер кітап алуда, 

қызметкерлер сүрініп жығылып жатыр. 

【应景】 yìnɡjǐnɡ(～儿 )【 ет.】  ①

көрініс үшін; көз қылып; көзге ғана：

他吃酒是～ Ол көрініс үшін ішеді.② 

маусым бойынша; мейрамға：～食品 

тамақ мейрамға. 

【应举】yìnɡjǔ【ет.】 кэцзюй жүйесі 

бойынша емтихан беру. 

【应考】yìnɡkǎo【ет.】  емтихан беру; 

емтихан алу. 

【 应 力 】 yìnɡlì 【 зат. 】  шиеленіс; 

есеңгіреу; мәңгіру; мәңгіту; жігер; күш; 

күш салу; тырысу.. 

【 应 卯 】 yìnɡmǎo 【 ет. 】   сөзге 

шақыруға келу; әдептілік үшін келу. 

【应门】yìnɡmén【 ет.】  дарбазашы; 

есікші; қақпа қарауылшысы; қақпашы. 

【应募】yìnɡmù【ет.】 тартылу. 

【应诺】yìnɡnuò【ет.】 →应承. 

【应聘】 yìnɡpìn【 ет.】   жұмысқа 

шақыруды қабылдау; ангажементтеу 

(белгілі мерзімге шарт бойынша 

әртістерді шақыру) . 

【 应 山 】 Yìnɡshān 【 зат. 】  

географиялық жер атауы Хубэй 

провинциясында орналасқан. 

【应声】yìnɡshēnɡ【үс.】бірден; лезде; 

өте тез; шапшаң：～而至 бірден келді. 

【应声虫】 yìnɡshēnɡchónɡ 【 зат. 】 

жаңғырық; қайталақтау (біреудің 

айтқанын жағымпазданып қайта айту); 

итаршы; сойыл соғар (біреудің 

шашбауын көтеріп, соның ыңғайымен 

жүретін сойыл соғар адамы). 

【应时】yìnɡshí①【сын.】 маусымды; 

маусымдық; мерзімді ： ～ 果 品

маусымдық жеміс жидектер｜～货品 

маусымдық тауар. ② 【 үс. 】 бірден; 

лезде; өте тез; шапшаң. 

【应市】 yìnɡshì【 ет.】   нарықтың 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету 

мақсатта сату. 

【应试】yìnɡshì【ет.】 →应考. 

【应试教育】yìnɡshìjiàoyù сапалы емес 

білім студенттерді емтихан тапсыруға 

оқытады. 

【 应 诉 】 yìnɡsù 【 ет. 】   айыптау 

бойынша жауапкер болып сөйлеу; ақы 

іздеу жөніндегі арыз бойынша 

жауапкер болып сөйлеу . 

【 应 县 】 YìnɡXiàn 【 зат. 】  

географиялық жер атауы, Шаньси 

провинциясында орналасқан. 

【应验】yìnɡyàn【ет.】 орнына келу; 

орындалу; ақталу; дұрыс болып шығу; 

қуатталу; құпталу; расталу：预言～了 

болжам орындалды. 

【应邀】 yìnɡyāo 【 ет. 】   шақыру 

бойынша; шақыруды қабылдау：～而

来 шақыру бойынша келу. 

【应用】yìnɡyònɡ ①【ет.】  қажетке 

жарату; қолдану; пайдалану; іске 

асыру：～新技术 жаңа техниканы іске 

асыру. ② 【 сын. 】  қолданбалы; іс 

жүзінде қолданылатын ： ～ 文

қолданбалы әдебиет ｜ ～ 科 学

қолданбалы ғылым. 

【 应 用 科 学 】 yìnɡyònɡkēxué 

қолданбалы ғылым. 

【应用卫星】yìnɡyònɡwèixīnɡ жасанды 

жер серігі. 

【应用文】 yìnɡyònɡwén【 зат.】  іс 

қағаздар тілі. 

【 应 援 】 yìnɡyuán 【 ет. 】  

қолдауға,демеуге бару. 

【应运】yìnɡyùn【ет.】  уақыт жетті; 

уақытында. 

【应运而生】 yìnɡyùnérshēnɡ қажет 

болған  кезде көріну; дер кезінде 

көріну;пайда болу. 

【应战】 yìnɡzhàn【 ет.】  ① ұрыста 

қарсы тұру：沉着～  шыдамды түрде 

және асықпай ұрыста қарсы тұру. ② 

шақыруды қабылдау; біреуді 

шақыру;шақыруға жауап беру. 

【应诊】yìnɡzhěn【ет.】  науқастарды 

қабылдау ： ～ 时 间  науқастарды 

қабылдау уақыты. 

【应征】yìnɡzhēnɡ【 ет.】  ① әскерге 

алу; әскерге шақыру. ② конкурсқа 

жұмыс бер; ізденушілік; ізденімпаздық. 

【应制】yìnɡzhì【ет.】  (Тан мен Сун 

династия кезінде)императордың 

бұйрығы бойынша өлең жазу. 

映 yìnɡ 【 ет. 】  сәуле түсу(сурет; 

кескін)：人影倒～在水里 суда адамның 

сыртқы келбет суреті көрініп тұрды . 

【映衬】 yìnɡchèn 【 ет. 】  қарайту; 

қарайтыңқырау; қоюландыру; 

тұлғалану ： 互 相 ～  бірін - бірі 

тұлғалану. 

【映带】yìnɡdài〈书〉【ет.】  →映衬. 

【 映 山 红 】 yìnɡshānhónɡ 【 зат. 】  

үнділік әлпеншек; таураушан (таулы 

жерде өсетін қызыл гүлді бұта өсімдік). 

【映射】yìnɡshè【ет.】  арайландыру; 

арайлау; жарқырату; жарық беру; нұрға 

бөлеу; жарық түсіру; жарықтандыру; 

жылтырату; сәуле беру; сәуле түсіру：

阳光～在江面上  күн сәулесі өзенді 

нұрға бөледі. 

【映现】yìnɡxiàn【 ет.】  сәуле түсу; 

әсер ету; әсер беру. 

【映照】yìnɡzhào【ет.】  →映射. 

硬 yìnɡ ① 【 сын. 】  қатты;берік; 

мықты ： ～ 木 берік ағаш; ｜ ～ 煤

антрацит. ② 【 сын. 】  бітіспестік; 

келісімге келмейтін; ымыраға 

келмейтін; қатал; қатаң; мықты; нық; 

табанды; тұрақты ： 话 说 ～ батыл 

сөйлеу.③【үс.】жаны ашымастық：心

肠～ қатыгез жүрек; жаны ашымастық.

④ әрең-әрең; қиыншылықпен ：～撑

әрең-әрең ұстау ｜ ～ 爬 上 去 

қиыншылықпен әреңдей жоғары жаққа 

көтерілу. ⑤ 【 сын. 】  асыл; жоғары 

сапалы ： ～ 手 асып түсетін 

қызметкер; ｜货色～ жоғары сапалы 

тауар. 

【 硬 邦 邦 】 yìnɡbānɡbānɡ 【 сын. 】  

қатты;берік; мықты. 

【硬棒】 yìnɡ·bɑnɡ 〈方〉【 сын. 】 

күшті; қатты; өткір; үлкен; мықты：老

人 的 身 体 还 挺 ～ Қарт адамдардың 

денсаулығы өте мықты. 

【硬包装】yìnɡbāozhuānɡ【зат.】 берік 

орауыш; мықты орауыш. 

【硬笔】 yìnɡbǐ【 зат.】   қатты бояу 

жаққыш. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%8E%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
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【硬币】yìnɡbì【зат.】 тұрақты валюта. 

【硬磁盘】yìnɡcípán【зат.】 винчестер; 

қатты диск. 

【 硬 度 】 yìnɡdù 【 зат. 】  беріктік; 

қаттылық; қаталдық; қатыгездік; 

мейірімсіздік. 

【 硬 腭 】 yìnɡ’è 【 зат. 】  қатты 

таңдай.(图见 568页“人的喉”) 

【硬弓】 yìnɡɡōnɡ 【 зат. 】   қатты 

керілген садақ. 

【 硬 骨 头 】 yìnɡɡǔ·tou 【 зат. 】 

табандылық; тұрақтылық; беріктік;. 

【硬骨鱼】 yìnɡɡǔyú【 зат.】   сүйек 

(балықтың). 

【硬广告】yìnɡɡuǎnɡɡào【зат.】 Қатты 

хабарландыру. 

【硬汉】yìnɡhàn【зат.】  денсаулығы 

мықты ер азамат; табанды адам. 

【硬化】yìnɡhuà【ет.】 ① қатаю; кему; 

қатайып қалу; қату; сүйектену; склероз 

(аурудың салдарынан ағза 

жазушасының қатаюы) ：生橡胶遇冷

容易～  каучук суықта тез қатайып 

қалады ｜ 血 管 ～ қантамыр қатаюы; 

қантамыр склерозы. ② жүрмеу; 

тоқталып қалу; іркілу. 

【 硬 环 境 】 yìnɡhuánjìnɡ 【 зат. 】 

Физикалық орта. 

【硬件】yìnɡjiàn 【зат.】 аппаратхана 

қамтамасыз ету (жабдықтандыру;). 

【硬结】yìnɡjié①【ет.】  беріштену; 

қатаю; қатқылдану; қату. ② 【 зат. 】 

склерома (көбінесе теріде пайда 

болатын қатаюлық). 

【硬撅撅】 yìnɡjuējuē(～的 ) 〈方〉

【 сын. 】  жарылған; қатқан; 

дөрекіленген; күстенген; түрпіленген. 

【硬朗】 yìnɡ·lɑnɡ【 сын.】  〈口〉

сергек; тың; ширақ;мықты：老汉六十

多了,但还很～Қарт кісінің жасы 60тан 

асты,бірақ ол әліде ширақ. 

【 硬 煤 】 yìnɡméi 〈 方 〉【 зат. 】 

антрацит (тас көмірдің ең жақсы сорты). 

【硬面】yìnɡmiàn(～儿)【зат.】 қатты 

иленген қамыр ： 用 ～ 做 的  қатты 

иленген тамырдан жасалынған. 

【硬木】yìnɡmù【 зат.】  берік ағаш; 

қатты ағаш. 

【硬盘】yìnɡpán【зат.】   винчестер; 

қатты диск. 

【硬碰硬】yìnɡpènɡyìnɡ өктемсігеннің 

маңдайы тасқа соғылар. 

【硬片】 yìnɡpiàn【 зат.】  пластинка 

(фотографияда қолданылатын жарық 

сезгіш нәрсемен қапталған әйнек); 

пластинка (жалпақ әйнек я металл 

табақша). 

【硬气】 yìnɡ·qi〈方〉【 сын.】  ①

жігерлілік; қайраттылық; 

қажымаушылық; қажырлылық; 

табандылық; беті қайтпаушылық; 

қарыспалық. ② ауытқымаушылық; бір 

беткейлік; принциптілік; 

принципшілдік; ұстанымпаздық. 

【硬驱】yìnɡqū【зат.】  →硬盘. 

【硬任务】yìnɡrènwù【зат.】 уақыт өте 

келе, сұраныстың саны, сапасы және 

басқа да аспектілері өзгермейді. 

【硬伤】yìnɡshānɡ【 зат.】  қанталау; 

қанды сүйел. 

【硬设备】yìnɡshèbèi【зат.】  →硬件. 

【硬实】yìnɡ·shi〈方〉【сын.】  күшті; 

қатты;мықты;. 

【硬是】 yìnɡshì 【 үс. 】①〈方〉

ақиқатында; асылында; дәл мәнінде; 

шынында;бәсе. ② алайда; бірақ; 

дегенмен; солай болса да; сонда да; 

сүйтседе：他虽然身体不好，可～不肯

休息 Оның денсаулығы нашарлау болса 

да,дегенмен демалыс беруге 

келіспеймін . 

【硬手】yìnɡshǒu(～儿)【зат.】  асып 

түсетін қызметкер; епті; шебер; 

ыңғайлы адам; мастер. 

【硬水】yìnɡshuǐ【зат.】  қатты су. 

【硬挺】 yìnɡtǐnɡ【 ет.】  бекемдену; 

бекіну; табандылық көрсету：有了病不

要 ～ ， 着 不 治  егерде ауырып 

қалсан,жай бекемденіп және 

емделмеуге болмайды. 

【 硬 通 货 】 yìnɡtōnɡhuò 【 зат. 】  

тұрақты валюта. 

【硬卧】 yìnɡwò【 зат.】  плацкартты 

вагондағы орын. 

【硬武器】 yìnɡwǔqì【 зат.】  жауды 

тікелей өлтіру немесе жаудың әскери 

мақсаттарын жою үшін пайдаланылады. 

【硬席】yìnɡxí【зат.】 қатты отырғыш. 

【硬性】 yìnɡxìnɡ【 сын.】   қатты; 

қатал：～规定 қатал ережелер. 

【硬玉】yìnɡyù【зат.】  жадеит;жад. 

【硬仗】 yìnɡzhànɡ【 зат.】   жанды 

күштің әлсірететін айқас：打～ өлім 

таяғын соққан ұрысқа бару. 

【硬着头皮】 yìnɡ·zhetóupí тістерін 

қысып; бар күш қуатымен. 

【硬挣】yìnɡ·zhenɡ〈方〉【сын.】 ①

қалың; қатты; тығыз; шымыр; бекем; 

берік; мығым; мықты.②фирма (сауда я 

өнеркәсіп орны). 

【 硬 指 标 】 yìnɡzhǐbiāo 【 зат. 】  

оралымсыз мақсат. 

【硬着陆】yìnɡzhuólù【ет.】    қиын 

жерге қону; жерге отыру; ауыр жерге 

түсу. 

【硬座】 yìnɡzuò【 зат.】   жалпыға 

ортақ қатты вагондағы орын. 

暎 yìnɡ〈书〉→映. 

媵 yìnɡ 〈 书 〉 ① шығарып салу; 

аттандыру.② келінді шығарып салушы.

③қонак ету; сый көрсету; сыйлау. 

譍 yìnɡ〈书〉→应. 

 

yō 

哟(喲)yō【од.】 ап; әуп; уһ; ой; ойбай-

ай：～，你踩在我上脚了 ойбай-ай, сен 

менің аяғыма бастын ғой. 

唷 yō→哼唷. 

yo 

 

哟(喲)·yo①【шыл.】 ғой; жетті; пәлі：

快点儿来～тезірек бара ғой｜大家一齐

用力～!Барлығында ақылға келіндер！

② ай; ау; әй; ей：呼儿嗨～ай гүрс етіп 

барып құлайсындар! 

 

yōnɡ 

佣(傭)yōnɡ①жалға алу; жалдау：～工

жалдама жұмысшы; жалдамалы 

жұмысшы. ② даяшы; малай; үй 

қызметшісі. 

【佣工】 yōnɡɡōnɡ【 зат.】  жалдама 

жұмысшы; жалдамалы жұмысшы. 

拥 (擁 )yōnɡ① аймалау; құшақтап алу; 

құшақтау. ② 【 ет. 】  қоршап алу; 

қоршау：一群学生～着老师从教室里

走了出来  Студенттер тобы мұғалімді 

қоршап алып,аудиториядан шықты.③

【 ет. 】  итере-митере ілгері өту; 

қысыла-мысыла кіріп кету; сығылысу; 

тығыздалу; жарып кіру ：一～而入

топпен баса көктеп кіру｜大家都～到

前边去 Бәрі сығылысып алға қарай 

жылжыды .④→拥护.⑤〈书〉→拥有.

⑥ (Yōnɡ) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【拥抱】 yōnɡbào 【 ет. 】  аймалау; 

құшақтап алу; құшақтау. 

【拥戴】yōnɡdài【ет.】  қолдау және 

жақсы көру. 

【 拥 堵 】 yōnɡdǔ 【 ет. 】  кептелу; 

кептеліс; тығындалу; қозғалыс кептеліс. 

【 拥 趸 】 yōnɡdǔn 〈 方 〉【 зат. 】 
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жанкүйерлер. 

【 拥 护 】 yōnɡhù 【 ет. 】  қолдау; 

жақтыру; жарату; қостау; қоштау; 

мақұлдау;қолдау;қорғау：政府～人民

权益共产党/ Өкімет халықтың мүддесі 

мен құқықтарын қорғайды.  

【拥挤】 yōnɡjǐ ①【 ет. 】  кептелу; 

қыспақ; сығылысу; тығыздалу; 

қымтырылып тұру; қысылып тұру.②

【сын.】 қысылыс; опыр-топыр; апыр-

жапыр; астан-кестен; абыр-жұбыр; 

абыр-сабыр; апыр-топыр жүріс; сеңдей 

соғылу：车厢里～得很  вагон ішінде  

өте қатты сығылыс; вагон ішінде лық 

толы. 

【拥军】 yōnɡjūn【 ет.】   армияны 

қолдау. 

【拥军优属】yōnɡjūnyōushǔ армияны 

қолдау және әскери қызметтегілердің 

отбасыларына қамқорлық жасау. 

【拥塞】yōnɡsè【 ет.】  қоршау; лық 

толу; бөгеліс; кептеліс; тоқталыс; 

іркіліс：入口处～不通 кіре беріс жерде 

кептеліс болды. 

【拥有】yōnɡyǒu【ет.】 ие болу; қожа 

болу; қабілеті болу; бар болу; билігі 

болу; еркі болу ：～【сан.】 万平方公

里的面积  бірнеше он мыңдық км 

кв.аумаққа ие болу｜中国～巨大的水电

资 源  Қытай аса зор су электр 

ресурстарға ие. 

【拥政爱民】yōnɡzhènɡàimín үкіметтің 

қолдауы жән халық қамқорлығы. 

痈(癰)yōnɡ【зат.】 көр шиқан; шиқан. 

【痈疽】yōnɡjū【зат.】 →痈. 

邕 Yōnɡ①Гуанси провинциядағы өзен 

аты.②【зат.】 Юннин қала және уезд 

Гуанси провинциясында орналасқан. 

【邕剧】 yōnɡjù【 зат.】  Юнниндік 

музыка драмасы. 

庸 1yōnɡ①→庸碌 .② (Yōnɡ)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

庸 2yōnɡ〈书〉：无～细述 егжей-

тегжейіне жете қараудың түгі жоқ; 

майда-мүйдесіне дейін қараудың қажеті 

жоқ. 

【庸才】yōnɡcái【зат.】 дарынсыздық; 

қабілетсіздік адам;жай қатардағы адам. 

【 庸 夫 】 yōnɡfū 【 зат. 】  мещан; 

мещандық. 

【 庸 碌 】 yōnɡlù 【 сын. 】  жай; 

қатардағы; орта; орта қол; орташа：～

无能 дарынсыз｜庸庸碌碌，随波逐流 

қабілетсіз болып және ағынның 

ыңғайына қарай жүзу . 

【庸人】yōnɡrén【зат.】 филистер (ой-

өрісі тар адам, тоғышар); көргенсіз; 

пасық; пасық адам; сасық; тұрпайы кісі. 

【 庸 人 自 扰 】 yōnɡrénzìrǎo түкке 

тұрматынға,ұсақ-түйекке 

уайымдау,абыржу. 

【庸俗】 yōnɡsú 【 сын. 】  әдепсіз; 

көргенсіз; пасық; сасық; тұрпайы; 

ұятсыз; бейпіл; дөрекі; өрескел; 

ұят ： ～ 习 气 филистерлік; 

тоғышарлық ｜～作风  дөрекі әдет-

ғұрып｜～的行为 мещандық; . 

【庸医】yōnɡyī【зат.】 нашар дәрігер. 

【庸中佼佼】 yōnɡzhōnɡjiǎojiǎo дүр; 

көрнекті; үздік. 

嗈 (噰 )yōnɡ［嗈嗈］ (yōnɡyōnɡ)〈书〉

【ел.】құстардың сайрауы. 

鄘 Yōnɡ бекініс; қамал; қорған. 

雍 yōnɡ ①〈书〉 үйлесімді; әуезді; 

әуенді; сазды; сарынды; үнді.②(Yōnɡ)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【雍容】yōnɡrónɡ【сын.】 талғампаз; 

таңдамалы; таңдаулы：～华贵 асқан 

әдемілік; әсемдік｜态度～ таңдамалы 

әлпет. 

【雍正】Yōnɡzhènɡ【зат.】 Юн Чжен 

(император). 

墉 ( )yōnɡ 〈书〉 балшық қабырға 

(балшықтан салынған қабырға). 

慵 yōnɡ〈书〉еріншек; жалқау; салақ; 

селқос; уайымсыз; ұқыпсыз; 

ықылассыз. 

镛(鏞)yōnɡ үлкен қоңырау. 

壅 yōnɡ ① бөгеп қою; бөгет салу; 

қоршау.②【 ет.】  домбықтау; көму; 

түптеу; үю; шабықтау; тыңайту：～土

домбықтау;｜～肥 тыңайту. 

【壅塞】 yōnɡsè【 ет.】  бөгеп қою; 

бөгет салу; қоршау：泥沙～ құммен 

бөгеп қою. 

臃 yōnɡ〈书〉домбық; ісік. 

【 臃 肿 】 yōnɡzhǒnɡ 【 сын. 】  ①

жуандық; семіздік; толықтық; 

тығыздық. ② делдек; кеуіп кеткен; 

қампиған; томпайған; шодырайып 

кеткен; іскен. 

雝 yōnɡ→“雍”. 

鳙(鱅)yōnɡ【зат.】  қара дөңмаңдай. 

饔 yōnɡ〈书〉ертеңгі ас; сәресі. 

【 饔 飧 不 继 】 yōnɡsūnbùjì 〈 书 〉

абжауқын ас. 

 

yónɡ 

喁 yónɡ〈书〉  басын судан көрсету; 

аузын аңқайтып ашу (балықтың жемін 

бергенде). 

【喁喁】 yónɡyónɡ 〈书〉【 сын. 】 

сыбырлап; сыбырмен. 

颙(顒)yónɡ〈书〉①аюдай; зор; орасан 

зор; үлкен; үп-үлкен.②аға тұту; ардақ 

тұту; қадірлеу; қастерлеу; құрметтесу; 

құрметтету; құрметтеу; сыйлау; 

табыну：有孚～若  сөзге бекем бол, 

сонда сені сыйлайды. 

 

yǒnɡ 

永 yǒnɡ①【 үс.】 мәңгі; мәңгі-бақи; 

өмірлік; біржола; жола бір; мүлде：～

久 мәңгі; ｜～恒 түпкілікті ｜～世

әрдайымы;. ② (Yǒnɡ) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【 永 别 】 yǒnɡbié 【 ет. 】  мүлдем 

қоштасу. 

【永垂不朽】yǒnɡchuíbùxiǔ мәңгі есте 

сақталсын; мәңгі даңқ. 

【 永 存 】 yǒnɡcún 【 ет. 】  қорғау; 

сақталу; сақтау; мәңгі-бақи сақтау：友

谊～мәңгі-бақи достықты қорғау. 

【永恒】yǒnɡhénɡ【сын.】 ақиреттік; 

жойылмайтын; мәңгі; мәңгілік; 

түпкілікті：～的友谊 ақиреттік достық. 

【永嘉】Yǒnɡjiā【 зат.】  префектура 

(кейбір елдердегі әкімшілік-амақтық 

бірлік пен оның басқару органы) 

Чжэцзян провинциясының. 

【永久】 yǒnɡjiǔ【 сын.】  ақиреттік; 

жойылмайтын; мәңгі; мәңгілік; 

түпкілікті ； мәңгі-бақи; өмірлік; 

ұзақ ;тоқтаусыз; тұрақты; тұрғылықты; 

үздіксіз; ылғи: ～工事 ұзақ уақыттық 

бекініс. 

【永诀】yǒnɡjué〈书〉【ет.】  →永别. 

【永乐】Yǒnɡlè【зат.】   «мәңгі-бақи 

қуаныш»朱棣 Чжу Ди басқарған кездегі  

ұраны. 

【 永 眠 】 yǒnɡmián 【 ет. 】  мәңгі 

ұйықтау; өлу. 

【永生】yǒnɡshēnɡ【ет.】 ажалсыздық; 

мәңгі; мәңгі-бақи; мәңгілік：为革命事

业而牺牲的烈士们～! Революция үшін 

құрбан болған батырлар мәңгі өлмес!. 

【 永 生 永 世 】 yǒnɡshēnɡyǒnɡshì 

ешқашан; ешуақытта; мәңгі-бақи; мәңгі; 

мәңгібақи; мәңгілік; мүлде; өмірлік. 

【永世】yǒnɡshì【үс.】 →永远. 

【永逝】yǒnɡshì【ет.】 жан тапсыру; 

қаза табу; өлу. 

【永续 】 yǒnɡxù 【 үс. 】 тоқтаусыз; 
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толассыз; үздіксіз; ұласқан. 

【永远】 yǒnɡyuǎn【 үс.】 әрдайымы; 

әрқашан; қашанда; өмірлік; ешқашан; 

ешуақытта; мәңгі-бақи; мәңгі; мәңгілік; 

мүлде; өмірлік ：～要记住这一点  Ол 

жайында әрқашанда есте сақтау;   ～ 纪

念 мәңгі есте қалдыру. 

甬 Yǒnɡ ① Юнцзян өзені (Чжэцзян 

провинцияда).②【 зат.】  қоңыраудың 

тұтқасы. 

【甬道】yǒnɡdào【зат.】 тас төселген 

жол; жол; жүріп өту; жүріс; өтетін жол . 

【甬路】yǒnɡlù【зат.】 →甬道. 

咏(詠)yǒnɡ①декламациялау; көркемдеп 

оқу; мәнерлеп айтып беру; мәнерлеп 

өлең айтып беру ： ～ 诗 өлеңді 

көркемдеп оқу. ② ән айту; ән салу; 

жырлау; өлең айту：～雪的诗 қар 

жайлы өлең. 

【咏怀】yǒnɡhuái【ет.】  сыршылдық 

жыр; лирикалық өлең. 

【咏【од.】 】yǒnɡtàn【ет.】 дәріптеу; 

мадақтау; мақтау (өлеңмен). 

【咏【од.】  调】yǒnɡtàndiào【зат.】 

ария (оркестрге қосылып, көбінесе 

операда жеке түрде орындалуға 

арналған шығарма). 

泳 yǒnɡ жүзу; қалқу; қалықтау; малту：

蛙～брасс (малтудың ерекше түрі). 

【泳池】 yǒnɡchí【 зат.】  әуіт; алап; 

бассейн; су алабы. 

【泳道】yǒnɡdào【зат.】 жүзу жолы. 

【 泳 坛 】 yǒnɡtán 【 зат. 】   жүзу 

дөңгелегі. 

【泳衣】yǒnɡyī【зат.】 суға түскенде 

киетін киім. 

【泳装】 yǒnɡzhuānɡ 【 зат. 】  суға 

шомылғанда киетін киім; шомылу 

костюмі. 

俑 yǒnɡ  жерлеу мүсінше (сымбат өнер 

суреті). 

勇 yǒnɡ①【сын.】 →勇敢：智～双全 

ержүрек және ақылды.②(Yǒnɡ)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【勇敢】 yǒnɡɡǎn 【 сын. 】  батыл; 

батыр; ер; жүректі; қайсар; ержүрек; 

жанқиярлық; жаужүрек; жүректі; 

қайратты; қайсар; қайтпас; өжет ：～的

军队 батыр әскер ｜～的革命战士 

революцияның ержүректі әскерлері. 

【勇悍】yǒnɡhàn【сын.】  батыл; ер; 

ержүрек; жанқиярлық; жаужүрек; 

жүректі; қайратты; қайсар; қайтпас; 

өжет. 

【 勇 决 】 yǒnɡjué 〈 书 〉【 сын. 】 

жаужүрек және батыл; табанды. 

【勇力】yǒnɡlì【зат.】  батылдық және 

күш жігерлік. 

【 勇 猛 】 yǒnɡměnɡ 【 сын. 】  

батыл;адуын. 

【勇气】 yǒnɡqì【 зат.】  батылдық; 

жанқиярлық; жүректілік; батылдық; 

ерлік; жүректілік; нарлық; ерлік; 

ержүректілік; жанқиярлық; 

жауынгерлік; жігіттік; қаһармандық：

鼓起～есін жинау; рухтану. 

【勇士】yǒnɡshì【зат.】 алып; батыр; 

баһадур; ер жүректі . 

【 勇 往 直 前 】 yǒnɡwǎnɡzhíqián 

жүрексінбестен алға қарай жүру. 

【勇武】yǒnɡwǔ【 сын.】  жауынгер; 

соғысқұмар; айбарлы; айбынды; 

көрнекті; қайратты. 

【 勇 于 】 yǒnɡyú 【 ет. 】  батыл; 

жүрексінбестен; тайсалмай; ерше：～

承认错误 жүрексінбестен өз қателігінді 

мойындау. 

埇 yǒnɡ埇桥(Yǒnɡqiáo)， көпірдің аты. 

涌 yǒnɡ①【ет.】 қаптап кету; құйып 

кету; сау ете түсу; сауылдау：血从章伤

口外直～арадан қан сау етіп ағып кетті.

②【ет.】  көріну; көрініп қалу; пайда 

болу; туу; шығу; шыға келу：雨过后，

空中～出一轮明月  жаңбырдан кейін, 

аспанда жарық ай көрінді.③【 зат.】  

→涌现. 

【涌潮】 yǒngcháo【 зат.】  көтерілу 

толқыны. 

【涌流】 yǒnɡliú【 ет.】   қарқынды, 

толқынды ағыс. 

【涌现】 yǒnɡxiàn【 ет. 】  кенеттен 

кернеп кету; келіп шығу; пайда болу. 

恿(慂)yǒnɡ→怂恿. 

湧 yǒnɡ①→涌.②【зат.】 Фамилияға 

қолданылады. 

蛹 yǒnɡ 【 зат. 】  құрт-құмырсқаның 

дернәсілдері; жібек құрт; піллә. 

踊(踴)yǒnɡ→踊跃①. 

【踊跃】 yǒnɡyuè ①【 ет. 】  қарғу; 

қарғыту; секірту; секіру; шапшу：欢

呼～масайрау; масаттану; шаттану.②

【 сын.】  белсене; белсенді; белсенді 

түрде; бір-біріне қарамай; бірін-бірі 

тоспай; жапа-тармағай; тұс-тұстан：～

参加 белсенді түрде қатысу｜大家都～

发 言   Барлығы жапатармағай өз 

ойларын айта бастады. 

鲬(鯒)yǒnɡ【зат.】 балық, жалпақ және 

ұзын, қоңыр, жалпақ және кең бас, қара 

қоңыр дақтар, жүзу жоқ. Көптеген 

түрлері. Теңізде өмір сүру. 

 

yònɡ 

用 yònɡ①【 ет.】   қолдану;жарату; 

пайдааалллану; иемдену ： ～ 力 бар 

күшпен;｜～兵 соғыс жүргізу｜～科学

方法 ғылыми тәсілді қолдану.②жою; 

зиян; шығын; ығын-шығын ： ～ 项

шығынды көбейту｜家～үй шығыны.

③【 зат.】  →用处：一点～也没有

мүлде пайдасыз. ④ 【 ет. 】  әжет; 

керектілік; қажеттілік; мұқтаждық; 

керек; қажет：这本书你还～不～ ? 

Мынау кітап саған керек пе?.⑤【ет.】  

жеу;ішу：～饭 тамақтану｜请～茶 шай 

ішіңіз.⑥〈书〉 босқа жою; жарату; 

жоғалту;жұмсау; шығын қылу：一共～

了 多 少 钱 ? Барлығы қанша ақша 

жұмсадын?. ⑦ (Yònɡ) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【用兵】yònɡbīnɡ【ет.】 команда ісін 

атқару; соғыс жүргізу：善于～ команда 

ісін атқара алу. 

【 用 材 林 】 yònɡcáilín 【 зат. 】  

өнеркәсіптік орман. 

【用餐】yònɡcān【ет.】  жеу：～时间 

тамақ жеу уақыты. 

【用场】yònɡchǎnɡ【зат.】  →用处：

派～ жұмсауды табу. 

【用处】 yònɡ·chu【 зат.】  белгілеу; 

тағайындау; жұмсау; қолдану; 

қолданыс; іске асыру：这还会有～

бұны әліде қолдануға болады. 

【用度】 yònɡdù【 зат.】  жою; зиян; 

шығын; ығын-шығын：家人口多，～

也大 Отбасы үлкен, шығында көп. 

【用法】yònɡfǎ【зат.】  қолдану әдісі; 

қолдану жолы. 

【用饭】yònɡfàn【ет.】  күріш жеу：

您请～Сізді күріш жеуге шақырамыз. 

【用费】yònɡfèi【зат.】 →用度：把～

准备好 шығынға ақша дайындау. 

【用工】 yònɡɡōnɡ 【 ет. 】  еңбекке 

тарту; жұмыс тауып беру; жұмысқа 

орналастыру. 

【用功】 yònɡɡōnɡ тырыс; ынталы; 

іждағатты; зейінді; ынталы:～的学生

ынталы оқушы; іждағатты оқушы. 

【用户】yònɡhù【зат.】 түтынушылар. 

【 用 户 界 面 】 yònɡhùjièmiàn 

пайдаланушы интерфейс. 

【用劲】yònɡjìn【ет.】   бар күшпен; 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96-%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D0%B8/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%83%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B6%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D2%9B%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D3%99/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%81-%D1%82%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD-%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
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күшпен：多用一把劲就办得到 істеуге 

болады, тек бар күш жігер салу керек. 

【用具】yònɡjù【зат.】 бұйым; жабдық; 

жарақ; зат; керек-жарақ; сайман; аспап; 

керек-жарақтар ：炊事～ыдыс-аяқ. 

【用力】yònɡlì【ет.】 →用劲：～喊叫 

бар күшпен айқайлау｜～把门推了一下

күшпен есікті тебу. 

【用命】yònɡmìnɡ〈书〉【ет.】  әмірді, 

бұйрықты орындау. 

【 用 品 】 yònɡpǐn 【 зат. 】  бұйым; 

жабдық; жарақ; зат; керек-жарақ; 

сайман ： 生 活 ～ күнделікті әрекет 

бұйымдары; күнделікті 

пайдаланылатын заттар. 

【用人】yònɡrén【ет.】 ① адамдарды 

жинау; адамдарды пайдалану：～不当

сәтсіз өзіне адамдарды 

жинау(қызметкерлерді). ② 

қажетсіну,мұқтаж болу адамдарда. 

【用人】 yònɡ·ren 【 зат. 】  даяшы; 

кәнизак; малай әйел; малай; үй 

қызметшісі：女～малай әйел. 

【用膳】yònɡshàn【ет.】 →用饭. 

【 用 舍 行 藏 】 yònɡshěxínɡcánɡ 

конфуциандық мектепке қарым-

қатынас тағайындау үшін. 

【用事】 yònɡshì【 ет.】  ①〈书〉

өкімет басында тұру.②(凭感情、意气

等 ) ： 意 气 ～ өсектеу; шағыстыру; 

қисынсыз тілек бойынша; іске 

аспайтын ниет бойынша . 

【用途】yònɡtú【зат.】 →用处：橡胶

在工业上～很大 көксағыз өндірістік 

қолданыста кең  ауқымды мөлшерде 

алады. 

【用武】 yònɡwǔ 【 ет. 】  жұдырық 

жұмсау; күшпен кірісу. 

【用项】yònɡ·xiànɡ【зат.】 →用度：

增加～шығынды көбейту. 

【用心】 -1yònɡxīn【 сын.】  ерінбей-

жалықпай; жігермен; ынтамен; зейін 

салып; ықыласпен; ілтипатпен：学习～

ынтамен оқу｜～听讲  зейін салып 

лекция тындау？ 

【用心】-2yònɡxīn【зат.】  қаскөйлік; 

ниет; пиғыл; аужай; есеп; жаһат; мақсат; 

ниет; ой; пиғыл; талап ： ～ 良 苦

барынша тырысу терісіне сыймай кету 

тырысу. 

【用刑】yònɡxínɡ【ет.】 азаптау; жаза 

тарттыру; қинау. 

【用意】yònɡyì【зат.】 →用心：我这

话的～ менің сөзімнің мақсаты. 

【用印】yònɡyìn【ет.】 мөр басу. 

【用语】yònɡyǔ①【 ет.】  анықтама; 

тұжырымдама; тұжырымды айтылған 

ой; формулировка ： ～ 不 当

қисынсызтұжырымдама. ② 【 зат. 】 

терминология (ғылымның, техниканың, 

өнердің тарауларында қолданылатын 

терминдердің 

жиынтығы);термин:лексика; тіл ： 科

学～  ғылыми терминология; ғылыми 

термин. 

佣 yònɡ комиссия. 

【佣金】 yònɡjīn【 зат.】  делдалдық 

ақша. 

【佣钱】yònɡqián〈口〉【зат.】 →佣金. 

 

yōu 

 

优 1(優)yōu①【сын.】 →优良：～美 

асқан сұлу｜～等 бірінші сұрыпты;.②

〈书〉 ммолшылықта; жеткілікті; бай; 

мол：～渥  жомарт.③ (Yōu)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

优 2(優)yōu   →优伶. 

【优待】 yōudài 【 ет. 】   жеңілдік 

жасау ： ～ 军 属  әскери қызметтегі 

отбасыларға жеңілдік жасау. 

【优等】 yōuděnɡ 【 сын. 】  бірінші 

сұрыпты; өте жақсы; таңдаулы; бірінші 

дәрежелі; ең жақсы сапалы; жоғары 

дәрежелі . 

【优点】yōudiǎn【зат.】 жақсы жағы; 

құн; құндылық; артықтық, 

артықшылық, басымдық; 

басымдылық：这个办法有很多～  бұл 

әдісте өте көп артықшылық бар. 

【优抚】yōufǔ【ет.】  көмек көрсету; 

жәрдем беру ： ～ 工 作 құрбан 

болғандар отбасына жәрдем беру. 

【优厚】 yōuhòu【 сын.】  ：条件～ 

пайдалы,тиімді жағдайда. 

【优弧】yōuhú【зат.】 доға. 

【优化】yōuhuà【ет.】 оңтайландыру; 

үйлесімділеу. 

【 优 惠 】 yōuhuì 【 сын. 】  

жеңілдік ： ～ 条 件 жеңілдікті 

шарттар｜～贷款 жеңілдікті несие. 

【优惠待遇】yōuhuìdàiyù артықшылық; 

жеңілдік; пұрсаттылық 

(кәсіпорындардың қызметіне қолайлы 

жағдай жасау мақсатымен мемлекеттің 

оларға жеңілдіктер мен басымдықтар 

беруі). 

【优价】 yōujià【 зат.】  ①  жеңілдік 

бағасы.②көтермелеу төлемі. 

【优良】yōuliánɡ【сын.】  өте жақсы; 

ең жақсы;адал; қайырымды; мейірман; 

мейірімді：～的传统  ең жақсы әдет-

ғұрып. 

【优劣】yōuliè【зат.】   жақсы және 

жаман; құндылық және кемшілік. 

【 优 伶 】 yōulínɡ 【 зат. 】  актер; 

сахнагер; артист; әртіст. 

【优美】yōuměi【сын.】  асқан сұлу; 

әсем; өте әдемі;тамаша; өте сұлу：～的

风景 тамаша пейзаж｜～的艺术 әсем 

өнер. 

【优盘】 yōupán【 зат.】  флеш диск, 

флешка. 

【优容】 yōurónɡ〈书〉【 ет.】  бал 

мінезді; жайдарман; жарқын жүзді; 

құшақ жайған. 

【优柔】 yōuróu【 сын.】  ①〈书〉

жұмсақ; жылы; адал; жақсы; 

қайырымды; мейірман; мейірімді; 

рақымды; игі; ізгі.②〈书〉жайбарақат; 

алаңсыз; бейпіл; бейқұт; бүліксіз; 

елеңсіз; мұңсыз; тып-тыныш. ③ бос 

белбеу; жігерсіз; маубас; талапсыз; 

ынжық. 

【优柔寡断】yōuróuɡuǎduàn жүрексіз; 

күйрек және батылсыздық; 

былқылдақтық; жалтақтаушылық;. 

【优生】 yōushēnɡ【 ет.】    сап-сау 

үрім-бұтақ тууы. 

【优胜】yōushènɡ【сын.】 біріншілік; 

озықтық; үздіктік：获得～біріншілікті 

алу. 

【优势】 yōushì 【 зат. 】  артықтық, 

артықшылық, басымдық; басым; 

басымдық; басымдылық; күшті：兵力

占～ күште басымдылық｜占～басым 

болу. 

【优渥】yōuwò〈书〉【сын.】 дарқан; 

жомарт; мәрт. 

【优先】 yōuxiān【 ет.】  артықтық, 

артықшылық, басымдық; кезектен 

тысқары бірінші：～权｜  басымдық 

құқық;  ～ 录 取 бірінші ретте-ақ 

қызметке алыну. 

【优秀】 yōuxiù【 сын.】  ең жақсы; 

озат; өте жақсы; үздік;  ғажайып; 

тамаша ： ～ 作 品  ғажайып 

шығармашылық｜成绩～ озат үлгерім. 

【 优 选 】 yōuxuǎn 【 ет. 】  бірнеше 

нұсқаның жақсысын таңдап алу. 

【优选法】 yōuxuǎnfǎ【 зат. 】   ең 

қолайлы іздеу әдісі. 
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【优雅】yōuyǎ【сын.】  әдемі; әсем; 

биязы; көркем; көрікті ： ～ 的 姑 娘 

әдемі бойжеткен. 

【优异】yōuyì【сын.】 дүр; көрнекті; 

үздік：～的成绩 көрнекті табыс. 

【优游】yōuyóu〈书〉【сын.】  қолы 

бостық өмір сүру. 

【优遇】yōuyù【ет.】 →优待. 

【优裕】yōuyù【сын.】   молшылық; 

ауқат; ауқаттылық; әлділік; барлық; 

дәулеттілік; тоқтық ： 生 活 ～ 

молшылықта өмір сүру. 

【优越】yōuyuè【сын.】 →优胜；优良. 

【优越感】yōuyuèɡǎn【зат.】     өзін 

дәріптеушілік; өзін жоғары 

көтерушілік . 

【优质】yōuzhì【сын.】 асыл; жоғары 

сапалы：～钢 сапалы болат. 

攸 yōu①〈书〉【шыл.】  сол.②(Yōu)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

忧(憂)yōu①→忧愁：～闷 зарығу;｜～

伤 бақытсыздық.②қам; қамқорлық：～

患 күйінші.③→忧虑 .④(Yōu)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【忧愁】yōuchóu【 сын.】  дерттену; 

езіліп-егілу; жамығу; жүдеп-жадау; 

қайғылану; қайғырту; қайғыру; қамығу; 

қапалану; ренжу; тұлдану; уайымдану; 

шерлену; жоқтау; зарығу; қамығу; 

қапалану; құса болу; мұңаю; сағыну . 

【忧烦】yōufán【сын.】 күйіну; күю; 

қайғы басу; қайғыру; қапалану; 

уайымдау. 

【忧愤】 yōufèn【 сын.】  қайғылы; 

қапаланған; қапалы; құсалы және 

ашынған; ызаланған; ызалы. 

【忧患】yōuhuàn【зат.】 бақытсыздық; 

күйік; күйінші; қайғы; қасірет; уайым; 

азап; азап шегу; бейнет; жапа көру; 

жапа шегу; зар; қазап; қайғы-қасірет 

көру; құсалық; налыс; сергелдең; 

тақсірет; тарығушылық ： 饱 经 ～

қайғыны бастан кешіру; қайғының 

дәмін тату. 

【忧惧】yōujù【ет.】 әзірейілдей көру; 

зәре кету; қорқу; үрейлену; үрей ұшу. 

【忧虑】 yōulǜ【 ет.】   қамқорлық; 

қауіп-қорқыныш; қорқу：有所～的样

子 қам жеген кейіпте болу; қам жеген 

түрде болу. 

【忧闷】 yōumèn 【 сын. 】  зарығу; 

зерігу; қажу; сарылу; шаршау：心中～

жанда сағыныш. 

【忧戚】yōuqī〈书〉【сын.】 →忧伤. 

【 忧 伤 】 yōushānɡ 【 сын. 】 

бақытсыздық; күйік; күйінші; қайғы; 

қасірет; уайым; дерт; жабырқау; зарығу; 

мұң; сағыныш：神情～көздегі қаяу. 

【忧心】yōuxīn①【ет.】  →忧虑 .②

【 зат. 】  қам істеушілік; қауіп-

қорқыныш; қорқу; абыржу; алаңдау; 

дегбірсіздену; маза кету; мазасыздық; 

тынышсыздық ： ～ 忡 忡 көңіл 

алаңдығы. 

【忧心如焚】yōuxīnrúfén азапты қауіп-

қорқыныш. 

【忧郁】yōuyù【сын.】 жабырқаңқы; 

қайғылы; мұңды; жабырқаңқы; 

мұңайған; сағынышты; қабағынан қар 

жауған; түнерген; түнеріңкі：～的歌

қайғылы өлең. 

呦 yōu【од.】 ой; ойбай-ай：～, 你来

干什么？Ой, сен неге келдін? 

【 呦 呦 】 yōuyōu 〈 书 〉【 ел. 】 

маралдың ақыруы. 

幽 1yōu ① алабарқын; зұлмат; қара; 

қараңғы; қошқыл：～林 дүлей орман.

② ғашықтардың кездесуі; жарымен 

кездесу жасырын түрде.③ терең ойға 

бату.④бақылауға беру; жабық жерде; 

кілттеулі үйде ұстау; тұтқында болу .⑤

аруақ; елес; ойдағы бұлдыр-белең. 

幽 2Yōu ①  Ю қаласы (Хэнань 

провинция орталығында орналасқан).

②【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【 幽 暗 】 yōu’àn 【 сын. 】  зұлмат; 

қараңғылық; түнек. 

【幽闭】 yōubì【 ет.】  ①→幽禁 .②

дарашыл; дара жүріп өмір сүру; 

ешкімге араласпай өмір сүру;. 

【幽愤】yōufèn【зат.】  іштен тынған 

зығырданы қайнауы;іштен тынған ыза; 

ыза болушылық. 

【幽谷】yōuɡǔ【зат.】   терең алқап, 

аңғар. 

【幽会】yōuhuì【ет.】  ғашықтардың 

кездесуі; жарымен кездесу жасырын 

түрде. 

【幽魂】yōuhún【зат.】 →幽灵. 

【幽寂】 yōujì【 сын.】  жалғыз бас; 

оңаша：～的生活 оңаша өмір өткізу; 

жалғыз бас өмір өткізу. 

【幽禁】yōujìn【ет.】  бақылауға беру; 

жабық жерде; кілттеулі үйде ұстау. 

【幽静】yōujìnɡ【сын.】 аулақ; оңаша; 

тым-тырыс; үнсіз ：夜色～тым-тырыс 

түн. 

【幽灵】yōulínɡ【зат.】  аруақ; елес; 

ойдағы бұлдыр-белең. 

【 幽 美 】 yōuměi 【 сын. 】  бой 

тартарлық; таңғажайып; таң 

қалдырарлық. 

【幽门】yōumén【 зат.】  дарбазашы; 

есікші; қақпа қарауылшысы; 

қақпашы.(图见 1493页“人的消化系统”) 

【幽眇】yōumiǎo〈书〉【сын.】   аса 

нәзік; еленбейтін. 

【幽明】yōumínɡ〈书〉【зат.】  осы я 

анау дүние. 

【幽冥】yōumínɡ①【сын.】 →幽暗.②

【зат.】 жаһаннам; тамұқ; тозақ. 

【幽默】yōumò【 сын.】  ажуа; әзіл-

оспақ; әзіл-сықақ; мысқыл：说话～ 

мысқылдап сөйлеу｜～作品 әзіл-сықақ. 

【幽期】yōuqī【ет.】 →幽会. 

【幽情】yōuqínɡ【зат.】  терең сезім. 

【幽囚】yōuqiú【ет.】  тұтқында болу. 

【幽趣】yōuqù【зат.】 алыс жер; аулақ 

жер; қашық жер. 

【幽深】yōushēn【сын.】  терең және 

тыныштық：～的山谷  терең тыныш 

алқап. 

【幽思】yōusī①【ет.】   терең ойға 

бату.②【зат.】  сырлы ой мен сезім. 

【幽邃】yōusuì〈书〉【сын.】 →幽深. 

【幽宛】yōuwǎn→“幽婉”. 

【幽婉】 yōuwǎn【 сын.】  тұңғиық; 

шексіз терең. 

【幽微】yōuwēi【сын.】 әлсіз; күшсіз . 

【幽闲】yōuxián①→“幽娴”.②→“悠

闲”. 

【幽娴】yōuxián【сын.】 елпек; жуас; 

момын (қой аузынан шөп алмайтын). 

【幽香】yōuxiānɡ【зат.】  нәзік жұпар 

иіс;хош иіс. 

【幽雅】yōuyǎ【сын.】  әдемі; әсем; 

биязы; көркем; көрікті：景致～көрікті 

пейзаж. 

【幽咽】 yōuyè〈书〉【 сын.】  ①

еңкілдеу; өксік; өксіп жылау; 

солқылдап жылау.② сылдыр：泉水～

бұлақтың сылдыры. 

【幽忧】yōuyōu〈书〉【сын.】 →忧伤. 

【幽幽】 yōuyōu【 сын.】  ①  әлсіз; 

нашар;жаман：～啜泣 ақырын өксу.②

〈书〉→幽深. 

【幽远】yōuyuǎn【сын.】 аулақ; оңаша; 

ұзақ жол. 

【幽怨】yōuyuàn【 зат.】  азап шегу; 

бейнет; жапа көру; жапа шегу; жан азап. 

【 悠 长 】 yōuchánɡ 【 сын. 】  ұзақ; 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3%D0%B0%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%A3%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D2%A3%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B9-%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BA%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D2%B1%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B7%D1%96%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D2%A3%D2%93%D0%B8%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%81%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%83%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D2%A3%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D0%B0%D1%88%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
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ызың：～的岁月 ұзақ жылдар｜～的汽

笛声 ұзақ гудок. 

【悠荡】 yōudànɡ 【 ет. 】  теңселу; 

тербелу; шайқалу.. 

【悠忽】yōuhū〈书〉【сын.】 теңселу; 

тербелу; шайқалу. 

【悠久】 yōujiǔ 【 сын. 】  байырғы; 

бұрынғы; ежелгі; ескі; ұзақ уақыт：历

史～есте жоқ ежелгі заманнан бері｜～

的文化传统 ежелгі мәдени әдет-ғұрып.     

【 悠 谬 】 yōumiù 〈 书 〉【 сын. 】 

тантулық; сандырақ; ақылға 

сыймайтын; жосықсыз; жөнсіз; 

қисынсыз; мағынасыз.  

【悠缪】yōumiù→悠谬. 

【悠然】 yōurán【 сын.】  байсалды; 

жайбарақат; сабырлы：～自得的生活 

жайшылық және кеңшілік өмір｜～神

往 әлдеқандай болу; кісімсу.   

【悠闲】 yōuxián 【 сын. 】  бейпіл; 

бейғам; еренсіз; жайбарақат; қайғысыз; 

қамсыз; қаперсіз; пәруайсыз; 

уайымсыз：态度～ жайбарақат түр.     

【悠扬】yōuyánɡ【сын.】 құбылжыған; 

құйқылжыған：～的 曲调 құбылжыған 

музыка.     

【悠悠】 yōuyōu 【 сын.】  асықпай; 

жайбарақат; салмақты. 

【悠远】yōuyuǎn【сын.】  ①алыста; 

ертеде; жақын арада емес：～的童年 

балалық шақ уақыт.②бұлдыр; көмескі; 

лай.     

【 悠 着 】 yōu·zhe 〈 方 〉【 ет. 】 

салбырату; төмен түсіру    

麀 yōu бұғы,марал (ұрғашы).   

鄾 Yōu Ю (жергілікті Хэнань 

провинциясында). 

耰 yōu① тырманың тістері.②〈书〉

малалау; тырмалау. 

 

yóu 

尤 1( 尢 )yóu ① айрықша; ерекше; 

өзгеше ： 无 耻 之 ～ барып тұрған 

ұятсыздық.②【үс.】→尤其.③【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

尤 2( 尢 )yóu ① айып; айыптылық; 

жазықтылық; күнә; кінә：效～жаман 

үлгі алу.②жаман көру; жаны жаратпау; 

жаратпау; жеккөру; айыптау; айыпты 

деп табу; жазғыру; кінәлау：怨天～人

ешкімді кінәмалау. 

【尤其】yóuqí【үс.】айрықша; әсіресе; 

ерекше：我喜欢国画，～喜欢山水画 

Мен гохуа өнерін жақсы көремін, 

әсіресе пейзаждық суретті ұнатамын . 

【尤甚】 yóushèn【 сын.】   әлі де 

күштірек; онан әрмен ： 视 前 ～ 

бұрыңғыдан әлі де күштірек. 

【尤为】yóuwéi【үс.】аса; ерен; өте; 

тым; тіпті;ерекше. 

【尤物】yóuwù〈书〉【зат.】  айрықша 

адам; сирек кездесетін дана. 

【尤异】yóuyì〈书〉【сын.】  ерекше; 

көрнекті; үздік. 

由 yóu ①【 сөзал. 】  → 由于 . ②

арқылы：他是～海道去的 Ол онда 

теңіз арқылы барды.③.【ет.】 мейлі; -

шы; -ші ：～他们去吧  мейлі олар 

қаласада.④【сөзал.】 (归(某人去做))：

出了事～你负责 бірдене болып қалса, 

жауапкершілік сенін мойында болады.

⑤【сөзал.】  бағынды болу; кіріптар 

болу; тәуелді болу：货价～货色而定

тауардың бағасы тауардың сапасына 

байланысты,тәуелді болып келеді. ⑥

【сөзал.】 -дан; -ден; -нан; -нен; -тан; -

тен; дейін：～表及里 сырттан ішке 

дейін｜～上而下 жоғарыдан төменге 

дейін. ⑦ (Yóu) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【由不得】yóu·bu·de①【ет.】 еркімен 

емес; лажсыздықтан：这件事～你 бұл 

енді сенің еркінде емес. ② 【 үс. 】

еріксіз; лажсыздан; шарасыз; 

ырықсыз：她～哭了起来   Ол еріксіз 

жылап қойды. 

【由打】yóudǎ〈方〉【сөзал.】 содан 

бері：～昨夜到今晚  кешегі түннен 

бастап,бүгін кешке дейін. 

【 由 来 】 yóulái 【 зат. 】  ① келген 

уақыттан бастап осы уақытқа 

дейін ：～已久 бұл ежелгі тарих.②бас; 

қайнар көз; шығар жер;себеп. 

【由头】yóu·tou(～儿)【зат.】 сылтау; 

сылтаурату：找～сылтау табу. 

【由于】yóuyú【сөзал.】  арқасында; 

себепті; себебімен; нәтижесінде; 

болғандықтан; нәтижесінде; себепті; 

сондықтан ： ～ 大 家 的 努 力 

барлығынның ықыласының 

нәтижесінде. 

【由衷】yóuzhōnɡ【ет.】 шын ниетпен; 

шын ықыласпен; шын көңілден; 

қалжыңсыз ： ～ 之 言  шын ниеттен 

айтылған｜～的感谢  шын жүректен 

алғыс. 

邮(郵)yóu①【ет.】 →邮寄；邮汇：给

弟弟～去五百元 кіші ініме пошта 

арқылы бес жүз юань жіберу керек.② 

пошта; пошталық ： ～ 电 пошта-

телеграф｜～局 поштамт;.③→邮品：

集 ～ марка жинау. ④ (Yóu) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【 邮 包 】 yóubāo( ～ 儿 ) 【 зат. 】  

пошталық сәлемдеме. 

【邮编】yóubiān【 зат.】   пошталық 

индекс. 

【邮差】yóuchāi【зат.】 пошта тасушы; 

пошташы. 

【邮车】yóuchē【 зат.】   поштталық 

вагон. 

【邮船】yóuchuán【зат.】  пошталық 

кеме,қайық. 

【邮戳】yóuchuō(～儿)【зат.】 пошта 

штемпелі. 

【邮袋】 yóudài【 зат.】   пошталық 

дорба,сөмке. 

【邮递】yóudì【ет.】  пошта арқылы 

жіберу. 

【邮递员】 yóudìyuán【 зат.】  пошта 

тасушы; пошташы. 

【 邮 电 】 yóudiàn 【 зат. 】  пошта-

телеграф. 

【邮电局】yóudiànjú【 зат.】  пошта-

телеграф бөлімі. 

【邮费】yóufèi【зат.】 →邮资. 

【邮购】yóuɡòu【ет.】 шарт бойынша 

төлеммен пошта арқылы тапсырыс беру. 

【邮花】yóuhuā〈方〉【зат.】 →邮票. 

【邮汇】yóuhuì【ет.】  поштамен ақша 

салу; пошта аударылымы. 

【邮集】 yóují【 зат. 】   коллекция 

пошта маркасы. 

【邮寄】yóujì【ет.】   пошта арқылы 

жіберу. 

【邮件】yóujiàn【зат.】  пошта. 

【邮局】yóujú【зат.】   пошта;пошта 

конторасы; поштамт; пошта үйі 

(поштаның орталық бөлімі). 

【邮轮】yóulún【зат.】 → 邮船. 

【 邮 票 】 yóupiào 【 зат. 】  пошта 

маркасы. 

【邮品】yóupǐn【зат.】  пошта заттары. 

【邮市】yóushì【зат.】  пошта өнімінің 

нарығы. 

【邮亭】yóutínɡ【зат.】  пошта киоск. 

【邮筒】yóutǒnɡ【зат.】 пошта жәшігі. 

【 邮 箱 】 yóuxiānɡ 【 зат. 】  пошта 

жәшігі. 

【邮展】yóuzhǎn【зат.】 марка жинау; 

филателия. 

【邮政】 yóuzhènɡ【 зат.】   пошта; 
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почтада қатынас қағаздарды алып-беру 

жұмысы. 

【邮政编码】 yóuzhènɡbiānmǎ пошта 

индексі. 

【邮政局】yóuzhènɡjú【зат.】 →邮局. 

【邮资】yóuzī【зат.】  пошта кесімді 

бағасы. 

犹 (猶 )yóu①〈书〉→犹如 .②〈书〉

【үс.】әлі күнге; әлі; тағы да ：记忆～

新 есте әлі сайрап тұр.③(Yóu)【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【犹大】Yóudà【зат.】  иуда. 

【犹然】yóurán【үс.】әуелдегісінше; 

баяғыдай; баяғысынша; бәз баяғыша; 

бұрынғысынша; бұрынғыша; ескіше. 

【犹如】 yóurú 【 ет. 】  -дай; -дей; 

сияқты：～白昼 жарық күндіз сияқты. 

【犹太教】Yóutàijiào【зат.】 иудаизм 

діні; яһудилік. 

【犹太人】Yóutàirén【 зат.】  еврей; 

жебірей; еврей әйел . 

【犹疑】yóuyí【сын.】 →犹豫. 

【犹豫】 yóuyù【 сын.】  қисаңдау; 

сыйпаңдау; абыржу; айну; көп ойлану; 

қобалжу：他又开始～起来 Ол тағыда 

қобалжи бастады. 

【犹自】yóuzì【үс.】оның үстіне. 

油 yóu①【зат.】  май.②【ет.】 майлау; 

май салу：～窗户 майға езген бояумен 

терезе бояу. ③【 ет. 】  майлап алу; 

майлап тастау; майлы ету; май тигізіп 

алу：把衣服～了 киімді майлап алу.④

【 сын.】  →油滑 .⑤ (Yóu)【 зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

【油泵】yóubènɡ【зат.】 май айдайтын 

насос; майлы сорғы. 

【 油 饼 】 1yóubǐnɡ 【 зат. 】  жом; 

күнжара. 

【油饼】2yóubǐnɡ(～儿)【зат.】 жұқа 

нан; таңдыр нан; шелпек майды 

қуырылған. 

【油布】yóubù【 зат.】  клеенка; май 

болған; май жағылған мата; майланған 

мата; майлы мата; май сіңген мата. 

【油彩】 yóucǎi 【 зат. 】  грим; бет 

бояуы (сахнада ойнау үшін 

қолданылатын бояу). 

【油菜】yóucài【 зат.】  ①рапс (май 

және жем алынатын өсімдік).②  дала 

қырыққабаты;  дала орамжапырағы . 

【油层】 yóucénɡ【 зат.】  мұнайлы 

қабат. 

【 油 茶 】 yóuchá 【 зат. 】   зәйтүн 

камелия гүлі . 

【油船】yóuchuán【зат.】 →油轮 . 

【油灯】 yóudēnɡ【 зат.】  жыпылық 

шам; кішкентай шам; соқыр шам; май 

шамы; . 

【 油 底 子 】 yóudǐ·zi 【 зат. 】  май 

контейнерінің түбіндегі қалған 

жабысқақ май. 

【油坊】yóufánɡ【зат.】 майжуаз; май 

шығаратын орын; май зауыты; майхана. 

【油橄榄】yóuɡǎnlǎn【зат.】 ① зәйтүн.

② зәйтүн жемісі. 

【 油 工 】 yóuɡōnɡ 【 зат. 】  лакпен 

сырлаушы; лактаушы; лакшы; сыршы. 

【油垢】yóuɡòu【зат.】 күйе; күйік. 

【油光】yóuɡuānɡ【сын.】  жылтыр; 

жылтырақ; жалтыр：～的桌面 жылтыр 

үстел үсті｜～的新机器 жаңа жалтыр 

машинамен. 

【油鬼】yóuɡuǐ〈方〉【 зат.】  майға 

пісірілген тәтті қатырма шелпек. 

【油耗】yóuhào【зат.】 жанғыш сұйық 

шығыны ：～控制  жанғыш шығын 

бақылауы. 

【油葫芦】yóu·hulǔ【зат.】  далалық 

қара шегіртке; шырылдауық. 

【油花】yóuhuā(～儿)【зат.】  машина 

майына жағылған мақтадан істелген 

иірілген жіп. 

【油滑】yóuhuá【сын.】 айлалы; епті; 

икемді; тәсілқой; ыңғайлы; айлакер; 

жалтарғыш; қу：为人～ айласы көп 

адам;. 

【 油 画 】 yóuhuà 【 зат. 】  полотно 

(майлы бояумен салынған сурет); 

майлы бояумен сурет салуға арналған 

кенеп. 

【油灰】 yóuhuī【 зат.】   сылағыш; 

сылап бітеу (саңылауды майлап; сылап 

бітеу). 

【油脚】yóujiǎo〈方〉【 зат.】   май 

шөгінділері. 

【油井】yóujǐnɡ【зат.】 мұнай ұңғысы. 

【油矿】 yóukuànɡ【 зат.】  ①мұнай 

кәсіпшілігі.②мұнай шығаратын жер. 

【油亮】yóuliànɡ【сын.】 →油光：刚

下过雨，树木的叶子绿得～～的 жана 

ғана жаңбыр жауды, ағаштағы 

жапырақтар жалтырап тұр. 

【 油 料 作 物 】 yóuliàozuòwù зәйтүн 

мәдениеті. 

【 油 篓 】 yóulǒu 【 зат. 】   өрме 

майланған қағазбен жапсырылған 

сұйық және сулы заттарды сақтау үшін 

арналған. 

【油绿】 yóulǜ【 сын.】  көк-жасыл; 

жылтыр-жасыл түс. 

【 油 轮 】 yóulún 【 зат. 】  мұнай 

тасығыш (мұнай тасуға арналған, 

өздігінен жүретін кеме). 

【油麦】yóumài→莜麦. 

【油麦菜】yóumàicài→莜麦菜. 

【 油 毛 毡 】 yóumáozhān 【 зат. 】 

қарақағаз (үйдің төбесіне жабуға 

қолданылатын смолаланған су өтпейтін 

калың қатты қағаз, картон). 

【油门】yóumén(～儿 )【 зат.】   газ 

жылдамдатқыш. 

【油苗】yóumiáo【зат.】  мұнай өнімі. 

【油墨】yóumò【зат.】 баспаханалық 

бояу. 

【油泥】yóuní【зат.】 былғаныш; лас. 

【油腻】yóunì①【сын.】  майлы：～

的 汤  майлы сорпа. ② 【 зат. 】 

майлы;майлы тамақ ： 忌 ～  майлы  

тамақ жеуге болмайды. 

【油皮】yóupí(～儿)〈方〉【зат.】 ①

лакпен сырланған; лакталған; лакты.②

тері; эпидерма (жануарлардың терісінің 

сыртқы қабаты кейбір өсімдіктердің 

қабығы). 

【油品】yóupǐn【зат.】  мұнай заттары; 

мұнай өнімдері (бензин, керосин, 

мазут). 

【油漆】yóuqī①【зат.】  майлы бояу; 

лак; политура (смолалы зат қосылған 

спиртті лак).②  бояу; лакпен сырлау; 

лак жағу; лактау：～车间 бояу цехы. 

【油气】yóuqì【зат.】  мұнай мен газ; 

мұнайлы-газды. 

【油气田】yóuqìtián【 зат.】   мұнай 

мен газ шығаратын жер. 

【油腔滑调】yóuqiānɡhuádiào жеңілтек; 

ұшқалақ сөздер;  жеңілтектік; 

ұшқалақтық. 

【油然】 yóurán 【 сын.】  ① еріксіз; 

лажсыздан; шарасыз; ырықсыз：敬慕

之心，～而生 еріксіз құрмет тудырды.

②(【сын.】 容云气上升)：～作云 бұлт 

шықты. 

【油石】 yóushí【 зат.】   қатпарлы 

тасты қайрақ. 

【油饰】yóushì【ет.】 бояу; сырлау：

房室已经～一新 үй тағыда сырланған. 

【油水】 yóu·shui【 зат.】  ①май.②

олжа; тегін табыс：想在这上面捞一

等～дайындап содан олжа түсіру. 

【油酥】yóusū【сын.】 жақпар-жақпар; 

қабаттап жасалған; қабатты; қат-қабат. 

【 油 田 】 yóutián 【 зат. 】   мұнай 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82-%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82/
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шығаратын жер; мұнай кәсіпшілігі. 

【 油 田 伴 生 气 】 yóutiánbànshēnɡqì 

ерітілген газ. 

【油田气】 yóutiánqì 【 зат. 】   газ 

шығаратын жер. 

【 油 条 】 yóutiáo 【 зат. 】   майда 

қуырылған біл тілкем қамырдан 

жасалынған печенье. 

【 油 桐 】 yóutónɡ 【 зат. 】  тунг 

(Қытайда, Жапонияда өсетін 

субтропиктік ағаш). 

【油头粉面】 yóutóufěnmiàn шашты 

жып-жылмағай етіп қою және боялған 

бет. 

【油头滑脑】 yóutóuhuánǎo жылмаң; 

жылмаңдаған; жылпылдаған және 

жеңілтек; ұшқалақ. 

【油汪汪】yóuwānɡwānɡ【сын.】 状态

词 .①майлы; май жұққан; май болып 

қалған.②→油光. 

【油污】yóuwū【зат.】 → 油垢. 

【油香】 yóu·xiɑnɡ【 зат.】   майға 

пісірілген шелпек нан; тандыр нан 

(мұсылмандарда). 

【油箱】yóuxiānɡ【зат.】 бензин багі. 

【油性】yóuxìnɡ【зат.】 майлылық. 

【油烟】 yóuyān【 зат.】  күйе; қара 

күйе; құрым. 

 

【油印】 yóuyìn【 ет.】   ротаторда 

бастыру; . 

【油炸鬼】 yóuzháɡuǐ【 зат.】  майға 

пісірілген тәтті қатырма шелпек. 

【油毡】 yóuzhān【 зат.】  киіз; үзік; 

қарақағаз (үйдің төбесіне жабуға 

қолданылатын смолаланған су өтпейтін 

калың қатты қағаз, картон). 

【油脂】yóuzhī【зат.】  май. 

【 油 脂 麻 花 】 yóu·zhimáhuā 〈 方 〉

【сын.】 →油脂馍糊. 

【油纸】 yóuzhǐ【 зат.】  майланған 

қағаз; майлы қағаз. 

【油子】yóu·zi【зат.】  ①  жабысқақ, 

тұтқыр масса,қоспа：膏药～ жабысқақ 

қоспа жабыстырғышы ｜ 烟 袋 ～

никотиндегі тұтқыр масса.② алатұяқ; 

алаяқ; жалдап; желаяқ; жылпос; 

қаңғыбас; сумақай; сұм. 

【油渍】yóuzì【зат.】  майлы дақ. 

【油嘴】1yóuzuǐ①【сын.】  әдісқой; 

ебдейлі; епті.②【зат.】 айлакер адам; 

жалтарғыш адам; қу. 

【油嘴】2yóuzuǐ【зат.】 сұйық құятын 

құрылғы; форсунка (сұйық немесе 

ұнтақ отындарды бу қазандарына, 

двигатель цилиндрлеріне т. б. берерде 

бүрку, себу үшін қолданатын аспап). 

【油嘴滑舌】yóuzuǐhuáshé майлы ауыз 

және екіұшты тіл. 

柚 yóu［柚木］ (yóumù)【 зат.】  тик 

(биік ағаш, кеме жасауға пайдаланады); 

тик ағашы. 

疣(肬)yóu【зат.】  сүйел. 

斿 yóu〈书〉①фестон (үйдің сыртына 

оюлап салынған әшекей).②→“游”. 

莜 yóu［莜麦］(yóumài)【зат.】  жалаң 

қой. 

莸(蕕)yóu【зат.】 кариоптерис. 

铀(鈾)yóu【зат.】  уран. 

蚰 yóu①［蚰蜒］ (yóu·yán)【 зат.】 

шыбын ұстағыш (шыбындарды қыру 

үшін қолданылатын нәрсе).②→蜒蚰. 

鱿 (魷 )yóu［鱿鱼］ (yóuyú)【 зат.】 

кальмар (теңіздің ұсақ балығы). 

游(②-④遊)yóu①【ет.】 жүзу; қалқу; 

қалықтау; малту：～泳 жүзу｜鱼在水

中～  балықтар өзенде жүзіп жүр.②

【 ет. 】  → 游 览 ： ～ 园  саябақта 

серуендеу｜～人 саяхатшы; турист.③

ағым; ағын; ағыс ： 上 ～  өзеннің 

жоғары ағысы ｜中～  өзеннің орта 

ағысы｜下～өзеннің төменгі ағысы.④

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【游伴】yóubàn【зат.】 ептеш; серік; 

серіктес. 

【游程】yóuchénɡ【зат.】 ① туристік 

маршрут;бағдар.②  жүзу дистанциясы; 

аралық; қашықтық жүзу. ③  тур 

бағдарламасы. 

【 游 船 】 yóuchuán 【 зат. 】  яхта 

(желкенді қайық); кеме;қайық. 

【游荡】 yóudànɡ 【 ет. 】  қаңғыру; 

сенделіп жүру; сандалу; тентіреу : 在城

里～ қалада қанғырып жүру. 

【游方】yóufānɡ【ет.】  ел кезу; жер 

тану; жиһан кезу; жолаушылау; кездіру; 

кезу; қаңғыбастану; қаңғымалау; 

қаңғыру; саяхат жасау; саяхат қылу; 

саяхаттау：～和尚 ел кезуші монах. 

【游舫】yóufǎnɡ【зат.】 →游船. 

【游逛】 yóuɡuànɡ【 ет.】  қыдыру; 

серуендеу; бой жазу; саяттау; сейілдеу; 

серуендету. 

【游击】yóujī【ет.】  партизандық. 

【游击队】yóujīduì【зат.】  партизан 

жасағы. 

【游击战】yóujīzhàn【зат.】   партизан 

соғысы. 

【游记】yóujì【зат.】 жол естеліктері; 

жиһангездік; жиһангерлік; жиһанкездік; 

жиһан кезу; сапар; саяхат; саяхат жасау . 

【游街】yóujiē【ет.】   қылмыскерді  

көшеге алып шығу ： ～ 示 众 

қылмыскерді көшеге алып шығу 

жұртшылыққа көрсету үшін.     

【游客】 yóukè 【 зат. 】  саяхатшы; 

турист. 

【 游 览 】 yóulǎn 【 ет. 】  саяхат; 

экскурсия (коллектив болып бірдемені 

аралау, көру); туризм ： ～ 向 导

экскурсия жетекшісі. 

【游廊】yóulánɡ【 зат.】  дәліз (үйге 

жапсыра салынған ашық я терезеленген 

орын);галерея. 

【游乐】 yóulè 【 ет. 】   серуендеу; 

думандау; ермек ету; ермек қылу; 

ермектеу; көңіл көтеру：～场  ойынға 

арналған алаң. 

【游离】 yóulí 【 ет. 】  ① иондану; 

ионизациялау (электрленген бейтарап 

атомдар мен моллекулардан иондар мен 

бос электрондардың түзілуі). ②

бөлектену; аулақтану ： ～ 分 子

аласталған; бұралқы; елден безген; 

елден шыққан; саяқ; сілімтік. 

【 游 离 基 】 yóulíjī 【 зат. 】  еркін 

радикал. 

【游离态】 yóulítài【 зат.】   еркін 

күй,жағдай. 

【游历】yóulì【ет.】 ел аралау; жиһан 

кезу; саяхат жасау; саяхаттау. 

【 游 轮 】 yóulún 【 зат. 】  белбеу-

тегермеш; шкив (жетек қайысты 

қозғайтын тегершік). 

【游民】 yóumín 【 зат. 】  табынан 

айрылған элемент; тапсызданған 

элемент(өз табымен байланысын 

бүтіндей үзген, қоғамдык жұмысқа 

ешқандай қатыспайтын, ниеті 

азғындаған). 

【游牧】yóumù【ет.】  көшпелі：～生

活  көшпелі тұрмыс｜～民族  көшпелі 

халық. 

【游憩】yóuqì【ет.】 дем алу; демалу; 

тынығу. 

【游禽】yóuqín【зат.】  суда жүретін 

құстар. 

【游人】yóurén【зат.】 →游客. 

【游刃有余】 yóurènyǒuyú бірдемені 

аса жетік игере білу. 

【游山玩水】 yóushānwánshuǐ  көңіл 

ашатын серуен. 

【游手好闲】yóushǒuhàoxián бос жүру; 

бос сандалу; бұлғақтау; бұрау басын 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%88%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%B7%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D2%B1%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D2%B1%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D1%81%D2%9B%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
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сындырмау; жұмыссыз жүру; іссіз жүру. 

【游水】yóushuǐ【ет.】  жүзу; қалқу; 

қалықтау; малту. 

【游说】yóushuì【ет.】   ақылдасуға 

бару; барып шығып және көзін жеткізу. 

【游丝】yóusī【зат.】 ①өрмек; шілтер.

② қыл серіппе (сағат үшін металдан 

жасалған қыл серіппе). 

【游艇】yóutǐnɡ【зат.】 →游船. 

【游戏】 yóuxì①【 зат.】  алданыш; 

ермек; жұбаныш; ойын. ② 【 ет. 】  

ойнау; көңіл ашу; көңіл көтеру; ойын-

сауық жасау. 

【游戏规则】yóuxìɡuīzé ойын ережесі. 

【游戏机】 yóuxìjī 【 зат. 】   ойын 

құрылғы. 

【游侠】yóuxiá【зат.】 кезеген сері. 

【游仙诗】yóuxiānshī【зат.】   мәңгі 

өлмейтін тәркідер поэзиясы. 

【游乡】yóuxiānɡ【ет.】  қылмыскерді 

ауылға шығару көпшілік көрініс үшін. 

【游行】yóuxínɡ【ет.】 ①ел кезу; жер 

тану; жиһан кезу; жолаушылау; кездіру; 

кезу; қаңғыбастану; қаңғымалау; 

қаңғыру; саяхат жасау; саяхат қылу; 

саяхаттау. ②  шеру;  әрекет; қимыл 

(негізгі операция болатын жерден 

жаудың көңілін басқаға аударатын 

әрекет)：～示威 наразылық білдіру. 

【游兴】 yóuxìnɡ【 зат.】   саяхатқа 

ұмтылу; серуендеуге көңілі күй болуы. 

【游学】yóuxué【ет.】  жат елде, шет 

елде оқу. 

【游医】yóuyī【зат.】  кезбе дәрігер. 

【游移】yóuyí【ет.】  абыржу; айну; 

көп ойлану; қобалжу ： ～ 不 决

батылсыз болып қобалжу. 

【游弋】yóuyì【ет.】   жүріп-тұру (екі 

пункт арасында жүріп-тұру). 

【游艺】yóuyì【зат.】  мәдени ойын-

сауық. 

【游艺会】yóuyìhuì【зат.】   мәдени 

ойын-сауық кеші. 

【游泳】yóuyǒnɡ①【ет.】 жүзу; қалқу; 

қалықтау; малту.②【зат.】 жүзу;малту. 

【游泳池】 yóuyǒnɡchí【 зат.】  жүзу 

әуіті. 

【游园】 yóuyuán【 ет.】   саябақта 

серуендеу. 

【 游 园 会 】 yóuyuánhuì 【 зат. 】  

саябақта қыдыру. 

【游资】yóuzī【зат.】  еркін капитал; 

еркін ақша. 

【游子】yóuzǐ〈书〉【зат.】  елкезбе; 

жаһангер; жаһанкез; жиһангер; 

жиһанкез; кәлендер; кезбе; қаңғы; 

мүсәпір. 

【游走】yóuzǒu【ет.】 адасу; қаңғыру; 

ауысу; жылжу; қаңғыма ： ～ 芽 孢

зооспора (жыныссыз көбейту үшін 

пайдаланылатын балдыр және кейбір 

саңырауқұлақтардың жасушалары); ～

细胞 қаңғыма жасушасы. 

楢 yóu  емен. 

鲉(鮋)yóu【зат.】  скорпена. 

猷 yóu 〈 书 〉 жоспар;ниет ： 建 ～ 

жоспар құру. 

蝤 yóu[蝤蛑 ](yóumóu)【 зат.】  теңіз 

шаяны түрі (шаян тәрізді теңіз жәндігі). 

yǒu 

友 yǒu①дос; досжар; жолдас; таныс; 

тілектес ：好～  жақын дос ｜战～

жауынгерлік дос; қызметтес; пікірлес; 

серік; серіктес. ② (Yǒu) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【 友 爱 】 yǒu’ài 【 сын. 】  достық; 

татулық; ынтымақ;  достық қалып; 

жылы шырай; ықылас：团结～ достық 

және ауызбірлік. 

【友邦】yǒubānɡ【зат.】  тату ел. 

【友好】yǒuhǎo①【зат.】  жақсы дос; 

жан қияр айырылмас дос; шын дос .②

【 сын.】  достық; татулық; ынтымақ;  

достық қалып; жылы шырай; 

ықылас ： ～ 相 处 

достықта,ынтымақтастықта тұру. 

【友军】yǒujūn【зат.】  достық армия; 

көрші әскери жасақ. 

【友邻】yǒulín【зат.】 бастас; көрші; 

қоңсы. 

【友情】 yǒuqínɡ【 зат.】   достық; 

ынтымақ; достық қарым-қатынас; 

бүйрек бұру; жақын тұту; іш тарту. 

【友人】yǒurén【зат.】 дос; дос қыз; 

жолдас қыз; құрбы; серік; жолдас：国

际～ шетелдік дос. 

【友善】yǒushàn【 сын.】  дос болу; 

достасу：他们素相～олар ертеден дос.     

【友谊】yǒuyì【зат.】 достық; татулық; 

ынтымақ. 

【友谊赛】yǒuyìsài【 зат.】   достық 

матч,жарыс. 

有 yǒu ① 【 ет. 】  бар болу; болу; 

бар：～学同 білімі бар болуы; 等我～

了时间 менің уақытым бар болғанда; 头

上～了白头发 баста ақ шаштар пайда 

болды. ② 【 ет. 】  бар болу; болу; 

қолданылу：厂内共～五千工人 заводта 

бес мың жұмысшы бар. ③ 【 ет. 】 

байқалу; сезілу; көріну; пайда болу; туу; 

шығу：他～病了 Ол ауырып қалғанын 

сезінді; Ол ауырып қалды｜【сын.】 

势～了新发展 жағдай жаңа өркендеуге 

ие болды.④【ет.】 коп：他～了年纪 

Ол жасы үлкен адам . ⑤ 【 ет. 】 

әлдеқандай; бір; біреу：～一天晚上 бір 

күні кешке｜～个人来问过你  біреу 

келіп және сені сұрады.⑥→有的 .⑦

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【有碍】 yǒu’ài【 ет.】  бөгет жасау; 

кедергі болу; кедергі жасау; кедергі 

келтіру; кедергі істеу; мазасыздау：吸

烟～健康  шылы шегу денсаулыққа 

кедергі келтіреді. 

【有板有眼】 yǒubǎnyǒuyǎn әдісқой; 

айқын;анық. 

【 有 备 无 患 】 yǒubèiwúhuàn дайын 

болып барсан,қорқатын түгі де жоқ. 

【 有 鼻 子 有 眼 儿 】 yǒubí·ziyǒuyǎnr 

қиял-ғажайып нәрсені өте шынайы 

түсіндіру. 

【 有 差 】 yǒuchā 〈 书 〉【 ет. 】 

Айырмашылық：程度～деңгей дәреже 

бойынша анықталады. 

【有偿】 yǒuchánɡ 【 сын.】  есесін 

қайыру; есесін орнына салу; қалпына 

келтіру; орнын толтыру; теңгеру; 

теңелту：～服务 ақылы қызмет көрсету. 

【有偿新闻】 yǒuchánɡxīnwén ақылы 

жаңалықтар. 

【有成】yǒuchénɡ〈书〉【ет.】  табыс; 

жеңіс; жолы түсу; сәтті болу ：三年～

үш жылда табысқа жетеді｜可望～

жеңіске үміттенуге болады. 

【有待】 yǒudài【 ет.】   күту; керек 

болып қалу; керек қылу; қажет болу; 

қажетсіну：这个问题～进一步的研究 

бұл сұрақ әрі қарай зерттеу керек 

(қажет болып тұр). 

【有得】yǒudé【ет.】 жеңіс; жетістік; 

табыс：学习～ оқуда жетістікте болу. 

【有的】yǒu·de【ес.】әлдекім; бірен-

саран; бірқыдыру; кейбір; кейбіреулер; 

бірдеме; кейбір; оны-мұны; ондай-

мұндай ：我～知道 , ～不知道  мен 

кейбіреуін білемін,ал кейбірін 

білмеймін;   ～ 人 不 喜 欢 这 个 

Кейбіреулеріне бұл ұнамайды. 

【有的是】yǒu·deshì өте көп; көптеген; 

қанша алсаң да кемімейді：我们图书馆

里 书 ～ Біздің кітапханада өте көп 

кітаптар. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D2%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D1%81%D3%99%D0%BF%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%88%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%B1%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%93%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%96%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9/
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【有底】 yǒudǐ【 ет.】   мән жайын 

түгелдей білу; көзі жеткендік; сенгендік; 

сенушілік; сенім：心里～әбден сенімде 

болу. 

【有的放矢】 yǒudìfànɡshǐ мақсатқа 

бағытталған; мақсатқа беттелген; 

мақсатқа ұмтылған; мақсатты; 

нысаналы. 

【有点儿】 yǒudiǎnr 【 үс. 】 азғана; 

азғантай; аздап; сәл; азын-аулақ; 

бірқатар; бірнеше：今天他～不高兴 

Бүгін ол аздап көңілі жоқ｜我～累了 

Мен аздап шаршап қалдым. 

【有方】yǒufānɡ【ет.】 амалын тауып; 

әдісін біліп; бипаздап; бипаздау; ебін 

тауып; ептеп; епті; іскерлікпен：领导～ 

оқуға ебін тауып алу ｜ 指 挥 ～

іскерлікпен басқара алу. 

【有感】yǒuɡǎn【ет.】 сезу：～觉的牙

齿 сезімтал тістер｜～情 сезімі болу. 

【有关】 yǒuɡuān【 ет.】  ① құштар; 

мүдделі; қызыққан; ізденген; қатысы 

болу：～方面 мүдделі тарап｜这事也

与你～  бұл сағанда қатысы бар.②

жөнінде; жөніндегі; туралы. 

【有轨电车】yǒuɡuǐ-diànchē трамвай. 

【有过之无不及】 yǒuɡuòzhīwúbùjí 

бәрінен асып түсіп, ешкімге жеңілдік 

бермеу; одан әрі күштірек болу. 

【有恒】 yǒuhénɡ【 ет.】  батылдық; 

қажырлылық; қайсарлық; өжеттік; 

табандылық; тұрақтылық. 

【有会子】yǒuhuì·zi〈口〉бұрыннан; 

көптен; ұзақ：他走了可～啦 ! Онын 

кеткеніне ұзақ болды. 

【有机】 yǒujī【 сын.】  属性词 .① 

органикалық ： ～ 化 学 органикалық 

химия. ②  негізгі ： ～ 联 系  негізгі 

байланыс. 

【有机玻璃】 yǒujībō·lí органикалық 

шыны. 

【有机肥料】yǒujīféiliào органикалық 

тыңайтқыштар. 

【 有 机 化 合 物 】 yǒujīhuàhéwù 

органикалық қоспа. 

【有机化学】yǒujīhuàxué органикалық 

химия. 

【有机农业】yǒujīnónɡyè органикалық 

ауыл шаруашылығы. 

【有机食品】yǒujīshípǐn органикалық 

қорек. 

【 有 机 体 】 yǒujītǐ 【 зат. 】  ағза 

(адамның дене және рухани 

қасиеттерінің жиындысы). 

【 有 机 物 】 yǒujīwù 【 зат. 】 

органикалық заттар; органика. 

【 有 机 质 】 yǒujīzhì 【 зат. 】 

органикалық заттар. 

【有价证券】yǒujiàzhènɡquàn бағалы 

қағаздар. 

【有教无类】 yǒujiàowúlèi жалпыға 

бірдей білім беру. 

【有劲】yǒujìn①(～儿)【ет.】 күшті; 

мықты; денсаулығы күшті; тың ：这人

真～ бұл адам шынымен мықты екен; 

两膀真～ екі қолында шынымен мықты.

②【сын.】 ойландыратын; ой салатын; 

ой түсіретін; толқытатын; әсерлі; 

еліктіргіш; қызық; қызықты; тартымды. 

【有旧】 yǒujiù〈书〉【 ет.】   ескі 

достықпен қарым-

қатынаста;байланыста. 

【有救】yǒujiù【 ет.】   аман сақтап 

қалуға болады; мүмкіндік бар：病人

还 ～  Науқасты әліде аман сақтап 

қалуға мүмкіндік бар 

【 有 口 皆 碑 】 yǒukǒujiēbēi әрбірі 

мақтайды; кеңінен танымал. 

【 有 口 难 分 】 yǒukǒunánfēn келде 

дәлелде. 

【有口无心】 yǒukǒuwúxīn ақкөңіл; 

ақпейіл; ақпейілді; аңқылдақ; елпілдек; 

жайдары; иі жұмсақ; кішіпейіл; 

қалбалақ. 

【有赖】yǒulài【ет.】  бағынды болу; 

кіріптар болу; тәуелді болу. 

【有劳】yǒuláo【ет.】  бір өтінішімді 

жерге тастамаңыз：这件事～您了  сіз 

онымен маған үлкен жақсылық 

жасадыныз. 

【有理】yǒulǐ【сын.】   дұрыс; әділ; 

әділетті; тура; турашыл ：谁～?Кімдікі 

дұрыс?｜讲得～әділ айтылған. 

【 有 理 式 】 yǒulǐshì 【 зат. 】  

рационалды формула . 

【有理【 сан.】  】 yǒulǐshù【 зат.】 

рационалды сан. 

【有力】 yǒulì【 сын.】  сендірерлік; 

ұстамды; дәлелді; иланымды; көңілге 

қонымды; көңілге сиярлық; нанарлық; 

сенерлік ：～的回答 нәтижелі жауап｜

这 篇 文 章 简 短 ～  бұл мақала 

ықшамдылықпен және сендірерлік 

күшімен ерекшеленеді. 

【 有 利 】 yǒulì 【 сын. 】  баһралы; 

берекелі; олжалы; пайдалы; тиімді; 

абырой; баһра; береке; ем; игілік; 

қайыр; мәнфағат; опа; өнім; пайда; 

шарапат; ырғын：～的地位 пайдалы 

жағдай｜～于人民的人 адам халқына  

береке алып келетін. 

【有两下子】 yǒuliǎnɡxià·zi 〈口〉

азамат; ерен; жігіт：他真～Ол нағыз 

азамат екен. 

【 有 零 】 yǒulínɡ 【 ет. 】  

қосымша;аса：他已经五十～了 оның 

жасы елуден асты. 

【有门儿】yǒuménr〈口〉【ет.】 үміт; 

емесін; жұбаныш; медеу;үміттену：今

天发薪～吗? Бүгін жалақы беретін үміт 

бар ма?. 

【有【 зат. 】  】 yǒumínɡ 【 сын. 】 

айтулы; атақты; әйгілі; белгілі; дырау; 

даңқты：～的作家 атақты жазушы. 

【有【 зат. 】  无实】 yǒumínɡwúshí 

жалған; бұл тек көруге ғана; сырт көру 

үшін ғана. 

【有目共睹】yǒumùɡònɡdǔ барлығына 

айқын; анық; ақиқат. 

【有目共赏】yǒumùɡònɡshǎnɡ жалпыға 

бірдей мақтауға ие болу. 

【有奶便是娘】yǒunǎibiànshìniánɡ ана 

сүтімен тәрбиелеген әйелді ана ретінде 

көріну. 

【有年】 yǒunián〈书〉【 ет.】   көп 

жылдар ：他在工厂工作～ Ол көп 

жылдар бойы осы заводта жұмыс 

істейді. 

【有盼儿】yǒupànr〈口〉【ет.】 →有门

儿. 

【 有 期 徒 刑 】 yǒuqītúxínɡ түрмеге 

қамауға алу белгілі бір уақытқа. 

【有气无力】yǒuqìwúlì әлсіз әреңдей 

естіліп тұр (сөзі). 

【有顷】 yǒuqǐnɡ〈书〉【 зат.】  дәл 

осылай; жақында жақын арада; жылдам; 

тез. 

【有请】yǒuqǐnɡ【ет.】 қош келдіңіз; 

қош келіпсіз; рақым етіңіз. 

【有求必应】yǒuqiúbìyìnɡ кез келген 

өтінішті  орындау . 

【 有 趣 】 yǒuqù( ～ 儿 ) 【 сын. 】 

жағымды; көңілді; қызықты; тартымды; 

ынталандыратын; қызық; қызықты; 

көңіл тартарлық：～的故事  қызықты 

әңгіме｜～的孩子 қызықты бала. 

【有染】yǒurǎn〈书〉【ет.】  жақын, 

ашына қарым-қатынаста болу. 

【有日子】 yǒurì·zi ①  көп күндер; 

әлдеқашан;көптеген ：我们～没见面了! 

Біздің көрмегенімізге көп күндер болды! 

② күнді белгілеу：你们结婚～了没有? 

Той болатын күндерін белгіленді ме? 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%BB%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD%D1%84%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%B9%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%A3%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%99%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D2%9B%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD/
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【有如】 yǒurú【 ет.】  сияқты еді; 

сияқты; тәрізді. 

【 有 色 金 属 】 yǒusèjīnshǔ түсті 

металдар. 

【有色人种】yǒusèrénzhǒnɡтүрлі-түсті 

нәсіл; тұқым. 

【有色眼镜】yǒusèyǎnjìnɡ түрлі-түсті 

көзілдірік. 

【有身子】 yǒushēn·zi бала көтеру; 

екіқабат болу; жүкті болу. 

【 有 神 论 】 yǒushénlùn 【 зат. 】 

құдайшылдық; теизм (материалистік 

ғылыми көзқарасқа жанаспайтын; 

дүниені Құдай жаратқан; барлығына 

Құдай ие дейтін философрялық діни 

оқу). 

【有生力量】yǒushēnɡ-lìliànɡ  жанды 

күш. 

【有生以来】 yǒushēnɡyǐlái туғаннан 

бастап; өмір бойы. 

【有生之年】yǒushēnɡzhīnián өмірінің 

қалғаны. 

【 有 声 片 儿 】 yǒushēnɡpiānr 〈 口 〉

【зат.】 →有声片. 

【 有 声 片 】 yǒushēnɡpiàn 【 зат. 】 

дыбысты фильм. 

【有声有色】yǒushēnɡyǒusè қызықты 

әрі жанды. 

【有时】yǒushí【үс.】кейбір уақытта; 

кейде; кей-кейде; кей кезде; кей 

уақытта：那里的天气，～冷，～热 

мына ауа райында кейде суық,кейде 

ыстық болады. 

【有识之士】yǒushízhīshì білгір адам. 

【 有 始 无 终 】 yǒushǐwúzhōnɡ 

аяқталмаған; бітпеген. 

【有始有终】yǒushǐyǒuzhōnɡ басынан 

аяғына дейін. 

【有恃无恐】 yǒushìwúkǒnɡ  қуатты 

демеуі болып өзін  емін-еркін сезіну ;. 

【有【сан.】 】yǒushù①【ет.】  →有

底：心中～ашық түсінігі бар болу.②

【сын.】 азғана; азғантай; аздап; сәл; 

азын-аулақ; бірқатар; бірнеше：剩下～

的几天 азғана күндер қалды. 

【有司】 yǒusī〈书〉【 зат.】  ресми 

адам;бастық. 

【有损】yǒusǔn【ет.】 залал келтіру. 

【 有 条 不 紊 】 yǒutiáobùwěn ретке 

келтірілген; ретке салынған; ретті; 

реттелген түрдегі; тәртіпті. 

【有头无尾】yǒutóuwúwěi аяқталмаған; 

бітпеген. 

【有头有脸】yǒutóuyǒuliǎn(～儿) абзал; 

қадірлі; қадірменді; құрметті; мәртебелі. 

【有头有尾】yǒutóuyǒuwěi басы бар, 

аяғы бар. 

【有望】 yǒuwànɡ【 ет.】  дәмелену; 

сену; үміттену; үміт бар. 

【有为】yǒuwéi【ет.】 болашағы зор; 

көп уәде беретін; көп үміт күтерлік; көп 

үміт күттіретін：～的青年 көп үміт 

күтетін жас азамат. 

【有…无…】yǒu…wú…бар …жох… 

【有喜】yǒuxǐ〈口〉【ет.】 бала көтеру; 

екіқабат болу; жүкті болу. 

【有戏】 yǒuxì〈方〉【 ет.】  дәме; 

емесін; жұбаныш; медеу; үміт. 

【有隙可乘】yǒuxìkěchénɡ амал пайда 

болды. 

【有限】 yǒuxiàn 【 сын.】  өлшеулі; 

шамалы; шектеулі：资金～   қаражат 

шектеулі; 学 识  ～  білім өлшеулі 

мөлшерде;   ～ 公 司 акционерлік 

қоғамы шектеулі жауапкершілікпен. 

【有限责任公司】yǒuxiànzérènɡōnɡsī 

шектелген жауапкершілік қоғамы; 

шектелген жауапкершілік компаниясы. 

【有线电视】 yǒuxiàndiànsh кабельді 

теледидар.  

【有线广播】 yǒuxiànɡuǎnɡbō хабар 

тарату радиосы. 

【有线通信】yǒuxiàntōnɡxìn байланыс 

линиясы. 

【有效】 yǒuxiào 【 ет. 】  нәтижелі; 

тиімді：～的措施 тиімді шара. 

【 有 效 期 】 yǒuxiàoqī 【 зат. 】 

қолданылу мерзімі. 

【有效射程】 yǒuxiàoshèchénɡ нағыз 

оттың алшақтығы. 

【有些】yǒuxiē①【ес.】кейбір; біреу; 

кей; біреулер ：～人 кейбір адамдар｜

我听见～人说过 Мен бірдене біреуден 

естідім.②【үс.】 →有点. 

【有心】yǒuxīn①【ет.】 →有意①.②

【үс.】 елеу; елеп-ескеру; ескеру; зер 

салу; иғтибар ету. 

【有心人】yǒuxīnrén【зат.】 мақсаткер. 

【有【 сын. 】  】 yǒuxínɡ 【 сын. 】 

айқын; көрнекті; көрінеу; ауыз 

толтырып айтарлық; елеулі; көзге 

түсерлік; мандымды . 

【有【 сын.】  损耗】 yǒuxínɡsǔnhào 

материалдық зиян. 

【有【сын.】  资产】yǒuxínɡ zīchǎn 

материалдық активтер (нақты негізгі 

капитал). 

【有幸】yǒuxìnɡ【сын.】 бағына қарай 

болу; оң жағынан тұру; сәтке ұшырау; 

сәті түсу：如果我～能… Егерде маған 

сәті түскенде.... 

【 有 性 生 殖 】 yǒuxìnɡ-shēnɡzhí 

жыныстық өрбіту. 

【有血有肉】yǒuxuèyǒuròu қаны менен 

жаны бар. 

【有言在先】yǒuyánzàixiān алдын-ала 

келісіп алу. 

【有眼不识泰山】yǒuyǎnbùshíTàiShān 

көзі бар болып тұрып,Тайшань тауын 

қарамай кетіп қалуы(ең маңыздыдан 

өтіп,байқамай кетіп қалу). 

【有眼无珠】 yǒuyǎnwúzhū көзі бар, 

көздің қарашығы жоқ (бәрібірде соқыр 

сияқты). 

【有氧运【 ет.】  】 yǒuyǎng-yùndòng 

аэробикамен шұғылдану. 

【有一搭没一搭】 yǒuyīdā-méiyīdā 

әңгімені жүрігізу. 

【有益 】 yǒuyì 【 сын. 】  баһралы; 

берекелі; игі; игілікті; пайдалы; 

тиімді：～的书 пайдалы кітап. 

【有意】yǒuyì①【ет.】  аужай; есеп; 

жаһат; мақсат; ниет; ой; пиғыл; талап; 

ниеті болуы; қалау：他～去北京  Ол 

Пекинге баруға ниеті бар.②【 ет.】 

әдейі; жорта; қасақана; қастықпен：他

是不是～这样作的 ? Ол оны әдейі 

істеген жоқпа екен?.③【үс.】→有意思. 

【有意识】 yǒuyì·shí【 үс.】 естияр; 

зерделі; саналы：～的行【ет.】 саналы 

қимыл; саналы іс-әрекет. 

【有意思】yǒuyì·si①көп мәнді; мәнді.

②→有趣：真～ ,他怎么不来  қызық 

екен, ол неге келмеді.③жақсы көру; 

жарату; ұнату. 

【 有 用 功 】 yǒuyònɡɡōnɡ 【 зат. 】  

пайдалы жұмыс; пайдалы қуат. 

【有…有…】yǒu…yǒu…бар…бар… 

【 有 余 】 yǒuyú 【 ет. 】  ① мол; 

молдықта; молшылықта ： 绰 绰 ～ 

артығырақ жеткілікті болғанда.②аса：

十岁～он жасқа аса. 

【有缘】yǒuyuán【ет.】  тағдырға көну. 

【有朝一日】 yǒuzhāoyīrì ең сол бір 

күнде. 

【有着】 yǒu·zhe【 ет.】  бар болу; 

қолданылу：～重大的意义  маңызды 

мағына болу. 

【有枝添叶】yǒuzhītiānyè→添枝加叶. 

【 有 志 者 事 竟 成 】

yǒuzhìzhěshìjìnɡchénɡ ерік,жігерлі адам  

өзіннің дегеніне жетеді. 

【有种】yǒuzhǒnɡ【ет.】 берік; қайсар; 
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орнықты; бетінен қайтпайтын; 

иілмейтін; қайыспас; мұқалмас; 

табанды. 

【 有 罪 】 yǒuzuì айыпты; жазықты; 

кінәлі; күнәһар; қылмысты. 

酉 yǒu【 зат.】  ①  «ю»( 12 циклдық 

белгілердің оныншы).②Фамилия. 

【 酉 时 】 yǒushí 【 зат. 】   кешкі 

уақыттың 5 тен 7ге дейінгі аралық 

уақыт. 

卣 yǒu құмырша (шарапқа арналған). 

羑 yǒu 羑里(Yǒulǐ)，古地【зат.】 ，在

今河南汤阴一带. 

莠 yǒu①【 зат.】  итқонақ.②〈书〉

жәлеп; жексұрын; жүзіқаралық; заңғар; 

зәндем; зәнталақ; зымыстан; кәззәп; 

оңбаған; соғылған; сұм. 

铕 ( 銪 )yǒu 【 зат. 】   европий 

Eu(europium). 

槱 yǒu〈书〉жанармай; отын. 

牖 yǒu〈书〉терезе. 

黝 yǒu   қараторы. 

【黝黑】yǒuhēi【 сын.】  状态词 .①

қараторы; қоңырқай; тотыққан ： 晒

得～ күнге күю.② алабарқын; зұлмат; 

қара; қараңғы; қошқыл. 

 

yòu 

又 yòu Тағы  да,  қайта. 他拿着这封信

看了～看 Ол оқып отырып қайта оқу 

үшiн хатты алды｜人类社会的生产活

【ет.】 ，是一步～一步地由低级向高

级 发 展 Адамгершiлiк қоғамның 

өндiрiстiк қызметi,   кішіден  бастап  

үлкенге  дейін әр  қадам  сайын дамуда.  

一次又一次  бірден-бірге   

错了又错  қатеден  қате.他 想了又 想，

总是  想  不  出  办法   Ол  ойланып-

ойланып,  ешнәрсе ойлап  таппады. 劝 

了又劝，他还是 不 听 Оны көндіруге  

тырысты-тырысты, бірақ  ол  

тындамады. 天又下雨了  тағы  да  

жаңбыр  жауды.他 又重复了 一遍  ол  

тағы бір  рет  қайталады.些后，我们 又

去过三次  одан  соң,  біз  тағы сонда  

үш  рет  бардық.我们 国工业又 前进了

一步    біздің  өндірісіміз  тағы  бір  

қадам  алға  басты.这是中国人民的又一

伟  大胜利   бұл  Қытай  халқының  

үлкен  жеңісі .中国共产党领导中国人民

取得了一个又一个的胜利  ҚКП Қытай  

халқын  жеңістен - жеңіске  алып  келе  

жатыр.②a)五四运【ет.】 是反帝国主义

的运【 ет. 】  ，～是反封建的运

【ет.】 .Төртінші  мамыр  қозғалысы: 

империалистікке де,  феодалдыққа да  

қарсы  қозғалыс. b)～快～好｜～香～

脆.Әрі  тез  әрі  жақсы,  әрі  ұқыпты әрі  

айқын. 又  便宜  又好  Әрі  арзан, әрі  

жақсы. 又联合又斗争得政策 Әрі  

ынтымақтастық, әрі  айқас  саясаты. 他

的话里 不但有批评，同时又有自我批

评.Оның сөзінде  жай  сын ғана емес,  

сонымен  қатар  өзіндік  сын  да  бар.  

③冬季日短，～是阴天，夜色早已笼罩

了整个市镇 .Қыс қысқа әрі бұлтты, 

барлық қала түнде тұмшалаған. 他年纪 

大，又有病 Оның  жасы  үлкен,  оған  

қоса  ауру. 他 人聪明又爱 劳【ет.】 . 

Ол  білімді оған  қоса еңбекқор. ④生活

费 之 外 ， ～ 发 给 五 十 块 钱 做 零

用 .Шетелде   өмір  сүру, 50  юаньға  

арзандау. 工厂又派去了一批工人 Зауыт  

тағы  бір  топ  жұмысшыларды  жіберді.

⑤一～二分之一. Бірдің екіден  бірі. 一

又 三分之二 бірдің  үштен екісі⑥她～

想去，～想不去，拿不定主意 .Оның 

бірде  барғысы  келетінін, бірде  

келмейтінін шеше  алмай  тұр. 不去不

好，去呢又没有时间  Бармауға  да  

болмайды, баруға  да  уақыт жоқ. 他又

想去看电影，又不去 .Оның  кино  

көруге  барғысы  жа  келеді,  

бармағысы да  келеді. ⑦刚才有个事儿

要问你，这会儿～想不起来了 .Сізден  

сұрағым  келген  бір  мәселем  бар,  

бірақ   дәл  қазір  сұрағым  келмейді. 想

说 又忘了 Айтқысы  келіп  еді,  бірақ  

ұмытып  қалды. 去看足球赛巴，又怕天

下 雨 .Футбол  көруге  барғысы  

келгенімен, жаңбыр  жауып  кете  ме  

деп  қорқады. ⑧我～不是客人，你就不

用客气了 Мен  қонақ  емеспін  ғой,  сен  

ұялмауың  керексің.｜这点小事～费得

了多大工夫？Бұл  кішкентай  ақшаға  

канша  еңбек  кетеді? 你又不是小孩

子！Сен  кішкентай  бала  емессің  ғой! 

为了大家的利益，多干些活儿又算得了

什 么 呢 ！ Ортақ  мүдделер  үшін  

көбірек  жұмыс  істегеннің  несі  бар! 

【又及】yòují Басқа.    кітап  тілінде  

постскриптум  

右 yòu【зат.】 Оң～方｜～手｜靠～走, 

右 脚 Оң  жақ, оң қол,оң  жақпен  жүру, 

оң аяқ. 从～到左  Оңнан  солға  қарай 

【右边】yòu·biɑn Оң жақ. 【зат.】 Оң  

жақ. 路的～ Жолдың  оң жағы. 往～走  

оң  жаққа  бару, оң  жаққа  қарай жүру. 

【右面】yòu·miàn【зат.】   Оң  жақ. 

【右派】 yòupài 【 зат.】  Сыныптар, 

саяси партиялар, топ, саяси  кертартпа 

фракциясы. Одан да басқа фракцияла, 

тәуелдi тұлғаға сiлтейдi. 右派 社会党人 

Оң  социалистер. 右 派 观 点  оң  

көзқарастар. 资 产 阶 级 右 派  

Буржуазиялық  оң  элементтер.  

【右倾】yòuqīnɡ   Модалы керiтартпа 

жөнге салынған, реакциялық күштерде 

ымыраласу немесе өткiзуi.～思想   оң  

идеология  . 有 右 倾 思 想   оң  

идеологияны  жақтаушылар. 

右倾机会主义  оң оппортунизм. ～机会

主义分子 оң  оппортунист. 

【右手】yòushǒu【зат.】 Оң қол. 

【 右 翼 】 yòuyì 【 зат. 】  ① Күрес  

әскерлерімен  оң  жақ  күштерге.②

Саяси партия немесе сыныптың 

бөлiгi,топтар ,әдеттегiдей керiтартпа 

саяси идеологиясында консервативті 

немесе қарсы. 

幼 yòu Бала ① ( 年 纪 ) Жасқа 

байланысты. ～年｜～儿｜～苗｜～

虫.Балалық  шақ, бала  күтімі, көшеттер, 

личинка. ②Жастар  және  қарттар.③

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【幼虫】 yòuchónɡЖылдар, личинка

【 зат. 】  Құрт-құмырсқаның ұрық 

жұмыртқалары толық жасалған жаңа 

организм жұмыртқаларынан жарылып 

шығады.Сондай-ақ  шыбын  личинкасы,  

маса  личинкасы, кейбір  паразиттердің  

личинкасыеа  жатады. 

【幼儿】Бала күтімі. yòu’ér Кішкентай  

балалар. Әдетте  мектепке  дейінгі  

жасты  қамтиды：  ～教育  мектепке  

дейінгі  білім беру. 

【 幼 儿 教 育 】 yòu’érjiàoyùМектепке  

дейінгі  білім  жүйесі    Мектепке  

дейінгі  білім  беру, оның  ішінде: 

көзқарастар, спорт, тіл, қоршаған  

ортаны түсіну, музыка, компьютер  

жатады. 

【 幼 儿 园 】 yòu’éryuánБалабақша

【зат.】 Балабақша.  

【幼教】yòujiào【зат.】 →幼儿教育. 

【幼林】yòulín【 зат.】   жас  ағаш, 

кішкентай  ағаш. 

【幼苗】 yòumiáo Саженец 【 зат. 】 

көшеттер. 

【幼年】yòunián【зат.】 жастық  шақ, 

балалық шақ. 
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81/
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http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%B1%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82/
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【 幼 体 】 yòutǐЛичинкалар 【 зат. 】 

Личинки. 

【幼小】yòuxiǎo Жас 【сын.】  Жас, 

жас жанды. 

【幼稚】yòuzhì【сын.】 Аңқау. 

【 幼 稚 园 】 yòuzhìyuán Балабақша

【зат.】 →幼儿园. 

【幼株】yòuzhū【зат.】 жас өсімдіктер. 

【幼子】yòuzǐ【зат.】 Ең  кішкентай 

ұлы. 

佑(祐)yòu ①【зат.】 Мэри христиандар  

көмегі.②фамилия. 

侑 yòu〈书〉劝人(吃、喝)：～食｜～

觞(劝人饮酒). 

狖 yòu   Ескі  кітаптарда  маймылдар  

деген  мағына  берген. 

柚 yòu Грейпфрут【зат.】 Ақ, өте иiстi, 

жемiс мәңгi жасыл ағаш, жапырақтар 

және ендi, жұмыртқа түрiнде, түс, 

өсiмтал қыстыгүнi, сары, Белайдың 

балтыры сфералық немесе сопақ, 

қабық немесе қызғылт, ортақ жемiстер 

болып табылады. 

诱(誘)yòu Индуцировандық  

【诱变】 yòubiàn 【 ет.】  Мутагенез 

мутагендік. 

【 诱 捕 】 yòubǔҚақпандар 【 ет. 】 

жарықтың  көмегімен  зиянкестерін  

басып  алу. 

【诱导】yòudǎo【зат.】 Индуктивтілік. 

【诱饵】yòu’ěr【зат.】 приманка. 

【诱发】yòufā 【ет.】 Индуцирленген. 

【诱供】yòuɡònɡа【ет.】 Инкультизм. 

【诱拐】yòuɡuǎi【ет.】 алдап  ұрлау. 

【诱惑】 yòuhuò Құмарлық 【 ет. 】 

Құмарлық. 

【诱奸】yòujiān 【ет.】  біреуді  арбау. 

【诱骗】yòupiàn 【ет.】 алдау. 

【诱杀】yòushā 【ет.】 алдап өлтіру. 

【诱降】yòuxiánɡ【ет.】  Қарсыласты  

капитулицмяға  бұрмалау . 

【诱胁】yòuxié Айбат【ет.】 Айбатқа  

жұмылдыру. 

【 诱 掖 】 yòuyè 〈 书 〉

Индуцировандалған.   

【诱因】yòuyīn Стимул【зат.】 себебі. 

  鼬 yòu 【зат.】 Күзен. 

 

yū 

迂 yū Маңай, жақын ①～回｜～道往

访.Айналма. Айналма  жолмен  өтті.②

【 сын.】  这人～得很 .Мына  адам  

әткеншекте өте  қатты  айналды. 

【迂夫子】yūfūzǐ 【зат.】  Әткеншек 

ғалымы. 

【迂腐】yūfǔ【сын.】 Педантты. 

【迂缓】yūhuǎn【сын.】 баяу. 

【迂回】yūhuí Маңай①【сын.】 ～曲

折 Айналымдар.②【 ет.】   ～战术

Диверсиондық  ұстаным. 

【迂阔】yūkuò【сын.】 кең. 

【迂曲】yūqū【сын.】 Бұралаң. 

【迂执】yūzhí 【сын.】 Маңай. 

【迂拙】yūzhuō【сын.】 топас. 

吁 yū【 од.】  Жануарларды айдаган 

даусы. 

【纡回】yūhuí〈书〉→迂回. 

【纡徐】yūxú〈书〉【сын.】 .Түрі баяу.  

於 Yū【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

淤(④瘀)yū    【ет.】 илі. 

【 淤 灌 】 yūɡuàn Қисық 【 ет. 】 

Суландыру үшiн сулар ағынында, 

жоғарылату, тұнба тасқындар және 

қоректендiргiш кейiнге қалдырулардын 

төңiрегiнде, топырақтардың сипаттын 

жақсарту мақсаттарындағы сөз. 

【淤积】yūjī 【ет.】 Депозит, несие. 

【淤泥】yūní Ил【зат.】 Су қоймасы, 

Прудтар және тұнбалық, жиi сұрлау – 

қара түсті. 

【淤塞】yūsè Кілттеу【ет.】 кілттеу. 

【淤血】yūxiě 【ет.】 Жиналма, ұйым. 

【淤血】yūxuè【зат.】  Қан  ұйымы. 

【淤滞】yūzhì 【ет.】 Застой, тұнба. 

 

yú 

于 1(於)yú①【сөзал.】 a) 她生～1949

年 Ол 1949 жылы  туды.｜来信已～日

前收到 Хат бір  кун  келген  еді.｜黄河

发源～青海.Хуанхэ өзені  өз  бастауын 

Цинхай  провинциасынан  алады.  b)问

道 ～ 盲 ｜ 告 慰 ～ 知 己 ｜ 求 救 ～

人 .Соқырдан  жол  сұрау, жұбаныш  

сенімде, адамдардан көмек  сұрау.c)嫁

祸～人 Зұлымдыққа    үйлену.｜献身～

科学事业.Ғылымға берілу, адал болу. d)

忠～祖国 Отанына  адал｜有益～人民 

Халық  үшін  пайдалы｜【сын.】 势～

我们有利 .Ахуал біздің  пайдада.e)青

出～蓝｜出～自愿.f)大～｜Үлкенірек

少 ～ ｜ Азырақ 高 ～ ｜ Ұзынырақ

低 ～ .Қысқарақ g) 见 笑 ～ 大 方 之

家 .Жомарт  үйде қалжыңдасты. ② a)

合～｜Бірге 属～｜Тиесілі 在～  Бар, 

болу ｜ 至 ～ .Бұл  турасында, бұл  

жайында. b)勇～负责 Жауапкершілік 

сезімі ｜ 善 ～ 调 度 Жоспарлауда  

жақсы｜易～了解 Түсінуге оңай｜难～

实行 Басқаруға  қиын. 

于 2Yú 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

【于今】yújīn 【үс.】Бүгін. 

【于思】yúsāi〈书〉【сын.】 Сақалды.   

【于是】yúshì连 дегенге. 

与(舆)yú→欤. 

予 yú ①〈书〉【 ес. 】 Мен. ② (Yú)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【予取予求】 yúqǔyúqiú Бәрі  және  

барлығы 

余 -1yú①〈书〉【ес.】мен.②【зат.】 

Фамилияға қолданылады. 

余 -2(餘 )yú①Қалдық～粮  Астықтар  

қалдығы.｜～钱 Ақша  таяп  қалды｜

不遗～力 Күштерін  аямау｜收支相

抵，尚～一百元.Бар-жоғы  қалған  100 

юань. ② 五 百 ～ 斤 500 фунт ｜ 一

丈～.Джан Юй③业～｜Әуесқой 兴奋

之～，高歌一曲.Толқып  ән  салды. 

【余存】yúbō【зат.】   қалғандар. 

【 余 党 】 yúdǎnɡ 【 зат. 】  жақсы 

қолшоқпарларды қырып-жоймау. 

【余地】yúdì【зат.】 мүмкіндік. 

【余毒】yúdú【зат.】 Қалган уылар. 

【余额】yú’é【зат.】 қалған  сома. 

【 余 风 】 yúfēnɡ 【 зат. 】  Мәдени  

мұрасы. 

【余割】 yúɡē【 зат.】  见→三角函

【сан.】 . 

【余晖】yúhuī【зат.】  Кейінгі  сәуле. 

【余悸】yújì【зат.】  Қорқыныш. 

【余角】 yújiǎo【 зат.】   Қосымша  

бұрыш . 

【余烬】yújìn【зат.】 кулі. 

【余力】yúlì 【зат.】 Резервті қуат 不

遗～  Күштеріңізді  аямаңыздар.｜没

有 ～ 顾 及 此 事 .Бұл  сұраққа  

байланысты  бос  қуаттар  жоқ. 

【余沥】yúlì 〈书〉【зат.】 Лек. 

【 余 粮 】 yúliánɡ 【 зат. 】  Бидай  

қалдығы. 

【 余 脉 】 yúmài Таулар 【 зат. 】 

Маңызды  тау кеңейтулерінен төмен 

қарай, биік  таулардан аласа  тауларға 

қарай. 

【余年】yúnián 【зат.】 қалган жылдар.  

【余孽】yúniè 【зат.】 Қалдықтар   封

建～ Феодализм｜铲除～.Қалдықтарды  

жою  үшін. 

【余切】 yúqiē【 зат.】  见→三角函

【сан.】 . 
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【 余 缺 】 yúquē 【 зат. 】  Артық, 

астыртын  және  дефицит  互通有无，

调剂～ .Бір-біріне  профицит  және  

дефицит. 

【余热】yúrè 【зат.】 Жылу  қалдығы

①利用～取暖 .Жылу  беру  үшін  

ыстықты, жылуды  қолдану.②老专家要

发挥～，为社会多做贡献 .Қоғамның  

дамуына  көбірек  үлесін  қосу  үшін, 

ғалымдар жылу  қалдықтарын  

зерттейді. 

【余色】yúsè 【зат.】 қалған түстер. 

【余生】yúshēnɡ 【зат.】 Қалған  өмір

① 安 度 ～ .Бейбіт өмір. ② 劫 后 ～ 

Зардаптар｜虎口～. 

【余剩】yúshènɡ【зат.】 асқан. 

【余【сан.】 】yúshù  Қалған бөлігі. 

【余外】yúwài 〈方〉连 сыртта, тыс

冬天的荒野里只见几棵枯树，～什么也

看不到 .Қысқы  шөл даладағы  өлі  

ағаштардан  басқа, ештеңе  де  

көрмедім. 

【 余 味 】 yúwèi 【 зат. 】  Аяқтау, 

тәмамдау. 

【余暇】yúxiá【зат.】  Жұмыстан не  

сабақтан  тыс бос  уақыт. 

【余下】yúxià 【ет.】 Қалғандары 一

共一千元，用去六百元，还～四百元

/Балығы 1000 доллар, 600 долларын   

кетірдім, қалғаны 400 доллар. 

【余弦】 yúxián【 зат.】  →三角函

【сан.】 . 

【 余 兴 】 yúxìnɡ 【 зат. 】  ① 犹

有 .Жүректен  жаман②会议到此结

束，～节目现在开始.Кездесу  аяқталып, 

жүрек  бағдарламасы басталды. 

【余音】yúyīn 【зат.】 Тартпа . 

【余音绕梁】yúyīnràoliánɡ  ән  салған 

соң  тоқтап, әдемі  әуендә  немесе  

музыканы  суреттеу  үшін, бұрынғыша  

әуенді  маневрлеп  тұрды.  

【余勇可贾】yúyǒnɡkěɡǔ  Әлі  мол  

энергия шығаруға  болады. 

【余裕】yúyù 【сын.】 маржа ～的时

间   уақыттың маржасы ｜ ～ 的 精

力.әнергияның  молдығы. 

【余韵】yúyùn 【зат.】 жалғау, жұрнақ   

饶有～.Қызықты  өңдеулер. 

【 余 震 】 yúzhèn 【 зат. 】  кейінгі 

соққылар 大地震之后紧跟着发生的小

地震,较大的余震也能造成破坏.Үлкен 

жер сілкінісінен  кейін, әлсіз, кішкентай  

жер  сілкінулер  болуы  мүмкін.Үлкен  

түрткілер  бұзылуға  келтіре  алады. 

妤 yú→婕妤. 

盂 yú(～儿)【зат.】  水～ Түкіргіш｜

痰～  түкіргіш ｜漱口～儿 .Буынды  

балалардың  аузын  шаюға  арналған  

сұйықтық. 

鱼(魚)yú 【зат.】 Балық. 

【 鱼 翅 】 yúchì Акула жүзгіштері

【 зат.】   Акула  жүзгіштері  құнды  

астың  бірі  болып  есептеледі. 

Сонымен  қатар қанат  ретінде  де  

белгілі  сөз. 

【鱼虫】 yúchónɡ 【 зат. 】  ( ～儿 ) 

Балықтар  мен  жәндіктер水蚤.Дафния 

【鱼唇】yúchún 【зат.】 Ерін， Теңіз  

тағамдары, акуланың  ернін  өңдеу. 

【鱼刺】yúcì【зат.】  Балықтың  өткір  

сүйектері. 

【鱼肚】yúdǔ【зат.】  Кейбір  балық  

торсылдақтарынан  жасалған  нәр  

азық-түліктері. 

【鱼肚白】yúdùbái【зат.】 Сұр таң  天

边现出了～.Аспан  сұр  түске  айналды. 

【鱼饵】 yú’ěr 【 зат.】  Приманка， 

Балық  аулау. 

【鱼粉】yúfěn【зат.】  Балық ұны， 

Бастың қалған  бөлігі, құйрықтың, ішкі 

құрылыстардың және балықтың немесе 

балықтың сыртын өңдеулерінен  кейін  

алынатын азық-түліктер. 

【 鱼 肝 油 】 yúɡānyóu 【 зат. 】 

Акулалардың трески бауыры, сары 

майы, иісі және   А және D 

витаминдерін құрайды,  ақшамсоқыр , 

рахит және т.б.аурулардың  алдын  алу  

үшін  қолданады. 

【鱼鼓】yúɡǔ Балық барабаны→渔鼓. 

【鱼鼓道情】yúɡǔdàoqínɡ→道情 .Лық  

барабанының  жеңілісі 

【鱼贯】yúɡuàn 【үс.】Күндік    ～而

行  файлдың бір  жолы｜～入场 .Әдіс  

әперу 

【鱼花】yúhuā【зат.】 кіші балық. 

【鱼胶】yújiāo【зат.】 ①балық желімі.

②〈方〉балық түрі 

【鱼具】yújù 【зат.】 Балықшы құрал-

сайманы 

【鱼雷】yúléi 【зат.】 Торпедалау өзін-

өзі бақылау бағыттағы  тереңдік 

бомбылары. Аз цилиндрлік,  жаудың 

кемесін шабуылдау үшін пайдаланатын 

асқындыр немесе әуе кеменің кемелері. 

【 鱼 雷 艇 】 yúléitǐnɡ 【 зат. 】 

Торпедалау, Торпедо  жаудың  кемесіне  

тез жақындап,  торпедомен  атқылайды. 

Тағы  торпедо  катерлері  ретінде  

белгілі. 

【 鱼 鳞 】 yúlín 【 зат. 】  Масштаб  

балығы, Балық салмағы,  балық 

салмағын  өлшеуге болады. 

【鱼鳞坑】yúlínkēnɡ 【зат.】 Масштаб  

балығының  ойығы, Судың сақтау 

немесе тал-шыбықтың отырғызу  үшін   

қолданылады. Сенделе   сияқты балық 

қабыршағы. 

【 鱼 龙 混 杂 】 yúlónɡhùnzá Бірге  

тұрушылық, қоспа. Жаман  және  

жақсы  жігіттердің  қоспасы. 

【 鱼 米 之 乡 】 yúmǐzhīxiānɡ 

Молшылықтың  жері. Балыққа  және  

күрішке  бай  жерлерге  жатады. 

【鱼苗】 yúmiáo 【 зат. 】   Қуыру, 

Аквакульторлар, балықтың  

уылдырығын  инкубациялау  үшін  

қолданылады. 

【鱼目混珠】yúmùhùnzhū жалған затты 

шын ретінде айту. 

【鱼漂】yúpiāo  【зат.】 Қалтқылар. 

【鱼肉】yúròu【ет.】   Балық  еті. 

【鱼石螈】 yúshíyuán 【 зат.】  Тас  

балықтың  саламандры, жуан  

құйрықты  ескі амфибия , бұл  балық  

кезінде  аралық  типке  айналып  кетіп, 

девонның  аяқ  кезінде  табылған. 

【鱼水】yúshu 【зат.】  Балық  және  

суǐ  ～情深.Балық  сияқты  тереңдікке  

жақын. 

【鱼水情】yúshuǐqínɡ 【зат.】 Жақын, 

балық сияқты, Ыстық   достықтың   

суреттемесі,  балық  пен  су  бір-бірінен  

бөлінбейтін мағына   сияқты. 

【鱼死网破】yúsǐwǎnɡpò  Өлімге  дейін  

балық  拼个～ .Өлім күресі, бір-бірін 

өлтіру  үшін. 

【鱼松】yúsōnɡ 【 зат.】  Кептірілген  

балық, Балық  етін  өңдеу  үшін  

мақпалды  азық-түліктерді  қолдану.   

【 鱼 网 】 yúwǎnɡ 【 зат. 】  Балық  

ауласы 

【鱼尾纹】 yúwěiwén 【 зат.】   көз 

маңындағы әжім 

【鱼鲜】yúxiān 【 зат.】  Теңіз азық-

түліктері, Балық  және  басқа да теңіз 

азық-түліктеріне  жататындар. 

【鱼腥草】yúxīnɡcǎo【зат.】  көгенгіс 

түрі. 

【鱼汛】yúxùn【 зат.】   балықтарды 

аулауға қолайлы мерзім. 

【鱼雁】yúyàn Қазбалық〈书〉【зат.】  

频通～  Қаз-балық  жиілігі. ｜～往

还.Қаз-балық  қатынасы. 
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【 鱼 秧 子 】 yúyānɡ·zi 【 зат. 】 

Кішкентай  балыққа қарағанда,үлкен  

балықты  қуыру.    

【鱼鹰】yúyīnɡ 【зат.】 Балықшы①Е 

ортақ  термині ② Бакланның  ортақ  

мерзімі 

【鱼游釜中】yúyóufǔzhōnɡ Қазандағы  

балық  секілді, сияқты. Аналогия  өлу  

қаупінде. 

【鱼子】 yúzǐ 【 зат. 】  Елік   ～

酱.Уылдырық. 

禺 yú Ру ① .Ескі  кітаптарда  

маймылдар  деп  атаған.②(Yú) 【зат.】

фамилияға қолданылады. 

竽 yú Байырғы  музыкалық  аспап, қазір  

редиссонды  еске  салады. 

舁 yú Әтеш〈方〉【ет.】     ～水.Су  

тасу. 

俞 yú①〈书〉【од.】 表示允许.②(Yú)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【俞允】yúyǔn Шуюн〈书〉【ет.】 允

许. 

(旟)yú  Байырғы  бір  тудың  түрі. 

狳 yú  Бронды  кеме 

馀 (餘 )yú Қалғандар  ①  ～年无多 . 

Қалған  жылдардың  көп  бөлігі.②(Yú)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

谀 (諛 )yú   Жағымпаздық〈书〉阿

(ē)～｜～辞.Қошемет 

【谀词】yúcí→谀辞. 

【谀辞】yúcí〈书〉【зат.】  жағымсыну. 

娱 yú①欢～  Ляззат｜耳目之～  Көз 

және  құлақ-ойын-сауық. ②   聊 以

自～.Өзіңе  және  басқаларға  жолық. 

【 娱 乐 】 yúlè Ойын-сауық ①

【ет.】   ～场所 Ойын-сауық｜到歌舞

厅去～～.Би  залына  барып  демалу.②

【 зат.】     下棋是他最爱好的一

种～.Шахмат- оның  ең сүйікті  ойыны. 

【娱乐圈】 yúlèquān 【 зат.】  Көңіл  

көтеру, Өнер  орындау  секторына  

жатады. 

渔 (漁、 )yú Балық ①～捞  Балық  

аулау｜～船 Балық  аулау  кемелері｜～

翁  Балықшы ｜～业  Балық  аулау  

кәсібі｜竭泽而～｜～人之利.Балықшы  

пайдасы②  ～利.пайда 

【渔霸】yúbà【зат.】   Балық  аулау  

кемесін  иелену, балық  аулау  аулалары. 

【渔产】yúchǎn【зат.】   Балық   沿

海～丰富.Балыққа  бай  жағалау 

【渔场】yúchǎnɡ 【зат.】 Балықшылық 

【渔船】 yúchuán 【 зат.】  Балықшы  

кемелері  

【渔村】yúcūn 【зат.】 Балықшы  ауыл 

【渔夫】yúfū【зат.】  Балықшы 

【渔港】yúɡǎnɡ 【зат.】 Балық  порты 

【渔歌】yúɡē 【зат.】 Балықшы әні 

【渔鼓】yúɡǔ【зат.】 ①Ұзын  бамбук 

түтікшелерінен жасалған қолмен  

ұратын  соққы  аспабы.Концертті  

құштарлықпен  бақылаудың  негізгі  

аспабы  болып  табылады. ②

Құштарлық  сезіміне  жататын  

мағына,сөз. 

【渔鼓道情】yúɡǔdàoqínɡ→道情. 

【渔火】yúhuǒ 【зат.】  Балықшылар  

кемесі 入 夜 ， 江 上 ～ 点点 .Түндег 

өзенде  тұрған  бірнеше  балықшылар  

кемесі. 

【渔家】yújiā 【зат.】 Балықшылық以

捕鱼为业的人家 .Адамдардың балық  

өндірісімен  айналысуы. 

【渔具】(鱼具)yújù【зат.】 捕鱼或钓鱼

的器具.Өндіріс  немесе  аппарат. 

【 渔 捞 】 yúlāo 【 зат. 】   Балық  

аулаушылық 大 规 模 的 捕 鱼 工

作.Үлкенмасштабты  балық аулау. 

【渔利】yúlì【ет.】  Пайда①从中～ . 

Орташа  пайда табу, одан  орташа  

пайда.②【зат.】  坐收～.Игілік. 

【渔猎】yúliè 【 ет.】  Балық  аулау 

және  аңшылық.②〈书〉～百姓.Балық  

аулау  және аң аулаушылық③〈书〉～

女色.Әйелдердің балық  аулауы мен аң 

аулаушылығы. 

【渔轮】 yúlún 【 зат. 】  Балықшы  

кемесі 

【渔民】yúmín 【зат.】 Балықшылар  

【渔人之利】 yúrénzhīlìБалықшыдан 

пайда 坐收～ .Барлық балықшылардан  

пайда  алуы,табуы. 

【渔网】 yúwǎnɡ【 зат.】   Балықшы 

ауласы 捕鱼用的网 .Балық аулаларын  

пайдалану. 

【渔翁】yúwēnɡ 【зат.】 Балықшы 称

年老的渔夫.Кәрі  балықшы  айтты. 

【渔汛】yúxùn Өндірісшілік мезгілі.同

“鱼汛”. 

【渔业】yúyè 【зат.】 Балықшылыққа.  

【渔政】yúzhènɡ 【зат.】 Балықшылық. 

【渔舟】 yúzhōu【 зат.】   Балықшы 

қайығы 

隅 yú Бұрыш ① 墙 ～  Қабырға  

бұрышы｜城～ Қала  бұрышы｜向～

Көңілі қайту, өкіну｜一～之地.Жердің  

бұрышы 

揄 yú〈书〉Тарту 

【 揄 扬 】 yúyánɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

Асырмалап айту 

喁 yú〈书〉【ел.】Балық демі 

【喁喁】yúyú Сыбырлау〈书〉【ет.】 

Жаңғырық 

嵎 yú→隅. 

嵛 yú昆嵛(Kūnyú)，Шаньдун  тауының 

аты. 

畬 yú〈书〉Ол 开垦过两年的田地.Екі  

жыл  ішінде  рекультивация мағайында. 

逾(①踰)yú өтіп кету①～期 мерзімінен  

өтіп кету ｜ ～ 限 ｜ ～ 额  сомадан 

көбірек｜年～六十.Алпыстан  асқан ②

【үс.】Көбірек 

【逾常】yúchánɡ 【 ет.】  Жиірек 欣

喜～.Жиірек қуанышты 

【逾分】yúfèn〈书〉【сын.】   артық 

талап  

【逾期】 yúqī Кеш【 ет.】   ～未归  

Қайтуға  шамасы  жоқ｜～三天 .Өту  

мерзімі   үш  күн 

【逾越】yúyuè 【ет.】 Көтермелеу 常

规  Жиіге қарағанда көбірек,жиіден  

көбірек ｜ 难 以 ～ 的 障 碍 .Өтпейтін  

қиындық, шешілмейтін қиындық 

腴 yú(人)  Толық. 

渝 1yú Үздіксіз 

渝 2Yú【зат.】 Чунцин. 

愉 yú Ашылым ～悦 Ләззат｜面有不～

之色.Бет  әлпетінің  түсіәдемі  емес 

【愉快】yúkuài 【сын.】 Бақытты 心

情～  Бақытты｜生活过得很～Өмірін 

өте бақытты  өткізді. 

【愉悦】yúyuè【сын.】  Ләззат怀着十

分 ～ 的 心 情 Өте  қуанышты  

ашылыммен. 

瑜 yú① йога. 

【瑜珈】yújiā→瑜伽. 

榆 yú 【зат.】 ①Қысқа сабақтары бар 

ағаш, жапырақты ағаштар, 

жапырақтар.Кейде алабота деп аталады. 

Ғимараттың аппараты немесе жүйе 

үшiн  қолданылатын ағаш түрі. ②

(Yú)фамилия. 

【 榆 荚 】 yújiá 【 зат. 】  Жемістер  

шегіршіні. 

【榆钱】 yúqián(～儿 )〈口〉【 зат.】 

Үлкен- кіші  шегіршіндер,тиынға 

ұқсайтын  шегіршіндер. 

【榆叶梅】yúyèméi【зат.】  Миндаль, 

Жапырақты бұталар немесе шағын 

ағаштар, қызыл, шар тәрiздi сүйекшiл 
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жапырақтар. 

虞 1yú Қорқыныш①不～  Кенеттен..

②：兴修水利，水旱无～｜无冻馁

之～.Су  тасқынынан, құрғақшылықтан  

қорықпау. ③  尔～我诈 .Арам  ой, 

қастық. 

【虞美人】yúměirénМак【зат.】 Нәзiк, 

Yezai Юлер бiр және екi жылдық 

өсiмдiк, сабақ. Күлгiл, қан қызыл, 

қызғылт түсті сәл дөңгелектелген гүл 

жапырақшалары  сфералық пiшiндi. 

愚 yú①Зердесіз, ақылсыз ～人 Зердесіз, 

ақылсыз  адам.｜～不可及 Ақымақтың  

ақымағы.②为人所～ .Алданып қалу.

③～兄 Ақылсыз  аға.｜～见  Менің 

ойымша, менің  көзқарасым  

бойынша. ｜ ～ 以 为 不 可 .Менің  

ойымша  алдау мүмкін  емес.④ (Yú)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【愚笨】 yúbèn 【 сын.】  Ақылсыз, 

зердесіз. 

【 愚 不 可 及 】 yúbùkějí Ақымақтың 

ақымағы. Кедейліктен,  келеңсіз  бір  

қиындықтан  өту  жолын  білмеу,  таба  

алмау  мағынасын  береді. 

【愚痴】yúchī  Білімсіздік, надандық. 

【 愚 蠢 】 yúchǔn 【 сын. 】  Надан, 

зердесіз：～透顶  Ақылсыздық｜这种

做 法 太 ～ .Бұл асқан  ақылсыздық, 

надандық. 

【 愚 钝 】 yúdùn 【 сын. 】  Ақыл  

төмендігі, ақылсыздық. 天

资 ～ .Табиғатынан  жаратылған  

ақылсыздық. 

【愚公移山】Yúɡōnɡyíshān  Юй-гуннің 

тау  жылжытуы.Сабыр түбі- сары 

алтын. Еңбек етсең  ерінбей- тояды  

қарнын  тіленбей. 

【 愚 见 】 yújiàn 【 зат. 】  Менің  

қарапайым  ойым, көзқарасым. 

【愚陋】yúlòu 【сын.】 Бағалар  ～之

见.Бағаларды  қарау. 

【愚鲁】yúlǔ 【сын.】  Ақылсыздық, 

есалаңдық. 自 愧 ～  Өз  

ақымақтылығынан  ұялу. ｜ 生

性～.Табиғатынан ақымақ. 

【愚昧】 yúmèi【 сын.】  Инабатсыз, 

мәдениетсіз.  ～ 无 知 .Инабатсыз  

ақылсыздық. 

【愚氓】 yúménɡ 〈书〉  【 зат. 】  

Ақымақтың  тұлғасы 

【愚蒙】yúménɡ  【сын.】 Ақымақтық. 

【 愚 民 政 策 】 yúmínzhènɡcè  

Мемлекеттік  билеушілердің адамдарды 

алдау,керттартпа  саясатын  ұстануы. 

【愚弄】yúnònɡ   【ет.】 Алдау   被

人～ .Біреумен алданып  қалу, арбалу. 

Суға  отырғызып  кету. 

【愚懦】 yúnuò 【 сын. 】  Ақылсыз  

қорқақтар.  生 性 ～ .Табиғатынан 

қорқақтар. 

【愚顽】 yúwán 【 сын.】  Ақылсыз 

және қырсық. 

【 愚 妄 】 yúwànɡ  【 сын. 】   

Юродливый, юродство. 

【愚意】yúyì【зат.】 →愚见. 

【愚拙】yúzhuō【сын.】  Ақымақтық 

және  топастық 

艅 yú［艅艎］(yúhuánɡ) Тез  желкенді  

кеме.【зат.】  古时一种木船 .Байырғы  

ағаштардың  түрі. 

觎(覦)yú  Солтүстікке  қатысу见 648页

〖觊觎〗. 

歈 yú〈书〉①ән.②→愉. 

舆-1(輿)yú  Көпшіліктің  ойы, экипаж

〈书〉①～马｜舍～登舟. Экипаждан  

кемеге  отыру. ② Автокөлiк ұшуды 

меңгеретін жүктеменiң бөлiгі бола 

алады③肩～｜彩～. 

舆 -2( 輿 )yú 〈 书 〉  ～ 地 ｜ ～

图.Географиялық  карта. 

舆 -3(輿 )yú  ～论  Көпшіліктің  ойы, 

көпшілік｜～情.Көпшіліктің  ойы. 

【舆论】yúlùn【зат.】   Халықаралық 

ой 社 会 ～ Қоғам  ойы ｜ 国 际 ～ 

Халықаралық ой ｜～哗然.Көпшіліктің  

наразылығы, қоғамның  қарсылығы, 

наразылық  жарылысы. 

【舆情】yúqínɡ Көпшілік  көзқарасы

【 зат. 】   体察～  Жұртшылықтың  

пікірін  түсіну｜～激昂 .Жұртшылық  

пікірінің  күшеюі. 

【舆图】 yútú 〈书〉 Географиялық  

карта. 

髃 yú【зат.】 Иықтың  алдыңғы жағы. 
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与 -1(舆 )yǔ Және ①   Сыйлау, сыйға 

тарту.｜～人方便  Адамдарға жақсы  

болу  үшін  тырысу.｜信件已交～本

人.Бұл  хат  маған  жіберілген   еді.② 

Біреумен сөйлесу, араласу  

мағынасында. 相～  Дос  болу｜～国 

Дос мемлекет( 友邦 ). ③ Мақұлдау ：

Көмектесу ～人为善.Адамдармен  бірге.

④〈书〉等待：岁不我～ (时光不等

人 ).Уақыт  күтпейді.⑤ (Yǔ)【 зат.】

фамилияға қолданылады. 

与-2(舆)yǔ Кіммен, немен, кімге, неге, 

не  үшін,кім  үшін.①【сөзал.】  ～虎谋

皮  Мүмкін  емес ｜ ～ 困 难 作 斗

争 .Қиындықтармен  күресу.②  连  工

业 ～ 农 业   Өндіріс  пен  ауыл 

шаруашылық｜批评～自我批评 .Сын  

және  өздік  сын. 

【与共】yǔɡònɡ Ортақ【ет.】  生死～ 

Ортақ  тағдыр｜朝夕～ Ортақ түн｜荣

辱～.Ортақ  мұң 

【与虎谋皮】yǔhǔmóupí  Жолбарыстан  

өзінің  терісін  беруін  сұрау. Шынайы  

емес Мәселелерді  бір-бірімен  

талқылау. 

【与其】yǔqí  Бірдененің орнына. 

【 与 人 为 善 】 yǔrénwéishànЖақсы  

бастама  жасау  үшін,  өз  қолынын  

ұшын  тигізу. 

【 与 日 俱 增 】 yǔrìjùzēnɡ Артушы, 

көбеюші,  өсуші. 

【与时俱进】 yǔshíjùjìn Уақыт мен 

прогресс 

【与世长辞】yǔshìchánɡcí Өлу, қайтыс  

болу. 

予 yǔ Мен 授 ～ 奖 状  Құрметпен  

марапатталды ｜ 免 ～ 处 分  Тегін  

снкциялар｜请～批准. 

【予人口实】yǔrénkǒushí Басқаға ретін 

беру  

【予以】yǔyǐ【ет.】 Болу ～支持｜～

警告 Абай  болу. 

屿(嶼)yǔ Лантау. 

【伛偻】yǔlǚ  〈书〉【ет.】 Бүкірлік 

宇 yǔ①Ғимараттар.②   Әлем｜～内  

Әлемде, әлем  ішінде｜寰～. Әлем ③

【зат.】 Маңдай｜神～｜器～ М інез.

⑤(Yǔ)【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 宇 航 】 yǔhánɡ Космосты- 

авиациялық. Ғарышкер, жердiң 

жасанды серiгi, күн жүйесi және 

кеңiстiктiң оның шектерiндегі 

навигацияның ғарыштық аппараттары. 

【宇航技术】 yǔhánɡjìshù Космостық  

технологиялар,Боско смостық 

технологиялар. 

【宇文】Yǔwén 【зат.】 Юйвэнь. 

【宇宙】yǔzhòu Әлем【зат.】  Дүние  

жүзі,  әлем,  ғарыш, ғарыш  кеңістігі.  

【宇宙尘】yǔzhòuchén 【зат.】 Ғарыш  

шаңы. Қатты бөлшектердің кеңiстiкте 

таралуы, тығыз бұлттар, 

әлпеншектердің  драмалық қозғалысы.  
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【宇宙飞船】 yǔzhòufēichuán Ғарыш 

кемесі.  

【 宇 宙 观 】 yǔzhòuɡuān 【 зат. 】 

Космология, Ғарыштық. 

【宇宙火箭】yǔzhòuhuǒjiàn Космостық  

ракета, Ғарыштық  ракета.  

【 宇 宙 空 间 】 yǔzhòukōnɡjiān Жер  

шарынан  бөлек  кеңістік. Ғарыш  

кеңістігі  деп  те  атайды. 

【宇宙射线】 yǔzhòushèxiàn Ғарыш  

сәулелері.  

【 宇 宙 速 度 】 yǔzhòusùdù Әлем  

жылдамдығы. 

羽 1yǔ①Қауырсын.②Джын Уй③量

一～信鸽.Көгершіннің  бір  қауырсыны. 

羽 2yǔ Ежелгі  Қытай  гаммасы  

бойынша 6 дыбыс. 

【 羽 缎 】 yǔduàn 【 зат. 】  атлас  

қауырсыны, өшіргіш. 

【羽冠】yǔɡuān【зат.】 Тарақ, айдар.  

【羽化】2yǔhuà 【ет.】 Аспанда  өмір  

сүрушіге айналу. 

【羽毛】yǔmáo【зат.】 Қауырсын. 

【 羽 毛 球 】 yǔmáoqiú. 【 зат. 】 

Бадминтон. 

【羽毛未丰】yǔmáowèifēnɡ Балапан. 

【羽绒】yǔrónɡ 【зат.】 Қауырсын. 

【羽纱】yǔshā 【зат.】 Камлот 

【羽坛】 yǔtán  【 зат.】  Бадминтон 

қоғамына  жатады. 

【羽翼】yǔyì 【зат.】 Қанат. 

雨 yǔ 【зат.】 Жаңбыр. 

【雨布】yǔbù 【зат.】 Пончо 

【 雨 点 】 yǔdiǎn( ～ 儿 )  Жаңбыр  

тамшысы, жаңбырық.【зат.】 【сын.】 

成雨的小水滴. 

【 雨 刮 器 】 yǔɡuāqì 【 зат. 】 

Плювиометр, жаңбыр өлшеуіш. 

【雨后春笋】yǔhòuchūnsǔn Жаңбырдан  

кейін  бамбуктық  қашулар  сияқты. 

Жаңбырдан  кейігі  саңырауқұлақтар  

секілді. 

【雨花石】 yǔhuāshí 【 зат.】  Әдемі  

гүлдер секілді  жасалған, көбіне  

Нанкинде  жасалады. 

【雨季】 yǔjì 【 зат. 】  Жаңбырлы  

мезгіл. 

【雨脚】 yǔjiǎo 【 зат. 】   Жаңбыр  

сеткасы 

【雨具】 yǔjù【 зат.】  Су өтпейтін  

нәрселер,  плащьтар, су  өтпейтін  

етіктер, қолшатыр  т.б. 

【雨量】yǔliànɡ   Бұлттану  мөлшері. 

【 雨 林 】 yǔlín 【 зат. 】  Жаңбыр  

ағаштары.  

【雨露】yǔlù 【зат.】 Жаңбыр   

【雨幕】yǔmù 【зат.】 Жаңбыр 

【雨披】yǔpī 【 зат.】  Су  өтпейтін  

плащ 

【雨前】yǔqián Жаңбырдың алдында. 

【雨情】 yǔqínɡ 【 зат.】   Бұлттау  

мөлшері 

【雨伞】yǔsǎn  【зат.】 Қолшатыр. 

【雨刷】yǔshuā  Терезе  тазалауыштар. 

【雨水】yǔshuǐ【зат.】 Жаңбыр  суы. 

【雨丝】yǔsī 【зат.】 Жаңбыр 

【雨凇】yǔsōnɡ 【зат.】 Глазурь. 

【雨蛙】yǔwā【зат.】 бақа 

【雨雾】yǔwù【зат.】  Жаңбыр  мен  

тұман 

【雨鞋】yǔxié  【зат.】 Жаңбыр  етігі 

【 雨 靴 】 yǔxuē 【 зат. 】  Етіктер 

пластмассадан  жасалған  су  өтпейтін  

етік. 

【雨衣】yǔyī 【зат.】 Дождевик. 

【雨意】yǔyì【зат.】 Жаңбыр  ұғымы 

俣 yǔ 【 сын. 】  Дененің  үлкен 

формасы. 

语(語)yǔ тіл ①Тіл｜～音 Дауыс｜汉～

Қытай  тілі｜外～Шетел тілі 成～ 

Тұрақты  сөз  тіркестері ｜ 千 言

万～ .Мың сөз②细～ Сыбыр｜低～

Сыбыр, төмен дауыс ｜ 不 言 不 ～ 

Тыныштық ｜默默不～  Тыныштық.

③ ～云，“不入虎穴，焉得虎子.” Кім  

тәуекелге  бармаса, сол  шампан 

ішпейді. ④  手 ～  Қол тілі ｜ 旗 ～

Семафор｜灯～ . Жарық тілі⑤ (Yǔ)

【зат.】 тегі. 

【语病】yǔbìnɡ тілмүкісі, тіл науқасы.  

ляпсус, сөз бұдыры. 

【 语 词 】 yǔcí 【 зат. 】   Сөз  

компоненттеріне жатады. 

【语调】yǔdiào Тон, екпін【зат.】 Сөз  

екпіні,  көңіл  күйді  білдіру, сөздің  

мәнін  жеткізу  үшін  қолданылады. 

【语段】yǔduàn 【 зат.】   Синтагма, 

фраза, сөйлемше. 

【语法】yǔfǎ 【зат.】 Грамматика 

【 语 法 学 】 yǔfǎxué 【 зат. 】 

Грамматика, Тіл білімі  бөлігі. 

Грамматикалық  ереже  жүйесін  

зерттеу. 

【语感】yǔɡǎn【 зат.】   Тіл  сезімі, 

тілдік  сезім  

【语汇】 yǔhuì  【 зат.】  Лексика, 

лексикон 

【语境】yǔjìnɡ 【зат.】 Тілдік  ортада  

қолданылады.  

【语句】yǔjù 【зат.】 Фраза  

【 语 料 】 yǔliào 【 зат. 】  Дене, 

Материалдар  тілі,  тілді үйрену  үшін  

дайындалуға  керекті  кітаптар  мен 

сөздіктер  негізі. 

【语料库】 yǔliàokù 【 зат.】  Дене 

Корпустың  орнын  біріктіреді  және  

сақтайды. 

【 语 录 】 yǔlù 【 зат. 】  Цитата, 

көркемсөз 

【语气】yǔqì 【зат.】 Тон, екпін,ырғақ 

【语塞】yǔsè【ет.】 Сөз  жоғалту  

【语素】yǔsù 【зат.】 Морфема 

【语速】yǔsù 【зат.】 Жылдамдық  

【语体】yǔtǐ【зат.】  Стилистикалық 

【语体文】yǔtǐwén Жаңаланған қытай  

тілі қазіргі  заман қытай тілі 

【语文】yǔwén 【зат.】 әдебет 

【语无伦次】yǔwúlúncìСөздегі тілдегі 

сумбурлық, шалалық, біртексіздік, 

бесіншіден оныншыға  көшу. 

【语系】yǔxì【зат.】 Тіл  отбасысы 

【语序】yǔxù 【зат.】 Сөз тәртібі  

【 语 焉 不 详 】 yǔyānbùxiánɡ  

Келіспеушілік, түсініспеушілік, 

түсінбеушілік. 

【语言】yǔyán.【зат.】 Тіл, сөз 

【 语 言 学 】 yǔyánxué Лингвистика, 

тілбілімділік. 

【语义】yǔyì  Семантика 

【语义学】yǔyìxué【зат.】  Семантика, 

семасиология. 

【语意】yǔyì 【зат.】 Семантика  

【语音】yǔyīn 【зат.】 Тіл  білімі, тіл  

дауысы, адамдардың  сөйлеу  дауысы, 

тілі. 

【语音学】yǔyīnxué 【зат.】 Тіл  білімі  

саласы, негізгі  зерттеу  обьектісі  

дауыс болып  табылады. 

【语用学】 yǔyònɡxué【 зат.】  Тілді  

қолдану  заңдылықтарын  зерттейтін  

тіл  білімі  саласы. 

【语种】yǔzhǒnɡ【зат.】 Сөз  байлығы  

мен  грамматикалық  ерекшеліктері. 

【 语 重 心 长 】 yǔzhònɡxīnchánɡ 

Шынында, шынымен. 

【语【шыл.】  词】 yǔzhùcí【 зат.】  

Көмекші  сөз, жалғау-жұрнақтар. 

Қытай  және  басқа  тілдердегі сөйлем  

соңында немесе  үзіліс  кездерінде 

қолданылатын сөздер. 

【语族】yǔzú  Тілдер  тобы 

圄 yǔ Түрмеге  отырғызу, абақтыға  

жабу. 
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圉 yǔ. Жылқықұмар , Жылқышы

〈书〉～人/жылқыжанды кісі. 

庾 yǔ〈书〉Ашық  аспан  астындағы  

сарай 

铻(鋙)yǔ . Винттар 

瘐 yǔ. Түрмеде  қайтыс  болу. 

【瘐死】yǔsǐ 【ет.】 Түрмеде  қайтыс  

болу  

龉(齬)yǔ Біркелкі  емес тістер. 

窳 yǔ Жабысқақ ～败｜～劣｜良～(优

劣 ).Жақсы  жақтары  мен  жаман  

жақтары. 

【窳败】yǔbài Жағымсыз жеңіліс 

【窳惰】yǔduò〈书〉【сын.】 懒惰. 

【 窳 劣 】 yǔliè Жабысқақ  器

具～.Тоқыма заты 

 

yù 

 

与(舆)yù Және  ～会.Қатысушылар 

【与会】yùhuì 【ет.】 Қатысушылар  

【与闻】 Және  иісі 

玉 yù  【зат.】 Нефрит  

【玉帛】 yùbó 【 зат.】  объект және 

атластар, Ежелгі  уақытта  мемлекеттер  

арасыдағы  достық  қарым-қатынас  

орнату  үшін  нефрит  немесе  жібек  

матаны  сыйға  тарту.  

【玉成】yùchénɡ Көмек Жоспарымды  

жүзеге  асыру  үшін, сіздің  көмегіңізге  

көп  үміт  артамын, қол  ұшыңызды  

сұраймын. 

【玉带】yùdà 【зат.】 Нефрит  белбеуi  

【玉帝】yùdì【зат.】 玉皇大帝. 

【玉雕】 yùdiāo 【 зат. 】   Нефрит  

бойымен  ою. 

【 玉 皇 大 帝 】 YùhuánɡDàdì Аспан 

қожасы 

【玉茭】yùjiāo Нефриттік  жүгері 

【玉洁冰清】yùjiébīnɡqīnɡ Абзал  және  

мінсіз, таза  және  кінәсіз. 

【 玉 兰 】 yùlán  【 зат. 】 

Жалаңашталған магнолия. 

【玉兰片】yùlánpiàn【зат.】  Бамбук  

өркендері【玉麦】yùmài〈方〉【зат.】 

玉米. 

【 玉 米 】 yùmǐ 【 зат. 】  Жүгері 

Бiржылдық шөп  

【玉米面】yùmǐmiàn 【зат.】  Жүгеррі  

ұны. 

【玉佩】yùpèi【зат.】 Ежелгі  заманда  

әшекей- бұйым  ретінде  таққан. 

【玉器】 yùqì 【 зат. 】  Нефриттен  

жасалған  бұйымдар 

【玉色】yù’shɑi〈方〉  Нефрит  түсі

【зат.】 Көгілдір. 

【玉石】yù·shí【зат.】 Нефрит 

【玉石俱焚】yùshíjùfén Нефритті  жай  

тастан айырмау. Жақсылық пен  

жамандықтың   бірге түгелдей  мүлдем  

жойылуы. 

【玉蜀黍】 yùshǔshǔ  Жүгері, майс.

【зат.】 玉米. 

【玉碎】yùsuì【ет.】 Ұстану.  

【 玉 体 】 yùtǐ Сіздің  【 зат. 】 

денсаулығыңыз. 

【玉兔】yùtù〈书〉【зат.】 Қоян.Ай   

【玉玺】yùxǐ 【зат.】  Императордың  

нефриттік қолы. 

【玉音】yùyīn 【зат.】 Аудио  

【玉宇】yùyǔ 【зат.】 Әлем 

【 玉 簪 】 yùzān 【 зат. 】  Нефрит  

түйрегіші. 

【玉照】yùzhào 【зат.】 Сурет 

驭 (馭 )yù ～车  Автокөліктік｜～马 

Жылқылық｜～手 Міңгі. 

【驭手】(御手)yùshǒu 【зат.】 Малды  

жегіп  міну. 

芋 yù 【 зат.】  Таро，Сопақ немесе 

жұмыртқа түрiнде жапырақтары 

көпжылдық шөп тектес өсiмдiк, түйнек 

түсі сары-жасыл.Түйнек азықтың 

крахмалында болады. түйнек бұл 

өсiмдiк (②Ыдыс сияқты белгiлi.( 3) 

Картоп 

【芋艿】yùnǎi【зат.】  Таро 

【芋头】yù·tou 【зат.】 Таро 

吁 ( 籲 )yù Қоңыраулар 呼 ～

Қоңыраулар ｜ ～ 请  Атау ｜ ～

求.Шақыру 

【吁请】yùqǐnɡ【ет.】 Шақыру～有关

部门采取有效措施 .Билікті  тиімді  

шешімдер  қабылдауға  шақырады. 

【 吁 求 】 yùqiú Бірдеңеге, біреуге 

шақыру.【 ет.】   ～各界人士捐款救

灾 .Апатты жеңілдету үшін  қоғамның  

барлық  жіктеріне  жариялау. 

聿 yù 〈 书 〉【 шыл. 】  СНГ  

мемлекеттерінің  ұсынған  ұсыныстар  

рөлін  қабылдау. 

谷 yù Алқап 

饫(飫)yù〈书〉 Сгор-полной. 

妪(嫗)yù〈书〉Әйел 

雨 yù〈书〉Жаңбыр 

郁 1yù Жабырқаңқы ①  馥 ～  Хош 

иіс｜～烈 .Жастықтар② (Yù)【 зат.】

фамилияға қолданылады. 

郁 2(鬱)yù① 葱～.Жабыққан②忧～｜

抑～｜～闷 Депрессия 

【郁愤】yùfèn Ашу, қаһар【сын.】  ～

之情 Ашу сезімі｜～难抒. 

【郁积】yùjī 【ет.】 Өз-Өзінде  ұстау 

哀怨～｜发泄心中～的愤怒.Өз-өзіндегі 

қаһарды дем  алып  басу. 

【 郁 结 】 yùjié 【 ет. 】  Тұнба, 

жиналу.  ～在心头的烦闷.Зеріккенннен  

жүректе жиналу. 

【郁金香】yùjīnxiānɡ Тюльпан 

【郁闷】yùmèn  【сын.】 Мұң ～不乐 

Мұңды, көңілді емес ｜ 排 解 胸 中

的～.Жүректегі мұңды  кетіру. 心中感

到很 郁闷 Жүрегінде мұңы  бар. 

【郁热】yùrè Қапырық, тұншықтырма 

қапырық. 【 сын. 】   盛暑～ .Жазғы  

қапырық 

【郁悒】 yùyì 〈书〉【 сын.】  Бөгет  

болу心境～.Көңіл  күйі  бұзылды. 

【 郁 郁 】 1yùyù 〈 书 〉  Көпірме, 

салтанатты【сын.】 文采～.Әдебиеттік  

талант②Өте  қатты  хош иіс 

【 郁 郁 】 2yùyù 【 сын. 】  〈 书 〉

Жабырқау 

【 郁 郁 苍 苍 】 yùyùcānɡcānɡ  Сұр  

меланхолия. 

【 郁 郁 葱 葱 】 yùyùcōnɡcōnɡ 

Меланхолия 

育 yù Білім 

【育才】yùcái Инкубация. 

【育雏】 yùchú Балапан, бір  ұядан  

өскен【育肥】yùféi 【ет.】 Жемдеу， 

Шошқаны, тауықты, жылқыны  семірту  

үшін  белгілі  бір  уақыт  аралығында 

қорада  ұстап тамақтандыру. 

【 育 林 】 yùlín 【 ет. 】  Орман  

өсірушілік. 

【育龄】yùlínɡ【зат.】  

【育苗】 yùmiáo 【 ет.】  Көшеттік, 

тәлімбақ. 

【育秧】 yùyānɡ 【 ет.】  Көшет 温

室～.Бу көшеті. 

【育种】 yùzhǒnɡ 【 ет.】  Ажырату. 

Жасанды  түрде  өсімдіктер  мен 

жануарларды  өсіру. 

昱 yù〈书〉 

狱(獄)yù【зат.】 Абақты  

【狱霸】yùbà Па 【 зат.】  абақтысы 

Үстемдiк ету,  қамаудағы  адамдар  

арасындағы  бас қатырушылық. 

【狱警】yùjǐnɡ 【зат.】 Ұлан, гвардия 

【狱卒】yùzú  Қамаудағы  адам. 

语(語)yù.〈书〉Сөз  беру 
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浴 yù Суға  түсу 沐～  Ванна｜淋～ 

Душ｜～室 Монша｜海水～ Суға  түсу

◇日光～.Күнге күю 

【浴场】 yùchǎnɡ 【 зат.】  Құйылма 

(душ) 

【浴池】yùchí 【зат.】 Монша 

【浴缸】yùɡānɡ 【зат.】 Ванна 

【浴巾】yùjīn  Монша  орамалы 

【浴盆】yùpén 【зат.】 Монша тегене 

【浴室】yùshì Монша  бөлмесі. 

【浴血】yùxuè【ет.】 Қан  төгу.～奋战 

Қан төгіс  жүргізді.｜～沙场 .Күрес  

алаңында  кан  төгу. 

【浴液】yùyè  Монша 

【浴衣】yùyī【зат.】 монша халаты. 

预 1(預)yù Алға  басу, алға  жылжу. 

【预案】 yù’àn 【 зат.】  Болашақта  

болатын жағдайларды жосралау. 

【预报】yùbào 【ет.】 болжамы. 

【 预 备 】 yùbèi 【 ет. 】  Дайыдық, 

дайындау. ～ 功 课  Үй   жұмысын 

дайындау.｜春节你～到哪儿去玩儿? 

Қытай жаңа  жылын  қайда  

өткізетініңізді  дайындадыңыз  ба? 

【预备役】yùbèiyì 【зат.】 Резерв 

【 预 卜 】 yùbǔ 【 ет. 】  Көріптеу, 

көріпкелдік 前途未可～ .Болашағын 

көріптей  алмау. 

【预测】yùcè【ет.】 Болжам. 市场～ 

Базар болжамы｜～明年的服装流行款

式.Келер  жылдың  жаңа киім  үлгісін  

болжау. 

【预产期】 yùchǎnqī 【 зат.】  Туылу  

күнін болжау. 

【 预 订 】 yùdìnɡ Тапсырыс  беру, 

брондау. 【 ет. 】  ～ 报 纸  Гзетке  

тапсырыс  беру, брондау ｜ ～ 酒

席.Банкетке, тойға тапсырыс  беру. 

【 预 定 】 yùdìnɡ 【 ет. 】 

Жоспарланған. ～计划 Күнтізбе｜～时

间 Жоспарлы  уақыт｜这项工程～在明

年完成.Жоба жоспар  бойынша келесі  

жылда  аяқталады. 

【预防】yùfánɡ 【ет.】 Ескерту ～传染

病  Жұқпалы  аурулардын  алдын  

алу.｜～旱涝灾害 .Құрғақшылық  пен  

су  тасқыны  болатынын  ескерту. 

【预付】yùfù 【ет.】 Аванс ～三个月

租金.Үш  айлық жалақысын алдын ала  

беру. 

【预付款】yùfùkuǎn 【 зат.】  Алдын 

ала  төлеу 

【预感】yùɡǎn Алдын  ала сезіну, күні  

бұрын сезіну.①【ет.】   天气异常闷

热，大家都～到将要下一场大雨. Ауа 

райы  өте  ыстық, қатты  жаңбыр  

жауатынын бәріміз де  алдын  ала  сезіп  

тұрмыз.②【 зат.】   不祥的～ .Алдын  

ала  сезу. 

【预告】 yùɡào Алдын  ала ескертіп  

қою, алдын ала  айту.①【ет.】 事先通

告这场大雪～了来年小麦的丰收. Қар  

қалың болды, келер  жылғы егін жақсы 

болмақ.②【 зат.】   新书～  Ескерту  

кітабы ｜ 电 视 节 目 ～ .Теледидар  

бағдарламасын  алдын  ала  айту. 

【预购】yùɡòu  Алдын  ала  тапсырыс.

【ет.】   ～农产品  ауылшаруашылық 

тауарларға  алдын  ала  тапсырыс 

беру.｜～返程机票.Билетке  алдын  ала  

тапсырыс  беру. 

【预后】yùhòu【 зат.】  Болжам～不

良.Нашар  болжам. 

【预会】yùhuì同“与会. 

【预计】 yùjì 【 ет. 】  Болжалдық, 

күтімдік ～十天之内就可以完工 .Он  

күн  ішінде  аяқталуын  күту. Он  күн  

ішінде  аяқталады  деп  күтеді. 

【预检】 yùjiǎn 【 ет.】  Алдын  ала  

тексеру 产品～合格 .Жақсы  өнімді  

тауарды  алдын  ала  таңдап  алу. 

【预见】yùjiàn Болжамды ①【ет.】  可

以～，我厂的生产水平几年内将有很大

的 提 高 .Болжам  бойынша  келер  

жылдарда  зауыт  өнімі жақсармақ. 

【预警】yùjǐnɡ  【ет.】 Ескерту ～卫星 

Спутниктердәі  алдын ала  

ескертілімі｜～雷达 .Радардың  алдын 

ала  ескертілімі. 

【预警机】 yùjǐnɡjī【 зат.】  Әскери 

ұшақтардың  түрлері. Әуелік  немесе  

теңіздік обьектілерді  , тапсырмаларды  

орындау  үшін қолданады. 

【预考】 yùkǎo【 ет.】  Алдын алғы  

тексеріс.～落选 Алдын алғы сынақ. 

【预科】yùkē 【зат.】 Есепке алу, бір  

орынға алу, түсу 

【 预 亏 】 yùkuī 【 ет. 】  Алдынғы 

шығын ～公告 .Болатын  шығынды  

алдын  ала  жариялау. 

【预料】 yùliào Күту, ойлау, есептеу, 

жобалау①【ет.】  ～这个地区秋收比去

年 增 产 百 分 之 十 /.Өткен  жылға  

қарағанда 10 пайыздық шығын күтіледі.

②【 зат.】  果然不出他的～ .Оның  

күткеніндей   жағдай болмады. 

【预谋】yùmóu【ет.】 Әдейі арамдық 

істеу,, алдынала жамандық жоспартлау.

【预期】yùqī【ет.】 Күту～能够获得

好收成 Егіннің  жақсы  болатынын күту, 

болжау 

【预热】yùrè【 ет.】  Алдға  қойған  

мақсатқа  жету. 

【预赛】yùsài Іріктеу  【ет.】 жарысы. 

【预审】yùshěn【ет.】 Сотқа дейін. 

【预示】yùshì 【ет.】 сілтеу, көрсету  

【预收】yùshōu【ет.】 Алдын ала.  

【预售】yùshòu 【ет.】  Алдын алғы 

сатылым ～ 火 车 票  Теміржол  

билеттерін  алдын ала  сату｜商品

房～.Жылжымалы  мүлікті сату 

【预算】yùsuàn Бюджет①【зат.】  财

政～. Бюждет②【ет.】  经过～，需要

投资三十万元 . Бюджет  жылжымына 

30миллион юань ақша керек. 

【 预 算 赤 字 】 yùsuànchìzì Бюджет 

дифициті, жетімсіздігі. 

【 预 习 】 yùxí 【 ет. 】   Керекті 

материалдармен  алдын ала танысу.学

生预先自学将要听讲的功课.Студенттің 

өз сабағын  алдын  ала  қарап, танысуы. 

【 预 先 】 yùxiān 【 үс. 】 Жылжу, 

даму ～声明 Алдын ал а жарнама｜～

通知 Алдын ала ескерту｜～布置. 

【预想】yùxiǎnɡ【ет.】 Күтім①～不到

事 情 的 结 果 会 这 样 . Бұндай 

көрсеткіштер, біз  күтпегендй  болады.

②【 зат.】  结果与人们的～大致相

同.Осындай көрсеткішті біз күткенбіз. 

【预行】yùxínɡ 【ет.】 Алдын ала ～

警 报 .Қосымша, алдын алғы  

сигнализация. 

【预选】yùxuǎn 【ет.】  Алдын алғы  

іріктеме 

【预选赛】yùxuǎnsài【зат.】  алгащқ 

жарыс 

【 预 言 】 yùyán Көріпкелдік ①

【ет.】  ～人类在探索宇宙方面将有新

的突破. Ғалымдардың айтуы  бойынша, 

болашақта  адамдар  әлемді  тануда  

жаңа жолға  түседі.②【зат.】  科学家

的～已经变成了现实 .Ғалымдардың 

болжамы шындыққа айналды. 

【预演】yùyǎnАлдын  ала  көру, қарау.

【 ет.】  在正式演出前试演 .Ресми  

тыңдау  алдындағы бастапқы  тыңдау. 

【预约】yùyuē белгілеу～挂号.Тіркеуді 

белгілеу 

【预展】yùzhǎn 【ет.】  Алдын  ала  

қарау,көру【预兆】yùzhào Алдын ала  
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жариялау, білдіру.不祥的～ . Қатерді 

көріптеу ②【 ет. 】  瑞雪～来年丰

收.Келер  жылдың табысын қарға қарап 

көріптеу. 

【预支】yùzhī Алға  басу【ет.】  ～一

个月的工资 .Бір айлық  жалақының 

көтерілуі. 

【预知】yùzhī Көріптеу【ет.】  云能够

帮【шыл.】  我们～天气变化 .Күннің  

бұлттануы  бізге ауа райының 

өзгеретініне көріптетеді. 

【预制构件】 yùzhìɡòujiàn  Жинама, 

құрама  

【预祝】 yùzhù Тілеу【 ет.】   ～成

功.Сәттілік тілеймін. 

域 yù Домен①区～ Ресей өлкелері｜

异 ～ ерекшк ｜ ～ 外

Экстерриториялық ｜ 绝 ～ Абсолютті 

оьлыс.境～Патшалық｜音～Вокалды 

диапазон. 

【 域 【 зат. 】  】 yùmínɡ 【 зат. 】 

Интернеттiң желiсiндегi тiркеулi 

кәсiпорындар немесе мекемелерiнiң 

аты, торлық кәсiпорын адресiн немесе 

интернеттегi ұйымды анықтау. 

堉 yù〈书〉Құнарлы  жерлер 

菀 yù Бозарлы〈书〉Көпірме 

欲 (①慾 )yù ынта, тәбет, қажеттілік①

食 ～ Тәбет ｜ 求 知 ～ .Білімге 

ынтызарлық②想～言又止 Қорғалақтап 

ынта  білдіру③胆～大而心～细.④摇

摇 ～ 坠  Қирату ｜ 山 雨 ～ 来 风 满

楼.Желдің  атмосферасы 

【欲罢不能】 yùbàbùnénɡ Тоқтатуға  

келмей  тұр. 

【 欲 盖 弥 彰 】 yùɡàimízhānɡ 

Шындықфактісін  жасырғың келсе де, 

нәтижесі   бәрібір  жаман болады. 

【欲壑难填】yùhènántián Аямшақтық, 

сезімі  көп. 

【欲火】yùhuǒ【зат.】  Аналогиялық 

түрде Бір нәрсені  қатты  қалау 

【欲加之罪，何患无辞】yùjiāzhīzuì，

héhuànwúcí Оған  қарағанда қарапайым 

【欲念】yùniàn【зат.】  Мақсат, арман, 

қалау欲望. 

【欲擒故纵】yùqínɡùzònɡ Оны  ұстап  

алу  үшін,  ол  жылдам, білгір  болуды 

қойды. Метафора  Қадамды  жақсы  

бақылау  үшін, ол  әдейілеп бой  жазды. 

【欲速则不达】yùsùzébùdá Асықсаң- 

ұятқа  қаласың 过于性急反而不能达到

目的. 

【欲望】 yùwànɡ 【 зат. 】  Мақсат, 

арман 求知的～.Білім құштарлығы 

阈 ( 閾 )yù Табалдырық   视 ～ ｜

听～.Есту  табалдырығы 

淯 Yù淯河，水【зат.】 ，在河南. 

谕 (諭 )yù Бұйрық ～知 Хабарламау｜

面～｜手～  Жеке бұйрық ｜上～ 

Бұйрық беру(旧时称皇帝的命令). 

〈古〉又同“喻”. 

【谕旨】yùzhǐ【зат.】 皇帝对臣子下的

命令、指示. 

【尉迟】Yùchí 【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【尉犁】Yùlí【зат.】 Юлия 

棫 yù Ежелгі кітапта өсімдік деп 

жазылған. 

遇 yù Соқтығысу①【 ет. 】   相～ 

Танысу ｜ ～ 雨  Жаңбыр ｜ ～ 险

Кедейшілік｜不期而～.Жағдайға  қарай

② 待 ～  емделу ｜ 优 ～ Льготтық  

режім｜冷～.Суық иық③机～Жағдай, 

Сәт｜际～  Бір   күні  бізге.④ (Yù)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

 

【遇刺】yùcì Кісі  өлтіру【ет.】  ～身

亡.Өлтірулі болды 

【遇害】yùhài Өлі, өлтірілген【ет.】  

不幸～.Трагедиялық өлім 

【遇合】yùhé 【ет.】 Күтпеген жағдай

①〈书〉相遇而彼此投合.②遇见；碰

到.Кездесіп  қалу 

【遇见】yùjiàn 【ет.】  Кездесу 半路

上～了老王 .Фараонның  көңілінен  

шығуға  жарты  жол 

【遇救】 yùjiù Тірі қалғандар ～脱

险.Қауіп-қатерден  аман  қалғандар 

【遇难】yùnàn【ет.】  Қайтыс  болу, 

өлу 

【遇事生风】yùshìshēnɡfēnɡ Қолайлы  

уақыт  бола  қалған кезде, араңдық 

жасау. 

【遇险】yùxiǎn  【ет.】 Жол апатына 

ұшырау, апатқа  ұшырау, тап болу. 船在

海上～.Теңіз, кеме  апатына ұшырау. 

喻 yùТүсіндіру ①晓～ СяоЮй｜～之以

理  Логикалық  оймен сендіру｜不可

理～ .Қисынсыз,қырсық.②  家～户晓 

Нарицательство｜不言而～. Өзімен-өзі 

айқын, белгілі.③ 比～. Аналогия④(Yù)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【喻示】yùshì【ет.】 метафору 挺拔的

青松～着旺盛的生机 .Биік  және  тік  

қайың. Өмір  күші  метафорасы. 

【喻世】yùshì【ет.】 Әлемді ескертіп, 

түсіндіріп беріңіз 

【喻义】 yùyì 【 зат. 】  Ауыспалы  

мағынада 

御 1yù①жүргізуші, меңгеруші：～者/ 

тізгін ұстаушы. ②  басқару, билеп-

төстеу：～众 / жұртты билеу.③патша 

қатысты құбылыстар. 

御 2( 禦 )yù Императорлық 防 ～ 

Қорғаныс｜～寒 Суықта  сақтау｜～

敌.Жаудан  Отанын  қорғау. 

【 御 笔 】 yùbǐ 【 зат. 】  Қолжазба, 

Императордың қолжазба  сөздері  

немесе  сурет құралдары. 

【御寒】yùhán  суық  жерде   сақтау

【ет.】  ～用品.Тауарларды суық жерде  

сақтау. 

【御驾】yùjià【зат.】 Ю Цзя～亲征(皇

帝 亲 自 带 兵 出 征 ).Ю Цзя шетел 

крестовтық жорықтарға 

аттанды( Император әскерлерін 

жорыққа  жіберді) 

【御林军】 yùlínjūn 【 зат.】  Ұлан, 

гвардия. 

【御手】yùshǒu同“驭手”. 

【御侮】yùwǔ 【ет.】 Экстерьерлер. 

【御用】 yùyònɡ 【 сын. 】  Ғалым 

патшайымдар 

鹆(鵒)yù Мұзойық. 

寓 ( 庽 )yù Жайлылықтар ① ～ 居 

Тұрушылар, мекендеушілер ｜ ～ 所 . 

Пәтерлер ② 客 ～  Ж/олаушы  

пәтерлері｜公～ Пәтерлер｜赵～.Джао 

пәтерлері ③  ～ 意 .Мағына ④ (Yù)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【 寓 邸 】 yùdǐ 【 зат. 】  Мәртебелі  

шенеуніктің  резиденциялары. 

【寓公】yùɡōnɡ  Билігін  жоғалту 

【寓居】yùjū 【ет.】  Резидент 他晚

年～上海 .Өмірінің  соңғы  жылдары  

Шанхайда  тұрды. 

【寓目】 yùmù 〈书〉【 ет.】  Қарап 

шығу, қарау. ～ .Ашылған  

экспонаттарды  қарап  шығу. 

【寓所】yùsuǒ【зат.】  Пәтер, үй. 

【 寓 言 】 yùyán 【 зат. 】  Тұспал, 

аллегория, басня 

【 寓 意 】 yùyì 【 зат. 】  Жасырын  

мағына, тұспал, аллегория～深长.Терең 

мағына 

【寓于】yùyúу 【ет.】 Тұру, мекен  ет 

矛盾的普遍性～矛盾的特殊性之

中 .Әмбебап қайшылықтың  негізі- 

қайшылық өзгешеліктерінде. 

裕 yù 【 зат. 】  Маржа ① Маржа  
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жетістілігі   

【裕固族】Yùɡùzú «Уйгу».Қытайдың 

азшылық  ұлттарының  бірі. 

【 裕 如 】 yùrú 【 сын. 】 

Жеңіл,Қиындықсыз ① 应 付 ～

Қиындықтан өту үшін.②生活～Жеңіл 

өмір 

粥 yù Ботқа①同“鬻”. 

矞 yù Символ 〈书〉 Жақсылықтың  

символы 

蓣(蕷)yù Ямс同“薯蓣”. 

罭 yùСандырақ〈书〉Жұқа ауламен  

кішкентай  балықтарды  ұстау. 

愈 1(①瘉癒)yù Жазылу, жақсы болу① 

痊～  Кмдеп  шығу｜病～ .Жазылу②

彼～于此 .Мынау анаған  қарағанда 

көбірек. 

愈 2yù①山路～走～陡，而风景～来～

奇  Тау жолына  жақындаған сайын, 

пейзаж барған сайын қызықтанып  

барады.｜～是情况紧急，～是需要沉

着冷静 . Жұмыс  көбейген  сайын, 

тыныштықты  көбірек  қалайсың.②(Yù)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【愈合】yùhé【ет.】  Жазыла бастау, 

керіліс 等伤口～了才能出院 .Жарасы  

жазылғандар бос  бола алады. 

【愈加】yùjiā 【үс.】Одан  сайын 由于

他的插手，事情变得～复杂了 .Оның  

раласқанынан  мәселе  одан  сайын  

қиындады. 

【 愈 演 愈 烈 】 yùyǎnyùliè 

Күшейтпелі(事情、情况)变得越来越严

重 .Мәселе барған сайын  қиындап  

барады. 

【愈益】yùyì【үс.】Жиірек 在科学技

术日益发达的今天，学科分类～细密

了 .Қазіргі  заманның техникасы  мен  

ғылымы барған сайын дамуда. 

滪(澦)yù同 “滟滪堆”. 

誉 ( 譽 )yù Деңгей,бедел. ① 荣 ～ 

Ардақтау｜～满全国.Елінде  белгілі②

毁～  Сын｜～不绝口 .Беделін айтып 

қоймайды 

【誉称】yùchēnɡ①【ет.】  泰山被～为

天下第一山 .Тайшань- әлемдік  тау  

болып  танылды, қатарына  енді. ②

【зат.】  昆明向有春城的～.Куньмин- 

көктем  қаласы  ретінде  белгілі. 

潏 yù Көпіршік〈书〉Су  көпіршіктері 

熨 yù【сын.】 Темір［熨帖］(yùtiē)①

( 用字、用词 ) 贴切；妥帖 .Бұндай  

сөздерді  мақсаттарда  пайдаланады.②

这一番坦诚的谈话，说得他心里十

分～ .Кейбір ашық  сөйлесулер, оның 

ойлау  қабілетін  қатайту  үшін  қажет.

③他身上不～，要回家躺一会儿.Оның  

денесі  темір  емес, үйге  барып  

демалғысы  келеді.④这事不办～，我不

能走.Бұл мәселе темірдей әлі  қатайған  

жоқ, мен  кете  алмаймын. 

【豫剧】yùjù Опера 【зат.】  Хынань 

провинциясының  жергілікті  операсы. 

Хынань, Шэнси, Шаньси  

провинцияларында  өте  белгілі. 

燠 yù  Ауыртпалық ～热｜寒～失

时 .Кетірілген  уақыттың  суық  

ауыртпалығы. 

【燠热】yùrè〈书〉【сын.】 Аптап：天

气～.Аптап ауа райы 

燏 yù От алауы〈书〉火光. 

鹬 (鷸 )yù Бекас【 зат.】  Тік аяқты, 

күңгірт  түсті  құстар. Судың  

жағасында  кішкентай  балықтарды  

ұстап жүретін  құстар  түрі. 

【 鹬 蚌 相 争 ， 渔 人 得 利 】

yùbànɡxiānɡzhēnɡ，Снайп  және  ұлу 

yúréndélì Пайдасын көру 

【鹬鸵】yùtuó  【зат.】 Киви. 

鬻 yù Сату  

～画 Сурет сату｜～文为生 Әдебиетін 

сату 

yuān 

鸢(鳶)yuān Үрлеме  жылан【зат.】   ～

飞鱼跃.Үрлеме  жыландардың  ұшуы 

眢 yuān Құрғап  кеткен〈书〉①眼睛干

枯下陷. Құрғақ  көздер②～井(干枯的

井).Суы құрғап  кеткен құдық 

鸳(鴛)yuān  Мандаринка 指鸳鸯◇～侣

(比喻夫妻 ).Қытайлықтардың сөйлеу  

түрі 

【 鸳 鸯 】 yuān·yānɡ Мандаринка

【зат.】 Жабайы  үйрекке  ұқсайтын, 

бірақ  сәл  кішірек құс  түрі. Оларды  

ұзын  қанатты, ұзын  мойынды, 

аяқтары  тік,  жүзуге  жақсы және  ұша  

алатын  құстар  түрі. Еркек құстың  

қанаттары  күлгін,жасыл, өызыл  түсті. 

Ал  әйелдердің  қанаттары, сұрғылт, 

қоғырқай, жасыл  түсті  болады. 

冤(寃)yuān  Әділетсіздік①【зат.】 ～情 

Арыз｜鸣～ Сотқа  беру｜申～Арызды  

өтеу ｜ 含 ～ 负 屈 .Әділетсіз айыпқа  

тартылды②～家  Жау, қас｜结～ .③

【сын.】  花～钱 Әділетсіз пара беру  

④【 ет. 】  你别～人 ! Әділетсіздік  

жасамаңыз! 

【冤案】yuān’àn Әділетсіздік【зат.】 

Сот уақытында  әділетсіз абақтыға  

отырғызу, кінәлі  деп  тану. 平

反～.Әділетсіз  ақтап  шығу. 

【 冤 仇 】 yuānchóu Өшпендік, 

алауыздық Өшпендік  жасау  арқасында  

қорлау. 

【 冤 大 头 】 yuāndàtóu Қарапайым, 

надан  болу【зат.】  

【冤魂】 yuānhún  Кінәсіз адамның 

қайтыс  болған жаны.【зат.】  

【冤家】yuān·jiɑ Жау,қас 【зат.】 ～对

头. Татуласпас  жау. Қас жау 

Өшпендік пен махаббат. Өз  еліне  мұң 

мен зар әкелу.( ескі  опера  немесе  

өлеңдер) 

【冤家路窄】 yuānjiālùzhǎi «Жаулар  

үнемі  әдейі  сияқты  тар жолда  

кездесіп  қала  береді.»  Өмір жауларды  

бір жолда   жиі кездестіре  береді. 

【冤孽】yuānniè Күнә【зат.】  

【冤情】 yuānqínɡ Арыздар, шағым

【зат.】  ～大白 Шағымы анықталды｜

申诉～.Реніш шағымы 

【冤屈】yuānqū Әділетсіздік, реніш①

【 сын.】  冤枉 .②【 ет.】  冤枉 .③

【зат.】  受～.Зардап  шегуші. 

【冤头】yuāntóu【зат.】 仇人. 

【 冤 枉 】 yuān·wɑnɡ Бостан-босқа, 

Біреуге себепсіз кінә тағу. ①

【сын.】  ～官司 Әділетсіз сот｜把这

过错加在我头上，真是～ .Бұл  қате 

менің  басымда, негізі  істің жайы  

ондай  емес.②【ет.】  别～好人.Жақсы  

адамды бостан-босқа кінәлау. ③

【сын.】  这个钱花得真～!  Бұл  ақша  

бостан-босқа  кетірілді. 

【 冤 枉 路 】 yuān·wɑnɡlù Үлкен  

қателіктерден қашу, аман  қалу. 

【冤枉钱】yuān·wɑnɡqián Уақыт-ақша. 

Ақшаны  бостан-босқа  кетірмеу. 

【冤狱】yuānyù Сот қатесі【зат.】  平

反～Сот қателігін  ақтау. 

渊 ( 淵 )yuān Терең ① 深 ～  Түпсүз  

терең ｜ 鱼 跃 于 ～  Тереңдіктегі  

дайвинг｜天～之别 .Әлем ерекшелігі

② ～泉 Юань Цуань｜～博. Тереңдік.  

【渊博】yuānbó Терең【сын.】  知识～ 

Терең  ғылым ｜ ～ 的 学 者 .Білгір 

ғалымдар 

【渊海】yuānhǎi Терең теңіз 

【渊深】yuānshēn Терең, кең【сын.】  

学识～.Терең білім 
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【 渊 薮 】 yuānsǒu иірім, жиналым, 

ойлану【 зат.】   罪恶的～ .Қылмыс  

жиналымы. 

【 渊 源 】 yuānyuán Пайда  болу, 

қалыптасу【 зат.】   历史～ .Тарихи 

қалыптасу 

涴 yuān 涴市(Yuānshì)жер аты. 

蜎 yuān〈书〉孑孓.Маса личинкасы 

［鹓 ］ (yuānchú)【 зат.】  Қателік  

формасын суреттеу, сканерлеу 

 

 

yuán 

 

元-1yuán①  ～始  Бастау｜～旦 Жаңа 

жыл  күні｜～月 Алғашқы ай ｜～年

Билеудің алғашқы жылы｜纪～  Өмір 

күші.② ～首 мемлекет басшысы｜～老

Ардагер｜～帅  марщал｜～勋｜～凶 

Басты  қылмыскер｜状～ . Чемпион

③  ～素  Элемент｜～音 .④  一～论 

Монизм｜二～论 Дуализм.⑤单～. 

元-2yuán Валюта бөлшегі. 

元-3Yuán【зат.】Юань династиясы.  

【元宝】yuánbǎo Слиток【зат.】жамбы, 

алтын-күміс, ақша.   

【元旦】Yuándàn Жаңа  жыл  күні

【зат.】 Жаңа  жылдың  бірінші  күні. 

【元恶】 yuán’è Алғашқы зұлымдық, 

жамандық〈书〉【зат.】  

【元件】yuánjiàn Элемент【зат.】  

【元老】yuánlǎo Ардагер  

【元煤】yuánméi Көмір юані 

【 元 谋 猿 人 】 Yuánmóuyuánrén 

ЮаньМоу адамы.170 миллион  жыл  

бұрын  өмір  сүрген маймыл тектес  

қытай адамы. 1965  жылы 

археологиялық  қазба жұмыстары 

нәтижесінде  Юаньмоу  жерінде  

табылған. 

【 元 年 】 yuánnián Алғашқы жыл

【 зат. 】  .1 Хандар  мен  

императорлардың  алғашқы  билікке  

отырған  жылы,  немесе  билей  

бастаған жылы. 2 хиджра  

күнтізбесіндегі  аллғашқы  жыл 

3 Мемлекетте  үлкен  өзгерістер  

немесе  биліктің  өзгеруі сияқты   Чжоу  

хандығының алғашқы  жылы. 

【元配】yuánpèi Алғашқы  жар【зат.】  

【元气】yuánqì Өміршеңдік, өмір күші.

【зат.】  ～旺盛 Өмірге  толы｜不伤～ 

күшін  жоғалтпау｜恢复～.Жандану 

【元器件】 yuán-qìjiàn Компоненттер

【 зат. 】  Атаулы  құралдардың 

компоненттік  бірігуі. 

【元曲】 yuánqǔ Юань династиясы, 

дәуірі 【зат.】 Юань  дәуірі  кезіндегі  

әйгілі  әдеби және  шығармашылық  

драмалар  мен  өлеңдер. 

【元日】yuánrì Алғашқы, бірінші  күн. 

Алғашқы  жылдың, алғашқы  күні. 

【元戎】yuánrónɡ〈书〉【зат.】 . 

【元首】yuánshǒu Мемлекет  басшысы 

国 家 ～ .Мемлекет  билеушісі, 

мемлекеттің бірінші  азаматы. 

【元帅】 yuánshuài Маршал【 зат.】 

Бұрынғы  уақыттан  әскери  топтың 

жаттықтырушысы  немесе  

генералдардан  да  жоғары  атақ  

ретінде  белгілі. 

【 元 素 】 yuánsù Элемент 【 зат. 】 

Алгебралық  элементерді  біріктіру түрі, 

геометриядағы  үшбұрыш  пен  оның  

бұрыштарының  элементтері, 

химиядағы  ядролық  бөлшектедің 

элементтері  болып  табылады. 

【 元 素 符 号 】 yuánsùfúhào Символ  

элементі.Химиялық  элементтердің  

символын  білдіру, көрсету  үшін  

қолданылады.Химиялық  элементтер  

кестесіндегі  оттегінің, темірдің  

жазылу  көрсеткіштері. 

Мысалға:Fe.O.Mn  т.б. 

【元宵】yuánxiāo Шамдар  фестивалі

【зат.】 Күнтізбе  бойынша  15 қаңтар  

күніне  өтетін  фестиваль.Сол  күні  

тінде  шамдар жағылып, мезгілдік  

азық-түліктерден  ас  пісіріледі.   

【 元 宵 节 】 YuánxiāoJiéШамдар  

мерекесі【зат.】  Қаңтардың  15 күні  

тойланатын мереке. Сонымен  қатар  

шамдар  фестивалі  ретінде  де  белгілі. 

【元凶】 yuánxiōnɡ Бас  қылмыскер

【зат.】 祸首. 

【元勋】yuánxūn Әкелер, ата-бабалар.

【зат.】  开国～.Әкелер бастауы 

【 元 夜 】 yuányè Юань түні 〈 书 〉

【зат.】 元宵. 

【元音 】 yuányīn Дауысты  дыбыс

【зат.】 . 

【元鱼】yuányú Қытай амидасы, нәзік  

тасбақа. 

【元元本本】yuányuánběnběn Басынан 

бастап, аяғына  дейін 

【元月】yuányuè   Қаңтар  айы 

芫 yuán[芫花](yuánhuā)  волчеягодник

【зат.】  

园 (園 )yuán Бақ【 зат.】  ①  花～儿 

Балалар  бағы ｜ 果 ～ Бақ ｜ ～

艺 .Бақшалық②  公～  Бақ, бақша｜

【ет.】 物～Жануарлар  бағы｜～中游

人很多.Қытай  адамдары  көп  бақ③

(Yuán)姓. 

【 园 地 】 yuándì Бұрыш, орталық

【зат.】  ①农业～ .Ашылшаруашылық 

бағы.②文化～ Мәдениет  орталығы｜

艺术～.Колөнер  орталығы 

【园丁】 yuándīnɡ【 зат.】  ① Бақты  

қадағалайтын  бақшашшы ② Ұстаз  

аналогиясы 

【园林】yuánlín Бақша 【зат.】   

【园圃】yuánpǔ Бақша【зат.】  

【园区】yuánqū Парк【зат.】   高科

技～.Жоғары  технологиялық  парктер, 

бақтар 

【 园 田 】 yuántián Огородтағы 

ауылшаруашылық 

【园艺】yuányì Бақшалық【зат.】 . 

【园囿】yuányòu Бақ〈书〉【зат.】 . 

【园子】yuán·zi Бақ【зат.】 园  

 

员(員)yuán Мүше ①教～ Факультет｜

学～ Студенттер｜演～Актерлер｜职～

Жақтастар｜炊事～  Повар｜指挥～ 

Штаб  командирі｜～工.Жұмыскерлер

② 党 ～  Партия мүшелері ｜ 团 ～ 

Қатысушылар｜会～  мүшелер｜队～

Ойыншылар.③量一～大将.Барлығы 

【员额】yuán’é Хабарлама【зат.】   

【员工】yuánɡōnɡЖұмысшы  немесе  

қызметші 

【员司】yuánsī Қызметші 

【 员 外 】 yuánwài Министрліктің  

екінші  орынбасары【зат.】  ①Офис. 

Лангуан  көшесінде  орналасқан  

Юанвай Лан офисі ② Жергілікті  

дворяндық  атау 

沅 YuánХунань, Гуйчжоу  

қалаларындағы  су  атауы. 

垣 yuán Қабырға①〈书〉 城～ Қала  

қабырғалары ②〈书〉Шен юань.③

(Yuán)【зат.】фамилияға қолданылады. 

原-1yuán  Түпнұсқа, оригинал ① ～始 

Бастапқы｜～人｜～生【ет.】  物 .Ең  

жабайы ②【сын.】  ～地 Жер｜～作者 

іТөл  жазушы ｜ ～ 班 人 马  Төл 

құймалы｜～有人【сан.】 .Төл  нөмір

③～棉｜～煤  топтық көмір｜～油 . 

Шикі мұнай. 

原-2yuán кешыру 

原-3yuán“塬” менмағналас.  
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【原版】yuánbǎn Түпнұсқалық【зат.】 

①Кітаптың, аудиовизуалдық  өнімнің  

түпнұсқалығы. Басым  алуға  не  

көбейтіп  алуға  келмейтіндігімен  

ерекшеленеді. ② Аударылмаған  

кітаптар, аудиовизуалдар. 国 外 ～ 教

材.Шетел кітаптары. 

【原本】1yuánběn Бастапқы【зат.】 ①

Түпнұсқалығы ② Көшірме  жасау  

басылымынан бастапқы  басылыммен 

ерекшеленеді. ③ Аударма түпнұсқа 

кітабынан жасалған. 

【原本】2yuánběn Бастапқыда【үс.】

原来；本来：他～是学医的，后来改行

搞戏剧.Бастапқыда  ол  студент-медик  

болатын, содан соң драмалық 

жазушыға  айналды. 

【原材料】yuáncáiliào Шикізат 

【原虫】yuánchónɡ Қарапайым【зат.】  

【原初】 yuánchū Түпнұсқа【 зат.】  

她～不像现在这样爱说爱笑.Оның шын  

мәніндегі мінезі қазіргі айтып, 

күлгеніне  ұқсамайды. 

【 原 创 】 yuánchuànɡ Түпнұсқа

【 ет. 】   ～ 歌 曲  Төл, түпнұсқа  

өлеңдер｜～精神.Түпнұсқа, төл жаны. 

【原创性】 yuánchuànɡxìnɡ 【 зат. 】 

Өзінің  жасаған  алғашқы  еңбегі, 

ашылымы, табиғаттық  емес. 

【原电池】 yuándiànchí【 зат.】  .Бір  

қолданғаннан кейін  аккумулятор қуат  

ала  алмайды. 

【原【ет.】  机】yuándònɡjī Алғашқы 

қимылдатқыш.【зат.】  

【 原 【 ет. 】  力 】 yuándònɡlì 

Қозғалмалы  күш. 【 зат. 】  产生力

【 ет.】  的力，如水力发电的水力 

Гидроэлектростанциялар◇信心是战胜

困 难 的 ～ .Қиындықтан  өтетін 

қозғалмалы  күш. 

【原封】 yuánfēnɡ(～儿 ) Бұзылмаған

【сын.】  ～不【ет.】  Бұзылмаған｜～

退 回 .Бұзылмаған, сақталған, сол 

түрінде  қайтарып  беру. 

【原稿】yuánɡǎo Түпнұсқа【зат.】  

【原告】 yuánɡào【 зат.】  .Жазылған  

мәтін  өзгертілмеген, сол  түрінде  

басып  шығару, қол  қою. 

【原鸽】yuánɡē Көгершін【зат.】  

【原故】yuánɡù Ащы, өткір. 

【 原 核 生 物 】 yuánhé-shēnɡwù 

Прокариоттар【зат.】  

【 原 鸡 】 yuánjī Джунгли құстары

【зат.】  

【原籍】 yuánjí Бір  жерде  дүниеге  

келген, туған, шығу  тегі.【зат.】    

【原价】yuánjià Бастапқы  баға 

【原件】yuánjiànТүпнұсқа【зат.】  

【原矿】yuánkuànɡ Руда 

【原来】 yuánlái  Баяғыда, бастапқы  

уақытта, бұрын.①【зат.】  现在的日子

比～好多了 .Қазіргі  уақыт күндері  

бұрынғы  күндерге  қарағанда  

әлдеқайда  жақсырақ.②【сын.】 按～

的 计 划 执 行  Бастапқы  жоспарды  

жүзеге  асыру.｜他还住在～的地方.Ол  

сол бұрынғы, бастапқы  жерінде  

тұрады.③【 үс.】  ～是你 Сен сол  

бұрынғыдайсың. ｜～是下 雪了 .Қар  

бұрыннан бері  жауып  тұр. 

【 原 理 】 yuánlǐ Деңгей, принцип

【зат.】  

【 原 粮 】 yuánliánɡ Өндірілмеген

【зат.】  

【原谅】yuánliànɡ Кешіру 【ет.】  

【原料】yuánliào Шикізат【зат.】  

【原麻】yuánmá Джут 

【原毛】yuánmáo Шикі  тері【зат.】 . 

【原貌】yuánmào Бет-әлпет【зат.】  保

持～.Осындай  боп  қала  беру 

【原煤】 (元煤 )yuánméi Өндірілмеген 

таскөмір. 

【原蜜】yuánmì Бал шикізаты【зат.】  

【原棉】yuánmián Шикі, өндірілмеген 

мата. 

【原木】yuánmù【зат.】 Өндірілмеген, 

дайындалмаған  отын  ағаштары. 

【原配】yuánpèi Алғашқы  жар. 

【原人】yuánrén Питекантроп 

【原色】yuánsè Негізгі түстер【зат.】 

Негізгі  түстер  айырымдық түрі: қызыл, 

жасыл, көк, сары, қара, ақ, қоңыр, 

күлгін, ақшылт көк, ақшылт жасыл т.б. 

【原审】yuánshěn Бастапқы  инстанция, 

бірінші  сот  тыңдалуы【зат.】  

【原生【ет.】  物】yuánshēnɡ-dònɡwù 

Ең қарапайым, Ең қарапайым  суда 

немесе  құрлықта  мекен  ететін  

жануар  түрі.  Көбінесе  олар  жалғық  

мекен етеді. 

【 原 生 林 】 yuánshēnɡlín Алғашқы 

орман【зат.】 . 

【 原 生 质 】 yuánshēnɡzhì 【 зат. 】 

Протоплазма Өміріміздің  құрамдас  

бөлшегі  болып  табылатын   

көмірсулар, ақуыздар, майлар, 

қышқылдар т.б. 

【 原 声 带 】 yuánshēnɡdài 【 зат. 】 

фильге түсірілген  клип. 

【原始】yuánshǐ 【сын.】  Бастапқы, 

алғашқы  ～ 记 录  Түпнұсқа  

жазылымдары ｜ ～ 资 料 .Алғашқы, 

бастапқы  деректер ～【ет.】  物 Төл  

жануарлар ｜ ～ 森 林  Алғашқы  

орман｜～社会.Алғашқы  қоғам 

【原始公社】yuánshǐɡōnɡshè алғашқы 

қауым, Бірнеше  мың  жыл  бұрын  

болған  екі  матриалхалдық, екі  

патриархалдық  қоғам  түрі. Алғашқы  

адамдар  қауымдастығы. 

【原始积累】 yuánshǐjīlěi Алғашқы  

жиналым, Капиталистік  қоғамның  

орнығуына  дейінгі уақыт, клас  

жіктерінің  егіншілерді  тонауы т.б. 

【原始林】yuánshǐlín 【зат.】 алғашқы 

орман, Табиғат  орманы, еш   адам  

қолының араласпауынсыз, өздігінен 

өсуі. 

【原始群】 yuánshǐqún Алғашқы топ, 

тобыр. 

【原始社会】 yuánshǐshèhuì Алғашқы  

қоғам, бастапқы  қоғам. Бірнеше  мың  

жыл  бұрын  адамдардың  бір  топқа  

қосылуы, одан  тобырға, кланға, 

қауымға, қоғамға  айналуы. 

【原诉】yuánsù 【зат.】 Истец.Бірінші  

сот  қаралуынан  кейінгі  пайда  болған 

келіспеушіліктер, сұрақтар  арқасында 

екінші  сот  қаралымын  ашу. 

【原索【 ет.】  物】 yuánsuǒ-dònɡwù 

Жануарлардың  түпнұсқа  кабелі. 

【原汤】yuántānɡ Кеспе【зат.】 Кеспе- 

ас, тамақ  түріне  жатады. 

【原田】yuántián〈方〉【зат.】 атыз. 

【原委】 yuánwěi【 зат.】  іс-әрекет 

барысы 

【原文】yuánwén 【 зат.】  Түпнұсқа 

мәтіні. 

【原先】yuánxiān 【зат.】  Бастапқы, 

бұрынғы. 

【原【 сын.】  】 yuánxínɡ 【 зат.】 

түпнұсқа  түрі. 

【原【 сын. 】  毕露】 yuánxínɡbìlù  

жасырын портреті ашылу 

【原型】yuánxínɡ 【зат.】  Прототип. 

【原盐】yuányán 【зат.】 Тұз. 

【原样】yuányànɡ【зат.】 (～儿) Ескі 

мысал, бұрынғы түрі  

【原野】yuányě【зат.】  жазық дала. 

【原意】yuányì【зат.】 Бастапқы  ой. 

【原因】yuányīn 【зат.】 Себеп. 

【原由】yuányóu→缘由. 
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【 原 油 】 yuányóu 【 зат. 】 

Өндірілмеген,  шикі  мұнай. 

【原宥】yuányòu〈书〉【ет.】 кешіру. 

【原原本本】yuányuán-běnběn Басынан 

аяғына  дейін, жүйелі және  тиянақты. 

【原则】yuánzé【зат.】 Принцип. 

【 原 职 】 yuánzhí 【 зат. 】  Бұрын, 

бірінші  атқарған  қызмет. 

【原址】 yuánzhǐ【 зат.】  Бұрынғы, 

бастапқы  мекен-жай. 

【原纸】yuánzhǐ【зат.】   өңделмеген 

қағаз. 

【原种】 yuánzhǒnɡ【 зат.】  Элита, 

салтанатты. 

【原主】 yuánzhǔ 【 зат. 】  ( ～儿 ) 

Бастапқы заңды  иеленуші. 

【原著】 yuánzhù【 зат.】  бастапқы 

шығарма. 

【原装】yuánzhuānɡ【сын.】  属性词 

бастапқы жасалған. 

【原状】yuánzhuànɡ【зат.】  Бастапқы  

бедел, статус, деңгей. 

【原子】yuánzǐ【зат.】 Атом  

【原子弹】 yuánzǐdàn 【 зат.】  Атом  

бомбасы 

【原子核反应堆】 yuánzǐhéfǎnyìnɡduī  

Ядролық  реактор 

【原子量】yuánzǐliànɡ Атом  салмағы 

【原子能】yuánzǐnénɡ Атом  қуаты 

【原子团】yuánzǐtuán  Атомдар 

【原子武器】yuánzǐwǔqì Атомдық қару 

【原子序【сан.】 】yuánzǐxùshù Атом  

нөмірі 

【原子质量单位】yuánzǐzhìliànɡdānwèi  

Атомдық  масса  бірлігі 

【 原 子 钟 】 yuánzǐzhōnɡ  Атомдық 

сағаттар 

【原罪】yuánzuì Тұңғыш  күнә 

【原作】yuánzuò  Түпнұсқа 

圆 (圓 )yuán  Айнала , дөңгелек ～桌 

Дөңгелек  үстел｜滚～ Дөңгелек｜滴

溜～ Сырғанау дөңгелегі｜圈画得很～.  

Өте  дөңгелек  шеңбер  ешкімдікі  емес.

④【сын.】  这话说得不～  Бұл  сөз  

айналма  сөз  емес｜这人做事很～，各

方面都能照顾到. Бұл  адам дөңгелек  

заттар  жасайды, барлық  аспектілерді  

қамти  алады.⑤ ～场 Шулерлер｜～谎 

Хуань юані｜自～其说.⑥ 量我国的本

位货币单位，一圆等于十角或一百分.

也作元 .⑦   银～  Күміс  доллары｜

铜～ .Мыс  айналмасы.也作元 . Юань  

жасауға  да  қолданылады ⑧ (Yuán)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【 圆 白 菜 】 yuánbáicài 【 зат. 】 

Орамжапырақ, капуста.  

【圆柏】【зат.】 Дәрі арша 

 

【圆场】yuánchǎnɡ【зат.】  Ағылшын  

лаптасы 

【圆成】yuánchénɡ  【зат.】 Көмектесу, 

қол  ұшын беру   ～好事.Жақсы  іске  

араласу, көмектесу. 

【圆房】yuánfánɡ【зат.】  Аяқталған, 

тәмамдалған 

【圆钢】 yuánɡānɡ【 зат.】  Дөңгелек 

болат, құрыш 

【圆鼓鼓】yuánɡǔɡǔ  【сын.】 Дөңес

挺着～的肚子  Дөңгелек  дөңес  ішін  

ілгері  қарай шығару ｜ ～ 的 豆 粒

儿.Дөңес  бұршақ балалары. 

【圆规】yuánɡuī【зат.】 Циркуль 

【圆滚滚】yuánɡǔnɡǔn【сын.】 (～的) 

Кезеңдік, айналсоқпа ～ 的 脸 蛋 儿 

Дөңгелек екі жақ бет. ｜～的小肥

猪.Дөңгелек  кішкентай шошқа. 

【圆号】yuánhào Мүйіз 

【圆滑】 yuánhuá  【 сын.】  Типыл, 

тегіс   八面玲珑，处事～.Типыл  іскер 

таласы. 

【圆谎】yuánhuǎnɡ Өтірікті  жасыру, 

Ақталу 

【 圆 浑 】 yuánhún 【 сын. 】 

Дөңгелектендірілген, дөңгелектенген语

调～  Дөңгелек тон｜这段唱腔流畅

而～.Дөңгелектеніп  типыл  ән  салу. 

【圆寂】yuánjì Нирвана 

【圆笼】yuánlónɡ Дөңгелек торлар 

【圆颅方趾】yuánlúfānɡzhǐ Дөңгелек, 

квадрат басты  нәски 

【 圆 满 】 yuánmǎn Қанағатты

【сын.】   ～的答复 Қанағаттанарлық 

жауап ｜ 会 议 ～ 结 束 .Кездесу  

қанағаттанарлық  аяқталды. 

【圆梦】yuán∥mènɡ Арман 

【圆盘耙】yuánpánbà Дөңгелек диск 

【圆圈】yuánquān【зат.】 Шеңбер(～

儿 ) 围 成 一 个 ～ 儿 做 游 戏 .Ойын 

уақытында балаларды  шеңберге 

тұрғызу, шеңбер қылып тұрғызу 

【圆全】 yuán·quɑn 【 сын. 】  Жан-

жақты, айнала〈口〉想得～  Ойлауы 

жан-жақты｜事情办得挺～ .Мәселенің 

шешілімін  жан-жақты  қарастыру 

керек. 

【圆融 yuánrónɡ  【сын.】 Үйлесім  处

世～.Үйлесімді  өмір қатынасы 

【圆润】yuánrùn 【сын.】 Дөңгелек他

的 书 法 ～ 有 力 .Оның көркемжазуы 

дөңгелек. 

【圆实】 yuán·shi【 сын.】  〈口〉 

Нақты  дөңгелек 西瓜长得又大又～ 

Қарбыз  үлкен және  дөңгелек  болып  

өседі. 

【圆熟】yuánshú【сын.】  тәжірибелі. 

【圆台】yuántái 【зат.】 Айнала 

【圆通】yuántōnɡ【зат.】  Такт 

【圆舞曲】yuánwǔqǔ【зат.】  Вальс 

【圆心】 yuánxīn 【 зат.】  Шеңбер 

ортасы 

【圆心角】yuánxīnjiǎo 【зат.】  Орта 

бұрышы 

【圆周】yuánzhōu 【зат.】 Шеңбер 

【 圆 周 角 】 yuánzhōujiǎo 【 зат. 】 

Шеңбер бұрышы, айналма бұрыш 

【圆周率】 yuánzhōulǜ【 зат.】  Пи, 

диаметр айналмасының ұзындығына 

қатысты. 

【圆珠笔】yuánzhūbǐ【зат.】 Шариктік  

қалам 

【圆柱】yuánzhù【зат.】 Цилиндрлік 

【圆锥】yuánzhuī【зат.】 Конус 

【圆桌】 yuánzhuō【 зат.】  Дөңгелек 

үстел 

【圆桌会议】 yuánzhuōhuìyì【 зат.】 

Дөңгелек үстел жиналысы 

【圆子】 yuán·zi 【 зат.】  Күріштік  

торлар.  

鼋 ( 黿 )yuán Қытай амидасы, ежелгі  

шығыс  тасбақасы. 

【鼋鱼】yuányú【зат.】 Тасбақа 

援 yuán Көмек ① 攀～.Өрлеме②～用 

Шақыру ｜ ～ 例 . Юань Ли ③ 支 ～ 

Қолдау｜增～  Қолдау көмегі｜～军 

Қолдау көмегі｜孤立无～.Шеттетілген 

【 援 兵 】 yuánbīnɡ Қолдау көмегі, 

нығаю 

【援建】yuánjiàn Қайта құру【ет.】 这

条铁路是由我国～的 .Бұл жол Қытай  

тарапынан  көмек  көрсету. 

【援救】 yuánjiù Аман  алып қалу, 

құтқару【ет.】  ～遇险船员.Экипажды 

апаттан құтқару. 

【援军】yuánjūn Қолдау көмегі 

【援款】yuánkuǎn 【зат.】  Көмек 教

育 ～ Білім беру көмегі ｜ 一 笔 无

偿～.Грант беру көмегі 

【援例】yuánlì【ет.】  бітіру. 

【援手】yuánshǒu〈书〉 Қолын  беру 

【 援 外 】 yuánwài 【 ет. 】  шетел 
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көмегі ～物资.Шетел материалдарымен 

көмектесу. 

【援引】 yuányǐn 【 ет.】  Дәйектеме

①～例证 Мысал  келтірді｜～法律条文. 

Заңға  сүйенген нормаларға сілтеме

②～贤能.Элита дәйектемесі 

【援用】yuányònɡ【ет.】 Шақыру①～

成例.Ченг Ли шақырылды. 

【援【шыл.】 】yuánzhù【ет.】 Көмек  

国际～  Халықаралық көмек｜经济～ 

Қаржы көмегі ｜ ～ 受 难 者 .Садақа 

көмегі 

湲 yuán Тасқын, астау, сел 

缘( )yuán себеп,шеті. 

【缘分】yuán·fèn【зат.】  тағдырлас. 

【缘故】(原故)yuánɡù【зат.】 Себеп他

到这时候还没来，不知什么～.Белгісіз  

себептермен, ол  бүгін  тағы  да  

келмеді. 

【缘何】yuánhé【үс.】Неге〈书〉～避

而不见? 

【 缘 木 求 鱼 】 yuánmùqiúyú Сұрау 

мүмкін мүмкін емес. 

【缘起】yuánqǐ【зат.】 Шығу тегі 成立

学 会 的 ～ .Қоғамның шығу  тегін  

қалыптастыру 

【缘石】yuánshí【зат.】 Тас 

【缘由】(原由)yuányóu 【зат.】 Себеп, 

ой. 他这样做不是没有～的 .Ол  оны  

себепсіз  істемейді. 

塬 yuán Таулы қырат 

猿(猨)yuán Маймыл 

【猿猴】yuánhóu 【зат.】 Маймыл 

【猿人】yuánrén 【зат.】 Примат 

源 yuán Көз,①河～ Хыюан｜泉～Су 

бұрқағы, фонтан ｜ 发 ～  Пайда 

болу｜～远流长  Ұзақ тарих｜饮水

思～ .Өз тамырларын ұмыту. ②货～ 

Жабдықтау, жеткізу｜资～Ресурстар｜

病 ～ .Патогендік ③ (Yuán) 【 зат. 】  

фамилия. 

【源流】yuánliú【зат.】 Тек, шығу тегі 

七言诗的～.Поэзияның  жеті  бастауы. 

【源泉】yuánquán 【зат.】 Көз, бастау

生命的～ Өмірдің көзі,бастауы｜智慧

的～ Даналықтың бастауы, көзі｜力量

的～.Күштің көзі, бастауы. 

【源头】yuántóu【зат.】  Көз, бастау

黄河～ Хуанхэ көзі◇民歌是文学的一

个～.Халық әндері әдебиеттің  қайнар  

көзі  болып  табылады. 

【源源】yuányuán 【үс.】Ағын～不绝 

Шексіз сан｜～不竭 Сарқылмас｜～而

来.Еркін ағу. 

【源源本本】yuányuánběnběn→原原本

本. 

【源远流长】yuányuǎnliúchánɡ Ежелгі, 

ұзақ  тарих. 

嫄 yuán. 

辕(轅)yuán 

【辕骡】yuánluó  

【辕马】 yuánmǎ Тамырлы  жыоқы, 

тамыр, тамырлы 

【辕门】 yuánmén Қатысу  қақпасы, 

Жоғары  провинциал билікті басқару 

қақпасы. 

【 辕 子 】 yuán·zi Жетек 〈 口 〉

车～.Арбаның жетегі 

【羱羊】yuányánɡ . Арқар 

 

yuǎn 

 

远 (遠 )yuǎn Алыс ①【 сын.】   ～处 

Қашықтық, арақашықтық｜路～ Алыс 

жол ｜广州离北京很～  Гуанджоу 

Пекиннен өте  алыс｜～古 Ежелгі｜～

景 Көру｜久～  Ескі｜为时不～  Тау 

артында  емес, алыс  емес｜眼光要看

得～ .Көреген көзді②【сын.】   ～亲 

Алыс туыс, жегжат ｜ ～ 房 

Дистанциялық, арақашықтық｜血缘关

系比较～.Дистандық , алшақ ағайын③

【сын.】    差得～Алыс｜～～超过 

Анағұрлым көбірек.④  敬而～之 .Қол 

созылған жер, жақын жер ⑤ (Yuǎn)

【зат.】фамилияға қолданылады. 

【远程】yuǎnchénɡ【сын.】 Алшақ ～

运 输  Ұзақ қашықтыққа  

тасымалдау ｜ ～ 航 行  Алшақ 

навигация｜～导弹 .Үлкен қашықтық  

зымырандары. 

【 远 程 教 育 】 yuǎnchénɡjiàoyù 

Дистанциялық білім алу, үйрену. 

【远大】yuǎndà【сын.】 Биік 前途～ 

Перспективалы｜眼光～Көру｜～的理

想.Биік идеалдар. 

【远道】 yuǎndào 【 зат. 】  Барлық 

жолдар～而来.Алыстан 

【远地点】 yuǎndìdiǎn 【 зат.】  алыс 

жер 

【远东】 Yuǎndōnɡ【 зат.】   Қиыр 

Шығыс 

【 远 方 】 yuǎnfānɡ 【 зат. 】 

Қашықтық ～的来客 .Алыстан келген 

қонақ. 

【 远 房 】 yuǎnfánɡ 【 сын. 】 

Дистанциондық ～叔父 Алыс  ата｜～

兄弟.Алыс аға 

【远古】yuǎnɡǔ【зат.】  Ежелгі, ескі 

«Аспан Құдайы» антикалық  аңыз  

бойынша   атадан балаға мұра  болып  

келе жатыр. 

【 远 海 】 yuǎnhǎi Теңізден алшақ

【 зат. 】   ～航行 . Теңізден алшақ 

саяхаттау. 

【远航】yuǎnhánɡ【ет.】  Парус  扬

帆～.Парус 

【远见】 yuǎnjiàn【 зат.】   кейінді 

болжау. 

【远交近攻】 yuǎnjiāojìnɡōnɡ Алыс  

жатқан  мемлекеттермен  достасып, 

көрші  мемлекеттеріне  соғыс  ашу 

саясаты. 

【远郊】yuǎnjiāo 【зат.】 Қала маңы 

【 远 近 】 yuǎnjìn 【 зат. 】  алыс 

жақындық 这两条路的～差不多 . Бұл  

екі  жер  арақашықтығы бірдей жерде 

орналасқан.～闻【зат.】 .Кең  танымал 

【远景】yuǎnjǐnɡ【 зат.】   алыстағы 

көрініс. 

【远客】 yuǎnkè 【 зат. 】  Алыстан 

келген қонақ. 

【 远 虑 】 yuǎnlǜ Болашақты ойлау, 

алдын ойлау. 深谋～｜人无～，必有近

忧 .Болашағын ойламайтын адам, 

қоластында болуы керек. 

【远门】yuǎnmén 【зат.】  Алыс есік～

兄弟.Ағаның алыс есігі. 

【远谋】yuǎnmóu шалғай ойлау. 

【远亲】yuǎnqīn 【зат.】 Алыс  туыс

【зат.】 ～不如近邻.Жақын көрші алыс  

туыстан  жақсырақ. 

【远日点】yuǎnrìdiǎn 【зат.】 Афелия 

【远视】yuǎnshì Алыстан көргіштік 她

在生活中保持了平和～的乐观态度.Ол  

өмірінде тыныштық және  алыстан 

көргіштік  оптимизмін  сақтады. 

【 远 水 解 不 了 近 渴 】

yuǎnshuǐjiěbùliǎojìnkě【远水救不了近

火】yuǎnshuǐjiùbùliǎojìnhuǒ  Алыстағы  

сумен жақындағы  отты  сөндіре 

алмайсың.  

【 远 眺 】 yuǎntiào 【 ет. 】   登

高～.Қашықтық алу. 

【远行】yuǎnxínɡ Алыс  жолға  аттану. 

【 远 扬 】 yuǎnyánɡ 【 ет. 】   臭

【 зат. 】  ～ ｜ 声 威 ～ .Алыстағы 

құрметті 

【 远 洋 】 yuǎnyánɡ 【 зат. 】  Алыс 

мұхит～轮船 Мұхит соттары｜～捕鱼 
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Оффшорлық балық аулау ｜ ～ 航

行.Мұхит рейстері 

【远因】yuǎnyīn Негізгі себептер 

【 远 征 】 yuǎnzhēnɡ Экспедиция

【ет.】  ～军 Экспедициялық күштер｜

出师～.Кәсіби  экспедиция 

【 远 志 】 2yuǎnzhì Алысқа баратын 

ұмтылыс. 

【远走高飞】yuǎnzǒuɡāofēi алыс жаққа  

қашу, көзі ауған  жаққа қашу. 

【远足】yuǎnzú Жаяу экскурсия 

【远祖】yuǎnzǔ Алыс арғы ата 

yuàn 

苑 yuàn Сот ①鹿～ Елік питомнигі｜

御～. Император бағы.②文～ Әдебиет 

орталығы ｜ 艺 ～ .Өнер орталығы ③

(Yuàn)【зат.】фамилияға қолданылады. 

怨 yuàn Шағым ①抱～Шағым ету｜

结～.Жәбір ②【ет.】  任劳任～ Қатты 

жұмыскер｜事情没办好只能～我自

己.Істің жүрмеуіне, жақсы шықпауына 

тек  өзің кінәлісің. 

【怨不得】yuàn·bu·de      Жай 

емес, таң  қаларлық  емес. 

【怨毒】yuàndú Зиян 

【怨怼】yuànduì Жәбір, ашу, ыза 

【怨愤】yuànfèn  Шағым ①【сын.】 

众人十分～ .Шағым тообы②【 зат.】  

满 腔 ～  Тітіркенушілікке, 

сескенушілікке, наразылыққа толы.｜

心生～.Ашу, ыза жүрегі 

【怨府】yuànfǔ Үкімет наразылығы 

【怨恨】 yuànhèn Жек көрушілік ①

【ет.】   我对谁也不～，只恨自己不争

气.Кім көңіл күйсіздігі мен ашуын жек 

көреді②【 зат.】    一腔～ .Ыза, ашу 

қуысы. 

【怨偶】yuàn’ǒu Бу қазып алу 

【怨气】yuànqì【зат.】 Шағым  ～冲天 

Наразылық білдіру ｜一肚子～ .Іші 

ашуға толы. 

【怨声载道】yuànshēnɡzàidào Шағым 

【怨天尤人】 yuàntiānyóurén Шағым, 

бүкіл әлемді балағаттау 

【怨言】yuànyán 【зат.】  Шағым 毫

无～.Ешбір шағымсыз 

【怨艾】yuànyì【ет.】 Бақыру〈书〉

深自～.Өз ішінде бақырды. 

院 yuàn 【зат.】 Аула①场～ Аула｜四

合～儿  Балалар ауласы｜～里种了许多

花. Аулада көп гүлдер отырғызылған.② 

法～ Сот｜国务～Мемлекеттік кеңес｜

科学～ Академия｜博物～ Мұражай｜

电影～ .Кино③高等～校 .Жоғары оқу 

орны ④ 住 ～  Госпитализация ｜

出～.Ауладан шығу⑤(Yuàn)姓. 

【院本】yuànběn Үй 

【院画】yuànhuà Кескіндеме мектебі 

【院落】yuànluò Аула 

【院士】yuànshì Академик 

【 院 体 画 】 yuàntǐhuà Академия 

кескіндемесі 

【院线】yuànxiàn Театр 

【院子】yuàn·zi Аула 

垸 yuàn Жағалау 堤～ Польдар｜～田

Мелиорация 

【垸子】yuàn·zi  Балалар жағалауы 

掾 yuàn  Қосалқы 

愿-1yuàn  Дайын谨～ сіз дайын｜诚～. 

愿-2(願)yuàn Даяр 心～  Тілек｜如～ 

Бұл үшін｜平生之～ .Өмір тілегі②

【ет.】  情～ Жақтырмай｜我～参加篮

球 比 赛 .Мен баскетбол жарысына 

қатысқым келеді.③【ет.】  ～你许～ 

Тілегіңіздің орындалуын тілеймін. ｜

还～.Тағы да 

【愿景】yuànjǐnɡ【зат.】 Көзқарас,көз

和平发展的共同～.Бейбіт өркендеудің 

ортақ көзқарасы. 

【 愿 望 】 yuànwànɡ 【 зат. 】 

Ұмтылыс,мақсат  主观～  Егемендік 

мақсаты｜他终于实现了上大学的～.Ол 

әйтеуір университетке түсу мақсатын 

орындады. 

【愿心】yuànxīn【зат.】 Діни ант  他从

小 就 有 做 一 番 事 业 的 ～ .Ол 

кішкентайдан бастап жүрегіне 

баққұмарлық етуге ант етті. 

【愿意】yuàn·yì【ет.】   他～去吗？Ол 

баруға дайын ба?｜我不～做太剧烈的

【ет.】 【ет.】 .Мен қатты зорлықтық 

істер жасағым келмейді.他们～你留在

这里.Олар осында  қалуына дайын. 

 

yuē 

曰 yuē Айту①其谁～不然. Ол басқаша  

айтты ② (Yuē) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

约 (約 )yuē Жуық, шамамен①【 ет.】 

预～  Бронлау,тапсырыс  беру｜～定

Қысқарту｜～期 Мерзім,мезгіл｜～好

五点钟见面 .Сағат  бесте  кездесу②

【ет.】  特～  Уәкіл｜～请  шақырту, 

шақыру｜～他来.Келуін сұрау, шақыру

③践～ Шындығында, негізінде｜条～ 

Қолдану шарты｜和～ және, туралы｜

有～在先. Қатысуға дейін, қатысымға 

дейін④～束 Шектеу｜制～.Шектеу⑤

节 ～  Жинақ, жиған-терген ｜ 俭 ～ 

сыпайы.⑥由博返～ Туралы.⑦【үс.】

大 ～  Туралы ｜ ～ 计  Шамамен, 

жуық｜～【сан.】  Сан туралы｜年～

十七八 Шамамен 17｜～有五十人 . 

Шамамен 50 адам, 50 адамға  жуық. 

【约定】yuēdìnɡ【ет.】 Келісім大家～

明天在公园会面 .Біз  ертен  паркте  

кездесуге  келістік. 

【 约 定 俗 成 】 yuēdìnɡsúchénɡ 

Конвенциялар 

【 约 法 】 yuēfǎ Заңдар мен  

конвенциялар 

【 约 法 三 章 】 yuēfǎsānzhānɡ  

Кепілдік,кепіл 

【约访】yuēfǎnɡ【 ет.】   алдын ала 

келісіп кезігу. 

【约分】yuēfēn  

【约会】yuē·huì  Белгілеу, тағайындау

①【 ет. 】  大伙儿～好在这儿碰

头 .Бақытқа  орай  барлық жақсы  

кездесулер осы  жерде белгіленеді.②订

个～｜我今天晚上有个～.Бүгін  кеште  

менің белгіленген  кездесуім  бар. 

【约集】yuējí【ет.】 Жиын～有关人员

开会.Тиісті  қызметкерлердің  мәжіліс  

жиыны. 

【约计】yuējì【ет.】 Шамамен～有百

十来人 .Шамамен жүз  шақты  адам 

келмек. 

【约见】yuējiàn 【ет.】 тағайындау  ～

该国驻华大使 .Қытай  елі  елшісін  

тағайындау  керек. 

【约据】yuējù Сәйкесінше, шамамен. 

【约略】yuēlüè【үс.】Жуық, шамамен

① 他 的 近 况 我 ～ 知 道 一 些 .Оның 

бұрынғы жағдайын ол  шамамен біледі.

②  ～听得见窗外的雨点声 .Даладағы  

жаңбыр дауысын терезе  сыртынан  

шамамен , жуықтап есту. 

【约摸】yuē·mo Шамамен, жуық 

【约莫】yuē·mo Шамамен, жуық, ұзақ,  

бұрын①【ет.】 我～着他这会儿该到家

了.②【үс.】我们等了～有一个小时的

光景.Біз  оны  бір  сағат  бұрын  күттік.‖

也作约摸.Және ұзақ күттік. 

【 约 期 】 yuēqī Уақытты  белгілеу, 

келісу, күнін белгілеу.①【 ет.】  ～会

谈 .Келіссөздің  күнін, уақытын  

белгілеу. ② 【 зат. 】   误 了 ～ . 

Белгіленген  уақытты  өткізіп  алу③
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【 зат.】  ～未满 .Келісім  мерзімінің 

аяқталуы. 

【约请 】 yuēqǐnɡ 【 ет. 】  Шақыру, 

шақырту～几位老同学到家里聚一

聚 .Бәрінің бірге  жиналуы  үшін   

бірнеше  сыныптастарын  үйіне шақыру. 

【约束】yuēshù Шектеу, 【ет.】 байлау

受纪律的～ Пән бойынша｜这种口头

协 议 ～ 不 了 他 们 .Оларды  сөздік  

келісімімен  шектей  алмаймыз. 

【约【 сан.】  】1yuēshі  Жуық сан, 

шамамен 

【约【сан.】 】2yuēshù Сан туралы 

【约同】yuētónɡ【 ет.】  туралы～前

往.Шамамен сонда бару 

【约言】yuēyán 【зат.】 Сөз беру, ант 

ету 履行～ Сөздер туралы  орындау｜

遵守～  біз  туралы  сөз  сақтау｜违

背～.Өтініш  шамамен керісінше. 

矱 yuē Билеуші, үкімет. 

 

 

 

yuě 

 

哕(噦)yuě〉【ет.】    Құрғақ｜刚吃完

药，都～出来了 .Жаңа дәріні  ішіп  

аяқтадым, барлық ауруларым шықты. 

 

yuè 

月 yuè Ай ①【 зат.】   ～食   Күн 

тұтылуы｜～光  Ай  жарқыны｜赏～

Ай.～刊 Ай｜～产量. Айда ～琴｜～饼. 

Ай шелпегі. 

【月白】yuèbái 【сын.】 ақшылт-көк 

түс～小褂. 

【 月 半 】 yuèbàn.Айдың жартысы, 

айдың 15 күні 

【月报】yuèbào Әрайлық газет, айлық 

газет 【 зат. 】   ～ 表 .Айлық  

ведомствосы, айлық есеп. 

【月饼】yuè·binɡ  Ай шелпегі 

【月城】yuèchénɡ жердің аты 

【 月 初 】 yuèchū Айдың алғашқы  

күндері, айдың  басы. 

【月底】yuèdǐ айдың  соңы. 

【月洞门】yuèdònɡmén 

【月度】yuèdù【зат.】 Ай, айлық ～计

划 Айлық  жоспар. 

【月份】yuèfèn【зат.】 (～儿) Ай 七～

的产量比六～提高百分之十 .Шілде  

айының  тауар өндірілісі  маусым  

айына  қарағанда он  пайызға  көбейді. 

【月份牌】yuèfènpái Күнтізбе 

【 月 工 】 yuèɡōnɡ Ай  сайын  

жалақысын  алып  тұратын  жұмысшы. 

【月供】yuèɡōnɡ Айда, айдың  ішінде. 

【月宫】yuèɡōnɡ  Ай, ай сарайы 

【月光】yuèɡuānɡ Ай  жарығы 

【月桂】yuèɡuì  Лавр 

【月黑天】yuèhēitiān Айсыз түн 

【月华】yuèhuá  Ай  жарығы 

【月季】yuèjì Қытай  раушангүлі 

【月经】yuèjīnɡ Етеккір 

【月经带】yuèjīnɡdài Гигиеналық бинт 

【 月 均 】 yuèjūn 【 ет. 】  Орташа 

айлық ～ 收 入 八 百 元 .Айлықтың  

орташа  табысы 800 юаньнан  асады. 

【月刊】yuèkān Айлық журнал 

【月老】yuèlǎo  Құда 

【月历】yuèlìТабель-күнтізбе 

【月利】 yuèlì айлық  көрсеткіштер, 

айлық  проценттер  көрсетілімі. 

【月例】yuèlì аймен есептелген число. 

【月亮】yuè·liɑnɡ  Ай 

【月亮门儿】yuè·liɑnɡménr Дөңгелеқ  

қақпа, ай секілді есік. 

【月令】yuèlìnɡ 

【月轮】yuèlún Ай  дискісі, ай 

【月杪】yuèmiǎo 

【月末】yuèmò Ай соңы 

【月偏食】yuèpiānshí Ай  тұтылуы 

【月票】yuèpiào  Айлық  билет 

【月钱】yuèqián Қалталық  ақша 

 

【月琴】 yuèqín Қытай  инструменті 

«Юэцинь» 

【月球】yuèqiú Ай шары. 

【月球车】yuèqiúchē Луноход 

【月球站】yuèqiúzhàn Ай станциясы 

【月全食】yuèquánshí Айдың  толық  

тұтылуы. 

【月嫂】yuèsǎo. 

【月色】yuèsè【зат.】 Ай түсі, жарығы  

荷塘～｜～溶溶. 

【月食】(月蚀)yuèshí Айдың  тұтылуы 

【月台】yuètái Перрон 

【月头儿】yuètóur Ай  到～了，该交水

电 费 了 .Ай  толды, электр  су 

қаражатын  төлеу  керек.②月初. 

【 月 息 】 yuèxī  Айлық  пайыз 

көрсеткіші. 

【月下老人】yuèxiàlǎorén Құда 

【月相】yuèxiànɡ Ай  фазасы 

【月薪】yuèxīn  Айлық ақша 

【月牙】уueya  Жас  ай 

【月夜】yuèyè.Ай түні 

【月晕】yuèyūn Ай  галосы 

【月氏】Yuèzhī  

【月中】yuèzhōnɡ Ай  ортасы 

【月终】yuèzhōnɡ Ай соңы 

【月子】yuè·zi Бала  туғаннан  кейінгі  

мезгіл【зат.】   坐～ Бала  туғаннан  

кейін демалыс  уақыты ｜ 她 还 没

出～ .Ол  әлі  декреттік  демалысқа  

шыққан  жоқ.她的～是二月初. 

【月子病】yuè·zibìnɡ Туудан  кейінгі 

безгектік 

乐(樂)yuè музыка 

【乐池】yuèchí Оркестр 

【乐队】yuèduì Оркестр 

【乐府】yuèfǔ «Юэфу»Ежелгі  қытай  

әні. 

【乐歌】yuèɡē Оркестрдің  көмегімен  

ән  айту 

【乐理】yuèlǐ музыка теориясы 

【乐律】yuèlǜ Қатар 

【乐评】yuèpínɡ музыка бағалауы 

【乐谱】yuèpǔ  Ноталар 

【乐器】yuèqì Музыкалық аспап 

【 乐 曲 】 yuèqǔ.Композиция, пьеса, 

музыкалық шығарма. 

【乐师】yuèshī музыка ұстазы. 

【乐坛】yuètán【зат.】  музыка әлемі. 

【乐团】yuètuán  【зат.】 Оркестр 交

响～.Симфониялық  оркестр. 

【乐舞】yuèwǔ музыкамен  билеу. 

【乐音】yuèyīn музыкалық  дыбыс. 

【乐章】yuèzhānɡ  музыкалық бөлім 

【乐正】Yuèzhènɡ【зат.】  фамилия. 

刖(跀)yuè Кесілген аяқ 

岳(嶽)yuè.  ①тау: 五～ .Бес  қасиетті  

тау②Қайын: ～父～  母 / Қайын ата, 

қайын ене.і③ (Yuè)【 зат.】фамилияға 

қолданылады. 

【岳父】yuèfù.Қайын ата 

【岳家】yuèjiā Әйел отбасысы 

【岳母】yuèmǔ Қайын  ене 

栎(櫟)yuè. Емен 

钥(鑰)yuè. Кілт. 

说(説)yuè. Айту, сөйлеу. 

钺(鉞、 )yuè.  Балта 

阅(閲)yuè Оқу①【ет.】  ～览 Оқу｜报

栏～Газет оқу｜此件已～. Бұл бапты  

оқып  шықты.②～兵 . Шеру③～历 

Тәжірибе｜试行已～三月 .Ұшқышқа 

наурызда  оқыған. ④ (Yuè) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

【阅兵】 yuèbīnɡ  【 ет. 】  Әскери  



926 

 

шеру.～式.Шеру 

【阅读】yuèdú【ет.】 Оқу～报刊 Газет 

оқу｜～文件.Мақала оқу 

【 阅 卷 】 yuèjuàn Емтихан  

жұмыстарын  тексеру 

【阅览】 yuèlǎn 【 ет. 】  Оқу ～图

书.Кітап оқу 

【阅历】yuèlì Мектеп  өмірін өту.①

【ет.】   ～过很多事  Өмірінде  көп  

мәселелерден өту, көру｜他应该出去～

一番.②【зат.】  ～浅. Тәжірибесі  аз. 

【 阅 批 】 yuèpī Белгіленгенді  оқу

【 ет. 】   ～申请报告 .Белгіленген, 

қолданған  есеп  бағдарламасын  оқу. 

【阅世】yuèshì Өмірлік  тәжірибе  алу.

〈 书 〉【 ет. 】   ～ 渐 深 .Өмірлік  

тәжірибесін  тереңдету. 

悦 yuè  Қауну, қуаныш ① 喜 ～ 

Қуанышты｜不～  Қайғылы｜和颜～

色.Жағымды② ～耳 Тәтті｜～目.Көзге  

жағымды③ (Yuè)【 зат.】  Фамилияға 

қолданылады. 

【悦耳】yuè’ěr Тәтті【сын.】 歌声婉

转～.Ән  салғаны  өте  тәтті. 

【 悦 服 】 yuèfú Ұсынысқа  сезім  

білдіру 【 ет. 】   他的高超见解令

人～ .Оның  адамдарды  өте  жақсы  

түсіну  ұсынысына сезім  білдіру. 

【悦目】yuèmù Көзге  жағымды, әдемі

【сын.】  赏心～ Көзге  жағымды｜天

空几抹晚霞，鲜明～.Аспанда күн  бату  

ерекшелігі  өте  әдемі  және жағымды. 

跃 ( 躍 )yuè Секіру, секіріс ①【 ет. 】 

跳～｜飞～｜一～而过 .②  (Yuè)

【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【跃层】yuècénɡ【зат.】 Дуплекс～住

宅.Жылу сына  тұрғыны. 

【跃进】yuèjìn 【ет.】 Секіру①避开火

力，向左侧～. Өрттен  құтылу  үшін  

сол  жжаққа  секіру.②从感性认识～到

理性认识 .Сезгіштіктен  рационалдық 

қа  секіру. 

【 跃 居 】 yuèjū Үйретіп алған, 

бағынтқан.【 ет.】  ～榜首 .Бағынтқан 

шыңы. 

【跃迁】yuèqiān Ауысу, өту 

【跃然】yuèrán 【сын.】 Тірі 义愤之

情～纸上 .Ахуалмен ашыну  жарық  

және  әсерлі. 

【 跃 然 纸 上 】 yuèránzhǐshànɡ 

Жұмсақтық, жұмсақ 

【跃升】yuèshēnɡ【ет.】 Ыршу,секіру

去年联赛的第十【зат.】 今年～至第三

【зат.】 .Өткен  жылда ооныншы  жыл  

лигасы  ушінші  орынға  ыршыды. 

【 跃 跃 欲 试 】 yuèyuèyùshì Қажет 

ету,ұмтылу 

【跃增】yuèzēnɡ【ет.】 Көбеюге ауысу

年 利 润 由 三 千 万 元 ～ 到 八 千 万

元 .Жылдық  өсім 30 млннан 480млн 

юаньға  өсті. 

越 1yuè  Көбірек, қаттырақ ①～墙 

Қабырғадан  секіріп  өтті｜翻山～

岭.Тау артында②～级 Чехарда｜～权. 

Билікті  көтермелеу③激～ Қатты｜声

音 清 ～ . Даусы  өатты ④ 杀 人 ～

货.Бандитизм 

越 2yuè【 үс.】脑子～用～灵  Миы  

көбіректің жан дүниесі кең.｜争论～认

真 ， 是 非 也 就 ～ 清 楚 .Дау, талас  

күшейген  сайын, істің бұрысы не  

дұрысы  түсінірек  болды.注意天气～

来～热了 .Ауа  райы  барған  сайын  

ыстық. 

越 3Yuè  

【 越 冬 】 yuèdōnɡ  Қыстау, қыстақ

【ет.】  ～作物 Қыстаулық  мәдениет｜

有些昆虫潜伏在土内～｜ 

【越冬作物】 yuèdōnɡzuòwù Қыстау 

мәдениеті 

【越发】yuèfā【үс.】барған  сайын, 

көбірек① 近两年来，他～显得瘦了｜

过了中秋，天气～凉快了  Күздің 

жартысы  өткеннен  кейін, ауа  райы  

салқындады.②观众越多，他们演得～

卖力气｜越是性急，～容易出差错. 

【越轨】yuèɡuǐ【ет.】  Шеттен шығу, 

көтермелеу, берілгеннен алыс  кіріп 

кету.  ～行为.Эпатаж, берілген нәрседен 

шет кету. 

【越过】yuèɡuò【ет.】 Өту～高山 Биік  

таудан өту.  

【越级】yuèjí【ет.】  ～上诉.Жоғары  

сот  төрелігінен  өту, кішісінен  өтіп 

жоғарығысына өту. 

【越加】yuèjiā【үс.】  受到表彰后，

他～努力了. 

【越界】yuèjiè шектен шығу 

【越境】 yuèjìnɡ Шекарадан  заңсыз  

өту. 

【越剧】yuèjù  Шаосин  операсы 

【越礼】yuèlǐ тәртіптен шығу. 

【越权】yuèquán Құқығын  жоғарылату, 

билігін  жоғарылату. 

【越位】yuèwèi【ет.】  орын шегінен 

шығу  

【越野】yuèyě【ет.】  дала 

【越野车】yuèyěchē спорт көлігі 

【 越 野 赛 】 yuèyěsài спорт көлігі 

жарысы 

【越野赛跑】 yuèyěsàipǎo  Жүгіру, 

кросс. 

【越狱】 yuèyù 【 ет. 】   түрмеден 

қашу ～潜逃. Түрмеден  қашу. 

【越俎【ес.】庖】yuèzǔdàipáo  басқа  

біреудің  ісіне  араласу, басқа  біреудің  

ісіне  мұрнын  сұғу. 

粤 Yuè  【зат.】 Гуандун① 两～ Екі 

кантондык.②～剧.Кантон  операсы 

【粤菜】yuècài.Кантондық тағам 

【粤剧】yuèjù  Кантон операсы. 

【粤绣】yuèxiù Гуандун тоқымасы. 

【粤语】yuèyǔ Кантон тілі 

龠 1yuè龠 2(籥)yuè Флейта, сыбызғы 

黦 yuè〈书〉 Қара, қара түсті, қап-

қара. . 

瀹 yuè〈书〉① Шай қайнату② өткел 

(өзен). 

爚 yuè Мөлдір〈书〉火光 от жарығы. 

 

yūn 

晕 ( 暈 )yūn Бас айналарлық ①

【 сын.】  ～倒  Басы айналу｜～厥 

Естен  тану｜他～过去了 .Ол  есінен  

танып  қалды. 

【晕  厥】yūnjué【 ет.】  талу, есінен 

кету. 

【晕头转向】 yūntóuzhuànxiànɡ басы 

айналу 

 

yún 

云 -1yún〈书〉①  сөйлеу, айту: 不知

所～/ Не айтқаны түсініксіз 

云-2(雲)yún.  бұлт 

云-3(雲)Yún【зат.】 ① ～腿 тағам②

фамилия. 

【云版】yúnbǎn.Бұлт 

【云豹】yúnbào Буалдыр леопард. 

【云鬓】yúnbìn  Кішкентай, ұсақ 

【云彩】yún·cɑi〈口〉 Бұлт: 蓝蓝的天

上 没 一 丝 ～ .Көкпеңбек аспанда 

теңгедей бұлт  жоқ. 

【云层】yúncénɡ【зат.】 Бұлт , бұлтты  

ярус 许多山峰高出～ Бұлт  үстіндегі  

көптеген биіктіктер｜灰色的～低低压

在森林上面.Сұр-сұр  бұлттар  орманда  

биігірек. 

【云豆】yúndòu Фасоль→芸豆. 

【云端】yúnduān 【зат.】  Бұлт 飞机
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从 ～ 飞 来 .Бұлт  арасына  рейс  

жасайтын  самолеттер. 

【云朵】yúnduǒ Бұлт 

【 云 海 】 yúnhǎi 【 зат. 】  Теңіз  

бұлттары  ～苍茫. 

【云集】yúnjí【ет.】 Жиын, жиналу. 各

地【 ес.】表～首都 .Әр  мемлекеттің 

өкілдері  мемлекет астанасында  

жиналды. 

【云锦】yúnjǐn бұлт көрінісі 

【 云 谲 波 诡 】 yúnjuébōɡuǐ Бұлт  

өтірікші,мысқыл  толқын 

【云量】yúnliànɡ Бұлттың саны 

【云锣】yúnluó Қытайдың  музыкалық  

аспабы. 

【云母】yúnmǔ. Шырымтал, слюда 

【云泥之别】 yúnnízhībié. Жер мен 

көктей. 

【 云 片 糕 】 yúnpiànɡāo. Бұлтты 

балкүлше (торттың бір түрі)  

【云气】yúnqì Жеңіл бұлт. 

【云雀】yúnquè Жаворонок 

【云散】yúnsàn Бөлек  бұлттар 

【 云 散 风 流 】 yúnsànfēnɡliú 

романтикалық  бірнеше  бұлттар→风流

云散. 

【云山雾罩】yúnshānwùzhào тұманды 

【云杉】yúnshān Ель 

【云梯】yúntī Автосаты, экскалатор 

【云天】 yúntiān Бұлтты  【 зат. 】 

аспан,күн 响彻～Аспанда  жайылды｜

高耸～ Аспанға  көтерілді. 

【云头】yúntóu Бұлт  бастары 看这～

像有雨的样子.Бұлт  бастарына қарасаң, 

жаңбыр  жауып  тұрған   секілді. 

【云头儿】yúntóur 

【云图】yúntú.Бұлт  суреті. 

【云雾】yúnwù【зат.】 Бұлт 拨开～见

青天.Бұлттар  жайылып, аспан  көрінді. 

【云霞】yúnxiá Әдемі-әдемі қызғылт  

бұлттар 

【 云 消 雾 散 】 yúnxiāowùsànТүтін 

сияқты  жайылып  кету, ізсіз  жоғалу. 

【云霄】yúnxiāo【зат.】 Бұлттың арғы 

жағы. 

【云崖】yúnyá Бүлт 

【云烟】yúnyān Бұлт【зат.】  ～缭绕 

Бұлт жамылған ｜ ～ 过 眼  Көз  

алдындағы  бұлт 

【云翳】yúnyì【зат.】 Бұлыңғыр  бұлт. 

【 云 游 】 yúnyóu Адасушылар

【ет.】  ～四海.Төрт теңізде  адасу. 

【云雨】yúnyǔ Бұлт 

【 云 云 】 yúnyún Сонымен  қатар, 

сонымен  бірге, тағы  да  басқа.〈书〉

【шыл.】  他来信说读了不少新书，很

有 心 得 ～ .Келген хаттарды, жаңа  

кітаптарды оқыды, үлкен  тәжірибе  

алды т.б. 

【 云 蒸 霞 蔚 】 yúnzhēnɡxiáwèi Ся 

Вэйдің сыңар бұлты. 

匀 yún Бірыңғай, біртұтас①【сын.】  

颜色涂得不～ . Жабындының  түсі  

әркелкі  болды.②【ет.】   把粉～～ 

Біртұтас  қызғылт  униформа.  

【 匀 称 】 yún·chèn 【 сын. 】 

Пішінді,симметриялы 穗子又多又～ 

Құлағы  пішінді ｜ 字 写 得 很 ～ 

иероглифтері  өте  пішінді  жазылған｜

身段～. Сурет өте  пішінді 

【 匀 兑 】 yún·dui 【 ет. 】 

Бөлу,араластыру.〈 口〉给他～出一间

屋子住.Бір  бөлмелі  үйде тұру  үшін  

оған  араластырып  беру. 

【匀乎】yún·hu 

【匀净】yún·jinɡ【 сын.】  Тік, тура, 

біркелкі 这块布染得很～ Бұл мата өте 

тік , біркелкібезендірілген, боялған.｜

线纺得非常～.Тоқымасы  өте  тік, тура  

тоқылған. 

【匀脸】yúnliǎn.Біркелкі  бет. 

【匀溜】yún·liu Тік  және  нәзік. 

【匀实】yún·shi 【сын.】 Біркелкі  瞧

这布多细密多～ Матаға  көз  салсаң, 

біркелкі  және біркелкі ｜麦苗出得

很～.Көшет  бидайы  шынайы, біркелкі  

пішінді. 

【 匀 速 运 【 ет. 】  】 yúnsùyùndònɡ  

Біркелкі  қозғалыс. 

【匀停】yún·tinɡ【сын.】  Біркелкі , 

біртұтас, тегіс аялдамалар〈方〉吃东

西 要 ～ Тағамды біркелкі жеу  

керек. ｜ ～ 淡 雅 的 色 彩 .Бағдаршам  

түсінің  униформасы. 

【匀整】yún·zhěnɡ【сын.】  Тегістеу, 

теңестіру, туралау 砖码放得～ Кірпіш 

тастар қалануы  тегістелді.｜～的脚步. 

芸 -1yún ① 芸 香 . ② (Yún) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

芸-2(蕓)yún见〖芸薹〗. 

【芸豆】(云豆)yúndòu  Фасоль 

【芸薹】yúntái.Брокколи 

【 芸 芸 】 yúnyún 【 сын. 】  Ара, 

арада,арасында 〈 书 〉 万 物 ～ 

Барлығының  арасында.｜～众生.Өлім 

тірліктері, заттары. 

【芸芸众生】yúnyúnzhònɡshēnɡ   Тірі 

员(員)yún Мүше 

郧 ( 鄖 )Yún ① жер аты. ② 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

耘 yún Жұлу, отау, шөптеу ～ 田 

Культивация 

【耘锄】yúnchú  Жеңіл  кетпен 

 

yǔn 

 

允-1yǔn Рұқсат беру, жол беру①应～

Жауап｜不～ Жол  бермеу｜～诺.Сөз 

беру, ант беру ② (Yǔn) 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

允-2yǔn  Жол беру ～当 Адекваттық 

【允当】yǔndànɡ【сын.】  толымды. 

【允诺】yǔnnuò【ет.】   уәде. 

【允许】yǔnxǔ【ет.】 Адекваттық 得

到 ～ ， 方 可 入 内 .Адекваттықтың  

күрделілігі. 

【允准】yǔnzhǔn 【ет.】  Уәде  беру, 

келісу～开业.Қуанышпен  келісті. 

陨(隕)yǔn   Аспаннан  түсу, құлау～

石.Метеориттер 

【陨落】yǔnluò Құлау 

【陨灭】yǔnmiè Қайтыс  болу, өлу 

【陨石】yǔnshí  Метеорит 

【陨铁】yǔntiě  Сидерит 

【陨星】yǔnxīnɡ  Метеорит 

殒(殞)yǔn   Қайтыс  болу, өлу～身 дене  

өлімі｜～命.Қайтыс  болу 

【殒灭】yǔnmiè Қайтыс  болу 

【殒命】yǔnmìnɡ Қайтыс  болу 

【殒身】yǔnshēn Дене  өлімі 

 

 

yùn 

 

孕 yùn  Құрсақты,  аяғы  ауыр ①～育 

Сандырақ ◇ ～ 穗 .Буаздық ② 

有～.Құрсақты 

【孕畜】yùnchù малдың жүктілігі 

【孕妇】yùnfù Аяғы ауыр әйелдер 

【孕期】yùnqī Аяқ ауырлық, құрсақтық 

【孕穗】yùnsuì Буаздық 

【孕吐】yùntù жүктілік құсу 

【孕育】yùnyù【ет.】  бағу 海洋是～

原 始 生 命 的 温 床 .Мұхит –туудың  

негізгі  шаңырағы  болып  табылады. 

运 -1(運 )yùn Транспорт, көлік①～行 . 

Эксплуатация, Қанаушылық ②

【 ет.】   ～货 Жүк  көлігі｜客～ 

Жолаушы көлігі｜水～  Су  көлігі｜
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空～ Ауа  көлігі｜这批货～到哪儿去? 

Мына  жүк  машиналары  қайда  кетті?

③  ～笔  Шоғырлар｜～思 .Ойлану, 

ойлау. ④ (Yùn) 【 зат. 】  Фамилияға 

қолданылады. 

运 -2(運 )yùn  Көлік, транспорт 幸～ 

Лаки｜好～.Сәттілік 

【 运 笔 】 yùnbǐ 【 ет. 】  қалам 

тездігі,Шоқ 时而搁笔沉思，时而～如

飞.Кейде  ойларын  жазған  кезде қалам  

тез-тез  жүгіреді. 

【运筹】yùnchóu  Логистика 

【运筹帷幄】yùnchóuwéiwò Стратег 

【 运 筹 学 】 yùnchóuxué Зерттеу  

жұмыстары, операциялары 

【运单】yùndān Накладной 

【运道】yùn·dɑo  Юн Дао 

【运动 】yùndònɡ  Қозғалыс, қозғалу①

田径～  Жеңіл  атлетика｜～健将 . 

Спортцмен④【 ет.】  咱们出去～～ . 

Спорт  қозғалысымен  жүрейік. ⑤

【зат.】  五四～ 4 мамыр  қозғалысы｜

技 术 革 新 ～ .Инновациялардың  

техникалық  қозғалысы. 

【运动 】yùn·donɡ【ет.】 Қозғалу  ～

官府.Спорт шенеунігі 

【 运 动  场】 yùndònɡchǎnɡ  Спорт  

алаңы 

【运动  负荷】yùndònɡfùhè  Жаттығу  

жүктілігі 

【运动  会】 yùndònɡhuì  Ойындар, 

жаттығу  ойындары 

【 运 动  健 将 】 yùndònɡjiànjiànɡ  

Спортшылар 

【运动 量】yùndònɡliànɡ  Іске  асыру, 

жасау 

【运动  神经】yùndònɡshénjīnɡ Мотор  

нейрондары 

【运动 员】yùndònɡyuán Спортшылар 

【运动 战】yùndònɡzhàn  Соғыс 

【运费】yùnfèi  Жеткізу 

【运河】yùnhé  Арна, канал 

【 运 斤 成 风 】 yùnjīnchénɡfēnɡ Юн 

Джин изобилдады 

【运力】yùnlì【зат.】  Қуат, алым 提

高～  Қуатын, потенциалын  күшейту, 

көтеру.｜安排～，抢运救灾物资.Ұйым  

потенциалы транспортировті ізгілік  

көмек  көрсетуге  асығуда. 

【运量】yùnliànɡ【зат.】  тасымалдау 

мөлшері  加 大 ～ 以 满 足 需

求.Сұранысты  қанағаттандыру  үшін, 

көлемін  күшейту, көбейту. 

【运能】yùnnénɡ【зат.】  тасымалдау 

қуаты. ～ 不 足 .Көлік  қуттарының  

болмауы. 

【运气】 yùn qì【 ет.】  Сәттілік 他

一～，把石块搬了起来.Оның  бақыты, 

тас сияқты  биікке  қарай  көтерілу. 

【运气】yùn·qi  Сәттілік①【зат.】   ～

不佳. Жолы  болмады, сәті  түспеді.②

【сын.】   你真～，中了头等奖.Бірінші  

сыйлыққа  ие  болу, бұл  шынымен  де  

сәттілік. 

【运输】yùnshū Көлік 

【运输机】yùnshūjī Ұшақ  көліктері 

【运输舰】yùnshūjiàn Кеме  көліктері 

【运思】yùnsī Ойлар  жеткізіледі 执

笔～  Ойын  жазу｜～精巧 .Сыпайы  

ойлау 

【运送】yùnsònɡ Көшіру, тасымалдау.

【 ет. 】   ～ 返 乡 民 工 Еңбекқор  

мигранттарды  оралуын  жеткізу, 

тасымалдау. 

｜～救灾物资.Гуманитарлық  жүктерді  

тасымалдау. 

【运算】yùnsuàn Есеп 

【运算器】yùnsuànqì Калькулятор 

【运销】yùnxiāoБөлім, бөлініс～全国 

Бүкілмемлекеттік  бөлініс ｜ ～ 水

果.Жеміс-жидек  бөлінісі. 

【运行】yùnxínɡ【ет.】  人造卫星的～

轨道 Спутник  орбитасы｜列车～示意

图｜Поезд  қозғалысының  нобайы 缩

短 列 车 的 ～ 时 间 .Поезд ің жұмыс  

уақытын  қысқарту. 

【运营】yùnyínɡ【ет.】 Операция① 地

铁开始正式～.Метро  өзінің  қызметін  

бастады. 改善一些工矿企业低效率～的

状况.Индустриялық  кәсіпорындардың  

ара жағдайын  жақсарту, тиімсіз  

операция, тиімсіз тәсіл. 

【 运 用 】 yùnyònɡ 【 ет. 】  игеру, 

қолдану ～ 自 如 Жеңіл  

игеру.Қиындықсыз  игеру. ｜ 灵

活～.Майысқақ игеру. 

【运载】yùnzài【ет.】 тасымалдау～工

具 Тасымалдау  тәсілдері ｜～货物 

Тасымалдау  ақысы｜增加货车的～

量.Жүк  тасымалы. 

【 运 载 火 箭 】 yùnzàihuǒjiàn.Ракета-

тасымалдаушы 

【 运 转 】 yùnzhuǎn Тәсілдер, 

операциялар 【 ет.】  ①  行星绕着太

阳 ～ . Күннің  жан-жағындағы  

планеталар. ②发电机～正常. Генератор  

жақсы  жұмыс  істейді.③ 这家公司前不

久 宣 告 成 立 ， 开 始 ～ .Компания 

жақында  ашылып, жұмыс  істей  

бастады. 

【运作】yùnzuò【ет.】 операциялар.  

员 ( 員 、 貟 )Yùn  Мүше 【 зат. 】 

Фамилияға қолданылады. 

晕(暈)yùn Бас айналарлық①【ет.】  ～

船 Өзен  ауруы｜眼～бас  айналуы｜他

一坐汽车就～.Көлік  галосы②【зат.】  

墨～ Мексикалық гало｜红～ Флеш｜

灯光黄而有～.Қызыл-сары бүркіт. 

【晕车】yùnchē  көлікте жүрек айнуы 

【晕池】yùnchí  Бассейн  галосы 

【晕船】yùnchuán  кемеде жүрек айнуы 

【晕高儿】yùnɡāor  Бала  галосы 

【晕机】yùnjī  ұшақта жүрек айнуы 

【晕血】yùnxiě  Қан  галосы 

【晕针】yùnzhēn Қатынас  галосы 

酝(醖)yùn Демдеу〈书〉① ～酿 Сыра 

демдемесі ｜ 春 ～ 夏 成 . Көктемгі  

Хасунг  сырасы.② 佳～.Жақсы  сусын 

【酝酿】yùnniànɡ【ет.】  дайындау ～

候选人【зат.】 单 Кандидаттар  тізімін 

инкубирлау. 

愠 yùn〈书〉   Ренжулі, ызалы 微～ 

Микро-жұмсақ ｜ ～ 色 .Ызалы  бет-

әлпет 

【愠色】 yùnsè〈书〉【 зат.】   面

有～.Ашулы  түр. 

缊 ( 緼 )yùn Рамка ② ～ 袍 .Көйлек  

кадрынан 

韫(韞)yùn 

韵(韻)yùn Рифм ①  琴～悠扬  Әуенді  

рифм ②【 зат.】   押～Рифма｜叠～

Рифм ｜ ～ 文 .Өлең ③ ～ 味

Қылықтылық ｜～致 .Қылықтылық ④

(Yùn)【зат.】 Фамилияға қолданылады. 

【韵调】yùndiào 【зат.】 Әуендер  ～

优美  Әдемі  әуендер｜～悠扬 .Әуенді 

әуендер 

【韵腹】yùnfù Іш рифмі 

【韵脚】yùnjiǎo Рифмалар 

【韵律】yùnlǜ музыкалық ритім 

【韵律体操】yùnlǜtǐcāo Көркемәдебиет  

гимнастикасы 

【韵母】yùnmǔ  Финал 

【韵目】yùnmù Бас  рифмасы 

【韵事】yùnshì【 зат.】  Романдар 诗

坛～.Поэзия  рифмасы 

【韵书】yùnshū  Сөздік  рифмасы 

【韵头】yùntóu  Бас  рифмасы 

【韵尾】yùnwěi Соңғы  рифма 
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【韵味】yùnwèi 【зат.】 Қылықтылық, 

қылықты①他的唱腔很有～.Оның  әні  

өте  қылықты②这首诗～很浓 Бұл  өлең 

таңдамасы  өте  күшті. 

【韵文】yùnwén Қайырмасы 

【韵语】yùnyǔ сөздің салмақтылығы. 

【韵致】yùnzhì【зат.】  Қылықтылық 

水仙别有一种淡雅的～.Нарцисстер бай  

қылықтылыққа  ие  емес. 

煴 yùn〈书〉同“熨”. 

蕴 ( 藴 )yùn ①〈书〉～藏 .Резерв ②

〈书〉底～ .Мұра ③ (Yùn) 【 зат. 】

фамилияға қолданылады. 

【蕴藏】yùncánɡ【ет.】  жасырын 

【蕴含】yùnhán  Құрамы 

【蕴涵】yùnhán 【ет.】 Ар  жағы① 这

段文字不长，却～着丰富的内容.也作

蕴 含 .Осы  мәтін  ұзақ, контента  

санының   ар  жағы, басқасы подтекст. 

【 蕴 藉 】 yùnjiè 〈 书 〉【 сын. 】  

Рафинилдік  意 味 ～  Тәсілдер  

анықталды. 

【 蕴 蓄 】 yùnxù 【 ет. 】  Төсеніш  

мүліктері. 青年人身上～着旺盛的活

力.Өмірлік күш-қуатты  жалғастыратын  

жас  адамдар. 

熨 yùn【ет.】 Жатықтағыш 

【熨斗】yùndǒu  үтік. 

 

Z 

 

zā 

扎(紥、紮)zā①【ет.】   Байлау, матау, 

таңу, безендіру, түру: ～ 彩 / 

безендіру ｜ ～ 裤 脚  Шалбардың 

балағын түру ｜ 腰 里 ～ 着 一 条 皮

带.Беліне белбеу байлап алған②өру: ～

小辫儿/ тұлымын өру ③〈方〉【мөл.】

байлам, уыс: 一～干草/ бір байлам қу 

шөп. 

【 扎 染 】 zārǎn бояушы, шүберек 

бояушы. 

匝(帀)zā  айналым(Оборот),айналдыру: 

〈书〉绕树三～ /Ағашты  үш  рет  

айналып  өту. 

【匝地】 zādì  Әр  жерде,  барлық  

жерде〈书〉/ 柳荫～/ барлық  жерге 

талдардың   көлеңкесі түсіп  тұр. 

咂 zā【ет.】①Сору, тарту, жұту: ～了一

口酒/ Бір   шараптан бір   ұрттады.②

тамсану ③ байқау, зерделеу, сезу:他美

美地～着话梅的滋味/ ол өріктің дәмін 

тамсана мақтады. 

【咂摸】 zā·mo〈方〉【 ет.】 байқау, 

зерттеу, аңғару, сезу:  ～着酒的香味 / 

арақтың иісін сезу｜你再～～他这话是

什么意思/ сен оның жаңағы сөзін тағы 

бір зерттеп көрші.  

【咂舌】zā∥shé【ет.】тамсану: 这里

的发展速度之快令人～ / бұл араның 

дамуының тездігі кісіні еріксіз 

тамсандырады.  

【咂嘴】zā∥zuǐ таңдай қағу.  

 

zá 

杂(雜、襍)zá【сын】①    Әр  түрлі, 

ұқсамайтын, аралас:复～  күрделі｜～

色  Әр  түрлі түс｜～技  Акробатика, 

цирк｜他看的书很～，哪方面的都有/ 

Ол  әр  түрлі  кітаптарды оқиды, қай 

саланікі болмасын,  барлығы  бар. ② 

қосымша, басқа: ～ 费  қосымша 

шығындар｜～项  қосымша нысандар 

③ 【 ет. 】  араластыру, қосу: 夹 ～

Араластыру｜他～在人群中混进了

城｜Ол  топпен бірге  қалаға  кірді. ｜

草丛中还～有粉红色的野花 /Қалың  

шөптің  арасында  гүлдер  өсіп  тұр. 

【杂拌儿】 zábànr【 зат】① аралас 

қақтар,  қоспа  жемістер ②  аралас 

жанрлар: 这个集子是个大～，有诗，

有杂文，有游记，还有短篇小说/ Бұл 

өзі аралас жанрлардан құралған жинақ, 

мұнда поэзия, көсемсөз, сапарнама, 

әңгіме... бәрі бар.  

【杂处】záchǔ【ет.】қырық ру, қырық 

темірдің қылауы: 五方～ / төңіректің 

төрт бұрышынан келген қырық рулы ел.  

【杂凑】zácòu 【зат.】 зорлықпен қосу, 

күшпен біріктіру. 

【杂费】záfèi 【зат.】 Ұсақ шығындыр, 

қосымша шығындар:节约开支，减少～

/ Қосымша шығындарды азайтып, 

қаржыны үнемдейік.  

【杂感】záɡǎn 【зат】әр түрлі ойлар, 

сан алуан сезімдер. 

【杂活儿】záhuór . Әр  түрлі  шаруа, 

ұсақ-түсек тірлік, анау-мынау 

жұмыстар. 

【杂和菜】zá·huocài. Аралас салаттар, 

әр көкөністер. 

【杂货】záhuò【зат】.   ұсақ  тауарлар, 

тұрмыстық бұйымдар: ～ 店 /Ұсақ 

тауарлар  дүкені. 

【杂记】zájì【зат】күнделік, естелік: 

学习～/ үйренуден күнделік｜旅途～/ 

сапар естелігі. 

【杂技】zájì Цирк 

【 杂 交 】 zájiāo  Гибридизация 

(будандастыру). 

【杂交种】zájiāozhǒnɡ.Гибридтер. 

【杂居】zájū. Бірге өмір сүру, көршілес  

тұру (бір немесе бірнеше ұлт 

тұрғындарының бір ауылда, бір 

қабатүйде тұруы ) 

【杂剧】 zájù. Зацзюй (ежелгі қытай 

театрі) 

【杂粮】záliánɡ. Қара дақылдар (бидай 

мен күріштен өзге дақылдар) 

【杂乱】 záluàn【 сын 】 . быт-шыт, 

ретсіз, астаң-кестең:院子里～地堆着木

料、砖瓦 / Аулада  кірпіштер мен 

ағаштар  қалай болса солай үйіліп 

жатыр. 

【杂乱无章】 záluànwúzhānɡ. Қима-

шату, әптер-тәптер, быт-шыт, ретсіз,  

астаң-кестең. 

【 杂 面 】 zámiàn 【 зат 】 . Бұршақ 

ұнынан  жасалған  кеспе. 

【杂念】zániàn【зат】жаман ой, бұзық 

ниет: 摒除～/ жаман ойдан арылу｜私

心～/ ниеті жаман. 

【杂牌】zápái(～儿) 【сын.】 Әр  түрлі, 

аралас:～军/  Әр түрлі  әскерлер｜～货/ 

аралас тауарлар. 

【 杂 品 】 zápǐn 【 зат 】 . Әр түрлі 

бұйымдар,   бакалей  тауарлары 

【杂糅】záróu【ет.】.  араласып кету, 

миша былығу: 古今～/ Ескі  мен  жаңа  

араласып кетті. 

【杂事】záshì【зат】әр түрлі шаруалар, 

сан алуан тірліктер.  

【 杂 书 】 záshū 【 зат. 】  Әр түрлі  

кітаптар. 

【杂耍】záshuǎ【зат.】  Эстрада, цирк 

【杂税】 záshuì【 зат.】   Қосымша  

салықтар, қосымша алым-салықтар.  

【杂说】 záshuō【 зат】 . Қауесет, әр 

түрлі сөз, риуаят. 

【杂碎】zá·sui【зат】әсіптер: 牛～  / 

Сиыр әсібі｜羊～/ Қой әсібі. 

【杂沓】(杂遝)zátà. Тарсыл, гүрсіл: 门

外传来～的脚步声/ Есік  ар жағынан 

тарсылдаған  аяқ    даусы естілді. 

【 杂 文 】 záwén.  Публицистика, 

көсемсөз. 

【杂务】 záwù. Әр түрлі шаруалар, 

қосымша   жұмыстар. 

【杂物】 záwù. Қалдық, сыпырынды, 

қоқсық. 

【杂项】 záxiànɡ【 зат】 . Қосымша, 
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жанама: ～开支/ қосымша  шығындар 

【杂音】záyīn.  шуыл.  

【杂院儿】záyuànr. Аула.  

【杂志】zázhì  【зат.】 Журнал. 

【杂质】zázhì . сапасыз, қоспасы көп. 

【杂种】zázhǒnɡ 【зат】①    Будан, 

метис ②  (біреуді яанаттағанда 

қолданылады): шата, тексіз. 

【杂字】zázì  Әр  түрлі  иероглифтер. 

咱(喒、偺)zá［咱家］(zájiā). 【ес.】   

Біз. 

砸 zá 【ет.】 шағу, бүлдіру, сындыру, 

қирату, жару: ～ 核 桃  /Жаңғақты  

жару｜搬石头不小心，～了脚了

/Тастарды   абайламай көтеріп, аяғын  

сындырып  алды. ｜碗～了/кесе сынып 

қалды｜事儿办～了 Істі  бүлдірді. 

【砸饭碗】záfànwǎn. Жұмыссыз қалу, 

жұмысынан  шығарылу, жұмысынан 

айырылу. 

【 砸 锅 】 zá ∥ ɡuō 〈 方 〉【 ет. 】

сәтсіздікке ұшырау: 让他去办这件事

儿，准～/ Бұл шаруаны оған тапсырсаң, 

сөзсіз сәтсіз болады. 

【 砸 锅 卖 铁 】 záɡuōmàitiě. Беру, 

қолдағы  бар  нәрсесін  беру, соңғы  

жейдесіне  дейін   беру. 

 

zǎ 

咋 ( )zǎ 【 ес. 】〈 方 〉   Неге? 

Неліктен?～办  Не істейміз?｜你～不

去？Неге сіз  бармадыңыз? 

 

zāi 

灾 ( 災 )zāi Апат 【 зат 】 旱 ～ 

Қуаңшылық｜水～ Су тасқыны｜防～/ 

апаттан қорғаныс ｜ 救 ～ / апаттан 

құтқару｜～区 Апат  болған жер, апат 

аймағы ｜这一带去年遭了～ /Осы  

жерде  өткен  жылы  апат  болды｜没病

没～/Ауру  жоқ, апат жоқ; қар жаумай 

қазан ұрмай...  

【 灾 变 】 zāibiàn. Апаттан қорғану, 

апаттың бетін қайтару:提高应付各种～

的 能 力 /Апатты  болдырмау  

мүмкіндіктерін  жақсарту. 

【灾害】zāihài Апат, бәле-қазалар 

【灾患】zāihuàn. Жұқпалы ауру, ауру 

апаты 

【灾荒】zāihuānɡ.  Аштық 

【灾祸】zāihuò Апат, кесапат,  

【 灾 民 】 zāimín. Апаттан зардап 

шеккен халық, құрбандар 

【 灾 难 】 zāinàn Апат 【 зат 】 遭

受～ .Апатта  жапа шеккендер, апатқа  

шалдыққандар. 

【灾情】zāiqínɡ【зат.】  Апат деңгейі, 

апат жағдайы, апат ақуалы:～严重/ апат 

ақуалы өте ауыр. 

【灾区】zāiqū【зат.】  Апат  аймағы: 

支援～/ апатқа  шалдыққан  аудандарға  

көмек  көрсету. 

【灾殃】zāiyānɡ Өлім  жазасына  кесу. 

【灾异】zāiyì Апаттар, форс-мажор. 

甾 zāi. Стероидтар. 

哉 zāi 【од.】①паһ, пөу, ойпырмай, 

әкау, (таңдануды, кеюді білдіретін 

одағай сөз): 鸣呼哀～！ /үні қандай 

аянышты еді! ②  (сұраулы сөздермен 

бірге келіп, риторикалық сұрақ 

тудырады): 其故何哉？ /оның себебі 

қайда? 

栽 -1zāi①【 ет.】  отырғызу, егу:～树

Тал отырғызу｜～花 / Гүл  өсіру.②

【ет.】тағу, қадау: ～绒  Айдар (гүл) 

тағу③ тығу, жасыру, көму【ет.】～赃 

жасырған заттар｜～上了罪名/ қылмыс 

тағайындалды.④ (～儿 )【 зат】 ұрық, 

тұқым, дән, қаламша: 桃～儿/ Шабдалы  

қаламшасы. 

栽-2zāi【ет.】құлау, жығылу:  ～了一跤 

құлап қалды, жығылып қалды.  

【栽跟 头】 zāiɡēn·tou.күресу, жығу, 

құлату. 

【栽面】zāimiàn. қара бет болу, ұятқа 

қалу.  

【栽培】 zāipéi. Өсіру, асырау, баулу

【ет.】～水稻  Күріш  өсіру｜～果树

/Жеміс ағаштарын  өсіру｜感谢老师

的～/Ұстаздың  баулуына рахмет. 

【栽植】zāizhí Отырғызу【ет.】 ～葡

萄/ алма отырғызу 

【栽种】zāizhònɡ Отырғызу【ет.】 ～

苹果/Алма  отырғызу 

【栽子】zāi·zi 【зат.】  树～.Тал  егу, 

қаламша отырғызу 

烖 zāi.  Апат, шырғалаң, келеңсіздік. 

 

 

zǎi 

 

仔 zǎi ①【зат】ұл бала:  肥～/  Толық  

бала｜打工～ /   жұмыскер балалар. 

载 -1( 載 )zǎi жыл: 一年半～ Жарты  

немесе  бір  жылда｜三年五～Үш 

жылдан 5 жылға  дейін｜千～难逢 / 

енді кездеспейміз. 

载 -2(載 )zǎi【 ет.】 жариялану, шығу 

(шығарма) : 登 ～ Шығарылды, 

басылды ｜ 刊 ～  Басылды , 

шығарылды ｜ 转 ～ көшіріп 

басылды｜～入史册  Тарихи жинаққа 

енді. ｜ ～ 于 该 刊 第 五 期 / осы 

журналдың бесінші  санында 

жарияланды.  

宰-1 zǎi.басқару, меңгеру, билеу: 主～/ 

қожалық ету.  

宰 -2 zǎi. Сою, өлтіру, бауыздау: ～羊

/қой сою. 

【 宰 割 】 zǎiɡē. Қанау, езу, билеу, 

【ет.】  不能任人～/ Өз  өміріңді  басқа  

біреулерге билеуге  берме. 

【宰客】zǎi∥kè Өтірік, жалған有的导

游和商家串通起来～ / Бизнес  үшін  

адамдармен  келісім  қоғамын  құру. 

【 宰 人 】 zǎi ∥ rén. қаныпезерлік, 

имансыздық: 卖得这么贵？太～了 ! 

Сонша қымбатқа сатып тұрсың ғой, не 

деген қаныпезер едің.  

【宰杀】zǎishā Өлтіру, сою: 【ет.】 禁

止随意～耕牛. Көліктік сиырды  бей-

берекет союға   тыйым  салынады. 

 

【 宰 牲 节 】 ZǎishēnɡJié Құрбандық 

шалу  мерекесі. 

【 宰 相 】 zǎixiànɡ, зайсан, канцлер, 

Премьер-министр 

 

zài 

 

 

再 zài①【үс.】a) Қайта-қайта, тағы да, 

және де: ～版 Қайтадан  басу ｜一

而～，～而三 Қайта-қайта ｜学习，学

习，～学习.Оқу,оқу  және    оқы. b) 

тіпті де,бұрынғыдан да: ～高一点儿

/тіптіде биігірек. c) іс-әрекет 

жалғаспаса, үзіліп қалса қалай болады 

деген мағнаны білдіреді:学习～不努

力，就得留级了 / әрі қарай жақсы 

оқымасаң, класта қаласың. d)你～解

释，他也不会同意的 / мың жерден 

түсіндіргеніңмен, ол келіспейді. . e)咱

们看完了这个节目～走   Біз  мына  

бағдарламаны  көріп  болғаннан кейін  

жүреміз.｜你把材料整理好～动笔. 

【再版】zàibǎn Қайтадан басу 

【再保险】zàibǎoxiǎn  Қорғану 

【再不】zài·bu〈口〉【жал.】要不然：

我打算让老吴去一趟，～让小王也去，
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俩人好商【мөл.】 .Мен  Ву қартты  

және де кіші Ванды  қайтадан талқыға  

жіберуді  жоспарлап  отырмын.  Екеуі  

жақсы  талқыласады. 

【再次】zàicì  Тағы да, тағы ～获奖

Тағы  да  мадақтау, сыйлау.｜～当选会

长.Қайтадан таңдалған  президент. 

【再度】zàidù Тағы【үс.】 谈判～破

裂 .Үзілген  шартты  қайтадан  

қарастыру. 

【再犯】zàifàn①  Қайталау, қайтадан

【ет.】  如若～，定当严惩 . Қылмыс  

қайтадан  жасалатын  болса,  міндетті  

түрде  жаза  қолданылады. 

【再会】zàihuì.Сау болыңыз, қош бол. 

【再婚】zàihūn Қайтадан  үйлену,  тағы  

да  үйлену. 

【再嫁】zàijià . екінші рет некелену. 

Қайта тұрмысқа  шығу. 

【 再 见 】 zàijiàn  Сау болыңыз, 

көріскенше. 

【再醮】zàijiào. Жесір әйелдің қайта 

тұрмысқа шығуы. 

【再接再厉】zàijiēzàilì. Қайта –қайта 

тырысу, қайта-қайта ұмтылу.  

【再就业】zàijiùyè. Қайталай жұмысқа 

онраласу: 创 造 ～ 机 会 / қайталай 

жұмысқа орналасудың орайы 

【再三】 zàisān【 үс.】～再四｜言 

之～｜考虑～｜～挽留｜～表示谢意. 

【再审】zàishěn 

【 再 生 】 zàishēnɡ 【 ет. 】 ① тірілу, 

өмірге қайта келу. ②жетілдіру, жаңарту 

③қайта өңдеу:  ～纸 /қайта өңделген 

қағаз ｜ ～ 橡 胶 /қайта өңделген 

желім ｜ ～ 材 料 / қайта өңделген 

материал. 

【再生产】zàishēnɡchǎn.қайта өндіру 

【再生父母】zàishēnɡfùmǔ. Құтқарушы, 

қамқоршы,  

【再生水】zàishēnɡshuǐ【зат】中水. 

【再世】zàishì华佗～. 

【再衰三竭】zàishuāisānjié 

【再说】zàishuō 【ет.】 оның үстіне:这

事先搁一搁，过两天～.Бұл  істі  қоя  

тұрайық, екі  күннен  соң  көрерміз, 

қарастырармыз.. 

【再现】zàixiàn  бейнелеу.  

【再造】zàizào  Қайтадан істеу, жасау. 

【再则】 zàizé  тағы бір жағынан, 

екіншіден. 

【再者】zàizhě  тағы бір жағынан 

在 zài  ①【ет.】  Өмір  сүру, тұру: 精神

永～   Ғасырлар  бойы  өмір  сүреді, 

өмір  бойы  өмір  сүру.｜父母都～.Ата-

анасы  тірі.②【ет.】  адамның, заттың 

орнын, мекенінбілдіреді:我今天晚上

不～厂里  Бүгін  кешке  мен  зауытта  

болмаймын. ｜ 你 的 钢 笔 ～ 桌 子 上

呢 .Сенің  қаламың  үстел  үстінде  

жатыр.③орнында, қызметінде【ет.】～

职 бұ жұмыста.｜～位. Бұл  орынында

④【 ет.】  ～党  Партияда｜～组织 /  

ұйымда⑤【ет.】жатыр, байланысты ｜

学习好，主要～自己努力.Жақсы  оқу, 

өзіңе  байланысты ⑥ дәріптеуді, 

шегелей айтуды білдіреді:  ～所不辞  

Еш  қындықсыз. ｜ ～ 所 不 惜 еш 

шығынсыз. ｜ ～ 所 不 计 Жалпы 

айтқанда, жалпы  қамтығанда.｜～所难

免 .Қашымсыз, құтылымсыз. ⑦ 【 сөз 

алд.】  (қазақ тілінгде жатыс септігін 

білдіреді) 事情发生～去年  Бұл  іс, 

жағдай  өткен  жылда  болған.｜～礼堂

开会  / жиналыс  залда  болады.｜这件

事～方式上还可以研究 Бұл  жұмыстың 

тәсілін әлі   зерттеу керек. ｜～他的帮

助下，我取得了较好的成绩 .Оның  

көмегінің  арқасында  мен жақсы 

жетістіктерге жеттім.⑧ істің жалғасып 

жатқанын білдіреді【үс.】  风～刮，

雨～下   Жел соғып  жатыр, жаңбыр  

жауып  жатыр.｜姐姐～做功课.Әпкем  

үй  жұмысын  істеп  жатыр. 

【在案】zài’àn 【ет.】 .   мұрағатта, 

құжатта: 记录～ .Құжатта  жазылған, 

жазылым  жоқ. 

【在编】zàibiān【ет.】.   штатта～人员    

Штаттағы жұмыскерлер｜他已退休，

不～了/ Ол  зейнетке шыққан, штатта 

емес.  

【在册】zàicè  Кітапта 登记～Кітапта  

тіркелу ｜ ～ 职 工 .Жұмысшыларды  

кітапқа  жазу, тіркеу. 

【在场】zàichǎnаɡ  Қатысу【ет.】事故

发生时他不～ / оқиға  болған  кезде  ол  

сол жерде болған  жоқ｜当时～的人都

可以作证 / сол кезде басы-қасында 

болғандардың бәрі куәлік бере алады.  

【在读】zàidú  Оқуда【ет.】 ～硕士研

究生/ оқудағы магистрант 

【在岗】zàiɡǎnɡ  Жұмыста【ет.】～人

员.Жұмыстағы  қызметкер.  

【在行】 zàihánɡ 【 сын 】 . Маман, 

шебер, сол саланың өз адамы修电器他

十分～  Электр  құрылғыларды  жөндеу 

үшін сол саланың өқз адамы болу 

керек. ｜ 做 生 意 我 可 不 ～ / мен 

сауданың адамы емеспін. + 

【在乎】zài·hu【ет.】.  мән беру, көңіл 

бөлу:满不～ Бәрібір｜只要能学会，多

学几天倒不～/ қанша  күн  оқығаныңа 

мән берме, жақсы игеріп шықсаң 

болғаны.  

【在即】zàijí 【ет.】 .  қол бұлғап тұқр, 

таяп қалды, әне-міне:｜大赛～ / ұлы 

бәйге қол бұлғап тұр.  

【在家】zàijiā Үйде.   

【在建】zàijiàn 【ет.】. салыну үстінде, 

жасалу үстінде(құрылыс): ～ 项 目 / 

жұмыс үстіндегі нысан.  

【在劫难逃】zàijiénántáo. Жазмыштан 

озмыш жоқ, тағдырдың маңдайыңа 

жазғаны болады.  

【在理】zàilǐ【сын】. Жөн, қисынды, 

жаны бар:老王这话说得～/ Лао Ваңның  

сөзінің жаны бар. 

【 在 内 】 zàinèi 【 ет. 】 . қамтыған, 

ішінде, барлығы, бүкілі, қамту:我们所

有的同志，连我～，都要参加植树活动

/Біздің  жұмыстағы барлық жолдастар, 

мені де қоса алғанда, барлығымыз ағаш  

отырғызуға  қатысуымыз керек.  

【在聘】zàipìn【ет.】. істету, жұмысқа 

жегу: ～期间，享受单位规定的各项待

遇 / Жұмыс істеген кезде мекемедегі 

барлық жеңілдіктен пайдалануыңызға 

болады. 

【在谱】zàipǔ. Шынайы, әділ, шындық:  

你看我说的～不～? Сізше менің  сөзім 

шынайы шықты ма, жоқ па? 

【在世】zàishì【ет.】. өмірде, тірлікте, 

әлемде 当年的老人～的不多了 / ол 

кездегі қарттар  өмірде  аз қалды. 

【 在 逃 】 zàitáo 【 ет. 】 . Қашқын, 

қылмыскер.罪犯越狱～/Қылмыскерлер 

түрмеден қашты.  

【在天之灵】 zàitiānzhīlínɡ. Марқұм, 

раһметтік.  

【在望】zàiwànɡ Көз алдыда, көзге ұру

【ет.】 丰收～ / мол өнім көзге ұрып 

тұр. 【在位】zàiwèi.  Билікте, қызметте, 

орынтақта.  

【在握】zàiwò【ет.】Қолда, шеңгелде, 

бақылауда.全局在胸，胜利～ .Жалпы 

жағдай  - көңілде, жеңіс- қолда. 

【在下】 zàixià 【 зат 】 пақырыңыз, 

әскеріңіз.  先生过奖，～实不敢当 / 

мырзам көтере мақтап жібердіңіз, 

пақырыңыз оған лайық емес. 
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【在先】 zàixiān①   Бұрын, алдында

【үс.】～我年纪小，什么事也不明

白 .Бұрын  мен  кішкентай  болдым, 

ешнәрсе де  түсінбедім.②【үс.】 不论

做什么事，～都要有个准备 .Қандай  

істі  істемесеңдер  де, жақсы  дайындық  

керек. 

【在线】zàixiàn  интернет 

【在心】zài∥xīn мақсат【ет.】 你说什

么，他都不～ .Сен  айттың ғой, ол 

қарсы  емес  деп. 

【在押】zàiyā Ұсталғандар. 

【在野】zàiyě  Оппозиция【ет.】  ～

党.Оппозициондық  партия 

【在业】 zàiyè【 ет.】 .    жұмыспен 

қамту, жұмыс істеу: ～人口 жұмыспен 

қамтылған адам  саны ｜～工人  / 

өндірістегі жұмысшы саны 

【在意】 zài∥ yì Қарау,күтім, көңіл  

бөлу.【ет.】   这些小事，他是不大～

的.Мына  кішкентай  мәселелерге  ол  

көңіл  бөлмейді. 

【在于】zàiyú.Бұл 

【在在】zàizài  Сонда ～皆是.Барлық  

жерде 

【在职】zàizhí Қызмет  ету.【ет.】 ～

干部.Кадр  сервисі 

【在座】zàizuò Осында. 

载 -1( 載 )zài ①  【 ет. 】 тиеу, салу, 

отырғызу:  ～ 客   жолаушыларды 

отырғызу｜～货   жүк  тиеу｜汽车上～

满了乘客  Көлік  ішінде   жолаушылар 

толып отыр. ② көлікке тиелген зат: 

过～/ артық тиеп алу③басу, толтыру, 

бөгеу: 风雪～途  / жолды қарбасып 

қалды｜怨声～道  ④  (Zài)【 зат】

фамилияға қолданылады. 

载 -2 (載 ) zài〈书〉 . Әрі, тағы, бір 

жағынан: ～歌～舞/ әрі ән  салып, әрі 

би  билеу. 

【载波】zàibō жіберу, жолдау (физ.). 

【 载 畜 量 】 zàichùliànɡ. Жайылым 

мөлшері.  

【载歌载舞】zàiɡēzàiwǔ. ән  салу, би  

билеу. 

【载客】zàikè【ет.】.  жолаушы тасу,  

жолаушылық: 货 运 三 轮 车 禁

止～.Үшдөңгелекті  жүк  машинасымен  

жолаушы  тасымалдауға болмайды. 

【载送】zàisònɡ【ет.】 . Тасымалдау, 

керри: ～ 旅 客 / Жолаушыларды  

тасымалдау. 

【载体】zàitǐ  【зат】Векторлық 语言

文字是信息的～ /Тіл-  ақпараттық  

тасымалдау  құралы. 

【载誉】zàiyù Спойлер【ет.】 【ет.】

【 ет. 】 健 儿 ～ 归 来 .Спортшылар  

додасының  жеңісі. 

【载运】zàiyùn  Тасымалдау【ет.】 ～

量 / Жүк тасымалдау көлемі｜～货物

/Жүк  тасымалдау 

【载重】zàizhònɡ【ет.】. Арту, тиеу:～

量/көтеру мөлшері ｜～汽车/ ауыр жүк 

көлігі｜一节车皮～多少吨? Бір  жүк  

вагоны қанша  тонна? 

 

 

zān 

 

簪 zān ① ( ～ 儿 ) 【 зат. 】  扁 ～ 

Шпилька,қыстырма ｜ 玉 ～ Нефит 

қыстырмасы.头上～了一枝绒花.Басына 

қолдан жасалған гүл қыстырып алыпты.  

【簪子】zān·zi. Шаш қысқыш.  

 

zán 

 

咱(喒、偺)zán Біз【ес.】 哥哥，～回家

吧/Аға, біз үйге  қайтайық. ｜～不懂他

的话/Біз  оның  сөзін  түсінбедік. 

【咱们】zá·men Біздер【ес.】 ～是一

家人｜Біз- бір  үйдің  адамдарымыз. ｜

你来得正好，～商量一下/Келгенің  өте  

жақсы  болды, біз  кішкене ақылдасып 

алайық. 

 

 

zǎn 

 

拶 ( 桚 )zǎn. Қысу, мыжу, жаншу 

(жазаның бір түрі). 

【 拶 指 】 zǎnzhǐ. Саусақты жаншу, 

саусақты қысу (ескі қытайдағы 

жазаның бір түрі) .  【拶子】zǎn·zi.  

Жазалау аспабы (ескі қытайдағы 

қолдың саусағын қысып жазалайтын 

аспап) 

昝 Zǎn【зат】фамилияға қолданылады. 

噆 zǎn〈书〉衔.②叮. 

攒 (攢、儹 )zǎn  Үнедеу【 ет.】积～

Жинау ｜ 把 节 省 下 来 的 钱 ～ 起

来.Ақшаны  сақтау, күнемдеу, жинау. 

趱(趲)zǎn жүру, жолға шығу, тез жүру. 

 

 

zàn 

 

暂 ( 暫 )zàn  қысқа мерзім, уақытша/

短～.Ұзақ  емес～停 Жауапты уақытша  

тоқтату.｜～住 Уақытша｜～行条例 

Уақытша  жағдай ｜工作～告一段

落.Жұмыс  аяқталды. 

【暂缓】zànhuǎn Тоқтату【ет.】 ～执

行  Орындауды  тоқтату｜～一时 .Дәл  

осы  уақытта  қоя  тұрығыз, тоқтата  

тұрыңыз. 

【暂且】 zànqiě  Дәл  осы  уақыт

【үс.】  ～如此   Дәл  осы  уақытта  

осылай｜～不提 .Бірдеңені  тоқтата  

тұру 

【暂时】zànshí Уақытша【зат.】 ｜～

的困难  Уақытша  қиындықтар｜因翻

修马路，车辆～停止通行 .Жолдың  

өңделуіне  орай, көлік  жүрістері  

уақытша  тоқтатылды. 

【暂停】zàntínɡ Пауза, үзіліс.【ет.】～

施 工   Тоқтатылған  жұмыс ｜ 会

议～.Отырыс тоқтатылды. 

【暂星】zànxīnɡ  Уақытша  жұлдыздар 

【暂行】zànxínɡ Пауза 【сын.】 ～条

例.Заңдарды  тоқтату. 

錾 (鏨 )zàn Бұрғылама①【 ет.】  ～花

Оймалау｜～字 Бұрғылама  сөздер｜～

金 .Оюланған  алтын ② 錾 子 ； 錾

刀.Оймалама  пышақ. 

【錾刀】zàndāo  Оймалама  пышақ 

【錾子】 zàn·zi【 зат.】  石～  Ағаш  

бойынша  кескіш  тас ｜ 油

槽～.Сындырғыштық  танк. 

赞 ( 贊、賛、②③讚 )  Мақтау ～

【шыл.】. Демеуші ～许 Бекіту｜～扬 

Бағалау｜～不绝口. Толығымен мақтау.

像～.Мақтау 

【赞不绝口】zànbùjuékǒu  Мадақтау, 

мақтаудан аузы босамау. 

【赞成】zànchénɡ  Пайдаға 【ет.】 ～

这项提议的请举手   Өтінемін  осы  

ұсыныс  пайдасына қол  көтерулеріңізді  

сұраймын..｜他的意见我不～ .  Мен 

оның  көзқарасымен  келіспеймін.②～

其行. Өз  ісінің  пайдасына. 

【赞歌】zànɡē  Әнұран【зат.】  唱～ 

Жырлайтын ｜ 英 雄 ～ .Батырлық  

симфония 

【赞礼】zànlǐ  Мақтау  рәсімі 

【赞美】zànměi  Мақтау【ет.】 ～金色

的秋景 Күзге  алақай!｜【шыл.】人为

乐 的 精 神 受 到 人 们 的 ～ .Адам  

мақтауынан  пайдалылық. 

【赞美诗】zànměishī  Әнұран 

【赞佩】zànpèi  Масаттану【ет.】 由
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衷～.Шын  жүректен  масаттану 

【赞赏】zànshǎnɡҚадірлеу【ет.】 我十

分～他那种奋发向上的精神 .Мен  өз  

масаттану  рухыма қадірлімін. 

【赞颂】zànsònɡ  Мадақтау【ет.】 ～

祖 国 的 大 好 河 山 .Мемлекеттің, 

Отанның  биік  таулары  мен  терең  

өзендерін  мадақтау. 

【赞【од.】】zàntàn Мақтау【ет.】 演员

高超的演技，令人～.Өте  әсерлі  және  

таң  қаларлық  актерлер. 

【赞同】zàntónɡ  Мақұлданған【ет.】 

全 厂 职 工 一 致 ～ 这 项 改 革 .Зауыт  

жұмысшылары  бірауыздан  мына  

реформаны  мақұлдады. 

【赞许】zànxǔ  Мақтаныш【ет.】 他的

见义勇为行【ет.】受到人们的～.Оның  

батылдығы  мен  қозғалысы  адамдар  

мақтанышы. 

【 赞 扬 】 zànyánɡ Даңқ,, жасасын

【 ет.】  ～好人好事   Игі  іс даңқы  

жасасын.｜孩子们爱护公共财物的事迹

受到了人们的～.Балалардың  қоғамдық  

іске, мүліктерге  қамқорлығы-  адамдар  

мақтанышы. 

【赞语】zànyǔ 

【赞誉】 zànyù  Мақтау【 ет.】  交

口～.Бірауыздан  мақтау 

【赞【шыл.】】zànzhù  Қолдау【ет.】  

这笔奖金全部用来～农村教育事

业.Ауылшаруашылық жердегі  білімнің  

барлық себептерін қаржыландыруы  

үшін  қолданылатын  жүлделі  қор. 

酂(酇)Zàn 100 отбасыдан  құралған  топ 

另见 238页 Cuó. 

(灒)zàn  Көму, себу〈方〉【ет.】 ～

了一身水.Суды  көму, жабу, себу. 

瓒(瓚)zàn. 

 

zānɡ 

 

赃 ( 贜 、 贓 )zān  Ұрланған 贼 ～ 

Ұрланған  дүние ｜追～   Ұрлаған  

тауар｜退～  Заңсыз｜贪～枉法 .Зиян  

жасаған. 

【赃车】 zānɡchē  Ұрланған  көлік  

құралдары, саймандары【 зат.】   追

缴～. Ұрланған  көлікті  қайтару. 

【赃官】zānɡɡuān  Парақор 

【赃款】zānɡkuǎn Ұрланған  ақша 追

回～.  Ұрланған  ақшаны  қайтару 

【赃物】zānɡwù Ұрланған, ұрлау. 

脏(髒)zānɡ【сын.】  衣服◇～话 .Лас, 

айғыз 

【脏病】zānɡbìnɡ  Жүрек  аурулары 

【脏话】zānɡhuà  Жаман  сөздер 不

说～.  Жаман  сөздер  айтпа. 

【脏土】zānɡtǔ 

【脏兮兮】zānɡxīxī Лас, кір 

【脏字】zānɡzì    Кір, лас 说话别带～

儿 .Сөйлеген  кезде  кір, нашар, лас  

сөздерді  айтпау. 

牂 zānɡ〈书〉母羊.Қой, ешкі 

【牂牁】Zānɡkē 

【牂牂】zānɡzānɡ〈书〉【сын.】   其

叶～. 

臧 zānɡ①〈书〉好 .② (Zānɡ)【 зат】

фамилияға қолданылады.  

【 臧 否 】 zānɡpǐ Сипаттау 〈 书 〉

【ет.】 ～人物.Нышандарды  сипаттау. 

zǎnɡ 

驵(駔)zǎnɡ〈书〉骏马.Төзімді, мықты  

жылқы. 

【驵侩】zǎnɡkuài   Брокер жылқы 

 

 

zànɡ 

 

脏(臓)zànɡ 心～ Жүрек｜肾～Өкпе｜

五～六腑.Ішкі органдар. 

【 脏 腑 】 zànɡfǔ Адамның  ішкі  

органдары. 

【脏器】zànɡqì  Орган 

奘 zànɡ  Толық, семіз① 他说话可～了，

【 ет.】不【 ет.】就发脾气 .  Оның  

айтуынша толықтар  тез  өледі. 

葬 zànɡ①【ет.】 埋～  Жерлеу｜安～ 

Жерлеуге  қарсы｜他的亲人就～在这

里.Оның  отбасысы  осында  жерленген.

②   火～  Кремация｜海～ .Теңізде  

жерлеу. 

【葬礼】 zànɡlǐ  Жерлеу【 зат.】  举

行～.Ұстау  жерлеуі 

【葬埋】zànɡmáiЖерлеу 

【葬身】zànɡshēn Жерленді.【ет.】  死

无 ～ 之 地 ◇ 敌 机 ～ 海 底 .Қайтыс  

болғандар  жерленбеген. Жау  теңіз  

түбінде  жерленген. 

【葬式】zànɡshì  Жерлеу  түрі, стилі 

【 葬 送 】 zànɡsònɡ  Құрту,сындыру

【ет.】  封建的婚姻制度不知～了多少

青年的幸福 .Феодалды  қоғам  ғашық  

адамдардың  қанша  бақытын құртқаны 

белгісіз. 

藏 -1zànɡ ① қазына, қойма:  宝 ～ / 

қазына. ② Будда, Дао кітаптарының 

жалпыатауы: сақтау жері 道～ / Дао 

кітаптары｜大～经/ номдар.  

藏-2 Zànɡ【зат】① Тибет: ～药/тибет 

дәрісі ｜ 青 ～ 铁 路 /цинхай-тибет  

теміржолы.②Тибет ұлты: ～历 / Тибет  

күнтізбесі｜～医/Тибеттік  медицина 

【 藏 传 佛 教 】 Zànɡchuán-Fójiào 

Тибеттік буддизм 

【藏红花】zànɡhónɡhuā Шафран 

【藏蓝】zànɡlán  Көк 

【藏历】Zànɡlì  Тибеттік күнтізбе 

【藏历年】zànɡlìnián. Тибет күнтізбесі.  

【藏羚】zànɡlínɡ  Тибет антилопы 

【藏青】zànɡqīnɡ  Көк, күңгілт  көк 

【藏青果】 zànɡqīnɡɡuǒ【 зат】诃子

(hēzǐ) Тибет  жемістері 

【藏戏】zànɡxì  Тибет  театрыопреасы 

【藏药】zànɡyào  Тибет  дәрісі 

【藏医】zànɡyī  Тибет емшілігі 

【 藏 原 羚 】 zànɡyuánlínɡ  Тибет 

бөкендері  

【藏族】Zànɡzú  Тибет ұлты, тибет 

халқы.  

 

zāo 

 

遭 1zāo  Болу 【ет.】  ～难  Апат｜～殃  

Бейнет  тарту ｜～了毒手 .Өлтірулі  

болды, өлтірілген. 

遭 2zāo(～儿 )①   一～生，两～熟  

Дүниеге  келді. 

【遭逢】zāofénɡ【ет.】  ～盛世  Бұл  

кезде, сол  заманда  толық  

өркендеушілік  пен  бірлік  болды. 

【 遭 际 】 zāojì Сәтсіздік 〈 书 〉 ①

【зат】境遇；经历.②～艰危.Қайғы 

【遭劫】zāo∥jié  Бақытсыздық 

【遭难】 zāo∥ nàn Қиындықтан өту, 

қиындыққа  пайда  болу. 

【 遭 受 】 zāoshòu Жәбірленуші

【ет.】 ～打击 Апатқа  тап  болу.｜～

失败 Жығылу, жеңілу. ｜身体～摧

残.Дененің  зақымдануы. 

【遭殃】 zāo∥ yānɡ  Бейнет  көру,  

қиындық  көру. 

【遭遇】zāoyù   Кездесу ①工作中～了

不 少 困 难 .  Жұмыста  көптеген  

қиындықтарды  өткерді,  көптеген  

қиындықтарды  көрді.②【зат.】 悲惨

的～  Қаһарлы 

【遭遇战】zāoyùzhànКездесу 

【遭罪】zāo∥zuì  Азап  шегу 

糟 zāo  Жаман, нашар ②【ет.】～肉 
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Нашар  ет｜～鱼 .Нашар  балық③

【 сын】木头～了 . Тал  нашарлады, 

нашар  болып  қалды.④【сын】事情

搞～了  Іс  нашар  жасалды｜他身体

很～，老生病 .Оның денсаулығы  өте  

нашар, ауру  және  кәрі. 

【 糟 改 】 zāoɡǎi  Нашар, жаман  

өзгерістер. 

【 糟 糕 】 zāoɡāo Нашар, жаман, 

өкінішті〈口〉【сын】真～，把钥匙锁

在屋里，进不去了.Өте  өкінішті, кілт  

бөлме  ішінде  қалды, ішке  кіре  

алмайтын  болдық. 

【糟害】zāo·hài  Зияннан  жаман 

【糟践】zāo·jiɑn Еркелету【ет.】 别～

粮食｜ Азық-түліктерді  бүлдірмеңдер.

说 话 可 不 要 随 便 ～ 人 .Сөйлегенде 

байқаусызда  адамды  қорлау  мүмкін  

емес. 

【糟糠】zāokānɡ  Ауыр  ас, ауыр  астық. 

【糟粕】zāopò  Қабыршақтар【зат.】       

弃其～，取其精华 .Оның  күйіндісі  

мен мәнін  алп  тасаңдар. 

【糟踏】zāo·tà Тауысатындар. 

【 糟 蹋 】 zāo·tà  Құрту, бүлдіру, 

сындыру【ет.】① 这阵大风～了不少

果子 Бұл  қатты  жел  көп  жемістерді  

құртты. ｜小心剪裁，别把料子～

了 .Киімді  мұқият  тіккеннен, 

материалды  бүлдірмейсің. 

【糟心】zāoxīn Бейнет, жолы  болмай  

қалу,  

Жағымсыздық, , жайсыздық【 сын.】 

偏偏这个时候车又坏了，真叫～.Жүріп, 

жүріп, дәл  ос  уақытта  көліктің  

сынып  қалғаны  үлкен  жайсыздық. 

 

záo 

凿 1(鑿)záo  Бұрғылама ① 扁～ Ағаш  

бойынша  жазық  кескін｜圆～. Гога ②

【ет.】 ～井  Қазу  

凿 2(鑿)záo   方枘圆～.Аудан  шиптерін  

алдау 

凿 3(鑿)záo   Бұрғылама 确～.Сенімді 

【凿空】záokōnɡ(旧读 zuòkōnɡ) ～之论. 

【凿枘】záoruì(旧读 zuòruì) Бұрғылама  

шиптер 

【 凿 岩 机 】 záoyánjī  Бұрғылама  

машиналар, перфоратор 

【凿凿】záozáo(旧读 zuòzuò)〈书〉言

之～｜～有据. 

【凿子】záo·zi  Стамеска 

 

 

zǎo 

早 zǎo  Таң, ерте①【 зат.】  清～ 

Таңертен｜～饭 Таңғы ас｜从～到晚. 

Таңнан  кешке  дейін②【үс.】 他～走

了 Ол  ерте  кетіп  қалды｜这件事我

们～商【мөл.】好了 . Бұл  істі  біз  

ертерек  жақсылап  талқылап  алғанбыз.

③【сын】～期 Ерте ｜～稻.Күріш④

【сын.】 ～婚 Ерте  үйлену｜你～点儿

来  Сен  кішкене  ертерек  келші｜⑤

【сын.】 老师～! Ұстаз қайырлы таң!

⑥(Zǎo)【зат】фамилияға қолданылады. 

【早安】zǎo’ān  Қайырлы  таң 

【早班】zǎobān Таңғы  кезек【зат】

上～.Таңғы  кезекте  жұмыс  істеу 

【早半天儿】 zǎobàntiānr Таңғы күн  

жартысы 

【早餐】zǎocān Таңғы  ас 

【早操】zǎocāo  Таңғы  гимнастика 

【早茶】zǎochá  Таңғы  шай【зат】粤

式～.Кантондық  таңғы  шай 

【 早 产 】 zǎochǎn Күнінен бұрын  

босану, ертерек  босану. 

【早场】zǎochǎnɡ  Таңғы  сеанс, таңғы  

спектакль 

【早车】 zǎochē . ерте келген пойыз 

немесе таңғы пойыз (көлік). 

【早晨】 zǎo·chen Таң, таң сәрі, таң 

азан.  

【早出晚归】zǎochūwǎnɡuī. Ерте кетіп 

кеш келу. Күні бойы тынбай жұмыс 

істеу, қарбалас.  

【早春】 zǎochūn.  ерте көктем. ерте  

келген  көктем 

【早稻】zǎodào  Ерте  піскен  күріш 

【早点】zǎodiǎn Таңғы  шай 

【早饭】zǎofàn Таңғы ас【зат】早晨吃

的饭.Таңғы  ішкен  асы. 

【早慧】zǎohuì Дана 

【早婚】zǎohūn  Ерте  үйлену 

【早恋】zǎoliàn  Ерте махаббат 

【 早 年 】 zǎonián Ерте  жылдарда,  

бұрынғы жылдарда【зат】①～这里没

见 过 汽 车 .Бұрында  бұл  жерде  

машиналарды  көрмеп  едім. ②～丧

父 .Жылдың  басында  оның  әкесі  

қайтыс  болды. 

【早期】zǎoqī  Ерте  кезең【зат.】 清

【ес.】～ Цин  әулетінің кезінде｜注

意～病人的治疗  Адамдардың  ауруын  

бастапқы  кезден  емдеу.｜他～的作

品，大多描写农村生活.Оның  бұрынғы, 

ерте  жұмыстарының, 

шығармаларының көпшілігі 

ауылшаруашылық  сипаттамасы. 

【早期白话】zǎoqībáihuà 

【早秋】zǎoqiū Ерте келген күз 

【 早 日 】 zǎorì Барынша тез ①

【үс.】  ～完工  Ертерек аяқтау｜祝

你～恢复健康.Тезірек  жазылып  кетіңіз.

②【зат.】 他人老了，也失去了～的那

种威严了.Ол  кәртайды  және  айбынын  

ерте  жоғалтты. 

【早上】zǎo·shɑnɡ Таңертең 

【早市】zǎoshìТаңғы  нарық 【зат】①  

逛～ . Таңертең  нарыққа  бару.②  一

个～有三千元的营业额.Таңғы  нарық  

айналымы  2000-3000  юань. 

【早熟】zǎoshú. Ерте пісу.  

【早衰】zǎoshuā  Тез  кәрілену 

【早霜】zǎoshuānɡ Ерте  басталған  аяз 

【早退】zǎotuìЕртерек  қалдыру 上班

不得随意迟到～ .Жұмысқа кешігіп  

кетуге  немесе  ертерек  кетуге  

болмайды. 

【早晚】zǎowǎn  Ертеден  кешке  дейін

①【 зат】他每天～都练太极拳 . Ол  

күнде  ертеден  кешке  дейін  

жаттығады.②【 үс.】   这事瞒不了

人，～大家都会知道的.  Бұл  істі  рте  

ме  кеш  пе  бәрі  де  білетін  болады.

③ ｜他一清早就走了，这～多半已经

到家了. ОЛ  ерте  кетіп  қалды, ерте  ме 

кеш  пе  барлығы  үйде  жиналды.④

〈方〉【зат.】 你～上城里来，请到我

家里来玩. Сен   ертеден  кешке  дейін  

қалаға  кел, менің  үйімде  ойнаймыз. 

【早先】zǎoxiān Ертеде 【зат.】 看你

写的字，比～好多了 .Сен  жазған  

иероглифін  ертедегіге  қарағанда  

жақсырақ. 

【早已】zǎoyǐ ұрын ,ертеде,баяғыда ①

【үс.】  你要的东西，我～给你准备好

了 . Саған  керекті  нәрселер, мен 

баяғыда  жақсылап  дайындап  ал  

дегем.②〈方〉【зат.】 现在大家用钢笔

写字，～都用毛笔 .Қазір  барлығы  

қаламмен  жазу  жазады, бұрында  

кисьтті  қолданған. 

【早育】zǎoyù ертерек  бала  табу. 

【早早儿】 zǎozǎor Ертерек, тезірек

【үс.】  要来，明天～来 Келгің  келсе, 

ертең  ертерек  келші.｜决定办，就～

办.Шешкен  болсаң,  ертерек  шеш. 

【早造】zǎozào шешіліп  қойған. 

枣(棗)zǎo Қытай  құрмасы 
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【枣红】 zǎohónɡ қоңырқай, күңгілт-

қызыл 

【枣泥】zǎoní  Пюре 

蚤 zǎo跳蚤. Бүрге 

澡 zǎo   Шомылу   ～盆.Ванна 

【澡盆】zǎopén Ванна 

【澡堂】zǎotánɡ  Монша 

【澡塘】zǎotánɡ Шомылу  бассейні 

藻 zǎo①   Су  өсімдіктері, водоросли

【зат.】  水～  Су  өсімдіктері｜海～ 

Теңіз  өсімдіктері②【 зат.】  辞～ . 

Риторика ④ (Zǎo) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【藻花】zǎohuā  Гүлдену 

【藻井】zǎojǐnɡ  Кессон 

【 藻 类 植 物 】 zǎolèizhíwù  Су  

өсімдіктері 

【藻饰】zǎoshì  Өңдеу, өндіру 

 

zào 

皂(皁)zào①   Қара ～鞋  Қара етік｜～

白.Ақ-қара ③ 香～  Сабын｜药～.Ем  

сабыны 

【皂白】zàobái  Ақ-қара【зат.】  ～不

分.Дұрыс-бұрысы тәуелсіз. 

灶(竈)zào①   Ошақ, пеш【зат.】   煤

气～ Газ  плитасы｜用石头垒了一个～. 

Тасты  пайдаланып  от  жағу. 

【灶具】 zàojù【 зат】 қазан- ошақ, 

ыдыс-аяқ.  

【灶神】Zàoshén Ошақ  құдайы. 

【灶头】zào·tou.Пеш 

【灶王爷】Zào·wánɡyé . тамақ жасау 

шебері, қазан пірі.  

【灶屋】zàowū  Үй  ошағы 

造-1zào① жарату, салу, құрылыс【ет.】 

创 ～ / жасампаздық ｜ 建 ～  құру, 

салу｜～船 Кеме  жасау｜～纸 Қағаз 

шығару｜～预算 жоба есеп｜～名册/ 

Инвентаризация, 

инвентаризациялау｜～谣  /тарату.③

(Zào)【зат】фамилияға қолданылады. 

造 2zào   Жасау, істеу 两～  екі  жақ  

жасады, екеуі  жасады｜甲～  Жақ.早～  

Ертерек  жасау  ｜晚～ .  Кешірек  

жасау③〈方〉【мөл.】 一年三～皆丰

收.Бір  жылда  үштік  өнімін  жасады. 

造 3zào  Өсіру, дайындау, біреуді  

дайындау. 可 ～ 之 才 . Үлкен  үміт  

арттыратын  адам. 

【造册】 zàocè  Салу 【 ет. 】  登

记～.Кіріп-шығу 

【造次】zàocì Асығу〈书〉【сын.】 ～

之间.  Асығу, аптығу 不可～. Ойламай  

шешуге, істеуге  болмайды. 

【造反】zào∥fǎn  Бүлік  бастау, бүлік  

тұрғызу. 

【造访】zàofǎnɡ〈书〉Қатысу, кіріп-

шығу, қатынау.【ет.】  登门～.Біреуге  

қатына  келу. 

【造福】zàofú  Бақытты  қылу, бақыт 

беру【 ет. 】   ～后【 ес. 】  келесі  

ұрпақты  бақытты  қылу ｜ 为 人

民～.Халықты  бақытты  қылу. 

【造化】zàohuà Табиғат 

【造化】zào·huɑ【зат.】  有～. 

【造假】zàojiǎ【ет.】 摧毁～窝点. 

【造价】zàojià  Құрылыс  бағасы 

【造就】 zàojiù  Біреуді  дайындау 

【зат.】  在技术上很有～.Технологияда  

біреуді  дайындау. 

【造句】zào∥jù  Сөйлем  құрылымы 

【造林】zào∥lín  Орман  отырғызу 

【造孽】zào∥niè  Кінә  жасау 

【造市】zàoshì   Салынған  қала【ет.】  

在销售淡季，商家以打折促销～. 

【造物】zàowù  Жасаушы,  жаратушы. 

【造物主】zàowùzhǔ Жаратушы, Алла  

【造像】zàoxiànɡ  Мүсін 

【造型】zàoxínɡ  Мүсіндеу, формовка

①【ет.】  ～艺术. Бейнелеу  өнері②

【зат.】  这些玩具～简单，生【ет.】有

趣. 

【造型艺术】zàoxínɡyìshù   Бейнелеу  

өнері, Пластика 

【造血】zàoxuè  Кровотворение 

【造谣】zào∥yáo Сыбыс【ет.】 ～生

事  Сыбыстың  таралуы｜～中伤.Нақақ, 

жала 

【造诣】zàoyì Жасалған, орындалған

【зат.】   ～很高.Табыстары  жоғары 

【造影】zàoyǐn ɡ   Суреттер【ет.】钡

餐～.Ас  бариі 

【造作】zào·zuo Жалған 【сын.】  矫

揉～. Аффектациялар 

慥 zào[慥慥] (zàozào)  Жалған  емес 

噪(②譟)zào  Шу①〈书〉蝉～｜鹊～ 

Шу қырығы｜群鸦乱～  Хаосты  шу  

құзғындар.②聒～ . Шулысы③〈书〉

【зат】～一时 Шу  уақытында 

【噪声】zàoshēnɡ шулы  дауыс. 

【噪声污染】 zàoshēnɡwūrǎn  у-шу, 

айғай-шу 

【噪音】zàoyīn  Шулы дыбыстар.  

燥 zào  Құрғақ【сын.】  ～热  Ыстық｜

山高地～ Таудың шыңы  құрғақ｜天气

太～.Ауа  райы  өте  құрғақ 

【燥热】zàorè  Ыстық【сын.】 这里冬

季干冷，夏季～ .Мыда  қыс  құрғақ  

және  суық, ал  жазы  ыстық. 

躁 zào  Шыдамсыз 【 сын. 】  烦～ 

Тітіреткіштік｜急～  Ашуланшақ｜不

骄 不 ～  Есте сақтау ｜ 性

子～.Шыдамсыз  мінез 

【 躁 动 】 zàodònɡ 【 ет. 】 ① жінігу, 

тыпырлау, мазасыздану: 一听这话，心

中顿时～起来，坐立不安/ Бұл  сөзді  

ести салысымен көңілі кенет мазасыз  

күйге түсті. ②  тыпырлау, қозғалу, 

жыбырлау:  胎儿～  / іштегі нәресте 

тыпырлап жатыр. 

 

zé 

 

则-1(則)zé ① үлгі, өнеге: 以身作～/ өзі 

өнеге болу②  ереже: 总～   Жалпы  

ережелер｜细～  нақты ереже｜法～ . 

Ережелер③〈书〉效法.④【мөл.】 试

题三～   Сұрақтар  саны үшеу｜新闻

两～  Екі  жаңалық｜寓言四～ . Төрт  

мысал. ⑤ (Zé) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

则 -2(則 )zé〉① . а) содан, сонымен

【жал.】 每一巨弹堕地，～火光迸裂. 

Жерге түскен  оқ   қабыршақтарынан 

өрт қаулайды. b) көңіл-күйді білдіреді:  

欲速～不达 жүгірген жетпейді. ｜物体

热～胀，冷～缩  / заттар жылудан 

ұлғайып, суықтан тараяды. c) 

салыстыруды білдіреді: 这篇文章太

长，另一篇文章～又过短.  Бұл мақала 

тым ұзын да, ана мақала тым қысқы.  d) 

ұқсас екі сөздің ортасында келіп, 

ымыраны, келісуді білдіреді:～好，只

是太贵 / Жақсысы ғой жақсы,  бірақ  

тым  қымбат болып тұр. ②  Сөз- 

сөйлемдердегі «1,2,3,4.» деп бөлген  

бөліктердің артынан келіп, сөйлемдегі 

себепті білдіреді:墨子在归途上，是走

得较慢了，一～力乏，二～脚痛，三～

干粮已经吃完，难免觉得肚子饿，四～

事情已经办妥，不像来时的匆忙 / 

Моцзының  қайтар жолдағы жүрісі  

мандымады, оған себеп 1-ден қатты 

шаршаған; 2-ден, аяғы ауырды; 3-ден 

азығы таусылғандықтан қарны ашқан 

болуы мүмкін; 4-ден келген шаруасы 

біткеннен кейін, келердегідей асығудық 

да қажеті қалмай қалды.  
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【则声】 zéshēnɡ  Дыбыс【 ет.】  不

敢～ .Үн  шығара  алмады, бірде-бір  

дыбыс  шығара  алмады, ештеңе  айта 

алмады. 

责 ( 責 )zé  Жауапкершілік ① 职 ～ 

Міндеттер｜负～  Жауапты｜尽～｜

专～Арнаулы｜保卫祖国，人人有～ .  

Отанын  қорғау, әрбір  адамның  

міндеті  болып  табылады. ②  ～成  

Тапсырды｜求全～备  Әбден  жетілу  

сұранысы｜～人从宽，～己从严 . 

Мейірімділікке  жауапты, өз-өзіне  

қатал.③～问  сұраққа  жауап  беру｜～

难.Ұялту④ 斥～.Сөгіс  жариялау. 

【责备】zébèi Жазық【ет.】  受了一

通～ Жазықты  өтуде｜～他几句就算

了.Ол  жазықты  бірнеше рет  өтті. 

【责编】zébiān 

【责成】zéchénɡ  Тапсырды【ет.】 ～

公 安 部 门 迅 速 破 案 .Мемлекет  

өқуіпсіздік  департаментына   бұл  істі 

тезірек  шешуді  тапсырды. 

【责罚】zéfá  Жазалау 

【责怪】zéɡuài   Кінә【ет.】  是我没说

清楚，不能～他 .Түсінікті  емес  пе,  

мен  оны  кінәлай  алмаймын. 

【责令】zélìnɡ【ет.】  ～有关部门查清

案情. 

【责骂】zémà 【ет.】  жазғыру, кінәлау, 

боқтау: 父亲～了他一顿 / әкесі оны 

жазғырып жақсылап сыбап алды.  

【责任】zérèn  Жауапкершілік, міндет, 

борыш【зат】①  尽～.②  追究～. 

【责任编辑】zérènbiānjí 

【责任感】 zérènɡǎn  Жауапкершілік  

сезімі 

【责任事故】zérènshìɡù 

【责任心】 zérènxīn  Жауапкершілік  

сезімі 

【责任制】 zérènzhì   Жауапкершілік  

жүйесі. 

【责问】zéwèn   сұрау, тергеу, анықтау.  

【 责 无 旁 贷 】 zéwúpánɡdài  

жауапкершіліктен жалтару, өзінің  

жауапкершілігіңді  басқа  біреуге арту, 

жауапкершіліктен  қашу. 

【责有攸归】 zéyǒuyōuɡuī. Әр кім 

жауапкершілігін арқалайды.  

择 ( 擇 )zé Таңдау 选 ～  Таңдау  

жасау｜～善而从 Жақсылықты  таңдап, 

оан  ұмтылу② (Zé)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【择吉】zéjí  Жақсы, ыңғайлы күнді  

таңдау【ет.】   ～迎娶 .Үйлену  үшін  

ыңғайлы  күнді  таңдау. 

【择交】zéjiāo Өзіне   достарды  таңдау.

慎重～.Дос таңдаумен  абай  болу. 

【择偶】zé’ǒu  Жұбайлар 

【择期】 zéqī Таңдау【 ет.】  ～完

婚.Үйленуді  таңдау 

【 择 善 而 从 】 zéshànércónɡ  

Жақсылықты  таңдап, жақсылыққа  

ұмтылу. 

【择校】zéxiào.  Мектеп  таңдау 

【择业】zéyè  Бос  орындар, вакансии

【 ет.】  自主～ .Олардың  меншікті  

жұмыс  орындары. 

【择优】zéyōu Зор  еңбек【ет.】～录

取.Зор  еңбек 

【咋舌】zéshé〈书〉【ет.】  闻者～. 

迮 zé  Асығу①   ～狭 .Аптығу② (Zé)

【зат】фамилияға қолданылады. 

泽(澤)zé  Чак①   沼～ Батпақ｜湖～

Батпақ｜深山大～ .Осава  таулары②

润 ～ .Дымқыл ③ 光 ～ Жылтыр ｜

色 ～ .Түс. ⑤ (Zé) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【泽国】zéɡuó  Тасқын〈书〉【зат】①  

水乡～. Су  тасқыны 

【泽兰】zélán  Зеландия 

【 啧 有 烦 言 】 zéyǒufányán  

Көңілсіздікпен сөйлеу, сөйлегенде  

көңілсіздігін  білдіру. 

【啧啧】zézé  Тілімен  шолпылдату, 

таңдайын  қағу【ел.】① ～称羡  Тілін  

шолпылдатып  таңдану 

笮 Zé 【зат】фамилияға қолданылады. 

舴 zé ［舴艋］ (zéměnɡ) Кішкентай  

адамдар 

箦(簀)zé〈书〉көрініс, сезім 

 

 

zè 

 

仄 zè  ①  қысылу, тар: 逼～/ қысу, қинау. 

② алаңдау, уайымдау  

 

 

zéi 

 

贼(賊)zéi ①【зат.】  Ұры. ②  жаман, 

оңбаған, сатқын: 卖 国 ～ /  Отан  

сатқыны③арам, жылпос, алайақ: ～心/ 

арам ниет. ④ қу, залым: 老 鼠

真～.Тышқан  өте  айлакер.  

【贼风】 zéifēnɡ ұры жел, саңлаудан 

кірген жел.  

【贼喊捉贼】 zéihǎnzhuōzéi Ұрыны  

ұстау 

【贼寇】zéikòu 

【贼眉鼠眼】zéiméishǔyǎn. 

【贼去关门】zéiqùɡuānmén  Ұрыстан  

кейін жұдырық соқпайды. 

【贼人】zéirén Ұрлықшы  адам 

【贼死】zéisǐ    Ұры  өлімі  累得～  

Ұрыны  өлтіруден шаршау. 

【贼头贼脑】zéitóuzéinǎo Плутовской, 

ұрланған. 

【贼心】zéixīn 【зат.】    Жаман ниет, 

нашар пиғыл, қараңғы  ойлар～不死

/Жаман  ойларын тастамау. 

【贼星】zéixīnɡ.Метеор 

【贼眼】zéiyǎn Ұры  көздер 

【贼赃】 zéizānɡ  Ұрланған  заттар, 

дүниелер 

【贼子】zéizǐ〈书〉【зат.】  оңбаған, 

халық жауы, шірік, шіріген жұмыртқа.  

【贼走关门】 zéizǒuɡuānmén. қойын 

ұрлатып, қорасын жөндеу; ұры кеткен 

соң үйін  бүтіндеу; жау кеткен соң 

қылышын боққа шабу. 

 

zěn 

 

怎 zěn Қалай, қалайша〈口〉【 ес.】 

你～不早说呀? Қалайша маған  ертерек  

айтпадың?｜我～能不着急呢? Қалайша  

мен  алаңдамаймын? 

【怎地】zěn·di Қалайша 

【怎的】zěn·di〈方〉【ес.】  大哥～不

见? Қалайша  ағаң көрмеген? 

【怎么】zěn·me Қалай?【ес.】  这是～

回事?  Бұл  қалай  болғаны?｜这个问题

该～解决 ?  Бұл  мәселені  қалай  

шешеміз? ｜ 他 ～ 还 不 回 来 ?  Ол  

қалайша  әлі  қайтып  келмеген?② 你愿

意～办就～办.Сен  қалай  істегің  келсе, 

солай  істе.③  不知道～一来就滑倒

了.Қалайша  шалынып  қалғанын  өзі  

де  білмейді. 

【怎么样】zěn·meyànɡ  Қандай, қалай? 

他画得也并不～(=并不好)  Оның  сурет  

салғаны  онша  емес.｜也不好～他 Ол  

туралы  айту біртүрлі  ыңғайсыз. 

【怎么着】zěn·me·zhe Қалай?【ес.】 

你～?  Қалайсыз? Қалыңыз қалай?｜我

们都报【 зат】参加了，你打算～ ? 

Барлығымыз  қатысамыз, сендер 

қалай  , не жоспарладыңдар?   她半天不

做声，是生气了还是～? Үн  қатпады, 

ашулы ма  әлде  басқа бірдеңе болып 
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қалды ма?  Ол  жарты  күн  бойы  ② 一

个人不能想～就～.    Жалғыз  адам  не 

істегісі  келсе, соны  істей  бермейді. 

【怎奈】zěnnài  Табанды 

【怎样】zěnyànɡ【ес.】 那是～的一篇

小说？  Бұл  қандай  роман?｜你们的话

剧 排 得 ～ 了 ?  Сіздің  драмаңыз 

қалай?｜这两项工作～衔接?  Осы  екі  

күндегі  жұмыстағы  жақындастық  

қалай? ② 人 家 ～ 说 ， 你 就 ～ 做 . 

Адамдар  қалай  айтса, солай  істейсің. 

 

zèn 

谮(譖)zèn     Жамандау～言. Өтінішті  

жамандау 

zēnɡ 

曾 zēnɡ рет①    ～祖  ГГП｜～孙 . 

Шөбере ② (Zēnɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【曾孙】zēnɡsūn Шөбере 

【曾孙女】zēnɡsūn·nǚ Шөбере 

【曾祖父】zēnɡzǔfù Баба 

【曾祖母】zēnɡzǔmǔ Үлкен әже 

增 zēnɡ   Жоғарылату①【ет.】～高 

Жоғарғысы｜～强  Ұлғаймалы｜～兵 

Көп  әскерлер｜有～无减  Төмендету  

болуы  мүмкін   бе? 

【增补】zēnɡbǔ  Қосымшалар【ет.】～

本  Ұлғаймалы ｜ 人 员 最 近 略

有～.Жақында  енген  қосымшалар. 

【增仓】zēnɡ∥cānɡ  Масукура【ет.】 

适【мөл.】～.Масукураға  тиісті  сан 

【增产】zēnɡ∥chǎn Шығу【ет.】  努

力～Кеңейту  бойындағы  күштер｜～

节约  Жинақтардың  үлкеюі ｜～措

施.Стимуляция 

【 增 订 】 zēnɡdìnɡ  Жаңартқан

【ет.】  ～本.Жаңартылған  болжамдар. 

【增多】zēnɡduō  Үлкею, көбею【ет.】 

轻 工 业 产 品 日 益 ～ .Өнеркәсіптік  

өнімнің  көбеюі. 

【增幅】zēnɡfúҮлкею 【зат.】 产值～

不大.Өнеркәсіптің  көлемі  үлкеюі. 

【增高】 zēnɡɡāoҮлкею【 ет.】   身

【 мөл.】～｜水位～ . Су  деңгейі 

көтерілді ②  ～ 地 温 .Жер  

температурасының  көтерілуі. 

【增光】zēnɡ∥ɡuānɡ  Несие【ет.】  为

国～.Елімен мақтану 

【增辉】zēnɡhuī  Безендіру【ет.】 ～

生色.Біздің  үлкен  рахатымыз. 

【增加】zēnɡjiā  Үлкейту【ет.】 ～品

种 Әртүрлілікті  үлкейту｜～抵抗力 

Кедергінің  үлкеюі｜在校学生已由八

百～到一千.  Мектеп  оқушылары  800-

1000ға  дейін  болды.   

【增进】 zēnɡjìn Марқалану, нығайту

【ет.】 ～友谊 Достықты  жоғарылату, 

достықты нығайту ｜ ～ 健 康 

Денсаулықты жақсарту ｜ ～ 食 欲 . 

Тәбетті  аштырады.    

【增刊】zēnɡkān  Қосымша 【зат.】  

新 年 ～  Жаңа  жылдың  

қосымшалары ｜ 国 庆 ～ .Ұлттық 

қосымшалар     

【 增 强 】 zēnɡqiánɡ  Ұлғайту, 

жоғарылату【ет.】  ～体质 Физиканы  

жоғарылату ｜ ～ 信 心   Сенімін  

нығайту ｜ 实 力 大 大 ～ .Күш  

жоғарылады. 

【增容】zēnɡrónɡ  Қуаттар【ет.】  电

力～ Қуат｜～扩产.Қуатын  арттыру. 

【增色】zēnɡsè  Байытылғын.【ет.】 

新修的假山为公园～不少 . Жаңадан  

салынған  бақшаның тастары едәуір  

байытылған. 

【增删】zēnɡshān Ерекшеліктер【ет.】  

新 版 本 的 文 字 略 有 ～ .Ептеп  

ерекшеліктер  жасалған  мәтіннің  жаңа  

нұсқасы. 

【增设】zēnɡshè 【ет.】   Көбейту, қосу, 

жалғап салу:～门市部 Қосымша  сауда  

үйін салу｜～选修课 .Таңдау пәнін 

енгізу.  

【增生】zēnɡshēnɡ өсу, туу, шығу (м.: 

сүйек шеміршегі өсу),  Гиперплазия 

【增收】 zēnɡshōu  【 ет.】  Табыс, 

кіріс: ～ 节 支 / Табысты арттырып, 

шығынды азайту. 

【 增 速 】 zēnɡsù  Өсу  қарқыны

【 ет. 】   ～ 趋 缓 .Өсу  қарқыны  

баяулады. 

【增添】zēnɡtiān Қосу【ет.】  ～设备 

Қосымша  жабдық｜～麻烦 .Реніштер 

көбірек. 

【 增 益 】 zēnɡyì. Қосып алу, қосу, 

көбейту.    

【增盈】 zēnɡyínɡ Пайданың көбеюі

【 ет.】  扭亏～  Табысты көбейтіп, 

зиянды азайту｜全行业比去年同期～近

亿元 .Өткен  жылмен  салыстырғанда 

ұқсас  мерзімнің  барлық  салаларынан 

табыс 100 млн юаньға  өсті. 

【增援】 zēnɡyuán  Күшею 火速～ 

Күшею нығайлады｜～部队.Нығаюлар 

【增长】zēnɡzhǎnɡ  Өсу 【ет.】～知识 

Білімнің  өсуі ｜ ～ 才 干 

Қабілеттіктерінің  өсуі｜产值比去年

约～百分之十 .Демалыстар саны  10 

пайызға  көбейді. 

【 增 值 】 zēnɡzhí 【 ет. 】  商 品

房～ .Қосылған  құнға  жылжымалы  

мүлік 

【增值税】zēnɡzhíshuì ҚҚС 

【增殖】zēnɡzhí Тарату【ет.】①  ～率 

Курстарды  тарату ｜ ～ 耕 牛 .Ірі 

қараларды  тарату. 

憎 zēnɡ   Жек  көру～恶  Жек  көру｜

爱 ～ 分 明   махаббат  пен жек  

көрушілік｜面目可～.Қорқыныш 

【憎称】zēnɡchēnɡ Саид қорқынышы 

【 憎 恨 】 zēnɡhèn Жек  көрушілік

【ет.】 热爱人民，～敌人.Адамдарды 

сүйіп, жауларды  жек  көріңдер. 

【憎恶】zēnɡwù  Жексұрындық【ет.】 

令人～.Жиіркеніштік.  

 

 

zènɡ 

 

锃 ( 鋥 )zènɡ ～ 光  Жарқыру, 

жылтырау｜～亮 /жалтырау 

【锃光瓦亮】zènɡɡuānɡwǎliànɡ 铜火锅

擦得～的. 

【锃亮】 zènɡliànɡ Жылтырау〈口〉

【 сын. 】  通 明 ～ Жылтырмен  

капталған жарық ｜ 皮 鞋 擦 得 ～ ～

的 .Полировті  аяқ кимнің үстіндегі  

жылтыр. 

缯(繒)zènɡ Байлау〈方〉【ет.】 把它～

起来.Онымен  байланысып  қалды. 

赠 ( 贈 )zènɡ  Сыйлар 【 ет. 】  捐～ 

Құрбандық, қайыр-садақа беру｜～阅

Міндеттеме қолхат ｜ ～ 言  Қатынас 

үшін ｜～款  Гранттар ｜互～纪念

品.Сувенирлермен  айырбасты. 

【赠别】zènɡbié  Қоштасу 

【赠答】 zènɡdá  Сыйлармен  жауап 

беру 

【赠礼】 zènɡlǐ Сыйлар【 зат.】   接

受～.Сыйлық алу, қабылдау 

【赠票】 zènɡpiào Билеттер① (-∥ -)

【 ет.】  免费～ .Тегін  билеттер ②

【 зат 】 许 多 观 众 是 持 ～ 入 场

的 .Көптеген  дәрісханалада жүруші  

билеттерін  өткізеді. 

【赠品】zènɡpǐn  Премиум 

【赠送】zènɡsònɡ Сыйлық【ет.】 ～生

日礼物.Туған  күніне  тегін  сыйлық. 
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【赠言】 zènɡyán Жолдау【 зат.】  临

别～.Тілек 

【赠阅】zènɡyuè  Міндеттеме  қолхат 

甑 zènɡ  Қазан① 曲颈～.Имек  қазан  

мойыны 

 

zhā 

 

扎 (③紥紮 )zhā【ет.】①  ～手  Өңдеу  

үшін  қиын｜～针 . Инемен  емдеу  

тәсілі②扑通一声，他就～进水里去了  

Суға  түскендегі  шолп дауысы｜～到

人群里.Топқа  түсті, топ  арасына  түсті

③ ～营.Лагерлер 

【扎堆】 zhā ∥ duī( ～儿 ) Жиналу

【ет.】 ～聊天.Жиналып  әңгімелесті 

【 扎 耳 朵 】 zhāěr·duo  Құлаққа  

жағымсыз, естуге  ыңғайсыз 电锯的声

音真～  Дауыстары  шынымен  өқлаққа  

жағымсыз.｜这些泄气的话，我一听

就～.Бір  тыңдап  едім, көңілім  қалды. 

【扎根】zhā∥ɡēnНегізделу, тамырын 

жіберу.【 ет.】①  ～基层   Төменгі 

деңгей 

【扎啤】zhāpí Сыра   

【扎实】zhā·shi  Мықты【сын】① 把

行李捆～了.Жүгі  мықты  байланған.②

功底～ Негізі  мықты ｜干活儿～ 

Балалар мықты  жұмыс істейді｜没有

听到确实的消息，心里总不～ .Бұл  

жаңалықты  естіген  жоқпын, жүрегім  

үнемі  мықты  бола  бермейді. 

【扎手】zhāshǒu Саусағын  шаншып  

алу 

【扎眼】zhāyǎn Көзге  жағымсыз, көз 

қию 【 сын. 】  这块布的花色太～  

Матаның  түсі  көз  қияды 

【扎营】zhā∥yínɡ  Лагерлер 

【扎针】 zhā∥ zhēn Инемен  шаншу  

арқылы  емдеу 

咋 zhā.Қатты  шу 

【 咋 呼 】 zhā·hu айғайлау, шулау, 

бажылдау:〈方〉【ет.】① 你瞎～什么? 

Сен бостан-босқа неменеге 

бажылдайсың? 

【咋唬】zhā·hu - 【咋呼】-ға қараңыз.  

挓 zhā ［ 挓 挲 ］ (zhā·shā). Ашылу, 

жазылу, жайылу.  

查 ( )Zhā 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.Іздеу 

渣 zhā. Қалдықтар【 зат】①  油～儿 

Мұнай  қалдықтары｜豆腐～.Тофу ②

面包～儿 . Нан  қалдықтары③  (Zhā) 

фамилияға қолданылады.  

【渣子】 zhā·zi〈口〉【 зат】 қалдық, 

қоқым:甘蔗～  Қант  қызылшасының  

қалдығы｜点心～.Тәтті  қалдығы 

【渣滓】 zhā·zǐ Қалдық【 зат.】  社

会～.Қоғам  қалдықтары 

 

 

zhá 

 

扎 Zhá 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады.Байлау 

札 zhá ①书～  Кітап ｜信～ Хат ｜

手～.Хат 

【札记】Пікірлер 

轧(軋)zhá【ет.】 ～钢. 

【轧钢】zhá∥ɡānɡ  Роллинг 

【轧辊】zháɡǔn Есу, жазу 

【轧机】zhájī Мельница 

闸(閘、牐)zhá  Тормоз①【зат.】 开～

放 水 . Судан көп ② 【 зат. 】 

踩～ .Тоқтатуға  бір  қадам④【зат】

拉～限电.Желпеуіштер тоқтатылымы 

【闸盒】zháhé Гейтс  жәшіктері 

【闸口】zhákǒu  Қақпа 

【闸门】zhámén  Қақпа 

炸 ( 煠 )zhá Қуыру 【 ет. 】 ①  ～ 油

条 .Қуырылған құймақ②把菠菜～一

下.Қуырылған  шпинат 

铡 (鍘 )zhá Керне①铡刀 .②【ет.】  ～

草.Кесілген шөп 

【铡刀】zhádāo Гильотиндер 

喋 zhá Мылжың 

【劄记】zhájì  Пікірлер.  

 

zhǎ 

 

苲 zhǎ[苲草](zhǎcǎo) 

眨 zhǎ Жылпылдау【ет.】 ～眼 Көздері  

жылпылдау. 

【眨巴】zhǎ·bɑ 孩子的眼睛直～，想是

困了.Баланың  көздері  жылпылдап тұр, 

ұйқысы  келген  сияқты 

【眨眼】zhǎ∥yǎn  Жылпылдату【ет.】

①  ～示意 .Сигнал  беру②  ～的工夫 

Жұмыс жылымы｜小燕儿在空中飞

过，一～就不见了.Кішкентай самолет 

бос  аспанға  көтеріліп, бір  жымыңнан  

соң  көрінбей  кетті. 

砟 zhǎ(～儿 ) Бөліктер, фрагменттер

【 зат】道～ Балласт｜焦～ Балласт  

фокусы 

鲊 (鮓 )zhǎ  Консервіленген①茄子～

Консервіленген  баклажан｜扁豆～  / 

сүрленген бұршақ. 

鲝(鮺)zhǎ  сүрленген   балық. 

 

zhà 

乍 zhà  Біріншіде, әп  сәтте①【үс.】 初

来～到 Жаңалар｜分别多年，～一见都

不认识了 .Көп  жыл  өткен  соң, бір  

көргеннен  танымады.②【үс.】～冷～

热 Бірде  суық, бірде  ыстық｜山风～

起.Тау желінің  соғуы③同“奓”(zhà).④

(Zhà)【зат】фамилияға қолданылады. 

【乍猛的】zhàměnɡ·de бір  көргенде 

қатал 他～问我，倒想不起来了 .Ол  

мен  бір  көргеннен  қаталмын ба  деп  

сұрағанда, ештеңе  айта  алмадым. 

诈 ( 詐 )zhà Алаяқтық ① 欺 ～

Алаяқтық  ～取 Қорқытып  алу｜兵不

厌～  Соғыс  уақытындағы  алаяқтық.

②～降  Жалған  капитуляциялар｜～

死 .Алаяқ өлімі③【ет.】  他是拿话～

我，我一听就知道 .Ол  мені  алдап  

ұрғанын  бір  естігеннен  түсіндім. 

【诈唬】 zhà·hu Қоқан-лоқы, өтірік, 

сандырақ. 

【诈骗】zhàpiàn Алаяқтық【ет.】 ～钱

财.Ақша  алаяқтығы. 

【诈尸】zhà∥shī Алаяқтық өлім 

栅 (柵 )zh ) Қақпалар  铁～  Торлар｜

木～ Шыбындар｜～门(栅栏门).Қақпа 

【 栅 栏 】 zhà·lɑn( ～ 儿 )  Қоршау

【зат.】   ～门 Қақпалар｜工地四周围

着～儿/ құрылыс маңайы қоршаулы. 

【栅子】 zhà·zi〈方〉【 зат.】  қора, 

күрке, дүңгіршек. ～翅｜～着头发｜这

衣服下摆太～了. 

炸 zhà  Қуыру 【 ет. 】 ①  爆 ～ 

Жарылыс｜这瓶子一灌开水就～了.Бұл  

шөлмектегі  суарылатын  су  

жарылды. ～碉堡.Бункердегі  бомба.③

他一听就气～了.Ол  тындап  қалғанда  

жарылып  шыға  келді. ④  ～ 市 

Жарылған  қалалар｜～窝. Жарылған, 

сынған  ұялар                

【炸弹】zhàdàn  Бомба 

【炸雷】zhàléi Найзағай 

【 炸 群 】 zhà ∥ qún  Топ  

бомбардировкасы【ет.】  马～了! Ма  

жарылған  топтар. 

【 炸 市 】 zhà ∥ shì  Жарылған, 

бомбыланған  қалалар. 

【 炸 窝 】 zhà ∥ wō  Бомбыланған, 

жарылған  ұялар 
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【炸药】zhàyào  Жарылғыш  заттар 

痄 zhà  Мысқыл 

蚱 zhà  Шегіртке 

【蚱蝉】zhàchán  Сисада шегірткесі 

【蚱蜢】zhàměnɡ  Шегірткелер 

溠 Zhà  Өзен 

榨 ( ① 搾 )zhà  Ұяты кетпеген ①

【ет.】   ～油  Май  қысымы｜～甘

蔗.Қант  қамысы ②油～ Қорлар｜酒～ 

Жануыштар.③ (Zhà)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【榨菜】zhàcài  Қыша 

【榨取】zhàqǔ  Шығару【ет.】①～汁

液 .Шырынды  сығу ② ～ 民 财 .  

Халықтың  байлығын  алу 

zhà大水 (Dàshuǐzhà)，Тасқын 

蜡( )zhà   Балауыз 

 

 

 

zhāi 

 

侧 (側 )zhāi    Тарап, жақ～歪 . Бүйір  

бұрмалаулар 

【侧棱】zhāi·lenɡ  Бүйір  өлкелер  ～着

耳朵听  Құлақтың  бүйір  жақтары｜～

着身子睡.   Ұйықтағанда бүйір жақпен  

жату. 

【侧歪】zhāi·wɑi 车在山坡上～着开

Көлік  құралдары  қиыр  белес  баурай  

жақта. 

斋 -1(齋 )zhāi  Жылдам, тез①斋戒 .② 

吃～  Жылдам  тамақтану   (Zhāi)

【зат】фамилияға қолданылады. 

斋-2(齋)zhāi   Жылдам 书～  Апан｜

新～ Вегетариандық｜第三～  үшінші  

ораза 

【斋饭】zhāifàn   ауыз ашар дәмі. 

【斋果】zhāiɡuǒ Рамазан  жемістері.  

【斋醮】zhāijiào  Рамазан  ұстау  салты 

【斋戒】zhāijiè Жылдам. 

【斋月】zhāiyuè  Рамазан, ораза айы. 

摘 zhāi【ет.】  Таңдау ①  ～梨  Алмұрт 

аннотациясы ｜～一朵花   Түстерді  

таңдау｜～帽子  Әділетсіз  белгілерді 

алып тастау ｜ 把 灯 泡 ～ 下 来 . 

Шырақтан басын  алу үшін②  ～要  

аннотация ｜～录   Шыдамдар｜从全

文中～了一段. Толық  мәтіннің  азат  

жолын  таңдау. ③ ～ 了 几 个 钱 救

急.Төтенше  жағдайларда  ақша  алды. 

【摘编】zhāibiān  Шыдамдар【ет.】①

将 资 料 ～ 成 书   Кітаптағы  осы  

шыдамдар ｜ 关 于 体 制 改 革 的 论

述 ～ .Дискурсті  рефома  бойынша  

шыдамдар. 

【摘抄】zhāichāo Шыдамдар【ет.】  格

言～  Максим  алу｜论文～.  Үзінді  

диссертациялар 

【摘除】zhāichú  Жойылған, өшірілген 

白 内 障 ～   Катаракта  

экстракциялары｜长了虫的果子应该尽

早 ～ .Жемістегі  құрт  тез  арада  

алынып  тасталуы  тиіс, тез  арада 

жойып  тастау  керек. 

【 摘 挡 】 zhāi ∥ dǎnɡ  Блок  

аннотациясы 

【 摘 登 】 zhāidēnɡ  Шыдамдар

【 ет.】   ～一周电视节目 .Теледидар  

бағдарламаларының  бір  апталық  

шыдамдары. 

【摘发】zhāifāДәрісхана  түсініктемесі

【ет.】  ～部分观众来信.Дәрісхананың  

түсініктемесі  аудиторияның  

жартысына  берілді. 

【摘借】zhāijiè  Түсініктеме 

【摘录】zhāilù Шыдамдылық【ет.】 这

篇文章很好，我特地～了几段 .Бұл    

мақала  өте  жақсы жазылған, мен  

бірнеше  пункт  шыдамдылығына  

келдім. 

【摘牌】zhāi∥pái  Ерекшелік 

【 摘 要 】 zhāiyào  абстрактілі ①

【 ет. 】 ～ 发 表 .  Түсініктеме  

шығарылған, жазылған, басылған ②

【зат.】 谈话～  Қорытынды  резюме｜

社论～.Қорытынды  редакция 

【摘引】zhāiyǐn  Дәйектеме  келтіру

【ет.】～别人的文章要注明出处. Бөгде, 

басқа  адамдардың  сөздерін  

әдебиеттерде  көрсетіп  кету  керек. 

【摘由】zhāi∥yóu  Түсініктеме 

 

 

zhái 

 

宅 zhái.  Тұру, өмір сүру: 家～   Үй-

жай｜深～大院/  үлкен аула, кей қора-

жай. 

【宅第】zháidì  Үй, пәтер 

【宅基地】zháijīdì Үй-жай 

【宅门】zháimén  Бай  жанұя【зат】① 

这胡同里有好几个～儿 .Бұл  көшеде  

тұратын  бірнеше  бай  жанұялар  бар. 

【宅院】zháiyuàn  Үй 

择(擇)zhá  Таңдау【ет.】①～菜   Ас  

таңдау② 费了半天劲，才把那团乱毛

线～了.Ұзақ  уақыт  ақша  төлеп, содан  

соң  таңдағаны  жаман  болып  шығуы. 

【择不开】zhái·bukāi  Таңдау  бірақ  

ашпау. 

【择席】zháixí  Қосымша  орындар, 

басқа  орындар. 

翟 Zhái【зат】фамилияға қолданылады. 

 

zhǎi 

 

窄 zhǎi  Тар①【сын.】  狭～ Тар｜

路～  тар  жол｜～胡同. Тар  көше②

【 сын 】 心 眼 儿 ～ .Тар  міндетті  

атқарушылар③【сын】他家的日子过

得挺～ . Оның  отбасысының  өмірі  

қысқа  болды. ④ (Zhǎi) 【 зат 】

фамилияға қолданылады. 

【窄巴】zhǎi·bɑ Тарлау 

【窄带】zhǎidài Тар соқпақ.  

【窄小】zhǎixiǎo【сын】тар, кішкене, 

қылдырықтай:  房屋～ /Тар  үй｜～的

过道/ тар жол.  

 

 

zhài 

 

债 (債 )zhài Қарыз, несие【 зат】借～ 

Қарызға  алу｜欠～Қарыз｜还～ Қарыз 

қайтару｜公～  Облигация◇血～.Қан 

қарыз. 

【债户】zhàihù  Қарыз адамдар 

【债款】zhàikuǎn Қарыз【зат.】   还

清～. Қарызын  өтеу, жабу 

【债权】 zhàiquán  Несие алушының 

құқы.  

【债权人】zhàiquánrén  Несие алушы 

【债券】 zhàiquàn. Облигация, құнды 

қағаздар. 

【债市】zhàishì.құнды қағаздар базары. 

【 债 台 高 筑 】 zhàitáiɡāozhú 

қарыздармен 

【债务】 zhàiwù  Қарыз【 зат.】   偿

还～.Қарызын өтеу 

【债务人】zhàiwùrén  Қарыздар 

【债主】zhàizhǔ  Несие  берушілер 

砦 zhài  Лагерь①见 888 页〖鹿砦〗②

(Zhài)【зат】фамилияға қолданылады. 

祭 Zhài【зат】фамилияға қолданылады. 

另见 648页 jì. 

寨 zhài ① бекініс:山～/ таудағы бекініс.

②штап, артқы шеп/  营～/ артқы шеп｜

安营扎～.③апан, үңгір④【зат】ауыл, 

қоржа:  本村本～/ Өз ауылымыз.  
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【寨子】zhài·zi  Абақты, түрме 

瘵 zhài ауру 

 

zhān 

 

占 zhān. Бал ашу①【 ет. 】  ～卦 . 

Құдайшылдық ② (Zhān) 【 зат 】

фамилияға қолданылады. 

【占卜】zhānbǔ  Бал  ашу 

【占卦】zhān∥ɡuà Құдайшылдық 

【占课】zhān∥kè  Сабақ  құрастыру 

【占梦】zhān∥mènɡ Түс  кітабы 

【占星】zhān∥xīnɡ  Астрология 

【沾】(①②霑)zhān  Жіберу【ет.】①

泪流～襟 .Киім  жасы②～水 .③｜脚

不～地 .Аяғы  жерге жетпеу④｜利益

均～  Тең мүмкіндіктер.⑤不～  күюге 

қарсы(不行，不成). 

【沾边】 zhān∥ biān(～儿 )  Жеке①

【ет.】   这项工作他还没～儿 .  Бұл  

жұмысты  ол  әлі  жеке  жасай  алмайды.

②【сын.】  他唱的这几句还～儿 .Ол  

жеке  ән  салды 

【沾光】zhān∥ɡuānɡ  Бату 

【沾亲】zhān∥qīn  Ластану【ет.】～

带故｜我跟他沾点儿亲. 

【沾亲带故】zhānqīndàiɡù 

【沾染】zhānrǎn  Ластану【ет.】① 创

口～了细菌 .  Жара  бактериялармен  

ластанды ② 不 要 ～ 坏 习 气 .Нашар  

мінездер  жұқтырмады 

【沾手】zhān∥shǒu【ет.】①雪花一～

就化了.②这事一～就甩不掉. 

【沾沾自喜】zhānzhānzìxǐ  сабыр  ету, 

сабыр  сақтау. 

毡 (氈、氊 )zhān  Киіз①～帽｜～靴 

Пималар｜擀～ . Киіз басу② (Zhān)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【毡房】zhānfánɡ  Киіз үй 

【毡子】zhān·zi  Көрпелер 

［栴檀］(zhāntán)Жан тан 

旃 zhān  Жібек баннері 

粘 zhān  Ұстану【ет.】①   麦芽糖～在

一块儿了 .Мальтозтар  бірге ұстанып 

отыр②  ～信封.Таяқ  конверттер 

【粘连】zhānlián   Адгезия【ет.】① 把

由于潮湿而～的纸张一层一层仔细地揭

开 . Дымқыл  адгезия  қағазын жік-

жіктеп ақырын  ашты.③ 这件事跟他们

没什么～ .Бұл  сұрақ  олармен  бірге  

адгезия  емес. 

【 粘 贴 】 zhāntiē Қою, қыстыру

【ет.】 ～标语.Ұранды  қою 

谵 ( 譫 )zhān     Сандырақ  ～语 . 

Сандырақ 

【谵妄】zhānwànɡ  Сандырақ 

【谵语】zhānyǔСандырақ 

瞻 zhān ①  қарау, көру: 观 ～ / 

тамашалау ｜高～远瞩 / алысқа көз 

жіберу. ② (Zhān) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【瞻顾】zhānɡù〈书〉【ет.】 көз жіберу, 

ойлану, толғану. 

【瞻礼】zhānlǐ   Католиктік  мереке, 

католиктер  күні 

【瞻念】zhānniàn【ет.】     Ойлану, 

толғану: ～前途 /Болашағын  оқу. 

【瞻前顾后】 zhānqiánɡùhòu   Тым  

байқағыш  болу, әр  нәрсені  байқап  

жасау,  бәрінен қорқу, әр  жасаған  

қадамынан  сескену. 

【瞻望】zhānwànɡ  Қарау  【ет.】   ～

前途 .Болашағын  көздеу, алдына ой 

тастау. 

【瞻仰】zhānyǎnɡ  . құрметпен ақарау.  

 

zhǎn 

 

斩(斬)zhǎn  Қию ①～草除根  Құрту｜

披荆～棘  Барлық  бөгеттерге  төтеп  

беру ｜ ～ 断 侵 略 者 的 魔

爪 .Басқыншылардың  тырнақтарын  

кесу. 

【斩仓】zhǎncānɡ  Жойылған 

【斩草除根】 zhǎncǎochúɡēn  Жою, 

құрту 

【斩钉截铁】zhǎndīnɡjiétiě  Мәнерлі 

【斩获】zhǎnhuò  Табыс ,  пайда【ет.】 

下半场比赛，双方俱无～ .Жарыстың   

жартысында  екеуіне  табыс жетіспеді. 

【斩假石】zhǎnjiǎshí  Жалған  тасқа  

ауыстыру 

【斩首】zhǎnshǒu   Басын  алу 

(琖)zhǎn〈书〉同“盏”. 

飐(颭)zhǎn〈书〉风吹使颤【ет.】. 

盏(盞)zhǎn①酒～.②【мөл.】 一～电灯. 

展 zhǎn  Көрме ①舒～  Тарту｜伸～  

Тарту｜开～ көрме  өткізу, ашу｜愁眉

不 ～ .  Көңілсіз, бұртиған, қабағын  

түйген ② 一 筹   Ештеңе  істеуге  

мұршасы  жоқ ③～期  Кеңею④ ～出  

Көрме｜预～  Алдын  ала  көрсету｜

画～.  Сурет  көрмесі⑤(Zhǎn)【зат】

фамилияға қолданылады. 

【展板】 zhǎnbǎn  Панелдер 布置～ .  

Панель  компоновтері 

【展播】zhǎnbō【ет.】 电视台举办迎

春文艺节目～. 

【展翅】zhǎnchì  Алдын  ала  кәсіби  

дайындық 【 ет. 】   ～ 高 飞 .Кәсіби  

дайындықтың  жоғарылауы. 

【展出】zhǎnchū  Қосымша【ет.】  他

的美术作品即将～ .Өз  көркемөнер  

шығармаларын  көрмеге  шығару. 

【展点】zhǎndiǎn  Жәрмеңке 

【展馆】zhǎnɡuǎn  Павильон【зат】①  

农 业 展 览 会 设 有 五 个 ～ .  

Ауылшаруашылық  көрмесі  5  

павильондардан  тұрады.②展览馆的简

称.  Көрме  залын  қысқарту. 

【展柜】zhǎnɡuì  Витрина 

【展缓】zhǎnhuǎn  Баулату, қоя  тұру

【 ет.】   行期一再～  Кетуді  келесі  

жолға  қалдыру, кетумен  баяулату 

【展会】zhǎnhuì Көрмелер 

【展开】zhǎn∥kāi Ашу, айқара  ашу

【 ет.】①  ～画卷 . Суреттерді  ашу

②   ～竞赛  Жарыс  ашу ｜～辩

论.Таластар, дебат 

【展宽】zhǎnkuān  Кеңейту【ет.】  ～

马路.Жолды  кеңейту 

【展况】zhǎnkuànɡ  Көрме  шарттары 

【展览】zhǎnlǎn  Көрме【ет.】  ～馆 

Көрмелер ｜ ～ 会  Жәрмеңке  мен  

көрмелер｜摄影～. Фотокөрмелер 

【展览馆】zhǎnlǎnɡuǎn  Көрме көрсету  

залы 

【展露】zhǎnlù  Көрсету【ет.】  ～才

华. Өзінің  дарынын көрсету 

【展卖】zhǎnmài  【ет.】   新款羽绒服

正在～. 

【展品】zhǎnpǐn  Экспонат 

【展评】zhǎnpínɡ【ет.】  影视作品～. 

【展期】 1zhǎnqī  Кідірту, баяулату, 

ұзарту【ет.】 报【зат】工作～至五月

底结束.Жұмыстарды  тіркеу  жұманың  

аяғына, соңына  дейін  созылды. 

【展期】2zhǎnqī  Ұзарту【зат.】     ～

为十五天.  15  күнге  ұзарту 

【展区】zhǎnqū  Көрме【зат.】 电脑～  

Компьютер  көрмесі ｜ 北 京 ～ . 

Пемесікин  көр 

【展商】zhǎnshānɡ  Қатысушылар 

【展神经】zhǎnshénjīnɡ Айналып  өту 

【展示】zhǎnshìӨнім【ет.】   ～图纸 

Суреттер  бейнесі｜作品～了人物的内

心活动 .Жұмыста  кейіпкердің  ішкі  

қызметі  көрсетілген. 

【 展 事 】 zhǎnshì  Заттар  көрмесі
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【 зат.】   节日期间～频繁 .Курортты  

уақытта  заттар  көрмесін  өткізу  

бағдарламасы. 

【展室】zhǎnshì  Галерея【зат.】  汉

【ес.】文物～.Хан  әулетінің  мәдениет 

галереясы. 

【展台】zhǎntái  Шой  тас 

【展厅】zhǎntīnɡ  Зал 

【展团】zhǎntuán  Павильон 

【展望】zhǎnwànɡ  Қарап  шығу, қарап  

өту【 ет.】①    ～未来   Болашағын  

қарап  шығу 

【展位】zhǎnwèi  Көрсету【зат.】  科

技馆有二百个～ .200 стендте  ғылым  

және  техника  мұражайы  көрсетілген 

【展现】zhǎnxiàn  Ашу, ашылу, көрсету, 

бейнелеу. 

【展限】zhǎnxiàn  Кідірту, ұзарту 

【 展 销 】 zhǎnxiāo  Сату  көрмесі

【ет.】～会｜服装～. 

【展性】zhǎnxìnɡ  тягучесть, ковкость 

【展演】zhǎnyǎn  Орындау【ет.】  华

东地区优秀剧目～.Шығыс  Қытайдың   

әйгілі  қойылымдары, орындаулары. 

【展业】zhǎnyè【ет.】   广泛运用直

销、营销、【ес.】办三种～手段 .Үш  

көрме  индустриясынан  сату, 

маркетинг  т.б. көрмелерді  қолдану. 

【展映】 zhǎnyìnɡ  【 ет.】新片～ .  

Фильмдер 

【展转】zhǎnzhuǎn 见 1712 页〖辗转〗. 

崭(嶄)zhǎn  Марка①  滋味真～.Нағыз  

бренд  үлгісі 

【崭露头角】zhǎnlùtóujiǎo  Пайда  болу 

【崭然】zhǎnrán Бренд 

【崭新】 zhǎnxīn【 сын.】     Жаңа, 

тың: ～的大楼/ жаңа  ғимарат｜～的衣

服  Жаңа  киім  үлгісі｜～的时代 Жаңа  

заман 

搌 zhǎn  Сүрту【ет.】  ～布   Асхана  

орамалы｜纸上落了一滴墨，拿吸墨纸

来～一～. Парақтың  үстіне  қара  паста 

тамып  кетті,  орамалмен  үстінен  

сүртіп  жіберу. 

【搌布】zhǎn·bù  Асхана  орамалы. 

【辗转】 (展转 )zhǎnzhuǎn  Өшірілу, 

айдалу【ет.】①  ～反侧  Айдалу｜～

不眠 . Ұйқысыздықтан  бір  жақтан  

екінші  жаққа  аунау.  ②    ～流传  

Өшірілген  күнтізбе｜～于北京、上

海 、 广 东 等 地 .  Шанхай, Пекин, 

Гуандунға  айдалды. 

【 辗 转 反 侧 】 zhǎnzhuǎnfǎncè  

Ұйқысыздықтан  бір  жақтан  екінші  

жаққа  аунау. 

 

zhàn 

 

占 ( 佔 )zhàn  иемдену, басу, жаншу

【ет.】①  霸～ /күшпен басып алу｜

强 ～   Озбырлық  жасау ｜ 攻 ～  

Ұсталғандар｜～座位.  Орын  алу②  ～

优势   Үстем  етушілер ｜ ～上风  

Жоғары ｜ 赞 成 的 ～ 多

【сан.】.Парламент  мүшелері 

【占据】 zhànjù басып алу,  отарлау

【ет.】  ～地盘/ жерін басып алу 

【占领】zhànlǐnɡ. Иелену, басып алу, 

монополилау【ет.】①  ～市场 Базарда  

үстемдік  ету｜开拓和～新的科技领

域 .Ғылым  және  техниканың  жаңа  

саласын ашу және иемдену. 

【占便宜】 zhànpián·yi  пайдалану①  

你个子高，打篮球～.Сенің  бойың  өте  

биік, баскетбол  ойнау  үшін. 

【占先】zhàn∥xiān  Бірінші  орынға  

ие  болу,  басқаларды  озып  шығу.

【ет.】   这个月的竞赛，他们小组～

了 .Бұл  айдың  жарысы  топ  үшін  

басымдылық  болды. 

【占线】zhàn∥xiàn   Бос  емес【ет.】  

一【жал.】拨了几次，他家的电话

都～.Қанша  рет  телефон  шалса  да,  

үнемі  бос  емес. 

【占用】zhànyònɡ  Алу, бірдеңеге  ие  

болу.【ет.】  不能随便～耕地｜～一点

儿 时 间 ， 开 个 小 会 .Кішкентай  

тырысты  ашу, аз  уақыт  алады. 

【占优】zhànyōu  Иелік  етушілерге

【 ет.】  甲队在实力上明显～ .Топқа  

иелік  етушілерге  активті  болу  керек. 

【占有】zhànyǒu   бірдеңеге  ие  болу, 

иелік  ету.【ет.】①  农业在国民经济

中 ～ 重 要 地 位 .  Қытайдың 

ауылшаруашылығы ұлттық 

экономикада  басты  орынға  ие.③科学

研究必须～大【мөл.】材料 .Ғылыми  

зерттеулер  көп  материалдаргға  ие  

болуы  керек. 

【占有权】 zhànyǒuquán  Иелік  ету  

құқы. 

栈(棧)zhàn  Айдама①  马～  Жылқы  

айдамасы｜羊～. Қой  айдамасы②栈道. 

【栈道】zhàndàoтаулы  жолдардан  өту. 

【栈房】zhànfánɡ  Склад, қойма 

【栈桥】zhànqiáo  эстакада 

战 -1(戰 )zhàn  Соғыс①  宣～   Соғыс  

жариялау｜停～ / тоқтату｜持久～  

Созылмалы  соғыс ◇ 商 ～ .  

Коммерциялық  соғыс②  ～胜 Жеңу｜

百～百胜  Жеңімпаздық｜愈～愈勇 / 

майдандасқан сайын ерлей түсу. ③

(Zhàn)【зат】фамилияға қолданылады. 

战-2(戰)zhàn  寒～  / Дүркіреу｜打～

Соғыс  күресі ｜ 胆 ～ 心 惊

/Қорқыныштан  дірілдеу 

【战败】zhànbài  Жеңілу【ет.】①  ～

国  мемлекет  жеңісі 

【战备】zhànbèi  Соғыс  дайындығы加

强～.Соғыс  дайындығын  күшейту. 

【战表】zhànbiǎo【зат.】  下～◇市篮

球队已经递来了～. 

【战场】 zhànchǎnɡ  Соғыс  орны,  

соғыс  алаңы 【зат.】   开赴～Соғыс  

алаңына  бара  жатты｜抗洪～.Соғыс  

алаңын  басу 

【战车】zhànchē. Соғыс арбасы 

【战船】zhànchuán   соғыс  кемесі 

【战刀】zhàndāo  Шашка 

【战地】zhàndì  Фронт, зона , соғыс  

қозғалыстары【зат.】  ～医院｜参赛队

已大半抵达～. 

【战抖】zhàndǒu  Дірілдеу, қалтырау

【ет.】   浑身～.Бар  денемен  қалтырау. 

【战斗】zhàndòu  Күрес ①【зат.】 一

场激烈的～.Өштік  күрес②【ет.】～力  

Жауынгерлік  тиімділік｜～英雄｜同敌

人～到底 .  Жаумен  күресу③～性  

Жауынгерлік｜～在抗洪救灾的第一线.  

Тасқынмен  күресу. 

【战斗机】zhàndòujī  Құртушы 

【战斗力】 zhàndòulì  Жауынгерлік  

тиімділік【зат.】 科技强军，提高部队

的～  Әскерді  күшейту  ,жауынгерлік  

тиімділікті  жетілдіру.◇这支年轻的球

队有很强的～. Жас  топ  жауынгерлік  

тиімділікке  ие болады. 

【战斗员】zhàndòuyuán  Комбатанттар 

【战犯】zhànfàn  Соғыс  қылмыскері 

【战俘】 zhànfú Әскери  тұтқындар

【зат.】  遣返～.Әскери  тұтқындарды  

репартациялау. 

【战歌】 zhànɡē  Соғыс  әнұраны, 

әскери  ұран. 

【战功】 zhànɡōnɡ【 зат.】  屡立～

Әскери  ерлік  жасауға  лажы  жоқ.｜～

显赫.Әйгілілікті  қолдану. 

【战鼓】zhànɡǔ Дабылшы 
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【 战 国 】 Zhànɡuó  Соғысушы  

патшалықтар 

【战果】zhànɡuǒ  Жеңіс【зат.】  ～辉

煌.Жетістік 

【战壕】zhànháo  Транш 

【 战 火 】 zhànhuǒ Соғыс  өрті

【зат.】  ～纷飞/  соғыс өрті қаулаған... 

【 战 祸 】 zhànhuò Соғыс апаттары 

【 зат.】   ～【жал.】年 .Соғыс  апат  

жылы. 

【战机】1zhànjī  От  ашуға  қолайлы 

уақыт【зат】①  抓住～.  Ұшақты  атып  

түсіру  үшін  қолайлы  уақыт②泄

露～.Жауынгерді  атып түс 

【战绩】zhànjì【зат.】   以全胜～夺

冠.Іру  үшін  қолайлы  уақыт. 

【战舰】zhànjiàn  Әскери  кеме 

【战局】zhànjú  әскери  жағдай, Соғыс  

жағдайы.【зат.】  扭转～.Кері  ахуал 

【战具】zhànjù Қару 

【战况】zhànkuànɡ   соғыс  ахуалы 

【战力】zhànlì 海军～｜增强～. 

【战利品】zhànlìpǐn  Соғыс  табысы 

【战例】zhànlì【зат.】  光辉～｜淝水

之战是中国历史上以少胜多的著

【зат】～. 

【战栗】 (颤栗 )zhànlì Бар  денемен  

қалтыау, дірілдеу. 

【战列舰】zhànlièjiàn  Линейлік  кеме 

【战乱】 zhànluàn Соғыс  кезіндегі  

келеңдіктер. 

【战略】zhànlüè  стратегия, ұстаным

【 зат 】 ① ～ 部 署 ｜ ～ 防 御 . 

Стратегиялық  оборона② 革命～｜全

球～. 

【战略导弹】zhànlüèdǎodàn 

【战略物资】zhànlüèwùzī 

【战马】zhànmǎ  әскери  жылқы ,ат. 

【战勤】zhànqín  әскери  тапсырма 

【战区】zhànqū  Әскери  алаң 

【战胜】zhànshènɡ  Жеңу, біреуді  жеңу, 

жеңіске  жету.【ет.】  ～顽敌  Жауын 

жеңу.～困难.Қиындықты  жеңу. 

【战时】zhànshí  Соғыс  уақыты, соғыс  

уақытында 

【战士】zhànshì  Жауынгер【зат.】 白

衣～  Дәрігерлік  қызметші 

【战事】zhànshì  Соғыс   

【战术】zhànshù  Тактика 

【战术导弹】zhànshùdǎodàn  

【战线】 zhànxiàn  Фронт,  фронт  

сызығы【 зат.】   缩短～◇农业～  

ауылшаруашылық  фронт｜思想～. 

【战役】zhànyì   Операция, күрес 

【战鹰】zhànyīnɡ【зат.】  只见四只～

直冲云霄. 

【战友】zhànyǒu  Әскери  серік, дос

【зат.】  老～  Ескі  серік｜亲密～. 

【 战 云 】 zhànyún  Соғыс бұлты

【зат】～密布. 

【 战 战 兢 兢 】 zhànzhànjīnɡjīnɡ  

Қорқынышта  жүру,  қалтыраумен, 

дірілдеумен  болу. 

【战争】zhànzhēnɡ  Соғыс 

站-1 zhàn  Тұру①【ет.】   请大家坐

着 ， 不 要 ～ 起 来   Барлығыңыз  

отырыңыздар,  тұрып  тұруға  

болмайды.② (Zhàn)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

站-2 zhàn①【ет.】 车还没～稳，请别

着急下车 .Көлік  әлі  тоқтаған  жоқ,  

алаңдамай  көліктен  шыға  беріңіз.②

【зат.】  火车～  Поезд  аялдамасы｜汽

车～  Автобус  аялдамасы｜北京～ 

Пекин  аялдамасы｜车到～了.  Көлік  

аялдамаға  келіп  тоқтады.③【зат.】  

粮 ～ Сатылым  базасы ｜ 保 健 ～  

денсаулық  пункт｜气象～. 

【站队】zhàn∥duì  Кезекке  тұру请大

家 站 好 队 .Барлығыңыз  жақсылап  

кезекке  тұрыңыздар. 

【站岗】zhàn∥ɡǎnɡ  Күзетте  тұру 

【站柜台】zhànɡuìtái  Бөлімде  тұру 

【站立】zhànlì  Тұру【ет.】 ◇中国人

民～起来了.Қытай  халқы  тұрып  шыға  

келді. 

【站牌】zhànpái  Тоқтау 

【站票】zhànpiào  Тұрған  жер  билеті

【зат.】 打～.Тұрған  жерге  билет  алу. 

【站台】zhàntái  Перрон 

【站住】zhàn∥zhù  Тоқтау, тоқтату. 

【站住脚】zhàn∥zhùjiǎo ①他跑得太

快，一下子站不住脚.  Оның  жүгірісі  

өте  қатты,  сәлден  соң  аяғында  тұра  

алмай  қалды.②忙得站不住脚.③那篇

文 章 的 论 点 是 能 ～ 的 .Мақаланың  

аргументі  аяғында  тұра  алады. 

绽 (綻 )zhàn  Пурпурный【 ет.】破～

Қате｜开～  Ашық  гүлдер 

蘸 zhàn  Малу【 ет.】   ～水钢笔 

Қаламды  суға  малу｜～糖吃  Қантқа  

малып  жеу 

【蘸火】zhàn∥huǒ〈口〉【ет.】淬火. 

 

 

zhānɡ 

 

【张】(張)zhānɡ  ашу①【зат.】  ～嘴 

аузын  ашу  ～弓射箭  Жебені  тартып, 

садақ  ату.｜一～一弛.Релаксация②  ～

灯结彩 Безендірілген｜大～筵席.Үлкен  

той, мереке③东～西望 .Қарау⑤  新～  

Жаңа  компания｜开～.Ашу⑥【мөл.】

a)  一～纸 Қағаз｜两～画  Екі  сурет｜

三～铁板 .  Үш  темірb)  一～床  

Төсек｜四～桌子  төрт  үстел  c)  两～

嘴  екі  ауыз｜一～脸.Бет d) 一～弓.  

Жебе ⑦ (Zhānɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【张榜】zhānɡ∥bǎnɡ【ет.】  ～公布 

Хаттар｜～招贤. тапсырмалар 

【张本】zhānɡběn   Алдын  ала жоба  

беру, алдын  ала  дайындау 

【 张 大 】 zhānɡdà  Үлкейту 〈 书 〉

【ет.】   ～其事  Жұмысты  көбейту, 

үлкейту ｜ ～ 其 词 .Көбейту, асыра  

айту,асыра  сілтеу. 

【 张 灯 结 彩 】 zhānɡdēnɡjiécǎi  

Безендіру 

【 张 挂 】 zhānɡɡuà Қою, белгілеу

【ет.】  ～地图  Картадан  белгілеу｜～

蚊帐.Москитке  қарсы  торлар  қою. 

【张冠李戴】ZhānɡɡuānLǐdài  Дұрыс  

жасамау. 

【张皇】zhānɡhuánɡ〈书〉  Түсінбей  

қалу,  абдырап  қалу【сын.】  神色～  

Түсінбей  қалған  көзқарас 

【张口】zhānɡ∥kǒu  Сөз  жоғалту 

【 张 口 结 舌 】 zhānɡkǒujiéshé  Сөз  

жоғалту,  неайтарын  білмей  қалу, 

айтуға  сөз  таппау. 

【张狂】zhānɡkuánɡ  Жеңілтек【сын】

举止～.Өзін  жеңілтек  ретінде  ұстау,  

жеңілтек  мінезді. 

【张力】zhānɡlì  Тылсым  күш. 

【张罗】 zhānɡ·luo  Қамдану,  әуре  

болу.【ет.】①要带的东西早点儿收拾

好，不要临时～   Өзімен  алатын  

заттарды  алдын  ала  дайындап  қою, 

соңғы  уақытта  жинап  әуре  болмау..②

他们正～着婚事 .Олар  үйлену  тойы  

мәселесімен  әуре  болып  жүр. 

【张目】zhānɡmù  Көзін  ашу,  көзін  

бақырайту.【 ет.】①～注视   Біреуге  

ала  көзімен  қарау. 

【张三李四】 ZhānɡSānLǐSì  Әркім, 

біреу,әрбір. 

【张贴】zhānɡtiē кілейлеу,  жабыстыру.
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【ет.】 ～告示.Жарнама  плакаттарын  

жабыстыру. 

【 张 望 】 zhānɡwànɡ  Жан-жағына  

қарау. 

【 张 牙 舞 爪 】 zhānɡyáwǔzhǎo  

Тырнағын  көрсету,  тісін,тырнағын  

көрсетіп  қолымен  жан-жаққа  сермеу. 

【张扬】zhānɡyánɡ  тарату【ет.】  四

处～.Барлық  жерге тарату 

【张嘴】zhānɡ∥zuǐ  аузын  ашу, сөйлеу.

【ет.】①  你一～，我就知道你要说什

么.Сен  аузынды  енді  аша  бастағанда,  

не  айтарынды  біліп  тұрғанмын.②  向

人～，怪难为情的.Адамдарға  айтуға  

ол  қиналды. 

章-1 zhānɡ ① тарау, бап, бөлім: 乐～  

Өлең  қайырмасы｜～节/ бөлімдер мен 

тараулар. ②.Келісімге  келу, ③(Zhānɡ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

章-2zhānɡ  Басу , қол①【зат.】 盖～.  

Қол қою②领～   Петлица, тіктеме｜

臂～.Қол значогі 

【章草】zhānɡcǎo  уставная  скоропис 

【章程】zhānɡchénɡ  Устав, шарт 

【 章 法 】 zhānɡfǎШығарма, жүйе, 

жоспар.【зат】① 他虽然很老练，这时

候也有点乱了～ .Ол  қатайғанымен  

қоса, осы  уақытта шатасып  қалды. 

【 章 回 体 】 zhānɡhuítǐ  Әдеби  

шығарманың  түрі,  сол  шығармада әр  

бөлімнін  тақырыбы  болады. 

【 章 节 】 zhānɡjié  бөлімдер, 

параграфтар. 

【章句】zhānɡjù【зат】①  ～之学. 

【章鱼】zhānɡyú Сегізаяқ 

【章则】zhānɡzé   Регламент, шарттар  

彰 zhānɡ  Түсінікті, белгілі 

【彰明较著】 zhānɡmínɡjiàozhù  Тым  

белгілі,  өте  белгілі. 

【嫜 zhānɡ  Құда 

樟 zhānɡ  Камфарлық  ағаш 

【樟脑丸】zhānɡnǎowán  Нафталин 

蟑 zhānɡ［蟑螂］(zhānɡlánɡ)  Тарақан 

 

zhǎnɡ 

 

长-1(長)zhǎnɡ  Үлкен①【сын.】 年～

Жыл үлкенірек｜他比我～两岁 .Ол  

менен  екі  жасқа  үлкенірек②～兄 Ең  

үлкен  аға.｜～子.③【сын.】 叔叔比侄

子～一辈 .Ағасы  немересінен  бір  

ұрпаққа  үлкенірек.④   部～   Бөлім  

басшысы｜校～  Мектеп  директоры 

长-2(長)zhǎnɡ  Өсу【ет.】① ～锈｜山

上～满了青翠的树木 .②  杨树～得快  

Ағаштың  өсуі  өте  жылдам.｜这孩

子～得真胖.Бұл  бала  толық  болып  

өсті.③   ～见识   Жан-жақтылығын  

дамыту, ойлау  қабілетін  дамыту.｜～

一智.Ойын дамыту, өрістету. 

另见 151页 chánɡ. 

【长辈】 zhǎnɡbèi  Үлкен, алдыңғы  

ұрпақ. 

【长膘】 zhǎnɡ∥ biāo  Толу,  майға  

толу 

【长房】 zhǎnɡfánɡ Туыстың  үлкен  

ттамыры,  сызығы 

【长官】zhǎnɡɡuān  Бастық, командир 

【长机】zhǎnɡjī  бастап  келе  жатқан  

ұшақ 

【长进】zhǎnɡjìn  Дамыту,  прогресстеу

【 ет.】   技艺大有～ .Технологияны  

дамыту 

【长老】zhǎnɡlǎo  Құрметті  қарт, қарт, 

монах 

【长亲】zhǎnɡqīn  Үлкен  туыс 

【长势】zhǎnɡshì   Өсімдіктердің  өсімі 

【长孙】zhǎnɡsūn  Үлкен  немере 

【长相】zhǎnɡxiànɡ  Түр 

【长者】zhǎnɡzhě   Үлкен, Құрметті 

【长子】zhǎnɡzǐ【зат.】  Үлкен  ұл 

【涨】(漲)zhǎnɡ  көтерілу, өсу, биіктеу 

【ет.】  水～船高 Су  көтеріліп, кемені  

жоғарылаты.  物价上～ . зат  бағасы  

көтерілді. 

【涨潮】zhǎnɡ∥cháo.   Саға 

【涨风】zhǎnɡfēnɡ. Зат бағасының өсу 

ақуалы, бағалардың  көтерілу  

тенденциясы 

【涨幅】zhǎnɡfú【зат.】  物价～不大. 

【涨落】zhǎnɡluò【ет.】  潮水～｜股

价～◇人气～. 

【涨势】zhǎnɡshì【зат.】  ～强劲. 

【涨停板】zhǎnɡtínɡbǎn 

掌 zhǎnɡ  Алақан ①【 зат.】  鼓～  

Қошеметтер ｜ 易 如 反 ～  Баяу, 

ақырын ｜摩手拳擦～ .Жұдырықтан  

алақанын  ашу②【ет.】～嘴 .Жақтан  

тарту③【ет.】 ～舵 Биікте｜～印 Қол  

қою ｜ ～ 大 权 . Тамақтану үшін ④

【 зат.】   熊～   Аю  қолы⑥ (～儿 )

【зат.】 前～儿  Алдыңғы қол｜后～儿 

Артқы  қол  (Zhǎnɡ)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【 掌 灯 】 zhǎnɡ ∥ dēnɡ  Қолында  

шамды  ұстау【ет.】①  天黑了，该～

了 .Күн  қараңғыланды, шамды  жағу  

керек. 

【掌舵】zhǎnɡduò  Рульді  ұстау 

【掌故】 zhǎnɡɡù  Бұрынғы  болған  

болыстар【 зат.】   文坛～ .Бұрынғы  

әдебиетте  болған  болмыстар. 

【掌管】zhǎnɡɡuǎn  Басқару, билік  ету

【ет.】 各项事务都有专人～. 

【掌柜】zhǎnɡguì  Бөлім  бастығы 

【掌权】 zhǎnɡ∥ quán   Билікті өз  

қолында  ұстау 

【 掌 上 电 脑 】 zhǎnɡshànɡdiànnǎo 

Сүйікті  компьютері 

【 掌 上 明 珠 】 zhǎnɡshànɡmínɡzhū 

Сүйікті  қызы  

【掌勺儿】 zhǎnɡ∥ sháo  аға аспаз, 

шеф- повар, аспаз, асхананы  басқару 

【掌声】zhǎnɡshēnɡ  Қошемет 

【掌握】 zhǎnɡwòИе  болу,  түсіну, 

ұйғару【ет.】①～技术 Технологияны  

ұйғару｜～理论  Талқыны  түсіну｜～

原则  принципті  ұйғару 

【掌心】zhǎnɡxīn  Алақан 

【 掌 印 】 zhǎnɡ ∥ yìn  Барлық  

жұмыстарды  басқару 

【掌灶】zhǎnɡ∥zào   Асхананы  билеу.

【ет.】 ～儿的/ аспаз. 

【掌嘴】zhǎnɡ∥zuǐ  Жақтан  тарту, 

шықшыттан перу. 

 

zhànɡ 

 

丈 -1zhànɡ.  Ұзындық өлшемі. (3,33 

метрге  тең) ①【мөл.】   清～  жер  

өлшемі｜春耕前要把地～完 .Көктем  

алдында  жер  өлшеуді  аяқтау  керек.   

丈 2zhànɡ  Ата ①  老～.Ата②  姐～(姐

夫).Әпкесінің  күйеуі 

【丈夫】zhànɡfū  Күйеу【зат.】  大～  

Нағыз  күйеу 

【丈夫】zhànɡ·fu Күйеу 

【丈量】zhànɡliánɡ  Өлшеу【ет.】  ～

地亩.Участокті  өлшеу 

【丈母娘】zhànɡ·muniánɡ  Құдағи 

【丈人】zhànɡrén  Құда 

【丈人】zhànɡ·ren  Құда 

仗 1zhànɡ Ұстау ①仪～｜明火执～ .

② ～剑. Қылыш  ұстау③【ет.】  狗～

人势 Өз  беделін  пайдалану. 

仗 2zhànɡ  Соғыс 【 зат. 】   胜 ～  

Жеңіс｜败～ Жеңіліс｜这一～打得真漂

亮  Үлкен  жетістіктерге  жету. 

【仗胆】zhànɡ∥dǎn  Күрес 
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【 仗 势 】 zhànɡ ∥ shì  Беделін  

пайдалану【ет.】  ～欺人.Қорқыту 

【仗恃】zhànɡshì Соғыс  

【仗义】zhànɡyì①〈书〉【ет.】  ～执

言.②【сын】为人～. 

【仗义疏财】 zhànɡyìshūcái  Қолы  

ашық 

【仗义执言】zhànɡyìzhíyán  Әділеттікті  

қолдау, әділеттік үшін  сөз  сөйлеу. 

杖 zhànɡ  Ұстану, сүйену①  扶～而行.  

Таяққа  сүйеніп  жүру②  擀面～｜拿刀

【ет.】～ . Таяқты  да, пышақты  да  

қолданысқа  жіберу. 

帐(帳)zhànɡ  Есеп①  蚊～ Ау｜营～ 

Палаткалар｜～篷◇青纱～.Палаткалар

②同“账”. 

【帐幕】zhànɡmù  Палатка 

【帐篷】zhànɡ·penɡ Палатка 

【帐子】zhànɡ·zi  Перде 

账(賬)zhànɡ【зат】есеп, қарыз, несие 

记～/ қарызды жазу. 

【账本】zhànɡběn   Кітаптар 

【账簿】zhànɡbù  Бухгалтерлік  сату  

кітабы 

【账册】zhànɡcè  Кітап 

【账单】zhànɡdān  Есеп 

【账房】zhànɡfánɡ  Бухгалтер, контора 

【账号】zhànɡhào  Есеп 

【账户】zhànɡhù  Есеп 

【账面】 zhànɡmiàn(～儿 )  Балансты  

баға【зат.】  先把～弄清，再去核对库

存 .  Балансты  бағаның  біріншісі  

инвентарь  тексеріліміне  жұмсалады, 

кетеді. 

【账目】zhànɡmù  Есеп【зат.】   清

理～   Есептерді тазалау ｜定期公

布 ～ .Есепшотты  мезгілінде  басу, 

шығару. 

胀(脹)zhànɡ  кеңею, үлкену, үрлену.①

【ет.】  热～冷缩. Кеңейіп қысылды.肚

子发～. Іші  кеңейді. 

【 胀 库 】 zhànɡkù   Кітапхананың  

кеңеюі.   

涨(漲)zhànɡ  Өсу, өсім.【ет.】①固  豆

子泡～了 .②  他的脸～得通红 . Оның  

беті  қызарып  шыға  келді.③ 钱花～了

( 超 过 收 入 或 预 计 )  Белгіленген  

ақшадан  көп  кетіріп  алу.｜把布一

【 мөл. 】， ～ 出 了 半 尺 .Матаны  

өлшеген  кезде, артық  кесілгені  

байқалды. 

障 zhànɡ  Кедергі  жасау, кедергі ① ～

碍  Кедергі｜～蔽 .Вазоспазма②  屏～  

Барьер｜路～.Тексеру- өткізбелі  пункт 

【 障 碍 】 zhànɡ’ài ① 【 ет. 】   ～

物 .Кедергі, барьер, тас②【зат.】   排

除～   Кедергілерден  құтылу ｜扫

清～.Кедергілерден  тазалау. 

【障蔽】zhànɡbì  Кедергі【ет.】  ～视

线.Көз вазоспазмасы. 

【障眼法】zhànɡyǎnfǎ  Көзден  таса  

қылдыру  үшін, көрінбейтін  қылықтар  

жасау, құтылу  үшін  жасалған  істер. 

【障子】 zhànɡ·zi  Қоршам【 зат.】  

树～  Тал қоршамы, талдарды  қоршау. 

幛 zhànɡ  Жібектелген  панно   

【幛子】zhànɡ·zi  Панно 

嶂 zhànɡ       Тау  биіктігі  

瘴 zhànɡ      Миазма. ～疠. Миазмалық  

аурулар 

【瘴疠】zhànɡlì  Миазмалық  ауру 

【瘴气】zhànɡqì  Миазмалар 

 

 

zhāo 

 

招 1zhāo  Шалағай①【 ет.】   ～手  

Қолымен  бұлғау, сілтеу｜～之即来 .  

Кез  келген  уақытта  телефон  шалу.②

【 ет.】  ～领   Ұмыту｜～考   Бос  

орындар, бос  қызметтер.｜～留学生. 

Шетел  студенттерін  жинау, толтыру.③

【ет.】  ～灾  Апат  шалағайы｜～苍蝇.  

Бұл  адым  ұшқан  құстай  басып  бара  

жатыр.   

【 招 安 】 zhāo’ān  Көтерілісшілерді  

жеңілуге  шақыру. 

【 招 标 】 zhāo ∥ biāo  Аукцион ,  

сатылым  жариялау. 

【招兵】 zhāo ∥ bīnɡ  солдаттарды  

жинау, тарту. 

【招兵买马】 zhāobīnɡmǎimǎ  әскери  

күштерді  жинау, іскери күшпен 

айналысу,  әскери  күштерді  дайындау. 

【招待】zhāodài  Шақыру,, қабылдау

【ет.】   ～客人  Қонақ  шақыру｜记

者～会.  Тілшілерді  қабылдау. 

【招待所】zhāodàisuǒ  Турбаза, қонақ 

үй. 

【招风】zhāo∥fēnɡ  Көпшіліктен тыс    

адамдардың көңілін  аудару. 

【招抚】 zhāofǔ    Көтерілісшілерді 

жеңілуге  шақыру. 

【招工】zhāo∥ɡōnɡ   ～启事. 

【招供】zhāo∥ɡònɡ    Шынын айту 

【 招 股 】 zhāo ∥ ɡǔ  Пай  жинау,  

Акцияға  тіркеу  жинау. 

【招呼】 zhāo·hu 【 ет.】    Біреуді  

шақыру 远处有人～你 /Алыста біреу 

сізді  шақырып  жатыр. 

【 招 魂 】 zhāo ∥ hún   Өлген 

адамдардың  жанын  шақыру, 

спиритиммен  айналысу. 

【招架】 zhāojià  Біреуге  қарсылық  

көрсету, біреудің  жұдырығынан  

қорғану.【ет.】    ～不住   Қарсылық  

көрсете  алмау. 

【招考】zhāokǎo  Қабылдау【ет.】  ～

新生｜～学徒工. 

【 招 徕 】 zhāolái  Көңіл  аудару

【 ет. 】     ～ 顾 客 .Потенциалды  

қонақтар 

【 招 揽 】 zhāolǎn  көңіл  аударту

【ет.】  ～生意. Сатып  алушылардың  

көңілін  аударту 

【 招 领 】 zhāolǐnɡ   Хабарлама  

жариялау 【ет.】    ～失物 .Жоғалған  

зат  үш.ін хабарлама  жариялау 

【招录】zhāolù【ет.】   公开～干部. 

【招募】zhāomù  Жинау【ет.】    ～新

兵.Жаңа  отряд , топ жинау. 

【招女婿】zhāonǚ·xu Күйеу  баласын  

үйіне  алу. 

【招牌】zhāo·pɑi  Ілеме 

【招盘】zhāopán  Барлық  кәсіпорынға  

сатып  алушыны  іздеу, жұмысты  орта  

жолда  тапсыру. 

【招聘】 zhāopìn    Біреуді Жалдау

【 ет. 】   ～ 技 术 人 员 .Технология  

жұмысшыны  жалдау. 

【招惹】zhāo·rě  Алдау【ет.】①   ～是

非.Өз –өзіне  қиындықтар  табу, іздеу.②  

别～他  Оны  алдама.｜这个人～不得. 

Бұл  адамды  алдай  алмайсың. 

【招认】zherèn  шынын  айту 

【 招 商 】 zhāoshānɡ  Оқушыларды  

қабылдау 

【招生】zhāo∥ shēnɡ【ет.】    ～简

章.Оқушыларды  қабылдауда  қысқаша  

заңдар. 

【招事】zhāo∥shì  Өз  мойнына  асу,  

қиындықтар  іздеу.   

【招收】zhāoshōu  Біреуді  қабылдау, 

жинау. 

【招手】 zhāo∥ shǒu Қолын  бұлғау, 

сілтеу. 

【招贴】zhāotiē  Хабарлама, бас  бет. 

【招贴画】zhāotiēhuà  Плакат 

【 招 贤 】 zhāoxián  Капитуляцияға  

шақыру  【 ет.】    ～纳士 .  Кімді  

болсын  жинай беру 
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【 招 选 】 zhāoxuǎn 【 ет. 】  таңдау, 

іріктеу.   ～主持人  / теле (концерт) 

жүргізушіні таңдау. 

【招眼】zhāoyǎn【сын.】   көз тарту, 

жайнау:  大红的外衣很～ / қып-қызыл 

сырткиімі көз тартып тұр. 

【招摇】zhāoyáo【ет.】  ～过市｜这样

做，太～了. 

【招摇过市】 zhāoyáoɡuòshì  Жолдан  

мақтана  өту 

【 招 摇 撞 骗 】 zhāoyáozhuànɡpiàn  

Алдамшы  істермен  айналысу. 

【 招 引 】 zhāoyǐn  Көңіл аударту

【ет.】  ～顾客.Сатушылардың  көңілін  

аударту. 

【招灾】 zhāo ∥ zāi【 ет. 】   ～惹

祸.Жамандық  пен  бақытсыздыққа  тап  

болу. 

【招展】zhāozhǎn  Даму 

【招致】zhāozhì【ет.】①   ～意外的损

失. 

【招赘】zhāozhuì  Күйеу  баланы  өз  

үйіне  алу. 

【招租】 zhāozū   Арендаға  берілу, 

жалға  берілу. 

昭 zhāo① ～彰  Белгілі (Zhāo)【зат】

фамилияға қолданылады. 

【昭然】zhāorán  Түсінікті【сын.】 天

理～｜～若揭(指真相大明). 

【昭示】zhāoshì  Хабарлау, хабарлама

【 ет.】  ～国人 .Мемлекет адамдарын  

хабардар  ету. 

【昭雪】zhāoxuě Реабилитациялау 

【昭彰】zhāozhānɡ  Белгілі, әйгілі. 

着(①招)zhāo  Жүріс (～儿)【зат】高～

儿 Жоғарғы жүріс  

【着数】zhāoshù  Жүрістер 

朝 zhāo①   ～阳  Таңғы мезгіл, азанда  

【朝不保夕】 zhāobùbǎoxī  Таңертен  

кешке  не  болатынын  білмейсің, 

ертеңгі  күнге  сенім  жоқ. 

【朝发夕至】 zhāofāxīzhì  Таңертен  

шығып, кешке  орнында  болу, ат  

шаптырым  жер, жақын  жер. 

【 朝 令 夕 改 】 zhāolìnɡxīɡǎi Кешке  

қарай  таңертең  тапсырған  мәселені  

алып  тастау,   тағертең  бірдеңе  

тапсырса, кешке  басқаны  тапсыру. 

【朝气】zhāoqì   Қуатты, тірі,  сергек , 

ширақ  

【朝乾夕惕】zhāoɡqiánxītì    Ерекше  

ынталықпен, тырысумен 

【朝秦暮楚】zhāoQínmùChǔ  Хамелеон  

сияқты  өзгермелі,  таңертең  біреу, 

кешке басқа. 

【朝日】zhāorì  Таңғы  күн 

【朝三暮四】 zhāosānmùsì  Таңетең 

бірдеңе, кешке  басқа, аптасына  жеті  

рет  жұма. 

【朝夕】zhāoxī   Үнемі, күннен-күнге.

①【үс.】  ～相处.②【зат.】  ～不保｜

只争～. 

【朝霞】zhāoxiá.Таңғы  таңатыс. 

【朝阳】zhāoyánɡ  Таңғы  шығып  бара  

жатқан  күн. 

zháo 

着 zháo  Ұстау, 【ет.】①上不～天，下

不～地.Ауада  шарықтау, іліну.②～风  

Желге  тап  болу｜～凉.  Суыққа  тап  

болу.③  天黑了，路灯都～了 .  Күн  

қараңғыланды, жолдағы  шамдар  

жағылды.④  睡～了  Ұйықтап  қалды. 

另见 1720 页 zhāo；1728 页·zhe；1799

页 zhuó. 

【 着 慌 】 zháo ∥ huānɡ  Қобалжу, 

уайымдау.【сын.】  大家都急得什么似

的，可他一点儿也不～.  Барлығы  өте  

қатты  қобалжуда, бірақ  ол  мүлдем  

қобалжып  тұрған  жоқ. 

【着火】zháo∥huǒ  Жану, өрт. 

【着火点】zháohuǒdiǎn  Өрт  нүктесі. 

【着急】zháo∥jí  Уайымдау, абыржу.

【сын.】  别～，有问题商【мөл.】着

解 决   Уайымдама, мәселе  болса, 

талқылайық.｜时间还早，着什么急?  

Уақыт  әлі  ерте, несіне  уайымдайсың? 

【着凉】zháo∥liánɡ  Суық  тию【ет.】  

外面挺冷，当心～  Дала  суық,  суық  

тигізіп  алма. 

【着忙】zháo∥mánɡ    Асығу, абдыру

①【ет.】  时间还早着呢，你着的什么

忙?  Уақыт  әлі  ерте  емес  пе, несіне  

асығудасың?②【сын.】  别～，等我说

完了你再说   Асықпа, мен  сөйлеп  

болган  соң, сөйлейсің.｜听说孩子病

了，她心里有点～ .Естуімше  бала  

ауырып  қалды, оның  жүрегінде  

уайым  бар. 

【着迷】zháo∥mí  Шұғылану,хобби.

【ет.】  老爷爷讲的故事真【ет.】人，

孩子们听得都～了 .Қарт  ата  сабак  

өткізген  кезде,  балалар  аса  

қызығушылықпен  тыңдайды. 

【着三不着两】 zháosānbùzháoliǎnɡ  

Ойланбай, тәуекелге  бару, тәуекел  ету. 

 

 

 

zhǎo 

 

爪 zhǎo  Тырнақ 【 зат 】 ①  前 ～ 

Алдыңғы  аяқ ( жануарларға  

қатысты)｜鹰～   Бүркіт  тырнағы.③

(Zhǎo)姓. 

【爪牙】zhǎoyá Агент, лакей 

找 -1zhǎo  Іздеу, іздеу салу, қарау

【ет.】  ～人  /Адамды, біреуді  іздеу. 

找-2zhǎo【ет.】  ～钱  Қалдық ақшаны 

қайтару.  

 【找补】zhǎo·bu Қосу, бірдеңені  қосу

【ет.】  不够再～点儿  Тағы  қосуға  

жетпейді｜话没说完，还得～几句 .  

Сөз  аяқталмаған, тағы  бірнеше  

сөйлем  қосу  керек. 

【找茬儿】zhǎo∥chár.Бірдеңеге  килігу,  

жайдан-жай  килігу  үшін  іс  іздеу. 

【找平】zhǎo∥pínɡ  Тегістеу 

【找齐】zhǎo∥qí  Тегістеу, бірдеңені  

тегістеу. 

【找钱】zhǎo∥qián  Қалған  ақшаны  

қайтару 

【找事】zhǎo∥shì  Қызмет  іздеу 

【找头】zhǎo·tou  Қайтарым  ақша. 

【找寻】zhǎoxún  Іздеу 

沼 zhǎo   Батпақ   池～  Батпақ｜～

泽.Батпақ 

【沼气】zhǎoqì  Батпақты  газ 

【 沼 泽 】 zhǎozé  Батпақ, балшық, 

лайсаң, саздауыт. 

 

 

zhào 

 

召 1zhào  Шақыру①【ет.】  他已被上

级～回北京 .  Ол  шақырған  соң, 

Пекинге  оралды. ② (Zhào) 【 зат 】

фамилияға қолданылады. 

【召唤】 zhàohuàn  Біреуді  шақыру

【ет.】   新的生活在～着我们 .Жаңа  

өмір  бізді  шақыруда. 

【召集】zhàojí  Шақыру【ет.】 ～人 

Шақырушы. 

【召见】 zhàojiàn  Аудиенция  беру, 

шақыру, 

【召开】zhàokāi  Ашу, шақыру. 

兆 1zhào  Белгі , нышан①征～｜不吉

之～ . Жаман  белгі②   瑞雪～丰年 . 

Қардың  көптігі- егіннің  жақсы  

болуының   белгісі③ (Zhào)【 зат】

фамилияға қолданылады. 

兆 2zhào【сан.】①一百万.  Миллион② 

万亿. Триллион 
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【兆头】zhào·tou【зат.】  好～  Жақсы  

нышан.｜坏～ Жаман, нашар  белгі｜

暴风雨的～.  Қатты жел- жаңбырдың  

белгісі. 

照 zhào  Жарық  түсіру, шам  жағу, 

сәуле  түсіру.①【ет.】  日～  Күннің  

жарығы｜阳光～在窗台上   Күннің  

жарығы  терезеге  түсіп  тұр｜用手电

筒～一～.Қолдағы  фонарикпен  жарық  

түсіру.②【 ет.】   ～镜子   Айнаға  

қарау.｜湖面如镜，把岸上的树木～得

清 清 楚 楚 .  Көлдер жағалаудағы  

талдарды  анық  көрсетіп  тұр.③【ет.】  

这张相片～得很好 .Бұл  сурет  өте  

жақсы  жарықтатылған. ④   小 ～  

Кішкентай  фото, сурет｜玉～. Сурет⑤

【зат.】  车～｜护～ Паспорт｜牌～ 

лицензия｜取缔无～摊贩. Лицензиясы  

жоқ  сатушыларға  жаза  шарасын  

қолдану.⑥  ～管  Қарау｜～应 .Амқор  

болу.⑦关～  Қамқор  болу, қарау｜～会. 

Ескертпе⑧ 查～ ДАЕ｜对～.  Басқару

⑨   心～不宣 .  Үндемеу ⑩【 сөз 

алд. 】  ～这 个方 向走 . ○,11 【 сөз 

алд. 】  ～ 章 办 事  Бұл  салада  

аталғандар｜～这个样子做.  Суреттерді  

осылай  жасаңдар. ○,12   ～ 发 

Әдеттегідей ақылы ｜ ～ 搬 .Көбейту.  

○,13 (Zhào) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【照搬】 zhàobān  Көбейту, көшірме  

жасау. 

【照办】zhào∥bàn Солай  жасау 您吩

咐的事都一一～了 .  Сен  айтқандай  

барлығы  солай  жасалды. 

【照本宣科】 zhàoběnxuānkē  Заңға  

сүйену. 

【照壁】zhàobì    Кіреберістегі  экран 

【照常】zhàochánɡ Үнемі, үйреншікті

【ет.】一切～.  Барлығы   күнделіктіше

② 【 үс. 】   ～ 工 作   Күнделікті  

жұмыс｜节假日～营业.Мереке  күндері  

үйреншікті, әдеттегідей  сату. 

【照抄】zhàochāoКөшірме  жасап  алу.

【ет.】①～一份.  Бір  көшірме  жасап  

алу.②照搬. 

【照度】zhàodù  Жарқылдату 

【照顾】zhào·ɡù Есепке  алу. 【ет.】

①   ～全局    Барлық  сөйлемдерді  

есепке  алу. ｜～各个部门 .Барлық  

қонақтарды  есепке  алу.②  我去买票，

你来～行李.  Мен  билет  сатып  алуға  

бара  жатырмын, сени  де  есепке  

алайын  ба?③   ～病人   Ауырған  

адамға  қамқор  болу. 

【 照 管 】 zhàoɡuǎn Қамқорлығына  

қалдыру.【 ет.】  ～孩子   Балаларды  

қамқорлығына алу.｜这件事由他～.Бұл  

іс  оның  басшылығын  керек  етеді. 

【 照 葫 芦 画 瓢 】 zhàohú·luhuàpiáo     

Көшіру, қайталау. 

【照会】zhàohuì     Нотифицировать 

【照旧】zhàojiù  Бұрынғыдай, баяғыша

①【үс.】  我们休息了一下，～往前走. 

Бәз  кішкене  демалып  алған  соң,  

баяғыша  жүреміз. 

【照看】zhàokàn    Қарау【ет.】  ～孩

子 Балаға  қарау｜你放心去吧，家里的

事有我～.Сен  алаңдамай  жүре  бер, 

үйдің  жұмысы  менің  қарауымда. 

【 照 例 】 zhàolì  Заң  бойынша, 

әдеттегідей.【үс.】   春节～放假三天  

Көктем  мерекесінде  әдеттегідей  3 күн  

демалыс береді. 

【 照 料 】 zhàoliào  Қамқор  болу

【ет.】 ～病人. Ауру  адамға  қамқор  

болу. 

【照临】 zhàolín  Жарқылдау【 ет.】   

曙光～大地 . Таң  сәрісімен  жер  

жарқылдады. 

【 照 面 儿 】 zhàomiànr  Көріну ①

【зат.】  互不～.Бір- бірін  көрмеу 

【 照 明 】 zhàomínɡ  Иллюминация  

【 ет. 】    ～ 舞 台 ～ . Көрме  

иллюминациясы. 

【 照 明 弹 】 zhàomínɡdàn   

Жарқылдағыш  снаряд, бомбы 

【照片】zhàopiàn   Сурет 

【照射】zhàoshè Сәулелену 【ет.】  植

物 需 要 阳 光 ～ .Өсімдіктер  күннің  

көзіне  сәулеленеді. 

【照相】zhào∥xiànɡ  Суретке  түсіру. 

【照相机】zhàoxiànɡjī  Фотоаппарат 

【 照 相 纸 】 zhàoxiànɡzhǐ  Суретке  

түсіру  қағазы 

【照样】zhàoyànɡ(～儿)  Үлгімен①  ～

画一张 Формат  үлгісі｜照这个样儿做. 

Осындай  үлгімен  жасау: 

【照妖镜】zhàoyāojìnɡ  Айна 

【照耀】zhàoyào  Сәулелендіру【ет.】  

阳光～着大地 .Күннің   көзі  жерді  

сәулелендірді. 

【照应】zhàoyìnɡ  Ортақкелісімге  келу, 

келісу【 ет.】   互相～   Бір-бірімен  

келісімге  келу. 

【照应】zhào·yinɡ Қамқорлық  жасау, 

қарау. 

罩 zhào  Жабу①【ет.】  天空阴沉沉

地～满了乌云  Бұлттар күнді  жапты, 

торлады.｜棉袄外面～着一件蓝布褂儿.  

Ватниктің сыртынан  халат кию.②(～

儿)【зат.】  灯～儿  Лампылық  абажур. 

③ 袍～儿.Халат 

【罩衫】zhàoshān.  Үстіңгі  халат 

【罩衣】zhàoyī Үстіңгі  киім 

【罩子】zhào·zi   Покрышка 

(鮡)zhào 

肇 (肈 )zhào①～事  Инциндент｜～

祸.Апат②～始  Бастама｜～端.Жасау

③ (Zhào) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【肇端】zhàoduān  Бастама, жасау 

【肇祸】zhàohuò Бүлдіру, апат 

【肇始】zhàoshǐ  Бастама 

【肇事】zhàoshì  Инциндент 

 

zhē 

 

折 zhē 〈口〉   Айналдыру, аудару.

【ет.】①  ～跟头. Айналып құлап  қалу.

② 水太热，用两个碗～一～就凉了.Су  

тым  ыстық, екі стақанға  кезектеп  

құйып  отырғаннан су  суыды. 

【折腾】zhē·tenɡ. Қинау, ауыру, жанға 

батуа, аунақшу, дөңбекшу, 【ет.】①慢

性病～人  созылмалы науқаср  қатты  

мазаны  алады. 

遮 zhē   Жабу, қоршау【ет.】① ～丑  

Ұяттан  тығылу ｜ ～ 人 耳 目  

Адамдардың  көзінен  таса  қылу, 

адамдарға  көрсетпеу.｜～不住内心的

喜悦. Ішкі  қуанышты  көрсетпеу. 

【遮蔽】zhēbì【ет.】  树林～了我们的

视线，看不到远处的村庄 .Қалың  

орман  алыстағы  ауылдардың  

көрінісін  жауып  тастады. 

【遮藏】zhēcánɡ  Жабу, қоршау. 

【遮丑】zhē∥chǒu  Ұяттан  кірер  жер  

таппау, тығылу. 

【遮挡】zhēdǎnɡ  Жабу①【ет.】  ～寒

风  Желден  жабу｜窗户用布帘～起

来.Әйнек  пердемен  жабылды. 

【 遮 盖 】 zhēɡài Жамылдыру, жабу.

【ет.】①   路让大雪～住了 .  Жолың  

барлығы  қармен  жамылды. 

【遮拦】 zhēlán  Жабу, жамылдыру

【ет.】  防风林可以～大风. 

【遮羞】zhē∥xiū【ет.】①   ～解嘲  

Өзін  күлкі  қылудан сақтау 
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【遮羞布】zhēxiūbù  фиговый  листок 

【遮掩】zhēyǎn  Тығу, жабу.  

【 遮 眼 法 】 zhēyǎnfǎ  Өтірік , 

көзбояушылық  іс 

【遮阳】zhēyánɡ  Фуражка, кепка 

 

 

zhé 

 

折 1zhé  Сындыру  ①【 ет.】  骨～ 

Сындыру｜把树枝～断了 .损兵～将 .  

Филиалдар  жабылды. ③  曲 ～  

Бұрылымдар｜百～不挠.Қырсықтық④

【ет.】 转～  Ауысу, айналым｜刚走出

大门又～了回来.Жаңа  шыққан  есіктен  

айналып  кіріп  келді.⑤ 心～.⑥  ～账  

Же ңілдік｜～变.Фоторефрактивті 

折 2( 摺 )zhé ① 【 ет. 】  ～ 尺 

Майыстырылатын, жиналмалы  

линейка｜她把信～好 .  ОЛ  хатты  

жақсылап  бүктеді. 

【折半】zhébàn Жартылай  қысқарту, 

азайту. 【 ет.】   处理品按定价～出

售.Жарты  бағасына  қысқарту. 

【折变】zhébiàn【ет.】  ～家产. 

【 折 尺 】 zhéchǐ  Майыстырылатын  

линейка. 

【折冲】zhéchōnɡ  Қарсыласын  жеңу.

〈书〉【 ет.】  ～御侮   Қарсыласын  

қалдыру, жеңу. 

【 折 冲 樽 俎 】 zhéchōnɡzūnzǔ 

Дипломатиялық  жолмен  табысқа жету. 

【 折 叠 】 zhédié  Жинау, бүктеу.

【ет.】  ～衣服  Киімдерді  бүктеу.｜把

被褥～得整整齐齐 .Көйлек  мұқияты, 

жақсы  бүктелген. 

【折兑】zhéduì  Ауыстыру. 

【折服】zhéfú  Көзқарасын  өзгерту, 

сендіру, сенімін  өзгерту. 【ет.】 ① 大

为～.  Толық  сендіру. 

【 折 干 】 zhé ∥ ɡān  Сыйлықты  

ақшамен  беру, заттың  орнына  

ақшалай  беру. 

【 折 光 】 zhéɡuānɡ  Жарық  

рефракциясы.①【ет.】  时【ес.】的～

Ғасыр  жарық  рефракциясы. 

【折合】 zhéhé Ауыстыру, алмастыру.

【ет.】①  当时的一个工资分～一斤小

米.②  水泥每包五十公斤，～市斤，刚

好 一 百 斤 .Әр  цемент  қабы  50 

келі  ,қытайша  санап  аударғанда  100 

цзин  салмағына  ие  болады. 

【折回】zhéhuí  Артқа  бұрылу, қайтып  

келу. 

【折价】zhé∥ jià  Бірдеңені  ақшаға  

айналдыру. 

【 折 旧 】 zhéjiù  Амортизация, 

амортизациялау. 

【折扣】zhé·kòu Жеңілдік, рефакция.  

【 折 磨 】 zhé·mó  Біреуді қорлау, 

азаптау【ет.】  受～  Азапқа  шыдау.｜

这病真～人.Бұл  ауру  мына  адамды  

азаптады. 

【 折 扇 】 zhéshàn   Жиналмалы  

желпеуіш. 

【折射】zhéshè  Рефракция 

【折实】zhéshí  Жеңілдікпен  есепке  

алу. 

【折受】zhé·shou Азапқа  шыдау. 

【折算】zhésuàn  шағу, айналдыру 

【折线】zhéxiàn  сынық   сызық 

【折腰】zhéyāo  Тағзым  ету, иілу. 

【 折 账 】 zhé ∥ zhànɡ  Қарызынан  

құтылу, қарызын  өтеу, қарызын  жабу. 

【折纸】 zhézhǐ Қағаздан  ойыншық  

жасау. 

【折中】(折衷)zhézhōn    Эклектика ～

的办法.Келісімдік  шешім 

【折中主义】zhézhōnɡzhǔyì  Эклектизм 

【折子】zhé·zi  Кітап  

【折子戏】zhé·zixì  Спектакльдің бір  

бөлек  бөлігі. 

哲(喆)zhé  Дана①  ～人.Данагөй 

【哲理】zhélǐ  Философия 

【哲人】zhérén  Ойшыл 

【哲学】zhéxué  Философия 

辄(輒、輙)zhé〈书〉  Үнемі, әрқашан. 

蛰(蟄)zhé 

【蛰伏】zhéfú  Қысқы  ұйқыға бату. 

【蛰居】zhéjū〈书〉  Бөлек, тысқары  

өмір  сүру. 

zhě 

 

者 -1zhě  ①【шыл.】  сөз тудырушы 

жұрнақ   强～ / Күшті, мықты｜作～  

Автор｜读～ Оқырман 〈书〉【шыл.】  

二～必居其一   Екеуінің  біреуі болу 

керек｜两～缺一不可 / екеуінің біреу 

кем болса бомайды.④〈书〉【шыл.】  

风～，空气流【ет.】而成 .  Жел- ауа  

қозғалысынан  пайда  болады.⑥(Zhě)

【зат】фамилияға қолданылады. 

者-2zhě【ес.】  ～番｜～边. 

锗(鍺)zhě .   Германий (хим.) 

【赭石】zhěshí 

褶(襵)zhě (～儿)【зат.】  百～裙｜裤子

上有一道～儿. 

【褶皱】 zhězhòu  Складка, сборка 

【зат 

 

zhè 

 

这 (這 )zhè  Бұл, мына① a)  ～孩子  

Мына  бала｜～地方  осы  жер｜～时

候 .  Сол  уақыттаb)～叫什么 ?  Бұл  

қалай  аталады? ｜～是我们厂的新产

品.Бұл  біздің  жаңа  зауытымыз.  ～也

想买，那也想买. Осыны  да, ананы  да  

сатып  алғым  келеді.③ 我～就走 Мен  

осылай  жүремін. 

【这个】zhè·ɡe  Мынау【ес.】  ～孩子

真懂事 Мына  бала  өте  ақылды. ②你

问～吗 ?Сіз  мынау  туралы  сұрап  

тұрсыз  ба?｜他为了～忙了好几天 .  

Анау  -мынау  дегенше  күн де  өтіп  

кетті.③   大家～乐啊 !  Барлығымыз  

күліп қалдық. 

【 这 会 儿 】 zhèhuìr  Қазір, енді.

【ес.】   ～雪下得更大了  Қар қатты  

жауып жатыр.｜你～又上哪儿去呀?也

说这会子.Сен  қайда  кеттің? Неліктен  

мұны  енді  айтып  отырсың. 

【 这 里 】 zhè·lǐ  Осында, мұнда

【ес.】  ～没有姓洪的，你走错了吧? 

Мұнда  жол  жоқ, сен  қате жүріп  

кеттің  бе? 

【这么】(这末)zhè·me  Солай【ес.】  

有～回事 Осындай  жағдай  болған｜大

家都～说  Барлығы  солай  айтты. 

【这么点儿】zhè·me diǎnr  Сонша  аз

【ес.】  ～水，怕不够喝  Соншалықты  

аз  су,  ішуге  жетпей  ме  деп  

қорқамын. ｜ ～ 路 一 会 儿 就 走 到

了.Соншалықты  аз  жол, шықсаң  келіп  

қаласың. 

【这么些】 zhè·mexiē Сонша  көп, 

соншалықты.【ес.】   ～人坐得开吗? 

Соншалықты  көп  адам  мұнда  отыра  

ала  ма? 

【这么样】zhè·meyànɡ Солай, сондай. 

【 这 么 着 】 zhè·me·zhe  Солай

【ес.】  ～好 солай  жақсы 

【这儿】zhèr  Осы  уақыттан 

【 这 山 望 着 那 山 高 】

zhèshānwànɡ·zhenàshānɡāo  Біз  жоқ  

жерде  жақсы. 

【这些】 zhèxiē  Бұл, осының  бәрі

【ес.】  ～就是我们的意见  Осының  

барлығы  біздің көзқарасымыз. 

【 这 样 】 zhèyànɡ( ～ 儿 ) Солай, 

осылайша, солайша. 
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 zhe 

 

着·zhe【шыл.】①  демеулік шылаулар 

(ғой, жә, дә...): 他打～红旗在前面走 Ол  

қызыл байрақпен , жалаумен алда  келе  

жатыр.｜他们正谈～话呢.  Олар  анда  

сөйлесіп  жатыр.②  大门敞～   Қақпа  

ашық.｜茶几上放～一瓶花 .Үстелдің  

үстінде  гүлдер  тұр.③你听～  Сен  

тыңда｜步子大～点儿｜快～点儿写  

Тезірек  жаз｜手可要轻～点儿 . Тек  

қолмен  ақырын алу керек. 

【着呢】·zhe·ne  Ақ〈口〉【шыл.】他

聪明～  Ол  ақылды-ақ.  

 

zhēn 

 

贞(貞)zhēn  Мінез-құлқы  таза 

【贞操】zhēncāo  Мінез-құлқы  таза. 

【贞节】zhēnjié   Мінез-құлқы  таза. 

【贞洁 】 zhēnjié  Ұяты  кетпеген, 

кіршіксіз. 

针(針、鍼)zhēn Ине①(～儿)【зат.】  绣

花～   Тоқу  инесі｜缝纫机～ . Тігін  

машина  инесі② 松～Қарағай инесі｜

表上有时～、分～和秒～ .  Сағатта 

минуттік  және  секудтік  сызық , 

бағдар  бар. 

【针鼻儿】zhēnbír   Ине құлақшасы, 

ине  тесігі 

【针砭】zhēnbiān Ашу, айқару【ет.】  

痛下～   Қателерін  түзеуге   шешімді  

бел буу. 

【 针 对 】 zhēnduì  Біреуге қарсы, 

бірдеңеге  қарсы, 

【 针 锋 相 对 】 zhēnfēnɡxiānɡduì  

Кешірілмес  қарсыластық,  диаметрлі  

орналасу. 

【针箍】zhēnɡū   Оймақ 

【 针 剂 】 zhēnjì  Ампуладағы  

препараттар. 

【 针 尖 儿 对 麦 芒 儿 】

zhēnjiānrduìmàimánɡ  两个人你一句，

我一句，～，越吵越厉害. 

 

【针脚】zhēn·jiɑo  Тігіс【зат】①～太

大了  Тігістері  тым үлкен 

【 针 灸 】 zhēnjiǔ Инемен  емдеу, 

күйдіру  тәсілі. 

【 针 麻 】 zhēnmá  иглоанестизия, 

акупунктурлық  анестизия 

【针筒】zhēntǒnɡ  

【针头线脑】 zhēntóuxiànnǎo   Тігін  

құралдары 

【针线】zhēn·xiɑn  Тоқу, қолшеберлік.

【зат.】  学～.Қолшеберлікке  үйрену. 

【针眼】zhēnyǎn  Ехидна 

【针眼】zhēn·yɑn  1. Уколдан  қалған  

із 2. Теріскен 

【针叶树】zhēnyèshù  Қылқанжапырақ, 

қылқанжапырақ  ағашы. 

【 针 织 品 】 zhēnzhīpǐn  Трикотаж, 

трикотаж  бұйымдары. 

侦 (偵 )zhēn     Алдын  ала  тергеу  

жасау  ～查.Алдын  ала  тексеру 

【侦办】zhēnbàn Алдын  ала  тексеру  

жұмысы 

【侦查】zhēnchá  Тексеру 

【 侦 察 】 zhēnchá  Байқау, 

рекогносцировка 【 ет. 】 ～ 兵  

Байқаушы 

【侦察机】zhēnchájī  Байқағыш  ұшағы. 

【侦缉】zhēnjī  Ізіне  түсіп, тұтқынға  

алу.  

【侦探】zhēntàn  Тергеу  жасау, тергеу  

жүргізу.①【ет.】    ～敌情.②【зат】做

侦探工作的人；间谍. 

珍 ( 珎 )zhēn  Қадірлеу, құрметтеу, 

бағалау①  ～本 Кітабын  бағлау｜～品

Тауарын  қадірлеу｜～禽 

【珍爱】zhēn’ài Бағалау, қадірлеу.  

【珍宝】zhēnbǎo  Бағалы, алтын 

【珍本】zhēnběn Сирек  кітап 

【珍藏】zhēncánɡ  Бағалап  ұстау①

【 ет.】   历【 ес.】【 зат】画  ежелгі  

ғасырдағы атақты  кітаптарды  бағалап  

ұстау. 

【 珍 贵 】 zhēnɡuì  Қымбат, бағалы

【 сын.】   ～的参考资料   Бағалы  

материалдар｜～的纪念品 / қымбат 

кәдесыйлар. 

【珍品】 zhēnpǐn  Бағалы бұйымдар, 

сирек кезедесетін заттар. 

【珍奇】zhēnqí сиректік 【сын.】 大熊

猫是～的【ет.】物.Үлкен  панда  өте  

сирек кездесетін  жануар. 

【珍禽】zhēnqín   сирек  құс 

【 珍 视 】 zhēnshì Біреуді  бағалау, 

қадірлеу.【 ет.】   ～友谊  Достықты  

бағалау｜教育青年人～今天的美好生

活.Бақытты  өмірді  қадірлеу. 

【珍玩】zhēnwán  Бағалы  зат 

【 珍 闻 】 zhēnwén  Бағалы  хабар

【зат.】   世界～. Әледік  бағалы  хабар 

【 珍 惜 】 zhēnxī   Біреуді Бағалау

【ет.】   ～时间.Уақытты  бағалау. 

【珍馐】zhēnxiū 〈书〉  Ерекше  ас

【зат.】  ～美味.也作珍羞.Ерекше  дәм 

【珍异】zhēnyì  Сиректік, сирек 

【珍重】zhēnzhònɡ  Біреуді  бағалау, 

қадірлеу.  

【珍珠】zhēnzhū. Меруерт, маржан 

帧(幀)zhēn(旧读 zhènɡ) 

胗 zhēn     Кіндік 鸡～儿  тауық  

кіндігі｜鸭～儿. Үйрек  кіндігі 

浈(湞)Zhēn 

真 zhēn  Шын, дұрыс①【сын.】  ～心

诚意  Бұрмалаусыз, бүкпесіз.｜千～万

确  Дұрыс｜②【үс.】 时间过得～快!  

Уақыт  қалай  тез  өтуде!③【сын】字

音咬得～｜黑板上的字你看得～吗?  

Тақтадаға  сөздерді  сн  шынымен  

көріп  отырсың  ба?④  写～  Фото｜

传～ .Факс 返(Zhēn)【зат】фамилияға 

қолданылады. 

【 真 诚 】 zhēnchénɡ  Бүкпесіз, 

бұрмалаусыз 【 сын. 】   ～ 的 心 意  

Бұрмалаусыз  жүректі. ｜ ～ 的 帮

助.Бұрмалаусыз  көмектесті 

【真传】zhēnchuán  Көлем  шыны 

【真谛】zhēndì  Нағыз  мағына, нағыз, 

бұрмалаусыз.【зат.】  科学的    нағыз 

ғылымдар. 

【真格的】zhēnɡé·de  ～，你到底去不

去?｜你别再装着玩儿啦，说～吧! 

【真个】zhēnɡè〈方〉   Шыныменен

【 үс.】这地方～是变了 .Бұл  жер  

шыныменен  өзгерді. 

【真果】zhēnɡuǒ  нағыз  жеміс 

【 真 核 生 物 】 zhēnɡhé-shēnɡwù  

Эукариот 

【真迹】zhēnjì Қолхат, нағыз  қолымен  

қойылған  қол. 

【真金不怕火炼】 zhēnjīnbùpàhuǒliàn  

Нағыз  алтын оттан  қорықпайды,алтын  

батпақта  да  жылтырайды. 

【真菌】zhēnjūn Саңырауқұлақ. 

【真空】zhēnkōnɡ  Вауум, бос кеңістік. 

【真理】zhēnlǐ  Шындық 

【真皮】zhēnpí   Кориум 

【真品】zhēnpǐn  Нағыз 

【真凭实据】 zhēnpínɡshíjù  Негізгі  

дәлелдеме, сөзсіз  дәлелдемелер, 

теріске  шығара  алмайтын  дәлелдеме. 

【真切】zhēnqiè Тура, нақты, айқын.

【сын】① 看不～Нақты  көрінбейді｜

听得～.Нақты  естідім. 

【 真 情】 zhēnqínɡ факт, дәлелдеме, 

шын. 【 зат 】①了解～ . Шынымен  

таныс②～实感  Шынымен  сезіну 



949 

 

【 真 确 】 zhēnquè  Дұрыс  дәйек, 

мағлұмат【сын】①  看得～   Дұрыс  

қарау｜记不～.Дұрыс  есте  сақтамаған 

【真人】zhēnrén  Киелі 

【 真 实 】 zhēnshí Нағыз, нақты

【сын.】  ～的感情.Нақты  сезіну 

【真是】zhēn·shi  Бде  солай  ма.ұл  

шынымен  【ет.】   雨下了两天还不

住，～  эх, жаңбыр  жауғанына  екі  күн  

болды, әлі  де  тоқтай  алмай  жатыр.｜

你们俩也～，戏票都买好了，你们又不

去 了 . Сізге  не  болған, театрға  

билеттер  сатылып алынған  кезде, 

бармай  қалғаныңыз. 

【 真 书 】 zhēnshū Каллиграфиялық  

жазба, хат, хұснихат. 

【真数】zhēnshù Заттық  сандар 

【真率】zhēnshuài  Ашық, тура 

【真丝】zhēnsī  Жібекті 

【真伪】zhēnwěi  Дәлел, факт, шындық.

【 зат. 】  ～ 莫 辨 . Дәлел  немесе   

тұжырым 

【真相】zhēnxiànɡ  нағыз, түпнұсқалы  

сурет.【зат】于～大白｜弄清问题的～. 

【真心】zhēnxīn   Таза  жүрек, ашық  

ж.ректі【 зат.】  ～话  ашық  сөйлеу, 

ашық сөз｜～实意 . Шын  жүректен 

ойлау, қорқыныштан  емес, намыстан  

шыққан ой. 

【真性】 zhēnxìnɡ  нақты, нағыз ①

【сын.】  ～霍乱.Азияттық  холера.②

〈书〉【зат】本性. 

【真正】zhēnzhènɡ  Нағыз, нақты, тура.

①【сын.】  群众是～的英雄｜～的吉

林人参.②【үс.】  这东西～好吃.Мына  

заттар шынымен  тәтті. 

【真知】zhēnzhī  Нағыз ,терең білім

【зат】～灼见   Терең  түсінушілік.｜

一切～都是从直接经验发源的.Терең  , 

нағыз  білім тек  тәжірибемен  келеді. 

【真知灼见】 zhēnzhīzhuójiàn  нағыз, 

терең және дұрыс  түсінушілік.  

【 真 挚 】 zhēnzhì  Нағыз ～ 的 友

谊.Нағыз  достық. 

【真珠】zhēnzhū Маржан 

【真主】zhēnzhǔ  Алла, тәңір 

【桢干】zhēnɡàn〈书〉【зат.】  国家～. 

Жэнь мемлекеті 

砧(碪)zhēn  Кір  жуатын  тас. 

【砧板】zhēnbǎn  Ас  үй  тақтайы 

【砧木】zhēnmù  Подвой 

【砧子】zhēn·zi кір  жуатын  тас 

斟 zhēn  Құю 【ет.】  ～了满满一杯

酒.Шөлмекке  толтырып  шарап  құйды. 

【斟酌】 zhēnzhuó  ойлау, таразылау.

【ет.】  再三～  көп, ұзақ  ойлану.｜～

字句 ойлану.  Сөйлем  құрастыруда ｜

这件事请你～着办吧 .Осы  мәселені  

қалай  шешуге  болатынын сен  ойла. 

甄 zhēn①〈书〉 ～选｜～录.②(Zhēn)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【甄别】zhēnbié  Экспертиза,сараптама, 

біліктілік. 

【甄审】zhēnshěn  Тексеру 

【甄选】zhēnxuǎn  Таңдау【ет.】～展

品 Экспонаттарды таңдау｜～出国人员. 

Шетелде  қызметкерлерді  таңдау. 

【榛莽】zhēnmǎnɡ  Өскін 

【榛狉】zhēnpī  Желтот 

【榛榛】zhēnzhēn Алабота  мен  бұта  

өскіні. 

【榛子】zhēn·zi  Орешник 

箴 zhēn〈书〉Ұран, насихат.①  ～言.  

Насихат  сөздері. 

【 箴 言 】 zhēnyán 〈 书 〉  Насихат  

сөздері 

 

臻 zhēn〈书〉  Бірдеңеге  қол  жеткізу, 

жету.①  交通工具日～便利 .Күннен  

күнге  хабарамалар  ыңғайыланып  бара  

жатыр.(Zhēn) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

 

 

zhěn 

 

诊 ( 診 )zhěn  Қарау, тексеру ～ 断  

Диагноз｜门～｜出～｜会～. 

【诊察】zhěnchá   Қарау 

【诊断】zhěnduàn  Диагноз 

【诊检】zhěnjiǎn  

【诊疗】zhěnliáo   Диагностика  және  

емдеу, тексеру  және  емдеу.【ет.】 ～

室  Амбулатория｜～器械   Тексеру  

және емдеу инструментариі.｜医务人

员为敬老院的老人免费～. 

【诊所】zhěnsuǒ.Амбулатория 

【诊治】zhěnzhì Емделу【ет.】 有病应

及早～.Ауруы  болса, ертерек  емдеу. 

枕 zhěn  Салу, қою ①～套｜凉～.②

【ет.】  ～戈待旦｜他～着胳膊睡着了.  

Қолын  басының  астына  қойып  

ұйықтап  қолу, басының  астына  қолын  

қойып  ұйықтау. ③ (Zhěn) 【 зат 】

фамилияға қолданылады. 

【枕边风】zhěnɡbiānfēnɡ  

【枕戈待旦】 zhěnɡēdàidàn  Соғысқа  

болса да  дайын болу, әр  нәрсеге  

дайын  болу. 

【枕骨】zhěnɡǔ   қарақұс  

【枕藉】zhěnjiè  үйінділеніп  жату. 

【枕巾】zhěnjīn  Жастық  тысы 

【枕木】zhěnmù   Шпал 

【枕套】zhěntào Жастықты  тыстауыш 

【枕头】zhěn·tou  Жастық 

【枕席】zhěnxí  төсек. 

【 枕 芯 】 zhěnxīn Жастық  

толтырылымы. 

轸 ( 軫 )zhěn  Қайғыру, қамығу, 

сағыну  ～怀. Қайғымен  еске алу. 

【轸念】 zhěnniàn〈书〉  Қайғымен  

еске түсіру. 

畛 zhěn 

【畛域】zhěnyù     Шек不分～.Шектеуі  

болмау, шеттетпеу. 

疹 zhěn  Бөрткен 

【疹子】zhěn·zi  Қызылша  ,Корь 

缜(縝、稹)zhěn  Мұқият～密. 

 

zhèn 

 

阵(陣)zhèn(～儿)【мөл.】①   这～儿  

Соңғы  уақытта, соңғы  күндерде｜

那～儿  сонау, ана  уақытта.｜他病了

一～儿.②  几～雨｜一～风｜一～剧

痛｜一～热烈的掌声. 

【阵地】 zhèndì  Ұстаным, позиция.

【зат.】  ～战  соғыс  ұстанымы｜占领

敌 军 ～ ◇ 文 艺 ～ ｜ 思 想 ～ .Ой  

ұстанымы 

【阵风】zhènfēnɡ  Самал жел 

【阵脚】 zhènjiǎo Позиция, ұстаным

【 зат.】   稳住～Өз  ұстанымында  

тұру.｜～大乱.Қате  ұстаным 

【阵容】 zhènrónɡ    Әскери қатар, 

әскери  рет. ～整齐  Қатал  әскери  

қатар｜～强大. Күші  мықты  әскери  

қатар. 

【 阵 势 】 zhèn·shì  әскери  қатар  

орналасуы【зат】①  面对这种～，他

惊得目瞪口呆. 

【阵痛】zhèntònɡ  Толғақ 

【阵亡】zhènwánɡ   күресте, майданда  

қайтыс  болу. 

【 阵 线 】 zhènxiàn Майдан, фронт

【зат.】  革命～｜民族统一～.Халық  

майданы. 

【阵雪】zhènxuě  Боран 

【阵营】zhènyínɡ  Лагерь 
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【阵雨】zhènyǔ Нөсер, нөсер  жаңбыр 

【鸩毒】zhèndú〈书〉【зат.】 宴安～. 

振 zhèn  Сілку, сермеу, бұллғау①～翅  

Қанаттар② 共～  Резонанстық｜谐～ 

Резонанстық ｜ ～ 幅 .Амплитуда ③

【ет.】 ～起精神来 Бой  көтеру.｜听说

比赛开始，观众精神一～ . Естуімше  

жарыс  басталғанда көрермендер  

шақырды.(Zhèn) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【振拔】zhènbá  Шығып  кету, құтылу.

〈书〉【ет.】    不自～.Шыға  алмау, 

қалу 

【振臂】zhènbì  Қолын  сермеу, бұлғау

【 ет. 】  ～高呼   Қолын  жоғары  

бұлғау｜～一呼，应者云集. 

【振荡】zhèndànɡ  Тербелу. 

【振动】zhèndònɡ   Тербеліс, вибрация 

【振奋】zhènfèn  Көтерілу, жігерілену.

①【 сын.】   人人～，个个当先 .②

【 ет.】   ～人心 .Адамның  жүрегі  

жігеріленді. 

【振幅】zhènfú Амплитуда 

【振聋发聩】 zhènlónɡfākuì  Біреуді 

ояту, дұрыс  жолға  салу, ақылға  салу. 

【振兴】 zhènxīnɡ  Көтеру, дамыту.

【 ет. 】  ～ 工 业   Өнімшілдікті  

жоғарылату｜～中华. Қытайды  дамыту. 

【振振有词】zhènzhènyǒucí    Шынайы 

【 振 振 有 辞 】 zhènzhènyǒucí  

Дұрыстығын  көрсету, өз өнерін  

көрсету. 

【振作】zhènzuò Жігерілету, көтеру①

【сын.】  士气～ .Әскердің  ынтасын  

жігерілету, жанын  жігерілету. ②

【ет.】～精神.Жігерілену, бой  көтеру. 

【朕兆】zhènzhào〈书〉  Белгі, нышан

【зат】兆头；预兆. 

赈 (賑 )zhèn    көмек ～灾   Табиғи  

апаттардан  жапа  шеккендерге  

көмектесу.｜以工【 ес.】～   Жапа  

шеккендерге  қоғамдық  көмек  көрсету   

жұмыстарын  жасау, ашу. 

【赈济】zhènjì【ет.】Көмек  көрсету 

【赈灾】zhènzāi  Табиғи  апаттардан  

жапа  жеккенднрге  көмек  көрсету. 

震 zhèn Шок①【 ет.】   地～  Жер  

сілкінісі ｜ ～ 耳 欲 聋 ◇ 威 ～ 四

方.Квартет  мегатроны②【ет.】  ～源 

Көз 又【жал.】着～了几次 .Бірнеше  

есе  шошыну.③  ～怒 Ыза 

【震颤】 zhènchàn 【 ет.】   浑身～ 

Жерасты  тербелістері｜噩耗～着人们

的心 .Суық  хабар  барлығын  таң  

қалдырды. 

【震荡】zhèndànɡ  Сілкініс【ет.】  社

会～  Қоғамдық  сілкіністер｜回声～，

山鸣谷应. 

【震动】zhèndònɡ  Вибрация【ет.】①  

火车～了一下，开走了  Поезд  сілкіне  

жүре  бастады. ｜ ～ 全 国 .Барлық  

мемлекеттерді  таң  қалдыру. 

【震耳欲聋】 zhèněryùlónɡ  Шулы 

дауысты. 【 震 感 】 zhènɡǎn Мықты.

【зат】～强烈.Өзін  мықты  сезінді. 

【震古烁今】zhènɡǔshuòjīn  Керемет, 

қайталанбас 

【震撼】zhènhàn   Біреуді  таң  қалдыру

【ет.】  ～人心  Адамды  таң  қалдыру. 

【震级】zhènjí  Магнитуда  

【震惊】 zhènjīnɡ   Таң  қалдыру①

【сын.】 大为～  Қоғамды, көпшілікті  

қатты  таң қалдырды.｜感到十分～.②

【ет.】～世界. Әлемді  таң  қалдыру. 

【震怒】zhènnù  Дол, ашу, қаһар  

【 震 情 】 zhènqínɡ  Жер  сілкінісі  

жағдайы. 

【震慑】zhènshè  Қорқыту шошыту 敌

人.Қарсыласты  шошыту. 

【震悚】zhènsǒnɡ  Жер  сілкінісінен  

шошыну. 

【震源】zhènyuán  Гипоцентр 

【震灾】zhènzāi  Жер  сілкінісі 

【震中】zhènzhōnɡ  Эпицентр 

镇 1(鎮 )zhèn  Қала①【 ет.】   ～纸 

Пресс-палье｜～痛 Ауруды  басатын｜

他一说话，就把大家给～住了 .Ол  

аузын  ашып  еді барлығы  оны  басуға  

тырысты. ～静   Седациялар｜～定 . 

Тыныш ③  坐～  . Отыр④ 军事重～ . 

Әскери  қалашық ⑤  冰～汽水  Суық  

алкогольсіз  сусындар.｜把西瓜放在冷

水里～一～ .Қарбызды  суық  суға  

салып қаладан-қалаға  тасу.(Zhèn)

【зат】фамилияға қолданылады. 

镇 -2(鎮 )zhèn①【үс.】қалашық, қала: 

十年～相随. Он  жыл  бойы  қаламен  

бірге .② Күні бойы 

【镇尺】zhènchǐ  Футтар қаласы. 

【镇定】zhèndìnɡ  Тыныштық①【ет.】 

竭力～自己.Тынышталуға   тырысу. 

【镇静】zhènjìnɡ Тыныш①【сын.】 故

作～  Тыныш   

сияқты  көріну.｜他遇事不慌不忙，非

常～.Ол  қатты  асығыс  емес тыныш  

адам.【ет.】～剂 Седативті｜尽力～自

己.Өзіңізді  тыныштандырып  көріңіз. 

【 镇 静 药 】 zhènjìnɡyào   

Тыныштандырғыш  дәрі 

【镇守】zhènshǒu  Күзету 

【镇星】zhènxīnɡ   Жұлдыздар  қаласы 

【 镇 压 】 zhènyā Репрессиялау басу 

қалдыру【镇纸】zhènzhǐ   Пресс-палье 

【镇子】zhèn·zi  Қалашық 

 

 

zhēnɡ 

 

【正旦】zhēnɡdàn  Жаңа  жыл 

【正月】zhēnɡyuè    Қаңтар айы 

争 1zhēnɡДау талас①～冠军 Даусыз  

чемпион｜力～上游 Ұмтылу｜分秒

必～ Сағатқа  қарсы ｜大家～着发

言.Барлығы  сөйлеуге  ұмтылуда②～吵

Ұрыс ｜～端  Дау талас 意气之～

Эмоционалды  мәселелер｜意见已经一

致，不必再～了.Күреспеуге   шешілді. 

争 2zhēnɡ【ес.】  ～知 Дауды  білу｜～

忍.Даусыз  шыдамдылық 

【争辩】zhēnɡbiàn  Таласу дауласу  

【争吵】zhēnɡchǎo  Дауласу рысу  无谓

的～ Даусыз  ұрыс 

【争持】zhēnɡchí  Қырсығу【ет.】 为

了 一 件 小 事 双 方 ～ 了 半 天 .Бір  

кішкентай  жұмыс  үшін  екеуі  жарты  

күн  бойы  қырсықты қырылысты. 

【 争 宠 】 zhēnɡchǒnɡ Конкуренция 

талас 

【 争 创 】 zhēnɡchuànɡ  Ұмтылу

【ет.】  ～佳绩.Табысқа  қарай  ұмтылу. 

【争斗】zhēnɡdòu  Төбелес төбелесу 

【争端】zhēnɡduān  Таласты  мәселе  

талас  мәселесі 国际～  Халықаралық  

даулар таластар 

【争夺】zhēnɡduó Біреу бірдеңе  үшін  

күресу өз  дегенінде  тұру. 市场 Базар 

үшін  күрес. 

【 争 分 夺 秒 】 zhēnɡfēnduómiǎo  

Уақытты  қуу 

【 争 风 吃 醋 】 zhēnɡfēnɡchīcù  

Қызғаныш 

【争冠】zhēnɡɡuàn  Чемпион 

【争光】zhēnɡ∥ɡuānɡ   Біреуді Әйгілі  

ету【ет.】  为国～.Елі  үшін  әйгілі  ету 

【争衡】zhēnɡhénɡ    

【争脸】 zhēnɡ∥ liǎn  Өзін  көрсету

【ет.】  把书念好，给家长～.也说争面

子. 
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【争论】zhēnɡlùn  Ұрыс талас  ～不

休.Аяқталмас  талас 

【争面子】zhēnɡmiàn·zi  Өзін  көрсету

争脸. 

【争鸣】zhēnɡmínɡ Күресу【ет.】  百

家～.Жүз  ой 

【 争 拗 】 zhēnɡniù Аргументтер 

【ет.】  ～不休.Бітпес  аргументтер 

【争奇斗艳】zhēnɡqídòuyàn    Конкурс 

арыс 花盛开，～  Гүлдер жарысы｜各

式时装～. Сән жарысы. 

【争气】zhēnɡ∥qì  Біреу  үшін  табан  

тіреу.【ет.】  孩子真～，每次考试都

【зат】列前茅.Балар  өте  табанды   әр   

емтиханды  жақсы  тапсырады. 

【争抢】zhēnɡqiǎnɡ【ет.】～生意｜～

头球. 

【 争 取 】 zhēnɡqǔ  Бірдеңе  үшін  

күресу【ет.】①～时间  Уақыт  үшін   

күресу｜～主【ет.】  Өз көзқарасында  

болу өз  көзқарасын  орындату 

【争权夺利】 zhēnɡquánduólì   Даңқ  

атақ  пен  өз  мақсаттары  үшін  жарысу. 

【争胜】zhēnɡshènɡ  Жеңіске  ұмтылу 

【争先】 zhēnɡxiān  Бірінші  болуға  

ұмтылу. 个 个 奋 勇 ～ ｜ 大 家 ～ 发

言.Барлығы  бірінші  болып  сөйлеуге  

ұмтылуда. 

【争先恐后】zhēnɡxiānkǒnɡhòu Жалма-

жан жарыс 

【争议】zhēnɡyì  Таласудауласу   

【争战】zhēnɡzhàn两军～. 

【争执】zhēnɡzhí  Дауласу【ет.】 ～不

下  Дауласып  болмады.｜双方在看法上

发生～ .Бір-бірінің  көзқарастарының  

келіспеуінен  дау  шықты. 

征-1zhēnɡ  Жиын ①出～ Экспедиция｜

南～北战.Азаматтық  соғыс 

征-2(徵)zhēnɡ【ет.】①～兵   Әскерге 

шақыру ｜ 应 ～ 入 伍 .Орналасу ② ～

税 .Төлемдер налог～地 .Жер  иелену

④～稿 Авторлар үшін  ақпарат｜～

文.Эссе 

征 3(徵)zhēnɡ①信而有～ Хатбелгі②～

候   Белгілер ｜ 象 ～ Символдар ｜

特～.Мінездемелер 

【 征 兵 】 zhēnɡ ∥ bīnɡ   Әскерге  

шақыру 

【征尘】zhēnɡchén Жол шаңы【зат】

洗尽～. 

【征程】 zhēnɡchén  Саяхат 万里～ . 

Жол милясі 

 

zhènɡ 

 

正 zhènɡ  Оң, тік  ①【сын.】   ～南  

Оңтүстік｜～前方 Алдында｜前后对～ 

Оңға  дейін  және  кеіән  ｜这幅画挂得

不～.  Бұл  сурет  оң     ілінбеген.②  ～

房 Басты  үй｜～院儿 Басты  аула③  ～

午.Түс ④  这张纸～反都很光洁 / мына 

қағаздың оң-теріс беті де жылтырап 

тұрады екен.⑤【 сын.】   ～派  Тік, 

вертикальді｜方～  Негіздеуші.｜心术

不 ～ .Көздегені  бұл  емес. ⑥

【сын.】  ～路  Дұрыс  жол ｜～理 

Ньяя｜钱的来路不～ .Дұрыс  жолмен  

келмеген  ақша.⑦【 сын.】   ～红 

Қызыл｜～黄  Сары｜颜色不～   Түс  

дұрыс  болып  табылмайды.｜味道

不～ .Дәмі  дұрыс емес. ⑧   ～楷   

Әріптер ｜ ～ 体 .  Оң  заттар ⑨

【сын.】  ～文  Мәтін ｜～编 Тізбе  

құрастыру. ｜ ～ 本   Бастапқы ｜ ～

【үс.】主任 .Иректор  орынбасары.⑩

【сын.】 ～方【сын.】 Бастапқы｜～

六边【сын】.Дұрыс  алтыбұрыш  ○,11

【сын.】  ～【сан.】 Оң  сан｜～号 Оң  

таңба 负乘负得～   Оңға көптеген  

терістер.. ○,12 【 сын. 】   ～电  Оң  

оқтаулысы｜～极  Оң｜～离子 .Оң  

иондар ○,13 ～ 一 ～ 帽 子  Оң  

қалпақтар.○,14【үс.】  时钟～打十二点

Сағат  тура  12  болды.【үс.】  问题～

在这里  Мәселе  дәл  осында.｜～是为

了你，我才这样做的 .Сіз  үшін  мен  

осылай  істедім.【 үс.】   ～下着雨

呢.Жаңбыр  жауып  тұр (Zhènɡ)【зат】

фамилияға қолданылады. 

另见 1734页 zhēnɡ. 

【正版】zhènɡbǎn  Нағыз, түпнұсқалы

【зат.】  ～书  Түпнұсқалы  кітап｜～

光盘. Түпнұсқалы  диск 

【正本】zhènɡběn  Түпнұсқа  

【 正 本 清 源 】 zhènɡběnqīnɡyuán 

Реформалау, Мәселенің  

күреңтамыры   ～的措施 .  Шекті  

тамырын  алу. 

【正比】zhènɡbǐ    Пропорционалды. 

【 正 比 例 】 zhènɡbǐlì Тура 

пропорционалдық,   

【正步】 zhènɡbù   Саптық  қадам, 

Саптық  адым 

【正餐】zhènɡcān  Тамақтану 

【 正 常 】 zhènɡchánɡ  Жақсы, 

қанағаттанарлық, орташа, жаман  емес.

【сын.】  精神～  Психологиясы жаман  

емес ｜ 生 活 ～  Қанағатанарлық  

өмір.｜～进行.Жаман  емес 

【正出】zhènɡchū  Бұл 

【正词法】zhènɡcífǎ    Орфография 

【 正 大 】 zhènɡdà Оң, әділетті.  

【сын.】 ～的理由.Белгілі себеп 

【 正 大 光 明 】 zhènɡdàɡuānɡmínɡ  

Жоғары  кеңес 

【正旦】zhènɡdàn Әйел  амплуасы 

【正当】zhènɡdānɡ  Уақытында, тура  , 

дәл  сол  уақыт【ет.】   ～春耕之时.Дәл  

көктемде 

【 正 当 年 】 zhènɡdānɡnián  Күші  

құатты 十七十八力不全，二十七

八～ .Он  жеті  он  сегізде  емес, 

жиырма жеті, жиырма  сегізде  күш  

қуатты  болады. 

【正当时】zhènɡdānɡshí   Уақытында, 

өз  уақытында. 

【正当】zhènɡdànɡ Дұрыс,  әділетті,оң. 

【 сын】①   ～行为  Дұрыс  мінез-

құлық｜～的要求.Дұрыс  сұраулар.②

(人品)端正. 

【正当防卫】zhènɡdànɡfánɡwèi    Өзін-

өзііі қққорғау. 

【 正 道 】 zhènɡdào  Дұрыс  жол, 

Масамичи 

【正德】Zhènɡdé  Масанори 

【正点】 zhènɡdiǎn  Күнтізбеше, дәл  

уақытында【 ет.】  ～起飞｜～到达  

Күнтізбе  бойынша  дәл  келу.｜列车运

行安全～.Дәл  уақытынша  жүру. 

【正电】zhènɡdiàn  Оң электрліқуат 

【正殿】zhènɡdiàn Сарайдың  дәл  төрі. 

【正多边形】zhènɡduōbiānxínɡ  Дұрыс 

көпбұрыш. 

【正儿八经】zhènɡ·er-bājīnɡ   他是个～

的庄稼人｜咱们～地请他来吃顿饭. 

【正法】zhènɡfǎ  Дарға асу【ет.】  就

地～.Дарға  асу  орнында. 

【正反应】zhènɡfǎnyìnɡ  Оң  жауап 

【正犯】zhènɡfàn    Басты  қылмыскер 

【 正 方 】 1zhènɡfānɡ  Квадрат

【сын.】  ～盒子.Квадратты  жәшік. 

【正方体】zhènɡfānɡtǐ  Куб 

【正方形】zhènɡfānɡxínɡ   Квадрат  

【正房】zhènɡfánɡ Басты  үй 

【正风】 zhènɡfēnɡ   Жел 【 зат. 】   

树～，刹歪风. Қатты  жел  ағаштырды  

майыстырды. 

【正告】 zhènɡɡào  Хабардар  ету, 

алдын  ала  айту 【ет.】  ～一切侵略
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者 ， 玩 火 者 必 自

焚 .Тұтқындаушылардың  барлығын 

отпен  ойнаса, жжанып  кетуі  

мүмкіндігін хабарлау. 

【正割】zhènɡɡē  Сеанс【зат】见 1172

页〖三角函【сан.】〗. 

【正宫】zhènɡɡōnɡ    Басты  сарайлар. 

【正骨】 zhènɡɡǔ Сүйекті  дұрыстау,  

Оропедиялық 

【正规】 zhènɡɡuī  Орташа, жаман  

емес, жиі, формальді【 сын.】   ～军  

Жүйелі  әскер ｜ ～ 方 法   Үстірт 

әдістер｜不太～.Онша  жиі  емес 

【正规军】 zhènɡɡuījūn      Жүйелі  

әскер 

【正轨】zhènɡɡuǐ  Дұрыс  жол【зат.】    

纳 入 ～    Рельстерге  қою ｜ 走

上～.Дұрыс  жолға  түсу 

【正果】zhènɡɡuǒ Мәңгілік, өшпес. 

【正好】zhènɡhǎo①【сын.】 дәл, тек, 

өте жақсы: 你来得～ / Сен  өте  жақсы  

келдің.｜这双鞋我穿～  Бұл  аяқ  киім  

өте  дәл келді.｜那笔钱～买台电脑 . 

Ана  ақшаға  тек  компьтер  сатып  

аламын. ②【 үс.】   这次见到王老

师，～当面向他请教 Бұл  жолы  Ван  

ұстазды  көрген  кезде, тек  кеңес  

сұрадым. ｜ 皮 球 ～ 掉 到 井 里 .Доп  

құдыққа  құлап  кетті. 

【正号】zhènɡhào   Оң  белгі 

【正极】zhènɡjí  Оң  полюс 

【正教】Zhènɡjiào Православлық 

【 正 襟 危 坐 】 zhènɡjīnwēizuò   

Қарапайым  отырыс. 

【正经】zhènɡjīnɡ  【зат.】  Маңызды, 

бұрмаланбаған,  жақсы ～ 正 史 .  

Маңызды  ресми  тарих 

【正经】zhènɡ·jinɡ ①【сын.】   ～人. 

Жақсы  адам②【 сын.】   ～事儿 

Маңызды  іс｜我们的钱必须用在～地

方 . Біз  ақшаны  маңызды  іске  

қолдануымыз  тиіс.③【 сын.】   ～

货.Жақсы  тауар ④他很～地和我谈这

件事.  Біз  бұл  іс  туралы  жақсылап  

сөйлестік.⑤〈方〉【үс.】  黄瓜长得～

不错呢!  Қиярдың  өсуі  жаман емес. 

【正经八百】(正经八摆)zhènɡjīnɡ-bābǎi

〈方〉正经(zhènɡ·jinɡ). 

【正剧】zhènɡjù Драма 

【 正 楷 】 zhènɡkǎi Хұснихат, 

каллиграфиялық  хат. 

【正离子】zhènɡlízǐ    

【正理】 zhènɡlǐ    Жақсы ойланған  

мағына. 

【正梁】zhènɡliánɡ  

【正路】zhènɡlù  Тура  жол, дұрыс  жол

【зат.】 走～.Тура  жолмен жүру. 

【正论】zhènɡlùn   

【正门】zhènɡmén  Басты  есік, басты  

кіріс 

【正面】zhènɡmiàn  Беттік  жақ, фронт, 

лобовое①【 зат.】   ～图  Алдыңғы  

көрініс, фасад｜②【 сын.】   ～人

物｜～教育  Оң  сабақ.④【зат.】   不但

要看问题的～，还要看问题的反

面 .Мәселенің   сыртқы  бетін  

көргенімен  қатар, ішкісін  де  білгісі  

келеді.⑤【сын.】  避免～交锋 ｜有问

题～提出来，别绕弯子.Сұрағың  болса  

бетіме  айт, басқалардың  көзінше  

айтпай. 

【正面人物】zhènɡmiànrénwù. Ұнамды 

кейіпкер, жағымды адам. 

【 正 【 зат 】】 zhènɡ ∥ mínɡ  Есім   

【 ет. 】   为 网 络 经 济 ～ .Жүйелі  

экономика  есімі 

【 正 牌 】 zhènɡpái Нағыз( ～ 儿 )

【сын.】   ～货.Нағыз  тауар 

【 正 派 】 zhènɡpài  Бұзылмағандық

【сын.】  ～人  Бұзылмаған адам｜为

人～  Адам  бұзылмау  үшін 

【 正 片 】 zhènɡpiàn Жандандық, 

позитив 

【正品】zhènɡpǐn  

【正气】zhènɡqì  табан   тіреу【зат】

① ～凛然  әділеттікке  мықты  табан  

тіреп  тұру. 

【正桥】zhènɡqiáo   

【正巧】zhènɡqiǎo Уақытында, жақсы, 

тек. 

  事情发生的时候，我～在场. Мәселе  

жанданған  кезде  мен  зауытта  болдым.

②【сын.】  你来得～，我们就要出发

了.Сен  жақсы  келдің, мен  шығайын  

деп  бара  жатқан  едім. 

【正切】zhènɡqiē  Тангенс【зат】见

1172页〖三角函【сан.】〗. 

【正取】zhènɡqǔ  Қабылдану 

【正确】 zhènɡquè 【 сын.】  Дұрыс, 

әділетті: ～的意见  Жақсы  ой 

【正人君子】 zhènɡrén-jūnzǐ  Үлкен  

жауапкершілігі  бар, әділетті, ойшыл  

адам 

【正日】zhènɡrì   

【正色】1zhènɡsè  Таза  түс 

【正色】 2zhènɡsè  Өте  маңызды

【үс.】  ～拒绝｜～直言. 

【正身】zhènɡshēn Шын бет  【зат.】  

验明～.Шындық  бетін  тексеру 

【正史】zhènɡshǐ  Формальді  тарих 

【正式】 zhènɡshì Негізгі, формальді 

【 сын. 】   ～ 比 赛   Формальді  

жарыс ｜ ～ 工 作 人 员   Формальді  

жұмысшы｜～会谈.Формальді  сөйлесу 

【正事】zhènɡshì   Іс, мәселе 【зат.】 

大家不要闲扯了，谈～吧.Барлығымыз  

күлкіге  айналдырмай, маңызды  істер  

жөнінде  сөйлесейік. 

【正视】zhènɡshì  Бетіне  қарау, көзіне  

қарау【 ет.】   ～现实   Шындыққа  

бетімен  қарау｜～自己的缺点. Өзінің  

жетіспеушіліктеріне  көзін  аша  қарау. 

【正室】zhènɡshì    Басты  үй 

【正书】zhènɡshū Басты  , негізгі  кітап 

【正数】zhènɡshù Негізгі  сан, оң  сан 

【正税】zhènɡshuì   Төлемдер   

【正题】zhènɡtí  Негізгі  тақырып 

【 正 体 】 zhènɡtǐ Стандартты  

иероглифтер  жазылымы 

【正体字】zhènɡtǐzì   Ұлттық  белгілер, 

ұлттық  символдар. 

【正厅】zhènɡtīnɡ  Орталық  зал 

【 正 统 】 -1 zhènɡtǒnɡ  Тура  

генеологиялық  кесте①【зат.】  他的思

想很～.Оның  ойы  ортодоксті 

【正统】- 2 Zhènɡtǒnɡ Ортодокс 

【正文】zhènɡwén. Толық  мәтін 

【正午】zhènɡwǔ Күн  ортасы, түс 

【正误】zhènɡwù  Қателер  түзетілімі 

【ет.】 ～表. Түзетілген қателер кестесі 

【正颜厉色】zhènɡyánlìsè  Қатты  және  

шын 父亲～地训斥了他. 

【正眼】zhènɡyǎn  Қарау  【зат】他从

不拿～看我.Ол  ешқашан  мен  жаққа  

қараған    жоқ. 

【正业】zhènɡyè 【зат】.   дұрыс іс, 

адал жұмыс 不务～/ дұрыс жұмыспен  

айналыспау 

【正义】1zhènɡyì Әділеттік①【зат.】 

伸张～  Әділеттік  үшін  күресу｜主

持～ .Әділеттік  үшін  табан  тіреу②

【сын.】 ～的战争.Әділетті  соғыс 

【正音】 zhènɡyīn Сөйлеу  қабілетін, 

айтуын  дұрыстау. 

【正在】zhènɡzài Дәл  қазір【үс.】  ～

开会  Дәл  қазір  жиналыс  ашу 

【正直】zhènɡzhí  Шыншыл  

【正职】zhènɡzhí  Басты【зат】① 这

些干部有担任～的，也有担任副职
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的 .Бүл  кадрлардың   негізгі  және  

жанама  міндеттері бар.  

【正中】zhènɡzhōnɡ Орта, орталық. 

【正中下怀】 zhènɡzhònɡxiàhuái  Тек 

түр 

【正传】 zhènɡzhuàn  Дұрыс  ертегі

【зат.】  闲话少说，言归～. 

【 正 装 】 zhènɡzhuānɡ 

Орналастырылуда 

【正字】zhènɡzì①(-∥-)  Орфография 

【正字法】zhènɡzìfǎ  Орфография 

【 正 宗 】 zhènɡzōnɡ  Аутенттік ①

【зат.】 ～川菜.Аутентті  Сычуан 

【正座】zhènɡzuò(～儿)  Негізгі   блок 

证(證)zhènɡ  Сертификат① ～人  ｜～

书   Сертификат ｜ ～ 实  Растау ｜

论～ .Аргумент②【 зат.】   工作～  

Жұмысқа  рұқсат  беру｜出入～ Өту｜

以此为～.Рұқсат 

【证词】zhènɡcí  Куәлік 

【证婚】 zhènɡhūn  Үйлену  туралы 

куәлік【ет.】  ～人.Үйленген  адамдар  

куәлігі 

【证件】zhènɡjiàn Документтер 

【 证 据 】 zhènɡjù  Дәлелдемелер  

【 зат. 】   ～ 确 凿  Дәлелдеменің 

жоқтығы｜缺乏～.Дәлелдеу  үшін 

【证明】zhènɡmínɡ Куәгер①【ет.】 ～

人   Куәгер  адам ｜ ～ 书  

Сертификат｜～信 Хат ｜事实～这个

判断是正确的 .  Бұл  шешім  дұрыс  

екендігін  айғақтар  дәлелдеді. ②

【зат.】  开个～.  Дәлелдемелер  ашу. 

【证券】zhènɡquàn  Бағалы  қағаздар

【зат.】  ～市场  Фондтық  нарық｜～

交易所.Фондтық  биржа. 

【 证 券 交 易 所】 zhènɡquànjiāoyìsuǒ  

Фондтық  биржа 

【证人】zhènɡ·rén   Куәгер  

【证实】zhènɡshí.  Растау, көз жеткізу 

【ет.】  通过实践而发现真理，又通过

实 践 而 ～ 真 理 /нақтылы іс-әрекеті 

арқылы ақиқатты  ашып, тағы да 

нақтылы іс-әрекеті арқылы ақиқатты 

растады. 

【 征 书 】 zhēnɡshū Куәлік  кітабы

【зат.】  结婚～/ неке куәлігі｜毕业～/ 

диплом . 

【证物】zhènɡwù  Көрмелер 

【证言】zhènɡyán Куәлік 

【证验】zhènɡyàn   Тексеру 

【证章】zhènɡzhānɡ  Таңба, белгі 

【证照】zhènɡzhào  Лицензия 【зат.】  

取缔无～的非法经营活动 .Заңсыз  

кәсіпкерлікпен  айналысу   тыйымы. 

【 郑 重 】 zhènɡzhònɡ  Салтанатты

【сын.】  ～其事  Салтанатты ｜～声

明  Салтанатты  түрде  жариялаймын｜

话说得很～ .Бұның  барлығы  өте  

салтанатты. 

【郑重其事】zhènɡzhònɡqíshì 

怔 zhènɡ〈方〉  Шошу, қорқу【ет.】  

我一看诊断书，顿时～住了，不敢对他

明说 .Мен  диагнозды  көрген  соң, 

қорыққанымнан  оған  бір  сөз  айта 

алмадым. 

【怔怔】zhènɡzhènɡ〈方〉   Күрсінді

【сын.】  ～地站着.  Күрсіне  қарап  

тұрды. 

诤 ( 諍 )zhènɡ 〈 书 〉 ～ 友   Нағыз  

дос｜～言.Кеңес  беру 

【诤谏】zhènɡjiàn Қателерін  көрсету, 

кеңес  беру. 

【诤言】zhènɡyán Шын  сөздер, жақсы 

кеңес. 

【 诤 友 】 zhènɡyǒu  Нағыз  дос, 

шындықты  бетіне  айтудан  

қорықпайтын. 

政 zhènɡ  Саяси ①  ～ 党  Саяси  

партиялар ｜ ～ 府  Үкімет ｜ ～ 策  

Саясат｜～务 Үкімет  ісі｜～权.Тәртіп 

②财～  Саяси қаражат｜民～Халық 

үкіметі ｜邮～   Пошта 家～   Бас  

экономика｜校～.  Мектеп  әкімшәләгә

④ (Zhènɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【 政 变 】 zhènɡbiàn   Төңкеріс 发

【 ет.】～  Төңкеріс｜宫廷～ .Сарай  

төңкерісі 

【政柄】zhènɡbǐnɡ.Саяси  қаламдар 

【政策】zhènɡcè  Саясат【 зат.】  民

族 ～   Ұлттық саясаты ｜ 按 ～ 办

事.Саясатқа  сәйкес  заң. 

【政党】zhènɡdǎnɡ. Саяси  партия 

【政敌】zhènɡdí   Саяси  қарсыластар, 

жаулар 

【政法】zhènɡfǎ  Саяси  заң 

【政风】zhènɡfēnɡ  Үкімет  тәртібі 

【政府】zhènɡfǔ  Үкімет  

【 政 府 采 购 】 zhènɡfǔcǎiɡòu  

Мемлекеттік  сатып  алулар 

【 政 纲 】 zhènɡɡānɡ     Саяси  

платформа 

【政工】 zhènɡɡōnɡ  Саяси  қызмет

【зат.】 ～人员.Саяси  қызметші 

【政纪】zhènɡjì  Әкімшілік  тәртіп 

【政绩】zhènɡjì   Саяси  өнімділік 

【政见】zhènɡjiàn  Саясат 

【政界】zhènɡjiè Саясат 

【政局】zhènɡjú  Кеңес【 зат.】   稳

定～.Саяси  ахуалдың  тұрақтануы 

【政客】zhènɡkè   Саясат 

【政令】zhènɡlìnɡ  Қаулы 

【政论】zhènɡlùn Саяси комментатор, 

публицистік 【зат】～文章.Саяси  эссе 

【政派】zhènɡpài  Саяси  фракциялар 

【政权】zhènɡquán Тәртіп 

【 政 权 机 关 】 zhènɡquánjīɡuān  

Мемлекеттік   өкімет  құрылымы 

【政审】zhènɡshěn  Саяси  кездесулер

【ет.】   干部～   Саяси   сараптама  

бөлімдері, кадрлары｜～合格 .Білікті  

саяси  сараптама 

【 政 事 】 zhènɡshì    Мемлекеттік  

істерді  жүргізу, саяси  істер  жүргізу. 

【政坛】zhènɡtán   Саяси 【зат.】  ～风

波.Саяси даулар аренасы 

【政体】zhènɡtǐ  Режім, тәртіп 

【政通人和】zhènɡtōnɡrénhé  Гармония 

【政委】zhènɡwěi Саяси  комиссар 

【政务】zhènɡwù  Бас 

【政务院】 zhènɡwùyuàn  Әкімшілік 

кеңес 

【政协】zhènɡxié  саяси кеңес. 

【政要】zhènɡyào Саясат 

【政治】zhènɡzhì Саяси 

【 政 治 避 难 】 zhènɡzhìbìnàn Саяси 

баспана 

【 政 治 犯 】 zhènɡzhìfàn  Саяси 

қылмыскер.  

【政治家】zhènɡzhìjiā  Саясаткер.  

【政治教导员】 zhènɡzhìjiàodǎoyuán  

Саяси тәрбиеші. 

【政治经济学】 zhènɡzhì-jīnɡjìxué， 

Саяси  экономия 

【政治面目】zhènɡzhìmiànmù  Саяси  

бейнесі. 

【政治权利】 zhènɡzhìquánlì  Саяси 

құқықтар 

【政治委员】zhènɡzhìwěiyuán  Саяси  

комиссар 

【政治文明】zhènɡzhìwénmínɡ Саяси  

өркениет 

【 政 治 协 理 员 】 zhènɡzhìxiélǐyuán  

Саяси  келістірушілер.  

【 政 治 协 商 会 议 】

zhènɡzhìxiéshānɡhuìyì  Саяси  

консультациялық  кеңес. 

【政治学】zhènɡzhìxué Саясаттану 
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【政治指导员】 zhènɡzhìzhǐdǎoyuán 

Саяси жетекші.  

【政治制度】 zhènɡzhìzhìdù  Саяси  

жүйе 

挣-1zhènɡ【ет.】. Ашу, шешу, табу: 把

捆绑的绳子～开了/ арқанды шешті. 

挣-2zhènɡ【ет.】  ～钱.Ақша  табу 

【挣揣】zhènɡchuài 

【挣命】 zhènɡmìnɡ【 ет.】жан салу, 

алысу, жан таласу. ①  上了年纪，别

再 ～ 了 / жасың келіп қалды, жан 

таласпай-ақ қой. 

症(證)zhènɡ. Ауру, науқас, дерт:  病～

ауру｜急～/ шұғыл науқас｜不治之～/ 

емі жоқ ауру｜对～下药/ науқасқа дәрі 

беру 

【症候】zhènɡ·hòu  Симптом 

【症候群】zhènɡhòuqún Синдром 

【症状】zhènɡzhuànɡ  Симптом 

铮(錚)zhènɡ     жарқыраған,  тап-таза:   

玻璃擦得～亮/ әйнектерді жарқыратын 

сүртіп қойды. 

 

 

zhī 

 

之-1 zhī   Бару, кету由京～沪 Пекиннен  

Шанхайға  бару. 

之 -2 zhī  Тілеу, күту①   求～不得 

Бірдеңені  қатты  күту, шыдамы  жетпей  

күту. ｜ 取 ～ 不 尽  Таусылмайтын, 

аяқталмайтын, сарқылмайтын｜操～过

急 Тым  асығу.｜言～成理 Ақталған｜

取而【ес.】～ Алмастыру｜有过～无

不及 Барлығынын  ішінен ｜反其道而

行 ～ .  Керісінше ②   久 而 久 ～ 

Уақытымен｜不觉手之舞～，足之蹈～.  

Қуаныштан  секіріп, билеу,  қуанышы  

қойнына  сыймау. 

 

之 3zhī〈书〉【шыл.】  ①  赤子～心  

Санта  Клаус｜钟鼓～声   Қоңырау  

және  барабан  дауыстары.｜以子～

矛，攻子～盾 .Сүңгі, қалқан  шабуыл  

астында.b)  光荣～家  Даңқ  үйі｜无

价～宝 Баға  жетпес｜缓兵～计 Жығу  

тактикалары ｜千里～外  Мығдаған  

километр｜意料～中   Күтілетін｜十

分～九 .Оннан  тоғыз②   中国～大 

Қытай  өлшемі  үлкен｜战斗～激烈 

Өшіккен ұрыс｜大道～行也，天下为公 

Жол  сапары｜如因势利导，则如水～

就下，极为自然.  Табиғи  суды үнемді  

пайдалану. 

【之后】zhīhòu【зат.】  Содан кейін, 

өткен  соң 三天～我们又分手了  Үш  

күннен  кейін  біз  тағы  

айырылыстық.｜文艺大队走在煤矿工

人队伍～. Көркемөнер  мен  мәдениет 

бригадасы  шахтерлер  командасынан  

кейін  кетеді.②  ～，他们又提出了具体

的计划 .Кейін, олар  нақты  жоспар  

ұсынды. 

【之前】zhīqián  Алдында【зат.】  吃

饭～要洗手  Тамақтар  алдында  қол  

жуу  керек｜一个月～我还遇到过他  

Мен  онымен  бір  ай  бұрын  

танысқанмын. 

支 1zhī  Қолдау①【 ет.】  ～帐篷  

Шатыр  қою ｜ 把 苇 帘 子 ～ 起 来 

Шымылдықты  көтеру｜他用两手～着

头正在想什么.Ол қолына  басын  сүеп  

бірдеңе  ойлап  отыр.②【ет.】 两只虎

牙朝两边～着  Екі  көзі  екі  жақ  

тістерін  сүйеп  отыр. ｜～着耳朵

听 .Құлағын түріп  тыңдау③【 ет.】

支  ～ 援  Қолдау көрсету ｜ ～ 应 

Жұптасу｜体力不～ Өте  әлсіз｜乐不

可～   Қуанышты｜疼得实在～不

住.Ауруға шыдай  алмау.④【ет.】 ～配 

Бір реттік｜～使  Жіберу, аудару｜把

人～走. Адамдарды  шығарып  салу.⑤

【ет.】бөлу, беру, ажыраты ～出/қаржы 

бөлу｜～取 /ақша алу｜～了一笔钱

/біраз ақша босату. ⑥ (Zhī) 【 зат 】

фамилияға қолданылады. 

支 2zhī ①  ～ 流   Шығын ｜ ～ 队 

Ешкімдікі  емес②【мөл.】 一～军队 

Солдаттар  отряды｜一～文化队伍 .  

Әдеби  жұмысшылар  тобыb) 两～新的

乐曲 . Екі  жаңа  өлеңc) 一～枪  Бір  

тапанша｜三～钢笔  Үш  қалам｜一～

蜡烛.Майшамдар 

支 3zhī地支.参看 440页〖干支〗. 

【支边】zhī∥biān  Қолдау  тараптары

【 ет. 】   科 技 ～ .Ғылыми және  

техникалық  қолдау  тараптары. 

【支部】zhībù  Бөлімдер 

【支差】zhī∥chāi  Кедейлерді  қолдау. 

【 支 撑 】 zhī·chēnɡ Сүйеу, қолдау

【 ет. 】①   坑道里用柱子～着 . 

Бағаналармен  туннелді  сүйеу② 他～

着坐起来，头还在发晕    Басы 

айналғаннан қолымен  басын  сүйеп  

отыра  қалды｜一家的生活由他一

人～.Өмірін  қолдау. 

【支持】zhīchí  Қолдау【ет.】①累得～

不住了.Оны  қолдаудан  шаршады.② 互

相～  Бір-бірін  қолдау｜～合理化建

议 .Рационализаторлық  ұсыныстарды  

қолдау. 

【支出】zhīchū Шығын①【ет.】  尽

【мөл.】控制非生产性的～ . Өнімсіз  

шығындар  жасамауға  тырысу. 

【支绌】 zhīchù  Шектеулі  қолдау

【 ет.】  经费～ .Шектеулі  қолдауды  

қаржыландыру.参看 1826 页〖左支右

绌〗. 

【 支 点 】 zhīdiǎn 【 зат 】 ①   战

略～.Стратегиялық  орталық 

【支队】zhīduì  Бөлім, отряд 

【支付】 zhīfù  Төлеу【 ет.】  ～现

金.Қосымша  ақшалай  төлемдер 

【 支 架 】 zhījià Кронштейн ①

【 зат. 】   ～ 屋 梁  Арқалықтың  

кронштейні ｜ ～ 锅 灶 .  Асханалық  

тақталар  стенті. 

【支解】zhījiě见 1746页〖肢解〗. 

【支棱】zhī·lenɡ〈方〉  Шетін  сүйеу

【ет.】 ～着耳朵听.Құлағын  түру,  шет  

жағын  есту. 

【 支 离 】 zhīlí  Бөлшектелген ①

【 ет. 】   ～ 破 碎 .Бөлшектеген ②

【 сын. 】  ～ 错 乱 ， 不 成 文 理 . 

Шығарманы  бөлшектеп  бұзһған. 

【 支 离 破 碎 】 zhīlípòsuì  Хоастық, 

нашар 

【支流】zhīliú   Құйылым 

【支炉儿】zhīlúr  

【支脉】zhīmài. 【зат.】   тау сілемі, 

тау тармақтары 乌孙山是天山的～  / 

Үйсін тауы  Тяньшанның   тармағы. 

【支派】zhīpài. Тармақ, сала.  

【支派】zhī·pài Тайпа【ет.】    ～人

/Адамдар  тайпасы 

【支配】zhīpèi Біреуді , бірдеңені  бөлу.

【 ет. 】①  合理～时间   Уақытты  

ақылды  бөлу｜～劳【ет.】力  Еңбек  

бөлінісі ②   思 想 ～ 行

【ет.】.Идеологиялық  өктемділік 

【支票】zhīpiào   Чек 

【支气管】zhīqìɡuǎn  Бронх  

【支前】zhīqián  【ет.】  ～模范. 

【支渠】zhīqú 

【 支 取 】 zhīqǔ  Алу, қабылдау

【ет.】  ～工资  Айлық алу｜～存款 . 

Банктен  ақша  алу. 

【支使】zhī·shi  Басқару【ет.】 ～人  

Адамды  басқару ｜把他 ～走 . Ол  
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баруын  басқару, қалай, бөлу. 

【支书】zhīshū Яйчейка  хатшысы 

【 支 吾 】 zhī·wú   Қисандау,  

бұлғалақтау , амалдау.【ет.】  ～其词 

Тура  жауаптан  бұлғалақтай  

бастады. ｜ 一 味 ～ .Бұлғалақтаумен  

болу. 

【支线】zhīxiàn Тармақ 

【 支 应 】 zhīyìnɡ   Бірденеден  

өту,жұптассын,  жабдықау【ет.】① ～

门户   Ій  кезегін өткізу.｜今天晚上我

来～，你去睡好了.Бүгін  кешке  мен  

кезете  боламын,  сен  жақсылап  

ұйықта. 

【支原体】zhīyuántǐ  

【支援】 zhīyuán  Біреуді  қолдау,  

көмектесу.【 ет.】｜互相～ .Бір-бірін 

қолдау 

【支招儿】zhī∥zhāor   

【 支 着 儿 】 zhī ∥ zhāor Бірденені  

білдіртпей, сыбырлап, жасырын  айту. 

【支柱】zhīzhù Сүйел,  тірек 【зат】

①  ～行业 ｜国家的～.Мемлекет  тірегі 

【支柱产业】zhīzhùchǎnyè  

【支子】 zhī·zi  Тіреніш【 зат】①  

车～.Көлік  тіреуіші 

只(隻)zhī  ① ～身  Бір, жалғыз｜独具～

眼.  Екі  көз②【мөл.】a) 两～耳朵  Екі  

құлақ｜两～手 екі  қол｜b)一～鸡 Бір  

тауық｜两～兔子. Екі үй  қояны c)一～

箱子. Екі сақпы一～小船.Бір кеме 

【 只 身 】 zhīshēn  Біреу, жалғыз

【 үс.】  ～独往   Бірге-бір｜～在

外.Шетелде  жалғыз 

【只言片语】zhīyánpiànyǔ 

卮(巵)zhī  漏～. 

汁 zhī(～儿 )  Шырын【 зат.】  乳～ 

Запыран｜胆～  Сүт｜牛肉～  Сиыр  

сүті｜橘子～ Апельсин  шырыны 

【汁水】zhī·shui Шырын〈方〉【зат】

这 种 果 子 ～ 很 多 .Бұл  жемістің  

шырыны  өте  көп 

【汁液】zhīyè  Шырын 

芝 zhī 

【芝兰】zhīlán【зат.】 ～之室. 

【芝麻】(脂麻)zhī·mɑ  Кунжут, сезам 

【芝麻官】 zhī·mɑɡuān  小小～｜七

品～. 

【 芝 麻 酱 】 zhī·mɑjiànɡ   Кунжут  

дәндерінен  жасалған  пюре.  

【芝麻油】zhī·mɑyóu  Кунжут  майы 

枝 zhī① (～儿 )【зат.】    树～   Тал  

тармақтары, жапырақтары｜柳～儿 . 

Талшықтар②【мөл.】 一～梅花.  Бір  

қараөрік  b)同 “支 d).③ (Zhī)【 зат】

фамилияға қолданылады. 

【枝杈】zhīchà  

【枝节】zhījié Маңызды,  басты  емес.

【зат】①～问题随后再解决  Мәселе  

қатты  маңызды  емес,  соңыра  

шешеміз.｜不要过多地注意那些枝枝节

节.②横生～.Күтпеген  жағдай  болды,  

күтпеген  мәселе  шықты. 

【枝蔓】zhīmàn  Артық, керек  емес 

ақпарат.①【зат.】 删除～.②【сын】文

字～，不得要领.Шығармада  көптеген  

керек  емес  ақпараттар,  негізгісі  жоқ. 

【枝条】zhītiáo  Тармақ, талшық 

【枝捂】zhīwú  Бұлғалақтау 

【枝梧】zhīwú Бұлғалақтау 

【枝丫】(枝桠)zhīyā   

【 枝 叶 】 zhīyè  Талшықтар  мен  

жапырақтар 

【枝子】zhī·zi  Таврмақ, талшық 

知 zhī①【ет.】білу, ұғц, меңгеру:～无

不言｜～其一不～其二   Бірдеңені  

біліп, бірдеңені  білмеу.｜这话不～是谁

说的 .②通～｜～会｜～单 .③求～  

Білімге  ұмтылу.｜无～ / білімсіз.  

【知单】zhīdān  Шақырылғандар  тізімі. 

【 知 道 】 zhī·dào. Білу, түсіну, ұғу, 

аңғару, меңгеру. 

【知法犯法】 zhīfǎfànfǎ  Заңдарды  

біліп,  оларға  қарсы  әрекет  жасау.  

Заңды  біле  тұра, оған  сүйенбеу. 

【知府】zhīfǔ   Облыс  әкімі,  облыс  

билеушісі. 

【知根知底】zhīɡēnzhīdǐ  我们是老朋

友啦，彼此都～. 

【知会】 zhī·hui〈口〉   Хабарлау, 

жариялау, хабардар  ету.【ет.】  你先

去～他一声，让他早一点儿准备.  Ең  

алдымен  оны  хабардар  ету  керек,  ол  

ертерек  дайындалсын. 

【知己】zhījǐ  Жақын, біреумен  тығыз, 

жақын  араласу.①【 сын.】   ～话 

Жылы  сөз｜～的朋友.  Жақын  дос.   

【 知 己 知 彼 】 zhījǐzhībǐ  Өзін де, 

қарсыласын  да  жақсы  білу. 

【知交】zhījiāo Жақын  дос.【зат】他

是我中学时【ес.】的～.Ол  менің  орта  

мектептегі  ғасырлық  жақын  досым. 

【知觉】zhījué  Тәрбие 

【知客】zhīkè   

【知了】zhīliǎo  Цикада. 

【知【зат】】zhīmínɡ  Атақты, даңқты 

【сын】海内～  Бар  елге  атақты.｜～

人士  Атақты  адам｜～作家. Атақты  

жазушы 

【知【 зат 】度】 zhīmínɡdù  Көру

【зат】他是个～很高的人.Оның  көруі  

өте  жоғары. 

【知命】 zhīmìnɡӨмірге  көзқарасы

〈书〉①【 ет.】   乐天～ .  Өмірге  

оптимистік  көзбен  қарау.②【зат】～

之年. Тағдыр  қабылдау  жылы. 

【知青】zhīqīnɡ  Білімді  жастар 

【知情】1zhīqínɡ  істе  хабардар  болу, 

іс  туралы  білу. 

【知情】2zhī∥qínɡ   Қисынды  

【知情达理】 zhīqínɡdálǐ  Түсінетін  

және  ақылды. 

【知趣】zhīqù  Тактикалы【сын.】  人

家拒绝了，他还一再去纠缠，真不～. 

【 知 人 之 明 】 zhīrénzhīmínɡ  

Адамдарды  тану қабілеттігі. 

【知识】zhī·shi  Білім【зат】①  有～ 

Білімі бар ｜ ～ 界 ｜ ～ 分

子.Интеллигенция 

【 知 识 产 权 】 zhī·shichǎnquán  

Интеллектуалды  меншік 

【知识产业】 zhī·shichǎnyè Ғылымды  

қажетсінетін  салалар. 

【 知 识 分 子 】 zhī·shifènzǐ. зиялы  

интеллигенция 

【知识经济】 zhī·shijīnɡjì. Парасатты 

экономика .  

【知识青年】 zhī·shiqīnɡnián. Зиялы 

жастар.   Білімді  жастар. 

【知事】zhīshì Уезд  бастығы 

【知书达理】 zhīshūdálǐ   Басқару  

хабарламасы. 

【知疼着热】zhīténɡzherè 

【知悉】zhīx  Білуī, есепке  алу. 【ет.】

详情～  Жай  бөлшектерді  есепке  

алу.｜无从～. Ол ештеңе  білмейді. 

【知县】zhīxiàn  Уезд  бастығы 

【知晓】zhīxiǎo   Білу 

【知心】zhīxīn   Интим 【сын.】 ｜～

朋友.Интимді  достар. 

【知音】zhīyīn Концерт 

【知友】zhīyǒu   Жақсы  дос 

【知遇】zhīyù  Көмектесу. 【ет.】～之

恩.Өзінің  баққұмарлығына  көмектесу 

【知照】 zhīzhào Хабарлау, жариялау  

【ет.】  你去～他一声，说我已经回来

了 .Сен  барып  оған  хабарла,  мен  

қайтып  келдім деп. 

【 知 州 】 zhīzhōu Белгілі, атақты  
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мемлекеттер. 

【知足】zhīzú  Қуанышты  болу,  мәз  

болу. 【 сын. 】    ～ 常 乐  

Қанағаттану｜～无求.Қуанышты 

肢 zhī    Шектілік ～体｜上～  Қолдар, 

үстіңгі  бөліктер ｜ 下 ～ . Аяқтар, 

төменгі  бөліктер. 

【肢解】(支解、枝解)zhījiě  Бүлдіру

【 ет.】   领土被～ .  Бұл  аймақтар  

бөлінген, жіктелген. 

【肢势】zhīshì  Потенциал 

【肢体】zhītǐ  Шектілік 

织 (織 )zhī    Тоқу①【 ет.】   纺～  

Кездеме ｜～布   Тоқыма ｜棉～物 

Мақта  кездемелері｜丝～物   Атлас, 

жібек  кездемесі ｜ 毛 ～ 物 .Жүннен  

тоқылған  кездемелер.②【ет.】  编～

Тоқу ｜ ～ 渔 网   Балық  аулайтын 

желілер  тоқымашылығы ｜ 针 ～

品 .Тоқыма③ (Zhī)【 зат】 фамилияға 

қолданылады. 

【织补】zhībǔ   Шайтан 

【织锦】zhījǐn   Гобелендер 

【织女】zhīnǚ Тоқымашы 

【织女星】zhīnǚxīnɡ Вега 

【织品】zhīpǐn Кездеме 

【织物】zhīwù  Кездеме 

【织造】zhīzào   Тоқымашылық 

祗 zhī    Тек  қана ～ 仰 ( 敬 仰 )  

Масаттану｜～候光临.Бару  үшін  ғана  

күту. 

脂 zhī  Май①  ～肪  Май｜松～ . 

скипидар②～粉. Ұнтақ 

【脂肪】zhīfánɡ Май 

【脂肪肝】zhīfánɡɡān Бауыр  майы 

【脂肪酸】zhīfánɡsuān Қышқыл  майы 

【脂粉】zhīfěn Зат【зат.】  ～气. Газ  

ұнтағы 

【脂膏】zhīɡāo Сылау 

【脂麻】 zhī·mɑ.  Май. 〖芝麻〗 -ға 

қараңыз.. 

zhí 

 

执(執)zhí  Ұстау①【ет.】 ～笔  Қалам  

ұстау, жазу.｜手～红旗.  Қолда  қызыл  

жалау ұстау.②～政  Билеуші｜～教 . 

Тренер, үйретуші.③ 各～一词. Әркім  

өз  дегенінде  тұрады.④～法.Орган⑤

〈 书 〉  战 败 被 ～ .Жеңілген  соң  

тұтқынға  алыну. ⑥  回～ Қайтарым  

распискасы ⑦ (Zhí)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【执棒】zhíbànɡ【ет.】  音乐会由四位

指挥家轮流～.Эстафета  өткізушілерге  

төрт  айналым  көрсетілді, айтылды. 

【执笔】zhíbǐ  Жазу 

【执鞭】zhíbiān【ет.】  ～授课｜～青

年男篮. 

【执导】zhídǎo  Режиссер【ет.】  他～

过 不 少 优 秀 影 片   Ол  көптеген  

фильмдерді  режиссерлады.｜在戏剧

界～多年 .Ол  театрда  көп  жылдар  

бойына  режиссер  болды. 

【执罚】zhífá【ет.】  对违规厂商按照

规定～. 

【执法】 zhífǎ  Заңдарды  қабылдау, 

сүйену, орындау.【ет.】  ～如山(如山：

比喻坚定不【ет.】摇)  Қатал  заң｜～

必严.Қатаң  бақылау, ұстану. 

【执绋】zhífú  Жерлеу  рәсіміне  бару 

【执纪】 zhíjì  Тәртіп【 ет. 】   从

严～.Қатаң  тәртіп 

【执教】zhíjiào  Тренер 他在大学里～

多年   Ол  университетте  көп  жыл  

тренер  болды. 

【执迷不悟】 zhímíbùwù Қате айтып,  

өзгені  мойындамау 

【执泥】zhínì【ет.】  不可～一说. 

【执牛耳】zhíniú’ěr  Үстемдік  етумен  

айналысу. 

【执拗】zhíniù  Қырсықтық【сын.】  

脾气～.Қырсық  мінез 

【执勤】zhí∥qín  Баждар【ет.】  ～民

警.Полиция  қызметі 

【执事】zhí·shi  Диакон【зат.】  打～

的  Диакон  ойнау｜各种～ .Әр түрлі  

диакондар. 

【 执 行 】 zhíxínɡ  Атқару, орындау 

【ет.】  严格～ Қатал  орындау｜～任

务   Тапсырма｜～计划   Жоспарды  

жүзеге  асыру｜～命令 .Команданы  

орындау. 

【执行主席】zhíxínɡzhǔxí  Атқарушы  

төраға 

【执业】zhíyè  Тәжірибе【ет.】  ～律

师 Тәжірибелейтін  заңгерлер｜房地产

估 价 师 必 须 先 取 得 ～ 资

格 .Жылжымайтын  мүлікті  бағалау  

бұрын,  бағалаушылар квалификацияға  

ие  болуы  тиіс. 

【 执 意 】 zhíyì Табан  тіреу, өз  

дегенінде  тұру. 【 үс. 】   ～ 要 去  

Бірдеңе  үшін  табан  тіреп  тұру.｜～不

肯.Өз  ақауына  табан  тіреп  тұру. 

【执友】zhíyǒu  Атқарушы  достар 

【执掌】zhízhǎn   Билеу  ～大权. Билік  

алдында  тұру. 

【执照】 zhízhào  Куәлік, лицензия.

【 зат. 】    施 工 ～   Кұрылыс  

лицензиясы.｜驾驶～ .Көлік  жүргізу  

куәлігі 

【 执 政 】 zhí ∥ zhènɡ Билеуші 

【ет.】  ～党.Билеуші  партия 

【执著】zhízhuó  Табан  тіреу.【сын.】  

性情古板～  Ескі  қырсық  мінездікті  

қалдыру.｜～地献身于祖国的教育事业.

也作执着. Мемлекетте тұрақты  білімді  

беруге  табан  тіреу. 

【执着】zhízhuó同“执著”.Табан  тіреу, 

қырсығу. 

直 zhí  Тура, тегіс, түзу①【 сын.】  

笔～ Түзулер｜马路又平又～ Жол  тура  

және  түзу.｜你把铁丝拉～.Сіз  сымды 

түзетіңіз, тіктеңіз.②【сын.】  ～升机 

Тікұшақ｜把标杆立～.Түзу  тұру  тесті

③【сын.】   ～行的文字   Түзу, тура  

мәтін.｜屋子很大，～里有两丈，横里

有四丈.Бөлме  өте  үлкен,   Жиырма  

фунт   тікелей, қырық  фунт  көлдеңен .

④【ет.】 ～起腰来.  Арқасын  тіктеу, 

түзету. ⑤   正 ～ Бүтін ｜ 理 ～ 气

壮.Сенімді⑥【сын.】   ～性子 ｜心～

口快  Ашық｜～呼其【 зат.】   Тура  

атын  атап  шақыру.｜他嘴～，藏不住

话 .Оның  аузын  тік  жаба  алмау.⑦

【зат】汉字的笔画，即“竖 1” Қытай  

иероглифтері  тік  жазылады. . ⑧

【үс.】 ～达  Төте｜～到 Дейін｜～哭

了一天 Тура  бір  күн  жылады.｜～朝

村口走去.Ауылға  қарай  тікелей  жүрді.

⑨【үс.】   他看着我～笑 Ол  маған  

тура  қарап  күліп  жіберді.｜我冷得～

哆嗦 .  Суықтан  дірілдіеу. ⑩  (Zhí)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【直拨】zhíbō  Түзу, төте【ет.】  ～电

话  Төте  телефон  байланысы｜很多城

市之间的电话可以～通话 .Қалалар  

ішінде  телефон  аппараттары  өте  көп,  

тікелей  қоңырау  шала  аласың. 

【直播】 1zhíbō  Ашық  кеңістікті  

жерге  бидай егу. 

【直播】2zhíbō  тікелей эфир.  

【直肠】zhíchánɡ  Тік ішек  

【直达】zhídá  Тура, төте.【ет.】  ～车  

Тура  көлік. ｜从北京坐火车～广

州 .Пекиннен  пойызға  отырып  тура  

Гуанджоуға  дейін  жету. 

【直达快车】 zhídákuàichē  Жоғары 

жылдамдықты  поезд , жедел поезд. 
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【直待】zhídài Тек【ет.】  ～天黑才回

家.Күн  қарайланбағанша  дейін  үйге 

оралмады.  Қараңғы  түнде  бірақ  үйге  

кеш  келді. 

【直到】zhídào  Шейін.【ет.】  这事～

今天我才知道.Бұл  іс  туралы  мен  тек  

бүгін  ғана  кеш  білдім. 

【直瞪瞪】 zhídènɡdènɡ(中语中也读

zhídēnɡdēnɡ) 他～地望着地面，神情木

然. 

【直根】zhíɡēn  Стержндік  тамыр. 

【直供】zhíɡōnɡ Тура  жеткізу.   

【直贡呢】zhíɡònɡní  Диагональ 

【直勾勾】 zhíɡōuɡōu(～的 ) Алақтап  

қарау, қарау 【сын.】  他～地望着我，

一言不发.Маған  қарап, үндемейді. 

【直观】zhíɡuān   Көрнекі 【сын.】 ～

教具  Көрнекі  құрал.｜～教学.Көрнекі 

сабақ 

【直航】zhíhánɡ  Төте  жеткізу 

【直击】zhíjī Қарау【ет.】  ～赛场盛

况.Жарыс  алаңына  барып  қарау. 

【直角】zhíjiǎo Тік бұрыш 

【直接】zhíjiē  Тура【сын.】  ～关系  

Тура  қатынастар ｜ ～ 领 导   тура  

басқарылым｜～阅读外文书籍 .Шетел  

кітаптарын  тура  оқу. 

【 直 接经 验】 zhíjiējīnɡyàn   Төте  

тәжірибе 

【直接税】zhíjiēshuì Тікелей  салықтар. 

【直接推理】zhíjiētuīlǐ   Тура пікір 

【直接选举】zhíjiēxuǎnjǔ  Тура, тікелей  

сайлау. 

【直截】 (直捷 )zhíjié  Тұрып  қалу

【сын.】 ～表明了态度.Тура  қатынас. 

【直截了当】 zhíjié-liǎodànɡ  Ұялмай  

тура  айту. 

【直径】zhíjìnɡ    Диаметр 

【直撅撅】zhíjuējuē   

【直觉】zhíjué  Интуиция, ішкі  сезім,  

сезгіштік. 

【直快】zhíkuài   Төьте  жылдам 

【直来直去】zhíláizhíqù  Тік, төте① 这

次去广州是～，过不几天就回来了 .  

Осы  жолы  Гуаннджоуға  төте  жеттім,  

бірнеше  күн өткізбей   тез  жеттім.他是

个～的人，想到什么就说什么.  Ол  өте  

тура, тік  адам, не  ойласа,  соны  

айтады. 

【直立】zhílì  Тік, тура. 

【直立茎】zhílìjīnɡ  Тік  тұратын  сабақ 

【直溜】zhí·liu(～儿)  Тік【сын.】  你

看这棵小树，长得多～儿 .Қарашы, 

қандай  тік  ағаш  өсті. 

【直溜溜】zhíliūliū(～的)  Тура, төте

【 сын.】   ～的大马路 . Тура , төте  

проспект 

【直流电】zhíliúdiàn  Тұрақты  тоқ 

【直眉瞪眼】zhíméidènɡyǎn  Көңілсіз  

көзқарас, көңілсіз  түр, ашулы  көз. 

【直面】zhímiàn Тура  шешу【ет.】  ～

人生.Өмірге  тура  қарау. 

【直升机】zhíshēnɡjī  Тікұшақ 

【 直 书 】 zhíshū 〈 书 〉   Тікелей  

кітаптағы【ет.】  秉笔～. Оқу  құралы. 

【 直 抒 】 zhíshū  Тікелей  білдіру

【ет.】 ～已见  Тікелей  білдіру, айту, 

көрсету｜～胸臆.Құйылым 

【 直 属 】 zhíshǔ  Тікелей  біреуге  

тиесілі①【ет.】 这个机构是～文化部

的. Бұл  мекемелер  тікелей  мәдениет  

министрліктеріне  тиесілі.②【сын】～

部队  Тікелей  бағыну.｜国务院～机

关 .Мемлекеттік  кеңеске   тікелей  

бағыну. 

【直率】zhíshuài  Франк 

【直爽】zhíshuǎnɡ  Франк【сын.】  性

情～  Жай  ғана темперамент｜他是

个～人，心里怎么想，嘴上就怎么

说.Ол өте  тік  адам, ішінен  не  ойлап  

отырса, аузынан  сол шығады. 

【直梯】zhítī  Төте, тік  саты 

【直挺挺】zhítǐnɡtǐnɡ(～的 )  Тура, тік

【сын.】 ～地站着  Тік  тұру 

【 直 系 亲 属 】 zhíxìqīnshǔ  Жақын  

туысқандар 

【直辖】 zhíxiá Шекара【 ет.】  ～市 

Муниципалитеттер｜～机构   Мекеме  

аумағы, шекарасы｜重庆由中央～，有

利 于 西 部 地 区 经 济 发 展 .Батыс  

өлкесіндегі  Чунцин ОТС  аумағы  

экономиканың  дамуына  өте  қолайлы. 

【直辖市】zhíxiáshì  Муниципалитет 

【直线】 zhíxiàn   Тура сызықты①

【 зат.】   ～电话   Тура  байланыс  

телефоны｜～运输  ｜～联系   Тура  

қатынас ｜ ～ 上 升 .Туіра  сызық  

бойынша  жоғары  көтерілу. 

【直销】zhíxiāo    Тура  , төте  сатылым 

【 直 心 眼 儿 】 zhíxīnyǎnr  Тура  

қозғалыстар 

【直性】 zhíxìnɡ(～儿 ) Тура, ашық

【сын.】   他是个～人，有什么说什

么 .Ол  ашық  адам, не  болса, соны  

айтады. 

【直译】zhíyì   Төте  аударма 

【直音】zhíyīn  төте  аудио 

【直至】zhízhì【ет.】直到.  Көтеру 

侄 (姪 )zhí【 зат】①  表～Немере｜

内～.Әйелі  жағынын  немере②(Zhí)姓. 

【侄妇】zhífù Немере 

【侄女】zhí·nǚ Немере 

【侄女婿】zhínǚ·xu немересінің  күйеуі 

【侄孙】zhísūn  Немере 

【侄孙女】zhísūn·nǚ Немере 

【侄媳妇】zhíxí·fu  Немересінің әйелі 

【侄子】zhí·zi  Немере 

值 zhí  Баға, тұру.①币～   ｜比～｜总

产～ .②【ет.】这双皮鞋～五十块钱 .  

Осы  аяқ  киім  жұбы  50 юань  тұрады, 

осы  аяқ киім  жұбының  бағасы 50 

юань.③【 сын.】  不～一提  Біреуді-

бірдеңені  еске  алудың  қажеті  жоқ.｜

这次采访收获很大，多跑点儿路也～.

⑤【ет.】 正～国庆，老友重逢，真是

分 外 高 兴 .Бұл  мерек  ұлттық  

мерекемен  біодей  келді, өте  

қуанышты.⑥  ～班  Кезек｜～日.Кезек  

күні 

【值班】zhí∥bān  Кезек 

【值得】zhí∥·dé  Тұру, баға【ет.】① 

这东西买得～ Бұл  зат  сатып  алуға  

тұрарлық.｜东西好，价钱又便宜，～

买.Мына  зат  өте  жақсы,  бағасы  да  

қымбат  емес,  сатып  алуға   тұрарлық.

②～研究 Зерттеуге  тұрарлық. 

【值钱】 zhíqián   Қымбат,  бағалы

【сын.】   这只戒指很～ . Бұл  жүзік  

өте  қымбат. 

【值勤】zhí∥qín  Кезек【ет.】  ～人员

Кезекші｜今天晚上该我～.Бүгін  кешек  

менің  кезегім. 

【值日】 zhírì  Кезек【 ет.】  ～生 

Класстағы кезекші. ｜今天该谁～ ?  

Бүгін  кім  кезекте? 

【值守】 zhíshǒu  Кезекшілік.【 ет.】  

无人～公用电话  Автоматты  қоғамдық  

телефондар. ｜ 保 安 人 员 在 厂 区 巡

察 ～ .Зауыт  инспекциясындағы  

кезекшіліктегі  қызметшінің  

қауіпсіздігі. 

【值星】zhíxīnɡ  Кезекшілік 

【值夜】zhí∥yè    Түнгі  кезек【ет.】  

分 组 轮 流 ～ .Өз  кезегінде  түнгі  

кезекшілікке  топтау. 

【值遇】zhíyù〈书〉【ет.】 ～不幸. 

埴 zhí〈书〉黏土. 

职 ( 職 )zhí ①  尽～   Өз  міндетін  

орындау.｜～分   Қызметтік міндет｜
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天 ～  кезекті  күн ｜ 有 ～ 有

权 .Жауапкершілік  пен  құқыққа  ие  

болу. ② 调 ～   Басқа  қызметке  

ауыстыру.｜就～  Қызметке  тұру.｜

兼～   Сыйымдату.｜撤～  Қызметтен  

босату｜ .③～掌 . Жауакершілік (Zhí)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【职别】zhíbié  Қызмет 

【职场】 zhíchǎnɡ   Қызмет  орны 

【 зат】～新人 . Қызмет  орнындағы 

жаңа  адам, жаңа  қызметші. 

【职称】 zhíchēnɡ  Қызметтік  атақ

【зат.】  技术～    техникалық  атақ｜

评定～.Профессионалды  атақ. 

【职分】zhífèn  Қызметтік  міндет 

【职高】zhíɡāo Профессионалды 

【职工】zhíɡōnɡ  Қызметшілер  мен 

жұмысшылар【зат】①～【ес.】表大

会 .Конгресс  қызметшісі, өкілі②～运

【ет.】. Қозғалыс  қызметшілері. 

【职级】 zhíjí  Лауазым【 зат.】   晋

升～.Мадақтау  қатары 

【 职 【 сөз алд. 】】 zhíjièЖұмыс 

【зат.】 ～中心. Жұмыс орталығы 

【职能】zhínénɡ Функция 【зат.】  货

币 的 ～  Ақша  функциясы, қаржы 

функциясы｜政法部门是执行国家专

政～的机关 .Саяси-заң  құрылымдары 

мемлекеттік  диктатураны жүзеге 

асыратын құрылымдар болып 

табылады. 

【职权】 zhíquán  Шарт【 зат.】  行

使～ .Өз  өкілеттігін  жүзеге  асыру  

шарты. 

【职守】 zhíshǒu  Жұмыс , борыш, 

қызмет  【зат.】  擅离～  Қызметтен өз  

бетімен  кету ｜ 忠 于 ～ .Борышқа  

адалдық 

【职位】zhíwèi  Позиция 

【职务】zhíwù  Міндет 

【职务发明】zhíwùfāmínɡ  Өнертабыс  

қызметі 

【职务犯罪】zhíwùfànzuì   Сабақтас  

қылмыс  жұмыстары 

【职务作品】 zhíwùzuòpǐn  Жұмыс  

позициялары. 

【职衔】zhíxián  Атау 

【职业】 zhíyè  Жұмыстар, істер①

【сын.】 ～剧团 Кәсіби  ұжымдар｜～

运【ет.】员.  Кәсіби  спортшылар 

【职业病】zhíyèbìnɡ Кәсіби 

【职业道德】zhíyèdàodé  Әдеп, этика 

【职业高中】zhíyèɡāozhōnɡ   Кәсіби  

вуздар 

【职业教育】zhíyèjiàoyù Кәсіби Білім 

【职员】zhíyuán Жұмысшылар 

【职责】zhízé  Міндет【зат.】  应尽

的～  Жауапкершілік｜保卫祖国是每个

公民的神圣～.Отанын  қорғау  әрбәр  

азаматтың  жауапкершілік  міндеті, 

борышы. 

【职掌】 zhízhǎnɡ   Жауапкершілік 

【ет.】～生杀大权. Делбе  міндет. 

zhí同“埴”(用于人【зат】). 

絷(縶)zhí 

植 zhí  Зауыт ① 【 ет. 】  种 ～  

Отырғызу ｜ 培 ～  Үдету ｜ 移 ～

Көшеттеу ｜～树◇～皮   Ағаштар  

отырғызу｜断肢再～   Шеттерін кесу.

②～党  Партия 营私   Экспланттарды  

өз  қалтасына  салу. ～被 Өсімдер｜～

株  Өсімдіктер｜～保 .Өсімдік  қорғау 

жабдықтары④ (Zhí)【 зат】фамилияға 

қолданылады. 

【植保】zhíbǎo   Өсімдіктер  қорғау  

жабдықтары. 

【植被】zhíbèi Өсімдік 

【植苗】zhí∥miáo Отырғызу 

【植皮】zhí∥pí Тері  ауыстыру,  жаңа  

тері  салу. 

【植树】 zhíshù  Ағаштар  отырғызу

【ет.】～造林.Оран  отырғызу 

【植树节】ZhíshùJié  Ағаш  отырғызу  

мерекесі. 

【植物】zhíwù Өсімдік 

【 植 物 保 护 】 zhíwùbǎohù Өсімдік  

қорғау  жабдықтары. 

【 植 物 群 落 】 zhíwùqúnluò Өсімдік  

бірлестіктері 

【植物人】zhíwùrén Жасыл  адам 

【 植 物 性 神 经 】 zhíwùxìnɡ-shénjīnɡ 

Автономды жүйкелер 

【植物学】zhíwùxué  Ботаника 

【植物园】 zhíwùyuán  Ботаникалық  

бақ 

【植株】zhízhū Өсімдік 

殖 zhí   Көбейту, көбею 

另见 1251页·shi. 

【殖民】zhímín  Колонизациялау 

【殖民地】zhímíndì  Колония 

【 殖 民 主 义 】 zhímínzhǔyì  

Колониализм 

 

zhǐ 

止 zhǐ  Тоқтау① ～步 Тоқтау｜～境 Аяқ, 

шек, соң｜不～   Тоқтамау.②【ет.】 

禁～ тыйым  салу ｜制～  Тоқтату  

үшін｜～血  Қанағысты  тоқтату｜～痛  

Ауруды  тоқтату.｜～得住 Тоқтату｜～

不住. Тоқтата  алмау③【ет.】展览从 10

月 1日起至 10月 14日～.Көрме  тек  1  

қазаннан-14 қазанға  дейін  болады.④

【 үс.】这话你说过不～一次了 .Бұл  

сқздерді  сіз  бірнеше  рет  айтқансыз, 

бұл  сөзді  айтқаныңыз  бір рет  емес.⑤

(Zhǐ)【зат】фамилияға қолданылады. 

【止步】zhǐ∥bù Тоқтау【ет.】 ～不前 

Өз  орнында  тұру｜游人～ ( 公共游览

场所用来标明非游览部分). 

【 止 境 】 zhǐjìnɡ  Шек, аяқ, соңы.

【зат.】  学无～Ғасыр  бойы  өмір  сүр, 

ғасыр  бойы  оқы.Өмір  бойы  оқысағ  

да  ,аз  емес.Оқу-инемен  құдық 

қазғандай. ｜科学的发展是没有～

的 .Ғылым  қанша  дамыса  да,  шегі  

болмайды. 

【止息】 zhǐxī  Тоқтау【 ет.】   永

无～.Тоқтаусыз 

只 1(衹、祇)zhǐ  Тек, жалғыз【үс.】

① ～知其一，不知其二  Бір  жағын  

ғана  көру,  басқа  жағы  туралы 

білмеу.｜在几种棋类中，他～会下象

棋.ОЛ  тек  шахмат қана  ойнай  алады.

②家里～我一个人 .Отбасында  мен  

жалғыз  адаммын 

只 2Zhǐ【зат】фамилияға қолданылады. 

另见 1744页 zhī；“祇”另见 1701页 qí. 

【只得】zhǐdé   Тек 

【只顾】 zhīɡù  Тек  өзі  туралы  

ойлайды, өзімшіл 

【只管】zhǐɡuǎn  Тек 

【只好】zhǐhǎo Солай  ғана 

【只是】zhǐshì  Тек  қана①【үс.】我今

天进城，～去逛逛书店，没有别的事儿. 

Бүгін  ол   тек  қалаға  барып, 

кітапханаға  соққаннан басқа жұмысы  

болмады. ②【үс.】大家问他是什么

事，他～笑，不回答.  Барлығы  одан  

не  болды  деп  сұраса, ол  тек  күле  

берді,  жауап  қатпады.③【жал.】 本来

预备今天拍摄外景，～天还没有晴，不

能拍摄. 

【只消】zhǐxiāo  Керектісі, тек  қана  

керектісі.【ет.】这点活儿，～几分钟就

可以干完.Тек  қана  керектісі біршама  

уақыт, бірнеше  уақыты  болса, бітіріп  

шығады.   

【 只 要 功 夫 深 ， 铁 杵 磨 成 针 】

zhǐyàoɡōnɡ·fushēn， tiěchǔmóchénɡzhēn  
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Сабыр  түбі-  сары  алтын. 

【 只 有 】 zhǐyǒu  Тек  қана, тек.

【жал.】  ～同心协力，才能把事情办

好.Тек  қана  жұмыста  табысқа  жету  

үшін  бірге  жұмыс  істеу. 

旨 1zhǐ〈书〉   Мақсат  ～酒｜甘～. 

旨 2(①恉 )zhǐ①主～  Негізгі｜要～ 

Мән ｜宗～  Тапсырма. ②   圣～ . 

Жарлық 

【旨趣】zhǐqù Мағына【зат.】  本刊

的 ～ 在 发 刊 词 中 已 经 说 过

了.Мағынасын  алғы  сөзінде  айтты. 

【旨意】zhǐyì Қаулы【зат.】  ～何在 

Жарлық 

址(阯)zhǐ   Тұрған жер   住～ Тұратын  

орны｜校～  Мектеп  адресі｜厂～ 

Зауыт  адресі｜新～ Жаңа орын, көшу 

扺 zhǐ〈书〉侧手击. 

【纸板】zhǐbǎn  Картон 

【纸币】zhǐbì  Қағаз  ақшалар 

【 纸 浆 】 zhǐjiānɡЦеллюлоза, қағаз 

көлемі. 

【纸巾】zhǐjīn   Мата 

【纸老虎】zhǐlǎohǔ  Қағаз  жолбарысы 

【 纸 马 】 zhǐmǎ  Сиқырлы  

ритуалдардың  суреті. 

【纸媒儿】zhǐméir Қағазды  фитиль 

【纸煤儿】zhǐméir  Көмір қағазы 

【纸捻】zhǐniǎn   Құйылым  қағазы. 

【纸牌】zhǐpái  Қағаз  қарттар 

【纸钱】zhǐqián Ритуалды  қағаз  ақша 

【纸上谈兵】 zhǐshànɡtánbīnɡ  Жай   

сөздер, кабинет тегі  таластар. 

【纸头】zhǐtóu  

【纸型】zhǐxínɡ  Матрица 

【纸烟】zhǐyān  Шылым  қағазы 

【纸样】zhǐyànɡ 

【纸鹞】zhǐyào  Қағаз  жылан 

【纸鸢】zhǐyuān  Қағаз  жылан 

【纸张】zhǐzhānɡ  Қағаз【зат】纸(总

称). 

【纸醉金迷】zhǐzuìjīnmí 容叫人沉迷的

奢侈豪华的环境.也说金迷纸醉. 

祉 zhǐ  Аманшылық福～. Аманшылық 

指 zhǐ ①【зат.】 食～Сұқ саусақ｜五～ 

Бес  саусақ｜屈～｜首屈一～ .②

【мөл.】  下了三～雨 Үш  саусақты  

жаңбыр  жауды.｜这双鞋大了一～ Бұл  

жұп  аяқ  киім бір  саусаққа  үлкен｜

两 ～ 宽 的 纸 条 .Қағаз  сызығының  

көлемі  екі  саусақтай.③【ет.】  用手

一～  Қолымен  көрсету.｜时针正～十

二点. Сағат  сызығы  тура  он  екіні  

көрсетіп  тұр. 【ет.】  这不是～你说

的，是～他的.Ол  сенің  айтқаныңды  

меңзеп  тұрған  жоқ, оның  айтқанын  

меңзеп  тұр. 

生产～. 

【指斥】zhǐchì Хабарлау.【ет.】～时

弊.Ауру  туралы  хабарлау 

【指导】zhǐdǎo  Билеу, басқару, өткізу.

【ет.】～员  Басқарушы｜教师正在～

学生做实验 ./Басқарушы  студенттерге  

тәжірибе  жасатып  жатыр. 

【指导员】zhǐdǎoyuán   Нұсқаушы 

【指点】zhǐdiǎn  Сілтеу, нұсқау, көрсету.

【ет.】①他～给我看，哪是织女星，哪

是牵牛星  Ол  маған  көрсетіп  нұсқады, 

мынау   Вега, анау  Альтаир  деп.｜大

家都朝他～的方向看 Барлығы  өз  

сабырсыздықтарын  көрсетті.｜老师～

我 怎 样 使 用 电 脑 .Ұстаз  маған  

компьютерді  қалай  пайдалану  

керектігін  көрсетті. 

【 指 定 】 zhǐdìnɡ  Нұсқау, көрсету, 

тағайындау【ет.】～他做大会发言人  

Оны  Бас Ассамблеяның  өкілі  етіп  

тағайындау.｜各组分头出发，到～的地

点集合.Әр  топта  қабылдау  пункті  әр 

түрлі. 

【指法】zhǐfǎ Аппликатура 

【指供】zhǐɡònɡ   【ет.】严禁刑讯逼供

和～. 

【指骨】zhǐɡǔ  Бақайшық  сүйегі 

【 指 画 】 1zhǐhuàҚолмен  көрсету.

【ет.】孩子们～着，“看，飞机!三架!

又三架!”  Балалар  қолымен  аспанға  

нұсқап, анаң қара- ұшақ, үш  ұшақ, 

тағы  да  үшеу!!!!!! 

【指画】 2zhǐhuà  Қолмен  нұсқау.  

Қолдың  көмегімен  сурет  салу. 

【指环】zhǐhuán  Жүзік 

【指挥】 zhǐhu  Топī①【 ет.】～部  

Штаб-пәтер ｜ ～ 所   Басқару  

пункті ｜ ～ 作 战 . Операцияларды  

басқарушы.②【зат】他是这次拔河比

赛的～ .Ол  осы  жолы  буксирді  

басқарды. 

【 指 挥 棒 】 zhǐhuībànɡ  Жезл, 

дирижерлік  таяқ 【зат】① 他要大家都

得 随 着 他 的 ～ 转 .Ол  дирижерлік  

тақтайымен  барлығына  нұсқап 

отырды. 

【 指 挥 刀 】 zhǐhuīdāo  Офицерлік  

қылыш. 

【指挥员】zhǐhuīyuán  Командир 

【指鸡骂狗】zhǐjīmàɡǒu  见〖指桑骂

槐〗. 

【指甲】zhǐ·jiɑ   (口语中多读 zhī·jiɑ) 

【指甲盖儿】 zhǐ·jiɑɡàir(口语中多读

zhī·jiɑɡàir) 

【指甲花】 zhǐ·jiɑhuā( 口语中多读

zhī·jiɑhuā) 

 

【指甲心儿】 zhǐ·jiɑxīnr(口语中多读

zhī·jiɑxīnr) 

【指教】zhǐjiào  Кеңес【ет.】希望多

多～.Кеңес  беруден  бас  тартпайсыз  

деп  сенемін. 

【指靠】 zhǐkào  Біреуге, бірдеңеге  

сүйену. 【 зат 】 生 活 有 了 ～  Өмір  

сүйенуге  ие.｜要学会自立，不能～别

人.Оқығың  келсе, басқаларға  сүйенбе. 

【指控】zhǐkònɡ  Растау【ет.】提出～ 

Растау ｜ ～ 他 有 受 贿 行 为 .Оны  

параалушылықта  кінәді, айыптады. 

【指令】zhǐlìnɡ  БасқаруБіреуге  жазу.

①【зат】这是谁下的～？Бұл  кімнің  

басқаруында? 

【指鹿为马】zhǐlùwéimǎ   Ақты  қара  

деу, Есекті  жылқы  деп  атау. 

【指【зат】】zhǐmínɡ(～儿 )  Атымен  

атау, атына  нұсқау.【ет.】～要我发言. 

【指【 зат 】道 姓】 zhǐmínɡdàoxìnɡ   

Атаулар 

【指明】 zhǐmínɡ  Бірдеңеге нұсқау, 

көрсету 【 ет. 】 ～ 方 向 . Бағытты  

көрсету, нұсқау. 

【指南】zhǐnán Басқару.【зат.】    行

【ет.】～.Қозғалысты  басқару. 

【指南车】zhǐnánchē   Машина  жолын  

нұсқау. 

【指南针】zhǐnánzhēn  Компас 

【指派】zhǐpài  Тағайындау 【ет.】 受

人～ Адамды  тағайындау.｜～他担当

这个任务 .Оны  мына  мәселені  өз  

мойнына  алуын  тағайындау. 

【指认】zhǐrèn Белгілі 【ет.】  经多

人～，此人就是作案者.Бұл  адамдарды  

қылмыскер  етіп  белгілеу. 

【指日可待】 zhǐrìkědài   Бірнеше  

күнде  шешілетін  мәселе, бірнеше  күн  

күту. 计划的完成～ .Жоспар  бірнеше  

күнде  аяқталып  шығады. 

【指桑骂槐】 zhǐsānɡmàhuái Біреуіне  

ұрысып тұрып, басқасын  астарлау., 

«қызым  саған  айтамын, келінім  сен  

тыңда»  деген  сияқты. 

【指使】zhǐshǐ От  салушы, басқару, 
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нұсқау  беру, айту, азғыру.【ет.】 这件

事幕后有人～  Бұл  іс  басқа  біреудің  

айтуымен  жасалды.｜有人～他这样做

的 .Біреу  бірдеңе  айтса, ол  солай  

істейді. 

【指示】zhǐshì  Нұсқау①【ет.】～剂 

Индикатор｜～【 ес.】词 . Есімдік②

【 ет.】局长～我们必须按期完成任

务.Қойылған  мақсатты  біздің  жүзеге  

асыруымыз   керектігіне  нұсқау. ③

【зат.】  执行上级的～ .Басшылардың  

нұсқаударын  жүзеге  асыру. 

【 指 示 剂 】 zhǐshìjì  Индикатор, 

нұсқаушы. 

【 指 示 生 物 】 zhǐshìshēnɡwù 

Биологиялық  инструктор. 

【指事】zhǐshì  Пиктограммалар. 

【指手画脚】 zhǐshǒuhuàjiǎo  Барлық  

нәрселерге  қолымен  нұсқау, көрсету 

.【指数】zhǐshù  Экспонент 

【指头】zhǐ·tou   Саусақтар 

【指头肚儿】 zhǐ·toudùr(口语中多读

zhí·toudùr)   

【指望】zhǐ·wɑnɡ  Сену, сенім  арту, 

үміт ету..①【ет.】～今年有个好收成.  

Осы  жылы  егіннің  жақсы  

болатынына  үміт  ету.②(～儿)【зат】

这病还有～儿 . Оның  жазылатынына  

әлі  үміті  бар. 

【 指 纹 】 zhǐwén  Дактилограмма, 

папилярлық  сызықтар. 

【 指 引 】 zhǐyǐn Біреуді  жүргізу,  

Біреуді   шығарып  салу, өткізу.

【 ет. 】  ～ 航 向  Курс  өткізу  

принциптері.｜猎人～他通过了林区 . 

Оны    нулы орман  арқылы  өткізу, 

жүргізу. 

【指印】zhǐyìn(～儿)  Дактилограмма, 

саусақ  таңбалары. 

【 指 责 】 zhǐzé  Айыптау, кінәлау. 

【ет.】大家～他不爱护公物 .Барлығы  

оны  мемлекеттік  меншікті  

қорғамағанына  айыптауда. 

【指摘】 zhǐzhāi  Айыптау, кінәлау

【 ет.】严厉～   Ауыр айыптар｜无

可～.Кінәлаудан  тысқары, тыс. 

【指战员】zhǐzhànyuán   Командирлер  

мен  жауынгерлер, солдаттар. 

【 指 仗 】 zhǐzhànɡ 〈 方 〉  Нұсқау. 

【ет.】 这里农民一年的生计就～地里

的 收 成 .Фермерлердің, егіншілердің  

жылғы  табыс  өнімдері  осы  жерге  

нұсқайды. 

【指针】zhǐzhēn  Нұсқау  сызығы. 

【指正】zhǐzhènɡӨзгеріс, түзету  енгізу.  

【ет.】①有不对的地方请大家～.Дұрыс  

емес  жерлерге  барлығыңыз  түзету  

жасасаңыздар. 

【指证】zhǐzhènɡ   Куәландыру. 

枳 zhǐ   Апельсин 

【枳椇】zhǐjǔ.Апельсин 

【咫尺】zhǐchǐ〈书〉 Өте  жақын, таяқ  

тастам  жер. 【зат】～之间｜近在～. 

【咫尺天涯】zhǐchǐtiānyá  Жақын  боп  

көрінсе  де, қол  жеткізе  алмайсың. 

趾 zhǐ  Аяқ  саусағы.①【 зат】～骨 

Саусақ  сүйектері.｜高气扬 .Төбесін  

көкке  көтеру, менсінбеу. 

【趾高气扬】 zhǐɡāoqìyánɡ  Төбесін  

көкке  көтеру. 

【趾骨】zhǐɡǔ  Саусақ  сүйектері. 

【趾甲】zhǐjiǎ  Аяқ  тырнаңы. 

黹 zhǐ 针～. 

酯 zhǐ  Қиын  эфир 

徵 zhǐ  Ежелгі  Қытай  гаммасындағы  

төртінші  тон. 
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至 zhì①【ет.】～今  Осыған  дейін｜自

始～终   Басынан  аяғына  дейін.②

甚～ .Тіпті③【үс.】为感谢～   Көп  

рахмет｜你要早来，～迟下星期内一定

赶到 .Сен  келесі  аптаның  соңына  

дейін, ертерек  келуің  керексің.  

【至爱】zhì’ài  нақсүйер①【сын】～

的亲人 Нақсүйер  адамы 

【至宝】 zhìbǎo  Қазына【 зат】如

获～.Қазына 

【至诚】 zhìchénɡ  Шын  ниетпен

【сын.】  ～之士  адал  тұлғалар｜～待

人.Ерекше  адал  адамдар. 

【至此】 zhìcǐ  Дәл  осы  уақытта.

【 ет.】①  ～，事情才逐渐有了眉

目.Дәл  осы  уақытта, жағдай  біршама  

формаланып  келеді.事已～，只好就这

样 了 .Дәл  осы  уақытта  істер  

жақсыланып  барады. 

【至多】zhìduō  Ең  көбі, максимум.

【үс.】  他～不过四十岁  Оған  ең  көбі 

қырық  жыл.｜老师～是从头到尾讲一

遍，要纯熟还得靠自己多练习 .Ұстаз  

басынан  бастап, аяғына  дейін  бір  рет  

түсіндіріп   беріңіз, сосын  өз  күшіне  

сүйеніп, көп  қайталап  алатындай  

болатын. 

【至高无上】zhìɡāowúshànɡ  Бәрінен  

бұрын 

【至好】zhìhǎo  Жақын  дос 

【至极】zhìjí Өте, тым , аса【ет.】  可

恶～.Аса жеккөрушілікті 

【 至 交 】 zhìjiāo  Жақын  дос 

【зат.】 ～好友  Жақын  достар.｜他们

俩是～.Олар  өте  жақын  достар. 

【至今】zhìjīn Осыған  дейін 

【 至 理 【 зат 】 言 】 zhìlǐ-mínɡyán  

Алтын  сөз, дана  сөз 

【 至 亲 】 zhìqīn  Жақын  туыс

【зат.】  ～好友  Жақын  туыс  пен  

жақын  дос. 

【至上】zhìshànɡ  Бәрінен  де  жоғары

【сын.】  顾客～   Қонақ бәрінен  де  

жоғары｜国家利益～  Ұлттық  мүдде  

бәрінен  де  жоғары. 

【至少】zhìshǎo Ең  азы,кем дегенде 

мин【 үс.】今天到会的～有三千人

Бүгін  кем  дегенде  3000 адам  

болды.｜从这儿走到学校，～要半个小

时.Мына жерден  мектепке  дейін   жету  

үшін  кем  дегенде  жарты  сағат уақыт  

кетеді. 

【至于】zhìyú Бірдеңеге  жету,  бұл  

туралы. ①这两年来，村里新盖的房子

就有几百间，～村民添置的电器、日用

品，就不可胜数了.Соңғы  екі  жылда, 

ауылдарда  жүздеген  бөлмелі жаңа  

үйлер  салынды, ауыл тұрғындарына 

қажетті электр бұйымдары, тұрмыстық 

қажетті заттарды атайтын болсақ, тіпті 

сан жетпейді.  

【至嘱】zhìzhǔ  Тапсыру 

【至尊】zhìzūn Эксрим①【сын】～无

上.Жоғарғының  жоғарғысы, тәңірі. 

志 1 zhì①立～Мақсат  қою｜得～

Сәтсіз｜～同道合 .  Пікірлестер②人

穷～不短.Кедейлердің  жүрісі   қысқа  

емес ③ (Zhì) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

志 2 zhì〈方〉  Тойлау өткізу. 

志 3( 誌 )zhì ① ～ 喜   Қуанышты  

жағдайды  тойлау.｜～哀  Аза｜永～不

忘 .  Ешқашан  ұмытпау есте  сақтау. 

县～   Уездтің   тарихи-географиялық  

жазылымы.③标～.Байрақ 

【志哀】zhì’āi  Траур 

【志大才疏】zhìdàcáishū  Көп нәрсеге  

қол  жеткізгісі  келеді бірақ  қолы  

келмейді. 

【志气】zhì·qì  Мақсат【зат.】  有～ 

Мақсаты  бар. 
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【志趣】zhìqù  Қызығушылықтар  мен   

талпыныстар  

【志士】zhìshì   Принципиалды  адам

【зат.】 ～仁人 Мақсатты  адам｜革

命 ～  Революцияға  атсалысу ｜ 爱

国～.Патриот , ұлтжанды. 

【志同道合】 zhìtónɡdàohé  Бірдей  

пікірлестік. 

【志向】zhìxiànɡ   Мақсат   【зат】远

大的～.Үлкен  мақсатты. 

【 志 愿 】 zhìyuàn Арман , мақсат, 

талпыну【зат】立下～｜他的～是当个

教 师 . Оның қалауы- ұстаз  болып  

жұмыс  атқару.②【ет.】～军  Әскерге  

баруға  атсалысу｜我～去边疆工作.Өз   

қалауымен  шекараға  барып  жұмыс  

істеу. 

【志愿兵】zhìyuànbīnɡ  Өз  еркімен, өз  

қалауымен 

【志愿兵制】 zhìyuànbīnɡzhì   Өз  

еркімен, өз  қалауымен 

【志愿军】zhìyuànjūn Өз  қалауымен  

әскери  борышын  өтеу. 

【志愿者】zhìyuànzhě   Өз  еркімен, өз  

қалауымен 

制 ( ①製 )zhì  Жүйе ①【 ет.】～版 

Пластинкалы ｜ ～ 革  Илеу ｜ ～ 图 

Карта｜炼～ Өңдеу｜缝～Тігу｜这块

奖牌是用铜～成的. Қоладан  жасалған  

медальдар②～定 Өңдеулер｜因地～宜. 

Жергілікті  шарттар③   压～Күрес｜

限～Шарттар｜管～  Басқару｜节～ 

Бақылау｜～伏. Бас  ию 全民所有～Бар 

ұлттың  меншігі ｜ 民 主 集

中～ .Демократиялық  централизм ⑤

(Zhì)【зат】фамилияға қолданылады. 

【 制 版 】 zhì ∥ bǎn Гравирлеу, 

клиширлеу 【 ет. 】  ～ 车

间.Шеберхананы  гравирлеу 

【制备】zhìbèi  Әзірлеу 

【制裁】zhìcái  Санкциялар, жазалау

【ет.】  法律～ Заң  бойынша  жазалау  

шаралары ｜ 经 济 ～ .Экономикалық  

санкциялар 

【制导】zhìdǎo  Басқару 

【制订】zhìdìnɡ   Құрастыру【ет.】～

下一步工作计划 .Жұмыстың  келесі  

адымының  жоспарын  құрастыру. 

【制定】zhìdìnɡ  Өңдеу【ет.】～宪法  

Конституцияны  өңдеу. ｜～学会章

程.Конституция  институтын  өңдеу. 

【制【ет.】器】zhìdònɡqì   Тежеу 

【制度】zhìdù  Жүйе 【зат】①工作～ 

Жұмыс   жүйесі. ｜财政 ～ .Қаржы  

жүйесі. ②社会主义～  Социалистік  

жүйе ｜ 封 建 宗 法 ～ .Феодал- 

патриархалды  жүйе. 

【制伏】zhì∥fú  Бодан 

【制服】2zhìfú Униформа 

【 制 高 点 】 zhìɡāodiǎn   Биіктік 

қолбасшылығы 

【 制 海 权 】 zhìhǎiquán Теңіз  

қолбасшылығы 

【制衡】zhìhénɡ Баланс  【ет.】   权

力～. Күш  балансы 

【制黄】zhìhuánɡ   Сары  жүйе【ет.】 

取缔～窝点 .Сары  тістерге  тыйым  

салу  жүйесі. 

【制剂】zhìjì  Әзірлеу. 

【 制 假 】 zhìjiǎ  Жалған, жасанды 

【ет.】   整治各种～行为 . / Жалған 

мінез-құлқын  жөнге келтіру. 

【制件】zhìjiàn  Бөліктер 

【 制 空 权 】 zhìkōnɡquán  Әуе  

қолбасшылығы 

【制冷】zhìlěnɡ  Тоңазытқыш 

【制品】zhìpǐn  Дайын  тауар, өнім, зат

乳 ～ Сүт  өнімдері ｜ 塑 料 ～  

Пластикалық бұйымдар ｜ 化

学～.Химиялық  заттар 

【制钱】zhìqián  Ақша  жүйесі【зат】

明清两【ес.】称由本朝铸造通行的铜

钱 .Мин  және Цин  династияларында  

күміс  ақшалар  жасалды. 

【制胜】zhìshènɡ  Жеңу【ет.】出奇～

Өзінің  үйреншікті  тактикасымен  

жеңу.｜～敌人.Жауды  жеңу. 

【制式】zhìshì  Формат【зат】～警服 

Үйреншікті  формалар｜～教练(按照条

令规定进行的军人队列【ет.】作的教

练).Үйреншікті  бапкер. 

【制售】zhìshòu  Өндіру  және  сату.

【ет.】 坚决打击～假冒伪劣商品的行

为.Жалған  және  төмен  сапалы  тауар  

актілеріне  тыйым  салу. 

【制图】zhì∥tú   Бейне, карта 

【制约】zhìyuē Шектеулер 【ет.】互

相 ～ .Өзара  шектеулер, өзара  

ұстанымдылық 

【制造】zhìzào  Өндіріс【ет.】①～机

器   Машиналар  өндірісі ｜ ～ 化

肥 .Тыңайтқыштар  өндірісі.②～纠纷  

Даулар  өндірісі.｜～紧张气氛.Кернеулі  

атмосфера  жасау 

【制止】zhìzhǐ  Тоқтату【ет.】～侵略  

Агрессияны  тоқтату.｜我做了一个手

势，～他再说下去.Мен  оны  тоқтату  

үшін  белгі  бердім, көрсеттім. 

【制作】zhìzuò  Жасау, өңдеу【ет.】～

家具.Жиһаз  жасау. 

 

质 1(質)zhì  Сапа①【зат】实～  Нақты  

сапа｜变～  Азғындалған｜【мөл.】的

变化能引起～的变化. Бұл  өзгерістер  

сапалы  өзгерістерге  алып келуі  

мүмкін. Сан  мен  сапа.｜保～保量

/Сапа  және  санға бірдей кепілдік 

ету. ｜ 铁 ～ 的 器 具 .Теміржол  

техникалар  сапасы ④ ～

朴.Қарапайымдық 

质 2(質 )zhì～疑   Сұрақтарға  жауап  

беру.｜～问.Сұрақтар 

质 3(質)zhì〈书〉кепілге қою:以衣物～

钱.Киімді  кепілге қойып ақша алу: 以

此物为～./Осы затым кепіл болсын. 

【质变】zhìbiàn  Сапалы  өзгеріс. 

【质地】zhìdì Сапа【 зат】①～坚韧 

Сапасы  қатты  және  мықты｜～精

美.Жақсы  сапалы. 

【质点】 zhìdiǎn  Бөлшек, материал  

нүктесі. 

【质对】zhìduì  Рет  сапасы【ет.】  当

面～.Сапасын  бетпе-бет  қою 

【质感】zhìɡǎn Текстура【зат】①这种

面 料 ～ 不 错 .  Бұл  кездеменің  

текстурасы  жаман  емес.②这幅作品用

多种绘画手段，表现了不同物体

的～.Әр  түрлі  суреттерді  көрсететін  

суреттер, әр түрлі  обьектілі  

құрылымдарды  көрсететін  текстура. 

【 质 管 】 zhìɡuǎn Бақылау  сапасы

【зат】加大～力度 .Сапаны  бақылау  

қарқынды  үлкейді. 

【质检】 zhìjiǎn  Сапаны  бақылау, 

инспекция 

【质量】zhìliànɡ  Сапа【зат】①工程～ 

Жоба  сапасы｜教学～  Сабақ  беру  

сапасы｜这布～好，又好看，又耐

穿.Бұл  кездеменің сапасы  әрі  жақсы, 

әрі  әдемі  және  ұзақ қолданылады. 

【质料】zhìliào  Материал【зат.】 这套

衣服的～很好.Бұл  киімнің  материалы  

өте  жақсы. 

【质朴】zhìpǔ  Қарапайым【сын】文

字平易～.Мәтіні  өте  қарапайым. 

【质数】zhìshù Қарапайым  сан, жай  

сан. 

【质问】 zhìwèn  Қарапайым  сұрақ,  

сұрақ  сұрау, талап  ету. 
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【质询】zhìxún  Сұрақ【ет.】质疑询

问.Жауап  беріп ,сұрақ  сұрады. 

【质押】zhìyā  Кепілдік 

【质疑】zhìyí   Сұраққа жауап  беру

【ет.】  ～问难.Сұраққа  жауап  беруге  

қиналды. 

【质疑问难】 zhìyíwènnàn  сұраққа  

жауап  беруге  қиналды. 

【质证】 zhìzhènɡТұс-тұстан  жауап  

алу.当面～.Бетпе- бет тұс-тұстан  жауап  

алу. 

【质子】zhìzǐ Протон 

炙 zhì①烈日～人.Күшті  адам, мықты 

адам 

【炙手可热】 zhìshǒukěrè  Мықты, 

күшті   болу, күшін  алып  кету, алып 

қою. 

治 zhì ①【ет.】～家   Үй  жұмысын  

жүргізу, айналысу. ｜～国  Мемлекет  

жұмыстарын  жүргізу. ｜ 自 ～ 

Уақытша｜～标  Емдеу｜～淮(淮河). 

Хуай өзені ②  ～ 世   Әлем  және  

өркендеу  ③县～  Округ｜府～ Билік  

үйі ④【ет.】～病 Біреуді  емдеу｜我的

病已经～好了.Менің  ауруым  емделді.

⑤【 ет. 】  ～蝗  Шегіртке ⑥～罪 

Емдеу｜惩 Жаза｜处～.Емдеу ⑦～学.  

Стипендия ⑧ (Zhì) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【治安】zhì’ān Қоғамдық  тыныштық

【 зат. 】   维 持 ～ .Қоғамдық  

тыныштықты  бақылау. 

【治保】zhìbǎo  Қоғамдық  қауіпсіздік

【ет.】 ～工作  Жұмыстың  қоғамдық  

қауіпсіздігі. ｜ ～ 干 部 .Кадрлардың  

қоғамдық  қауіпсіздігі. 

【治本】zhìběn  Радикалды 

【治标】zhìbiāo  Уақытша 

【治病救人】 zhìbìnɡjiùrén  Өмірін  

сақтап  қалу  үшін  емдеу. 

【治假】zhìjiǎ【ет.】全力～，净化市

场. 

【治理】zhìlǐ  Басқару【ет.】① ～国家. 

Мемлекетті  басқару②～淮河 .Хуай 

өзенін  басқару 

【治疗】zhìliáo  Емдеу【ет.】 长期～   

Ұзақ   емдеу｜隔离～ Изоляция  және  

емдеу.｜他的病必须住院～ .Ауруды  

ауруханаға  жатқызып  емдеу  керек. 

【治乱】zhìluàn  Тапсыру  немесе  бұзу.

【ет.】  积极～，美化环境 .Бұзылған, 

сынған  шатақтарды  дұрыстауға  

атсалысу. 

【治穷】 zhìqiónɡ  Қайыршылықпен  

күрес. 【 ет. 】  ～ 脱 贫 .Кедейліктен  

шығу  үшін, қайыршылықпен  күресу. 

【治丧】 zhìsānɡ  Жерлеу.【 ет.】节

俭 ～ ｜ ～ 委 员 会 .Жерлеуді  

ұйымдастыру  комиссиясы. 

【治水】zhì∥shuǐ  су  тасқындарымен  

күресу. 

【 治 丝 益 棼 】 zhìsīyìfén  Жібек 

матасының  шатасып  қалуы. 

【 治 外 法 权 】 zhìwàifǎquán  

Экстерриториалды. 

【治污】zhìwū  Ластану【ет.】～保

洁.Ластанудан  тазалау. 

【治学】zhìxué【ет.】～严谨｜实事求

是，才是～的正确态度. 

【 治 印 】 zhì ∥ yìn  Басылу  

басқарылымдары.【ет.】～艺术. 

【治装】zhìzhuānɡ Киімдер 

【治罪】zhì∥zuì【ет.】 

栉 ( 櫛 )zhì 〈 书 〉 ① ～ 发   Шаш  

тарайтын  тарақ｜～风沐雨 .Жаңбыр  

мен  желге  қарамай 

【栉比】zhìbǐ【ет.】  鳞次～｜厂房～. 

【栉比鳞次】 zhìbǐlíncì  Бөлімдерде  

қарбаласты. 

【栉风沐雨】zhìfēnɡmùyǔ  Жел  мен  

жаңбырға  қарамай 

挚(摯)zhì ～爱.Махаббат 

【挚爱】zhì’ài  Махаббат【ет.】他的作

品洋溢着对祖国的～之情  Оның  

шығармалары  еліне  деген  махаббатқа  

толы  өлеңдер.｜老先生把毕业的精力

献给了他所～的事业.Қарт адам  өзінің  

жұмысына  деген  махаббатымен  

аяқтады. 

【挚诚】 zhìchénɡ  Құрметпен, ізгі  

тілекпен【сын】～的话语打【ет.】了

对方.Бір-біріне  жақсы  пікір  қалдыру   

үшін  ізгі  сөздер  айту. 

【挚友】zhìyǒu  Достық 

【桎梏】zhìɡù  Кандал 

致 1zhì  Жіберу①【ет.】   ～函  Хат  

жіберу｜～电  Телеграмма  жіберу.｜～

欢迎词  сөз  берілуге  шақырылады.｜

向大会～热烈的祝贺. Сьездке  ыстық  

құттықтаулар  айту., білдіру.②   ～力

Күшін  беру.③～富  Бай｜学以～用 .

④ ～病 Ауырып  қалу.｜～癌｜～残.～

使   Бірдеңе  жіберу｜由于粗心大

意，～将地址写错 .  Адресі  дұрыс  

жазылмағандықтан  хат жіберілмеді. 

致 2zhì 兴～   Қызығушылық｜景～  

Көру｜别～ Сирек  кездесетін.｜有～ 

индукцияланған｜毫无二～.Ұқсас 

致 3(緻 )zhì 细～  Толық, дұрыстап｜

精～  Бейнелеу｜工～ .Жұмысшылар  

шақырылды. 

【致哀】zhì’āi  Діңгек【ет.】 向死难烈

士～.Азап  шегушілерге  көңіл  айту. 

【 指 标 】 zhǐbiāo  Спецификация

【зат.】  【сан.】【мөл.】～  Сандық  

көрсеткіштер ｜ 质 【 мөл. 】 ～ Сапа  

көрсеткіштері 

【致残】zhìcán  Жарымжану【ет.】因

工～.Жұмыс  артынан  жарымжану. 

【致词】zhì∥cí  Сөз 

【致辞】zhì∥cí  Сөз 由大会主席～.也

作致词 .Бас  Ассамблея  төрағасының  

сөз  сөйлеуі. 

【致电】 zhì∥ diàn  Телефон  соғу, 

қоңырау  шалу.【ет.】给对方打电报或

打电话，～祝贺   Телеграф  немесе  

телефон  соғу  арқылы  құттықтау  

сөздерін  айтты. ｜～慰问 .Қоңырау  

шалып  көңіл  айту. 

【致富】 zhìfù Бай 【 ет. 】勤劳～ 

Қиындықтан  өтіп  байлыққа  қол 

жеткізу. 

【致函】zhì∥hán  Хат【ет.】～表示谢

意 . Өз  ризашылығын  білдіру  үшін  

хат  жіберді. 

【致敬】 zhìjìnɡ Бағалау【 ет.】～信 

Хатқа  лайықты  бағасын  беру. 

【致力】zhìlì  Мүлтіксіз【ет.】  ～革命  

Төңкеріске  талпыну. ｜ ～ 写

作.Мүлтіксіз  жазбаша  түрде. 

【致密】zhìmì  Тығыз【сын】～的网  

Қабадай  желі.｜～的观察   Тығыз  

бақылау｜结构～.Тығыз  құрылым 

【致命】zhìmìnɡ  Жара.【ет.】  ～伤
Өлім  жарасы 

【致使】 zhìshǐ  Біреуді  бірдеңеге  

дейін  жеткізу.①【 ет.】 ініксіздігінен  

берілген  жерге  жеткізіле  алмады.

【жал.】 由于字迹不清，～信件无法

投递.Хат  жазуының  түс 

【致死】zhìsǐ   Өліммен  аяқталу. 

【致谢】zhìxiè  Риза, ықыласшылық 

【致意】 zhìyìБағалау 再三～ Қайта-

қайта  бағалай  беру. ｜点头.Бас  ию 

窒 zhì    Қылқыну～碍   Тізе｜～

息.Қылқыну, тұншығу 

【窒碍】zhì’àiТізе 

【窒息】zhìxī  Тұншығу 

智 zhì  Даналық, ақыл, ой①  明～  

Дана｜～者千虑，必有一失 . Данагөй  

адамдар  да  кейбірде  қателеседі.  ②

足～多谋 Амалшыл, табысшыл｜～勇

双全  Батылдық  пен  даналыққа  ие  

болу.｜吃一堑，长一～.Өмірден  сабақ  

алу. 

【智残】zhìcán  Зердесі  мешеу,  ой-

санасы  артта  қалған,  ой-санасының  

жетілуі  төмен.  

【智齿】zhìchǐ  Даналық  тісі 

【智多星】zhìduōxīnɡ 

【智慧】zhìhuì  Даналық【зат】人民
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的～是无穷的  Халық, ұлт  даналығы  

шексіз.｜领导干部要善于集中群众

的 ～ .Басшылық  кадрлары  ұлт  

көлемінің  даналығына  түйгіле  алуы  

тиіс. 

【智库】zhìkù  Ми, ес, ақыл 

【智力】zhìlì  Парасат 

【智力产业】 zhìlìchǎnyè  парасатты 

өнеркәсіп. 

【智龄】zhìlínɡ 

【智略】zhìlüè【зат】～过人. 

【智谋】zhìmóu  Тапқырлық【зат.】 人

多～高. Тапқырлығы  жоғары  адамдар  

көп. 

【智囊】zhìnánɡ  Ми, ес, ақыл 

【智能】zhìnénɡ【зат】①ақыл; ақыл-

ой; ес; есе; естен тану; зерде：～双

全｜培养～ ақыл ойды тәрбиелеу｜发

展 学 生 ～  оқушының зердесін 

дамыту ｜ ～ 机 器 人 андроид; адам 

тәріздес робот. 

【智能材料】 zhìnénɡcáiliào арнайы 

белгіленген ерекшелігі бар материалдар. 

【智能卡】zhìnénɡkǎ【зат.】   смарт-

карта. 

【智商】 zhìshānɡ【 зат.】   ақыл-ой 

дамуының коэффиценті; IQ. 

【 智 育 】 zhìyù 【 зат. 】   ақыл-ой 

тәрбиесі. 

【智障】zhìzhànɡ【зат.】  ақылы кем; 

ақылдан адасқан; ақылдан алжасқан. 

痣 zhì 【 зат 】 ① мін; дақ. ② (Zhì) 

фамилияға қолданылады.. 

滞 ( 滯 )zhì доғарылу; тоқталу; 

тоқтау：～货 жатып қалған тауар｜～

销 тауар іркілуі (тауардан артылып 

сатылмай жатып қалуы) ｜～留 көп 

тұрып бұзылу. 

【 滞 洪 】 zhìhónɡ 【 ет. 】    су 

тасқынының алдын алу：～区 айдын; 

акватория; су айдыны｜～排沙 жауын-

шашынды тоқтату. 

【滞后】zhìhòu【ет.】   артта қалып 

қою: 由于电力发展～，致使电力供应

紧 张  электр энергия қуатының 

артуынан   электр дің жеткізілімі  

кешіктірілді. 

【滞缓】zhìhuǎn①【сын.】  тоқырау：

工作进度～жұмыс қарқыны тоқырауға 

ұшырады ｜ 销 售 ～  сатылымның 

тоқыраушылығы;  тауардың тұралауы.

②【ет.】   тежелу：～癌细胞的增长 

рак жасушаларының өсілімі 

тоқтатылды｜资金不足，～了经济发展 

қаражат жетіспеушілігінен 

экономикалық даму  тежелді. 

【 滞 留 】 zhìliú 【 ет. 】   кептелу; 

малту：～一夜 түні бойы кептелу｜～

他乡 бөтен жерде малтығу. 

【滞纳】zhìnà【ет.】①  салық төлемін  

бөгеу.②су қойма; су сақтағыш. 

【滞纳金】 zhìnàjīn【 зат.】   өсім; 

өсімпұл. 

【 滞 销 】 zhìxiāo 【 ет. 】   тауар 

іркілуі：～商品 өтпейтін тауар; өтімсіз 

тауар｜产品～ өтімсіз өнім. 

【滞压】 zhìyā【 ет.】   өткізілімсіз 

тауар：～资金 өткізілімсіз қаржы. 

【 滞 胀 】 zhìzhànɡ 【 ет. 】   кері 

кетушілік; құлдыраушылық. 

骘 ( 騭 )zhì 〈书〉 жөнге салу; ретке 

келтіру：阴～жасырын рақым ету. 

置 zhì①қою; салу：安～орналастыру｜

搁～кейінге қалдыру; қоя тұру｜漠然～

之 енжар; немқұрайды ｜～ 之不理

көңіл қоймау; селқос ｜ ～ 诸 脑 后

ұмытып естен шығару.②орнату：装～ 

құралды орнату｜设～құралдандыру.③

【 ет. 】   сатып алу ： 添 ～ қосу; 

үстеу｜～一些用具  бірнеше құралды 

сатып алу. 

【置办】 zhìbàn【 ет.】   сатып алу; 

иелену; мүліктену：～年货 жаңа тауар 

сатып алу｜这笔钱是～农具的  бұл 

қаражат ауыл шаруашылық 

саймандарын сатып алу  үшін. 

【 置 备 】 zhìbèi 【 ет. 】   иелену; 

мүліктену ： ～ 家 具  үй жиһазын 

иелену｜一般家用电器都可以在当地～ 

жалп. Тұрмыстық электротехниканың 

барлығы жергілікті  халық мүліктене 

алады 

【 置 辩 】 zhìbiàn 【 ет. 】   айтысу; 

дауласу; ерегісу: 不屑～ дауласу қажет 

емес ｜不容～даусыз айтысу. 

【置换】zhìhuàn【ет.】①алмастыру; 

ауыстыру.②ауыстыру; орнын баса тұру. 

【置喙】 zhìhuì〈书〉【 ет.】   сөзге 

араласу：不容～  әңгімеге араласуға 

жол бермеу. 

【置评】zhìpínɡ【ет.】  түсінік беру; 

түсіндіру：不予～  түсіндіруден бас 

тарту. 

【置若罔闻】zhìruòwǎnɡwén  көңілге 

алмау. 

【置身】 zhìshēn【 ет.】   өзін ұстай 

білу ： ～ 于 群 众 之 中   көпшілік 

арасында өзіңді ұстай білу. 

【置身事外】 zhìshēnshìwài  шеткері 

болу. 

【置信】zhìxìn【ет.】  сену：不可～ 

сенуге болмайды ｜ 难 以 ～ ақылға 

сыймайды. 

【 置 业 】 zhìyè 【 ет. 】  

жекешелендіру：投资～жылжымайтын 

мүлікке инвестициялау. 

【置疑】 zhìyí【 ет.】   күмәндану; 

күптену; ： 不 容 ～  күмәндануға 

болмайды｜无可～күмәнсіз; сөзсіз. 

【置之不理】zhìzhībùlǐ назар аудармау; 

ықылас салмау. 

【 置 之 度 外 】 zhìzhīdùwài елемеу; 

ескермеу. 

锧 (鑕 )zhì〈书〉①плаха.②кеспелтек; 

кесінді ағаш. 

雉 1zhì【зат.】  қырғауыл. 

雉 2zhì【мөл.】   чжи (аудан өлшемі, 

Зх1丈 чжан, шамамен  30,6 кв. м.). 

【 雉 堞 】 zhìdié 【 зат. 】   қала 

қабырғасының жақтауы. 

稚(穉) zhì①жас：～子 жас бала｜幼～ 

жастық шақ. ② 〈 方 〉【 сын. 】  

тәжірибесіз. 

【稚嫩】zhìnèn【сын】①әлсіз; күшсіз, 

жұмсақ：～的童音  жұмсақ баланың 

дауысы ｜～的心灵  әлсіз жүрек.② 

әлсіз, дәрменсіз：初学写作，文笔难

免 ～  жаңа келген адам жауды 

үйренгеннің әдеби шығармашылығы 

еріксіз-еріксіз  әлсіз. 

【稚朴】 zhìpǔ【 сын.】   көк; қам; 

піспеген; шикі：～的女孩子 аңқау қыз. 

【 稚 气 】 zhìqì 【 зат. 】   балалық; 

үстірттік.  

【稚鱼】zhìyú【зат】子鱼. 

滍 zhì 滍 阳 (Zhìyánɡ) ， Хэнан 

провинциясындағы жер. 

寘 zhì〈书〉放置. 

疐 (疐 )zhì〈书〉①жеміссабақ; жеміс 

сабағы.②сүріну. 

瘈 zhì〈书〉құтыру; жындану. 

另见 186页 chì. 

踬(躓)zhì〈书〉① құлау, сүріну：颠～ 

сүріну.②кезігу; кезіктіру 

膣 zhì【зат.】  қынап. 

觯(觶)zhì « чжи» вино құятын ыдыс. 

 

 

zhōnɡ 

 

中 zhōnɡ ①【 зат】 орта; ортасы: 央

дәнекерші болуды сұрау ｜ 华 ～ 

Орталық Қытай｜居～ ортада орналасу.

②(Zhōnɡ)【зат.】  Қытай：～文 қытай 

мәдениеті ｜ 古 今 ～ 外  мемлекеттің 

ішінде және одан тыс.③【зат.】   ішкі 

жақ：家～  отбасының ішінде｜水～ 

суда｜山～  тауда｜心～  жүректе.④  

орталық ： ～ 锋 орталық 

шабуылшы｜～年 жылдың ортасы｜～

秋 күздің ортасы｜～途 орта жолда.⑤

орта; ортадағы ： ～ 农 орта қолды; 

орташа ｜～学  орта мектеп ｜～型 

орташа типті｜～等 әдеттегі; дағдылы.

⑥ әділ; бейтарап：～庸 қақ ортаны 

ұстану ｜ 适 ～ жанасу; жарасу;. ⑦

қытайлар：作～  дәнекерші.⑧  сәкес 

болу：～用 жарамды; пайдалы｜～看 

әдемі.⑨〈方〉【 сын.】   жақсы：～

不～? ｜这办法～ бұл жақсы амал｜饭

这就～了 тамақ әшәп жақсарып кетті.

⑩【зат.】  жұмыс барысы：列车在运

行～ поезд жұмыс істеу барысында｜
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工 厂 在 建 设 ～  фабрика салыну 

барысында. (Zhōnɡ)【зат.】  фамилияға 

қолданылады.. 

另见 1769页 zhònɡ. 

【中班】 zhōnɡbān【 зат.】    бала 

бақшадағы орташа топ. 

【中饱】zhōnɡbǎo【ет.】  пайда қылу; 

пайда табу (коррупция)：贪污～сараң 

пайда қылуда｜～私囊 ақшаны мып 

кету. 

【中保】zhōnɡbǎo【зат.】  делдал адам. 

【中表】zhōnɡbiǎo【сын.】  немере. 

【中波】 zhōnɡbō【 зат.】   орташа 

тол0ындар. 

【 中 不 溜 儿 】 zhōnɡ·buliūr 〈 口 〉

【 сын. 】   орта6 орташа ：成绩～ 

орташа шот. 

【中餐】 zhōnɡcān【 зат.】    қытай 

тағамы. 

【中草药】zhōnɡcǎoyào【зат.】  қытай 

медецинасының дәрі дәрімектері. 

【中策】 zhōnɡcè【 зат. 】   орташа 

шығыс. 

【 中 层 】 zhōnɡcénɡ 【 зат. 】  

мезосфера：～干部  орташа кадрлар. 

【 中 产 阶 级 】 zhōnɡchǎnjiējí ①  

қоғамдағы орташа топтағы адамдар. 

【 中 常 】 zhōnɡchánɡ 【 сын. 】  

орташа：成绩～ орташа шот｜～年景 

орташа табыс. 

【中程导弹】zhōnɡchénɡdǎodàn орташа 

радиус қуаты бар ракета. 

【中辍】zhōnɡchuò【ет.】  орта жолда 

тастау ：学业～  оқуды орта жолда 

тастау. 

【中档】zhōnɡdànɡ【сын.】   орташа 

сорт：～茶叶 орташа сортты шәй. 

【中道】zhōnɡdào〈书〉【зат.】  орта 

жол：～而废 орта жолда тоқтау. 

【 中 稻 】 zhōnɡdào 【 зат. 】  

орташапіскен күріш. 

【中等】zhōnɡděnɡ【сын.】  орташа, 

қарапайым：～货 орташа тауар｜～教

育 орта білім. 

【中等教育】 zhōnɡděnɡjiàoyù орта 

білім. 

【中东】 Zhōnɡdōnɡ【 зат.】   Таяу 

Шығыс; Орта Шығыс. 

【中端】zhōnɡduān【сын.】   орташа 

деңгейлі：～产品较为畅销  орташа 

деңгейлі өнім салыстырмалы түрде 

сұранысқа ие . 

【中断】zhōnɡduàn【ет.】  доғарылу; 

тоқталу; ： 供 应 ～ қамсыздандыру 

тоқтатылды｜联系～  қарым қатынас 

үзілді｜～两国关系  екі мемлекеттің 

байланысы тоқтатылды. 

【中队】zhōnɡduì【зат.】  рота, отряд. 

【 中 耳 】 zhōnɡ’ěr 【 зат. 】  орта 

құлақ.(图见 360页“人的耳朵”) 

【中幡】 zhōnɡ·fān【 зат.】   тумен 

жонглерлік ету. 

【中饭】 zhōnɡfàn【 зат.】   түскі ас; 

түстік. 

【 中 非 】 ZhōnɡFēi 【 зат. 】   

Орталықафрика Республикасы. 

【中锋】 zhōnɡfēnɡ 【 зат. 】   орта 

шабуылшы ойыншы. 

【中缝】zhōnɡfènɡ【зат.】  орта тігіс 

түрі. 

【中伏】 zhōnɡfú【 зат.】    жаздың 

ортасы.参看 1171页〖三伏〗. 

【中高层住宅】 zhōnɡɡāocénɡzhùzhái 

биік қабат үйдің орта қабаттары. 

【中耕】 zhōnɡɡēnɡ【 ет.】   айдау; 

жырту. 

【 中 古 】 zhōnɡɡǔ 【 зат. 】   орта 

ғасырлар. 

【中观】zhōnɡɡuān【сын.】  жан мен 

құбылысқа сырттай қарау. 

【 中 国 工 农 红 军 】
ZhōnɡɡuóGōnɡNónɡHónɡjūn  Қытайдың 

жұмысшы-шаруасының Қызыл 

армиясы. 

【中国画】zhōnɡɡuóhuà【зат.】  гохуа 

(қытайдың ұлттық сурет өнері). 

【 中 国 话 】 zhōnɡɡuóhuà 【 зат. 】  

Қытайлықтардың тілі. 

【 中 国 人 民 解 放 军 】
ZhōnɡɡuóRénmínJiěfànɡjūn Қытайдың 

халық-азаттық армиясы. 

【中国同盟会】ZhōnɡɡuóTónɡménɡhuì 

1905 жылы Сун Ятсенмен құрылған 

«Қытайдың Тунмэнхуй» партиясы. 

【中国字】zhōnɡɡuózì【зат.】  қытай 

иероглифтері. 

【中和】zhōnɡhé【ет.】бейтараптану; 

жұбату; тыныштандыру：～不同意见  

тынышталып көз қараспен келіспеу. 

【中华】 Zhōnɡhuá 【 зат. 】  Қытай 

халқы. 

【 中 华 白 海 豚 】 zhōnɡhuábáihǎitún 

Қытайдағы Байхай өзеніндегі балық. 

【中华民族】 ZhōnɡhuáMínzú қытай 

ұлты. 

【中华鲟】zhōnɡhuáxún【зат.】  қытай 

бекіресі (балық). 

【中级】 zhōnɡjí【 сын.】   ортаңғы 

саты：～人民法院 ортаңғы сатыдағы 

халық соты. 

【 中 继 线 】 zhōnɡjìxiàn 【 зат. 】  

трансляциялық желі. 

【中继站】zhōnɡjìzhàn【зат.】  аралық 

станция. 

【 中 坚 】 zhōnɡjiān 【 зат 】 өзек; 

ядро：～力量 ядро күші｜～分子 орта 

негіз｜一批年轻选手已成为国家体操队

的 ～  жастардан құралған топ 

гимнастика құрама командасының 

негізі болды. 

【中间】zhōnɡjiān【зат.】  аралық ：

那些树～有半【 сан.】是李树  мына 

ағаштардың арасында жартсы слива 

ағашы.②  орталық：湖底像锅底，越

到 ～ 越 深  өзеннің түбі қазанның 

түбіндей орталық жағына тереңдей 

түседі.【中间层】zhōnɡjiāncénɡ【зат.】  

қабат; қабатша; қаттам. 

【 中 间 派 】 zhōnɡjiānpài 【 зат. 】  

аралық элементтер. 

【 中 间 人 】 zhōnɡjiānrén 【 зат. 】  

делдал . 

【中间儿】 zhōnɡjiānér〈口〉【 зат.】  

аралық. 

【中将】zhōnɡjiānɡ【зат.】   генерал-

лейтенант; вице-адмирал. 

【中焦】 zhōnɡjiāo【 зат.】   асқазан 

тқсы.参看 1195 页〖上焦〗、1468 页

〖下焦〗. 

【中【 сөз алд.】】 zhōnɡjiè【 зат.】  

араға жүрушілік; делдалдық ： ～ 人 

делдал адам｜～作用 келістірушілік 

әрекет｜市场～  базардағы делдалдық. 

【中局】 zhōnɡjú【 зат.】   ойынның 

ортасы. 

【中看】 zhōnɡkàn【 сын.】   көзге 

тартымды, әдемі. 

【 中 考 】 zhōnɡkǎo 【 зат. 】   оқу 

орындарындағы тест. 

【中空】zhōnɡkōnɡ【сын.】  бос; қуыс; 

іші қуыс：～玻璃 стеклопакет. 

【中馈】zhōnɡkuì〈书〉【 зат.】   үй 

шаруашылығы：主～қожайын; үй иесі. 

【中立】 zhōnɡlì【 ет.】   бейтарап 

позицияны ұстану ： 严 守 ～  қатаң 

бейтараптылықты ұстану. 

【 中 立 国 】 zhōnɡlìɡuó 【 зат. 】  

бейтарап мемлекет. 

【中溜儿】zhōnɡliūr【сын】中不溜儿. 

【中流】zhōnɡliú【зат.】  өзеннің орта 

ағысы：～砥柱 бекініс; қамал; қорған.

②  өзеннің ортасы：长江～  Янцзы 

өзенінің ортасы.③  орташа әлеуметтік 

топқа жатқызу：居于社会～  орташа 

ағыстағы қоғамда өмір сүру. 

【中流砥柱】 zhōnɡliúDǐzhù  діңгек; 

қорған; қорғаныш. 

【中路】zhōnɡlù(～儿)【сын.】  орта 

жол：～货 орташа сапалы тауар. 

【中路梆子】 zhōnɡlù-bānɡ·zi шаньси 

музыкалық драмасы. 

【中落】zhōnɡluò【ет.】  әлсіреу; кему; 

қопарылу ： 家 道 ～  отбасының 

материалдық қамсыздануы әлсіреді. 

【中拇指】zhōnɡ·muzhǐ〈口〉【зат.】  

орта бармақ. 

【中南】Zhōnɡnán【зат.】   Қытай – 

Оңтүстік Африка. 

【中脑】zhōnɡnǎo【зат.】  орталық ми. 

【中年】 zhōnɡnián【 зат.】    орта 

жас：～男子 орта жастағы еркек. 

【中农】 zhōnɡnónɡ 【 зат.】   орта 

шаруа. 

【中欧】Zhōnɡ u【зат.】   Орталық 

Еуропа. 
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【中盘】 zhōnɡpán【 зат.】   шахмат 

тақтасының ортасы：白方～推枰认负

◇商家暑期促销活动进入～. 

【中跑】 zhōnɡpǎo【 зат.】   орташа 

арақашықтыққа жүгіру 800м、 1500м 

және еркектер 3000 м. 

【 中 篇 小 说 】 zhōnɡpiānxiǎoshuō . 

повесть. 

【中频】 zhōnɡpín【 зат.】   аралық 

жиілік. 

【中期】 zhōnɡqī 【 зат. 】   орташа 

мерзімді：～贷款  орташа мерзімдегі 

қарыз. 

【 中 气 】 zhōnɡqì 【 зат. 】   ай 

күнтізбесінің екінші жартысында 

болатын ауыл шаруашылық мерзім. 

【中秋】 Zhōnɡqiū【 зат.】   күздің 

ортасы. 

【中人】 zhōnɡrén【 зат】①  орташа 

топқа жататын адам：不及～  орташа 

адамға беру. 

【 中 山 狼 】 zhōnɡshānlánɡ 【 зат. 】  

«чжуншань қасқыры»  пәс адам 

мағынасын білдіреді. 

【中山装】 zhōnɡshānzhuānɡ【 зат.】  

штаттық бешпентше; френч. 

【中石器时【 ес.】】 zhōnɡshíqìshídài 

мезолит дәуірі. 

【中世纪】 zhōnɡshìjì【 зат.】   орта 

ғасырлар. 

【中式】 zhōnɡshì【 сын.】   емтихан 

ұстап шығу. 

【中枢】 zhōnɡshū【 зат.】   орталық 

үкімет аппараты ： 电 信 ～ электр 

байланысының орталық аппараты｜交

通 ～  транспорт желісінің орталық 

аппараты. 

【中水】zhōnɡshuǐ【зат.】  орта сулар. 

【中堂】 zhōnɡtánɡ【 зат.】   залдың 

ортасында орналасқан каллиграфиялық 

жазулар. 

【中堂】zhōnɡ·tánɡ【зат.】   канцлер 

(кейбір елдердеге жоғары дәрежелі 

атақ). 

【中提琴】 zhōnɡtíqín【 зат.】   альт 

(хорда не вокалдық ансамбльде әйелдің 

я ер баланың төменгі дауыспен 

орындалатын партиясы, тенордан 

биігірек). 

【中听】zhōnɡtīnɡ【сын.】   тыңдауға 

жағымды ：这话～  оның сөйлегені 

тыңдауға жағымды. 

【中途】zhōnɡtú【зат.】  жолда：在回

家的～下起了大雨  үйге қайтіп бара 

жатқанда жолда жаңбыр жауып кетті｜

他原先是学建筑工程的，～又改行搞起

地 质 来 了  ол алдымен құрылыс 

инжинирингін оқыған, кейін жолдың 

ортасында  геологияны таңдады. 

【中外】zhōnɡwài【зат.】 Қытай және 

шетел мемлекеттері：古今～ / өткен 

мен қазіргі және Қытай мен шетел, 

бұрын-соңды, алыс-жақында: ～人士
Қытайлық және шетелдік қайраткерлер. 

【 中 外 比 】 zhōnɡwàibǐ 【 зат. 】  

кесіндінің теп-тең етіп екіге бөлінуі. 

【中卫】 zhōnɡwèi【 зат.】   орталық 

қорғаушы. 

【中文】Zhōnɡwén【зат】лейтенант. 

【中文信息处理】zhōnɡwénxìnxīchǔlǐ   

Қытай тілі  мәліметтерін өңдеу. 

【中午】zhōnɡwǔ【зат.】  талтүс; түс. 

【中西】zhōnɡxī【зат.】  Қытай және 

батыс мемлекеттері：～合璧  қытай 

және еуропа тілдеріндегі параллель 

мәтіндер. 

【中线】zhōnɡxiàn【зат】медиана. 

【 中 校 】 zhōnɡxiào 【 зат. 】  

подполковник (майор мен полковник 

аралығындағы аға офицерлік әскери 

атақ). 

【 中 心 】 zhōnɡxīn 【 зат. 】  орта , 

орталық：在草地的～有一个八角亭子
гүлзардың ортасында сегіз бұрышты 

күрке бар.②  негіз：～思想  ойдың 

негізі｜～问题 мәселенің негізі｜～工

作 жұмыстың негізі.③ ерекше аймақ：

政治～ саясаттың ерекше жері｜文化～ 

мәдениетің ерекше аймағы. ④  

орталық：研究～ ғылым орталығы｜科

技 信 息 ～  ғылым мен техниканың 

мәліметтер орталығы. 

【中心思想】 zhōnɡxīnsīxiǎnɡ ойдың 

негізі. 

【中兴】 zhōnɡxīnɡ【 ет.】   жаңару; 

қайта даму; қайта туу. 

【中型】zhōnɡxínɡ【сын.】   орташа 

типті：～汽车 орташа типті машина. 

【中性】 zhōnɡxìnɡ ①【 зат】 аралық 

род.②【 зат.】   жыныссыз; жыныс 

мүшелерісіз. ③ 【 сын. 】   аралық; 

орташа; бейтарап ： ～ 词  бейтарап 

сөз  ｜～注释 бейтарап комментарий. 

【中休】zhōnɡxiū【ет.】  үзіліс. 

【中学】 1zhōnɡxué【 зат. 】   орта 

мектеп. 

【中学】2zhōnɡxué【зат.】 қытайдың 

ұлттық ғылымы. 

【中学生】zhōnɡxuéshēnɡ【зат.】  орта 

мектеп оқушысы. 

【中雪】 zhōnɡxuě【 зат.】   орташа 

көлемде қардың жауы. 

【中旬】 zhōnɡxún【 зат.】   екінші 

декада;  екінші онкүндік. 

【中亚】ZhōnɡYà【зат.】  Орта Азия. 

【中央】zhōnɡyānɡ【зат.】  орталық ：

湖的～有个亭子  өзеннің ортасында 

павильон бар.② орталық：党～ / ҚКП 

орталық коммитеті｜团～ / комсомол 

орталық комитеті/ ～ 政 府  орталық 

үкімет. 

【 中 央 处 理 器 】 zhōnɡyānɡchǔlǐqì 

орталық процессор. 

【中央商务区】 zhōnɡyānɡshānɡwùqū 

орталық іскер аймақ. 

【 中 央 税 】 zhōnɡyānɡshuì 【 зат. 】   

орталық салықтар. 

【 中 央 银 行 】 zhōnɡyānɡyínhánɡ 

Орталық банк. 

【中药】 zhōnɡyào【 зат.】   қытай 

медицинасының дәрі дәрмектері. 

【中叶】zhōnɡyè【зат.】    ғасырдың 

ортасы：唐【 ес.】～  Таң дәуірінің 

ортасы ｜ 清 朝 ～  Чиң дәуірінің 

ортасы ｜ 20 世纪～  жиырмасыншы 

ғасырдың ортасы. 

【 中 医 】 zhōnɡyī 【 зат. 】  Қытай 

медицинасы. 

【中庸】 zhōnɡyōnɡ①【 зат.】   қақ 

ортаны ұстану：～之道 бір шектен 

екінші шекке шығудың алдын алу. 

【中用】zhōnɡyònɡ【сын.】  баһралы; 

берекелі; игі; игілікті：这点事情都办不

好，真不～  осы істің шешімі жақсы 

емес, өте берекесіз. 

【中游】zhōnɡyóu【зат.】   судың орта 

ағысы：要力争上游，不能甘居～ 

барлық күшті салып биік шыңдарға 

бағытталу қажет,  азды көпке баламау 

керек. 

【中雨】 zhōnɡyǔ【 зат.】   орташа 

жауын шашындар. 

【 中 元 节 】 ZhōnɡyuánJié 【 зат. 】  

жылдың ортасында айдың толуы 

кезінде боламтын мереке. 

【中原】 Zhōnɡyuán【 зат. 】   орта 

жазық. 

【 中 云 】 zhōnɡyún 【 зат. 】   орта 

қабаттағы бұлттар. 

【中允】 zhōnɡyǔn 〈书〉【 сын. 】  

«чжунъюнь» тақ мирасқорының  атағы. 

【 中 灶 】 zhōnɡzào 【 зат. 】   

тамақтанудың екінші категориясы. 

Қытайда болған карточкалық жүйе. 

【中正】 zhōnɡzhènɡ〈书〉【 сын.】  

әділ; әділетті. 

【中止】zhōnɡzhǐ【ет.】   орта жолда 

тоқтау ： ～ 比 赛  сайыстың орта 

жолында тоқтау｜刚做了一半就～了 

жартысын істеп, орта жолда тастап 

кетті. 

【中指】 zhōnɡzhǐ【 зат】 ортан қол, 

ортан терек.  

【中州】 Zhōnɡzhōu【 зат.】   орта 

жазық ( Хэнань пров.). 

【 中 转 】 zhōnɡzhuǎn 【 ет. 】

транзит：～站 тоқтау пункті｜～旅客 

жолаушылардың транзиті. 

【中装】zhōnɡzhuānɡ【зат.】  «қытай 

көйлегі», қытайдың  ұлттық киімі. 

【 中 资 】 zhōnɡzī 【 зат. 】   қытай 

капиталы. 

【中子】zhōnɡzǐ【зат.】  нейтрон. 

【中子弹】zhōnɡzǐdàn【зат.】  нейтрон 

бомбасы. 

【中子刀】zhōnɡzǐdāo【зат.】 нейтрон 

күші. 
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【 中 子 态 】 zhōnɡzǐtài 【 зат. 】 

нейтронның күйі. 

【中子星】zhōnɡzǐxīnɡ【зат.】 нйетрон 

жұлдызы. 

忠 zhōnɡ ① 【 сын. 】   берілу; 

берілушілік ： ～ 心 адалдық; 

берілгендік｜～言 адалдық сөздері｜

效～ адалдыққа шексіз берілу.②(Zhōnɡ)

【зат.】 фамилияға қолданылады.. 

【忠臣】zhōnɡchén【зат.】 адал малай; 

адал үй қызметшісі. 

【忠诚】zhōnɡchénɡ【сын】адалдық; 

берілгендік：～老实 шын адалдық｜对

事 业 无 限 ～  іске деген шексіз 

берілгендік. 

【忠告】zhōnɡɡào①【ет.】иландыру; 

нандыру; сендіру：一再～ тағы бір рет 

сендіру.②【зат.】  жөн; кеңес：接受～ 

кеңес алу｜给你一个～ оған кеңес беру. 

【 忠 厚 】 zhōnɡhòu 【 сын 】 адал; 

ақкөңіл; шын：～长者  адал құрметті 

адам. 

【忠良】zhōnɡliánɡ①【сын.】  адал; 

айнымас; берілген.②【 зат】 адалдық  

пен ұждандылық. 

【忠烈】zhōnɡliè①【сын.】  шын адал.

②【зат.】 адалдық：缅怀～ адалдыққа 

естелік айту｜满门～ адал отбасы. 

【忠实】zhōnɡshí【сын】адал; ақкөңіл; 

шын：～的信徒 адал жақтаушы｜～的

朋友 адал дос.②нағыз; шын：～的记录 

нағыз протокол ｜ ～ 的 写 照  шын 

портрет. 

【忠顺】 zhōnɡshùn【 сын】 елгезек; 

көнгіш; адал：～的奴仆 адал қызметші. 

【忠心】 zhōnɡxīn【 зат.】  адалдық 

сеімі：～耿耿 бұлжымай адал болу｜

赤胆～ынтасымен берілген адалдық. 

【忠言】zhōnɡyán【зат.】  шын сөздер 

【忠言逆耳】zhōnɡyánnìěr шын сөздер 

құлаққа жағымсыз естіледі. 

【忠义】 zhōnɡyì①【 сын.】   адал; 

берілген：～之士 .②【зат.】  адалдық, 

шындық：表彰～ адалдықты мадақтау. 

【忠勇】zhōnɡyǒnɡ【сын】айбынды; 

қажырлы：～的战士 кажырлы солдат. 

【 忠 于 】 zhōnɡyú 【 ет. 】   адал 

болу：～祖国 елгу адал болу｜～人民

的事业 халық ісіне адал болу. 

终 (終 )zhōnɡ①  соңы：～点  соңғы 

пункт｜告～аяқталу; біту｜自始至～ 

басынан соңына дейін. ②  қайтыс 

болу：临～  (人将要死) ақырғы; жан 

тәлімдегі.③【үс.】  соңғы , ақырғы: ～

必成功  сәтті соңы. ④ бүтін; толық, 

түгел：～日  күні бойы｜～年  жыл 

бойы｜～生 өмір бойы｜～身 туғаннан 

өлгенге дейін. ⑤ (Zhōnɡ) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады.. 

【 终 场 】 zhōnɡchǎnɡ 【 ет. 】 бітіру; 

жабу：当～落幕的时候，观众中响起了

热烈的掌声  біткеннен кейін барлық 

көрермендер ыстық ықыласпен қол 

шапалақтады｜～前一分钟，主队又攻

进一球 ысқырықтан бір минут алдында 

шабуылшылдар иесіне гол соқты. 

【终点】 zhōnɡdiǎn【 зат】① соңғы 

пункт：～站 соңғы пункт.② финиш：

马拉松赛跑的～设在工人体育场 жүгіру 

жарысы марафонында финишта 

стадион жұмыскерлері тұрды . 

【终端】 zhōnɡduān【 зат】① ақыры; 

аяғы; аяқталу; соңы：绳子的～ жіптің 

соңы ｜ 小 径 的 ～ 是 一 座 凉 亭 

терминалдың соңында павильон 

орналасқан.②тірелген жері; шет. 

【 终 端 设 备 】 zhōnɡduānshèbèi 

терминалдық жабдық. 

【终伏】 zhōnɡfú【 зат.】  ыстықтың 

соңғы декадасы. 

【终古】zhōnɡɡǔ〈书〉【сын】мәңгі; 

мәңгілік; түпкілікті：这虽是一句老

话，却令人感到～常新  бұл ескі мәтел 

болғанмен адамдар оны жаңадай мәңгі 

естерінде сақтауда. 

【终极】zhōnɡjí【зат.】 соңғы：～目

的 соңғы мақсат. 

【终结】zhōnɡjié【ет.】 аяқталу：官司

已～ сот ісі аяқталды. 

【 终 究 】 zhōnɡjiū 【 үс. 】 ақыр 

аяғында：一个人的力量～有限  бір 

адамның күші ақыр аяғында жеткілікті 

болды. 

【 终 久 】 zhōnɡjiǔ 【 үс. 】  ақыр 

соңында：纸包不住火，假面具～要被

揭穿. 

【终局】 zhōnɡjú【 зат.】   эндшпиль 

(шахмат ойынының ең соңғы 

қорытындысы шығарылып ойын тарқар 

кезі); соңы：故事的～是很悲惨的 

әңгіменің  соңы өте қайғылы. 

【终老】 zhōnɡlǎo【 ет.】   өмірдің 

соңына дейін ата анаға қамқорлық 

жасау . 

【 终 了 】 zhōnɡliǎo 【 ет. 】  аяқтау, 

бітіру：学期～ оқуды бітіру. 

【终南捷径】Zhōnɡnánjiéjìn мансапқа 

жетудің оңай жолы. 

【终年】 zhōnɡnián ①【 үс.】  жыл 

бойы：～积雪的高山 жыл бойы таудың 

бетінде қар жатты.②【зат.】  өмірдің 

соңғы жылдары：～八十岁 өмірдің 

соңғы жылдарында сексенге толды . 

【终日】zhōnɡrì【үс.】 күні бойы：参

观展览的人～不断 күні бойы көрмеге  

адамдар  келді. 

【 终 身 】 zhōnɡshēn 【 зат. 】  өмір 

бойы：～之计 өмір жоспары｜～大事 

өмірдегі маңызды іс. 

【 终 身 教 育 】 zhōnɡshēnjiàoyù 

сауаттылық . 

【终审】 zhōnɡshěn【 ет.】    соттың 

үшінші инстанциясында істі қарау：～

判决 тұжырымды үкім.② ：～定稿后

即可发稿  сот ісін қарағаннан кейін  

жариялау. 

【终生】 zhōnɡshēnɡ 【 зат. 】  өмір 

бойы：奋斗～ өмір бойы күресу｜～难

忘 өмір бойы ұмытылмас . 

【终霜】zhōnɡshuānɡ【зат.】   соңғы 

қырау. 

【终岁】zhōnɡsuì【үс.】  жыл бойы. 

【终天】 zhōnɡtiān①【 үс.】   өмір 

соңына дейін ：～发愁  өмір бойы 

қайғыру. 

【终于】 zhōnɡyú 【 үс. 】   ақыры; 

ақырында; соңында：试验～成功了 

тест ақырында сәтті өтті｜身体～强壮

起来 денсаулық ақырында жақсалды｜

她多次想说，但～没说出口 ол бірнеше  

рет айтқысы келді, соңында айта 

алмады. 

【终止】zhōnɡzhǐ【ет.】   аяқталған; 

біткен：～活动 аяқталған іс. 

柊 zhōnɡ［柊叶］ (zhōnɡɡyè)【 зат.】  

османтус падуболистік. 

盅 zhōnɡ(～儿 )【 зат.】   айшанақ; 

тостаған; шынаяқ ： 酒 ～  вино 

тостағаны｜小茶～ шәй тостағаны. 

钟 1(鐘)zhōnɡ【зат.】  қоңырау：挂～

қабырға сағат｜闹～будильник; оятар.

③ уақыт, сағат：六点～ сағат алты. 

钟 2(鐘)zhōnɡ①жиналысу; жинау：～

爱 құрметтеу; мәпелеу｜～情   қатты 

жақсы көру. ② (Zhōnɡ) 【 зат. 】  

фамилияға қолданылады.. 

【钟爱】zhōnɡ’ài【ет.】   құрметтеу; 

мәпелеу：祖母～小孙子 ана кішкентай 

баласын қатты жақсы көреді. 

【钟表】zhōnɡbiǎo【зат.】   ілгіш сағат, 

қол сағат. 

【钟点】zhōnɡdiǎn (～儿)〈口〉【зат.】   

уақыт：到～儿了，快走吧 уақыт келді, 

тез жүріңдер!② ссағат：等了一个～，

他还没来  бір сағат тосып, ол әлі келген 

жоқ. 

【 钟 点 工 】 zhōnɡdiǎnɡōnɡ 【 зат. 】  

сағаттап төлейтін төлемдегі жұмыс. 

【钟鼎文】zhōnɡdǐnɡwén【зат】见 708

页〖金文〗. 

【 钟 馗 】 Zhōnɡkuí 【 зат. 】   Тан 

династиясы кезінде өмір сүрген адам 

«Чжун Куй». 

【钟离】Zhōnɡlí【зат.】   фамилияға 

қолданылады.. 

【钟灵毓秀】 zhōnɡlínɡyùxiù керемет 

жерлерден  талантты адамдар шығады. 

【钟楼】 zhōnɡlóu【 зат】① қоңырау 

мұнара.② сағаты бар мұнара. 

【钟鸣鼎食】 zhōnɡmínɡdǐnɡshí  бай 

өмір сүру. 

【钟情】 zhōnɡqínɡ 【 ет. 】   қатты 

жақсы：一见～ бір көргеннен  жақсы 
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көру. 

【 钟 乳 石 】 zhōnɡrǔshí 【 зат. 】  

сталактит (тау үңгірі төбесінен аға-аға 

сүмелек түрінде салбырап тұратын әк 

тұнба). 

【 钟 头 】 zhōnɡtóu 〈 口 〉【 зат. 】  

сағат：这出戏演了三个半～还没完  

спектакль үш сағат отыз минут  

жүргенмен әлі біткен жоқ. 

衷 zhōnɡ ①  орталық ： 言 不 由 ～

екіжүзділену; жылпылдау｜无【 ет.】

于 ～ немқұрайды; селқос; селсоқ. ②

(Zhōnɡ) 【 зат. 】   фамилияға 

қолданылады.. 

【衷肠】 zhōnɡchánɡ〈书〉【 зат.】  

сезім, ой ： 倾 吐 ～  өз сезіміңді 

білдіру ｜畅叙 ～   шын ықаласпен  

сезімді білдіру. 

【衷情】 zhōnɡqínɡ 【 зат. 】    ой, 

сезім：久别重逢，互诉～. 

【 衷 曲 】 zhōnɡqǔ 〈 书 〉【 зат. 】  

асылдық; жабық жатқан асыл：倾吐～  

сезімді білдіру. 

【衷心】zhōnɡxīn【сын.】  жайдары; 

жып-жылы; шын жүректен：～拥护 

шын жүректен қолдау ｜ ～ 的 感 谢 

шынай рахмет. 

螽 zhōnɡ[ 螽斯 ](zhōnɡsī) 【 зат 】 көк 

қасқа шегіртке; обыр шегіртке; 

шегіртке. 

zhǒnɡ 

肿(腫)zhǒnɡ【ет.】  ісу; ісіну. 

【 肿 块 】 zhǒnɡkuài( ～ 儿 ) 【 зат 】
домбық; ісік. 

【肿瘤】zhǒnɡliú【зат.】 ісік. 

【肿胀】zhǒnɡzhànɡ【ет.】   ісу; ісіп 

кету. 

种(種)zhǒnɡ①【зат.】 тұқым：小麦是

单子叶植物禾本科小麦属的一～бидай 

даражарнақты өсімдіктер тұқымына 

жатады｜虎是哺乳【ет.】物猫科豹属

的 一 ～  Пантера тигрі  сүтқоректі 

мысықтар тұқымдастарына жатады.②

нәсіл; тұқым：黄～моңғолоид нәсілі｜

黑～  негроид нәсілі｜白～  еуропоид 

нәсілі.③ әр түрі; бір түрі; өзге түрі, 

сорт：工～  жұмыс түрі｜兵～ әскер 

түрі｜语～  тіл түрі.④(～儿)【зат.】  

түр-тұқымы ： 高 粱 ～ гаолян түр-

тұқымы ｜ 麦 ～  са,ғат түрі ｜ 传 ～ 

мамандық түрі｜配～. будандастыру.⑤

【зат.】  «бар», «жоқ» дегенді білдіреді.

⑥【мөл.】  мөлшер сөз：两～人 екі 

адам｜三～布 үш қала｜各～情况 әр 

жағдай.⑦(Zhǒnɡ)【зат.】   фамилияға 

қолданылады.. 

     另见 189页 Chónɡ；1770页 zhònɡ. 

【种差】 zhǒnɡchā【 зат.】   ерекше 

белгі. 

【种畜】 zhǒnɡchù 【 зат. 】   асыл 

тұқымды мал. 

【种类】zhǒnɡlèi【зат.】  әр түрі; бір 

түрі; өзге түрі：花的～很多 гүлдердің 

түрлері өте көп. 

【种苗】zhǒnɡmiáo【зат.】 тұқымның 

өскіні. 

【 种 禽 】 zhǒnɡqín 【 зат. 】   құс 

өсірушілік; құс шаруашылығы. 

【种群】zhǒnɡqún【зат.】  популяция. 

【种仁】zhǒnɡrén【зат.】  өзек; ядро. 

【种条】zhǒnɡtiáo【зат.】  белгілі бір 

жағдай. 

【种姓】zhǒnɡxìnɡ【зат.】  нәсіл; тек; 

тұқым. 

【 种 鱼 】 zhǒnɡyú 【 зат. 】  балық 

түрлері. 

【种质】zhǒnɡzhì【зат.】  идиоплазма, 

ұрық плазмасы. 

【种子】zhǒnɡ·zi【зат】①  тұқым②  

бұлақ; көз; қайнар. 

【种族】zhǒnɡzú【зат.】 нәсіл, этнос. 

【种族歧视】 zhǒnɡzúqíshì нәсілдік 

кемсіту; нәсілдік қорлау. 

【种族主义】zhǒnɡzúzhǔyì нәсілшілдік. 

冢 (塚 )zhǒnɡ  Зират 古～Ескі, ежелгі  

зират 

踵 zhǒnɡ〈书〉  Табан 接～Ізімен  келу.

② ～ 门 道 谢 .  Біреуге рахметін, 

ықыласын білдіру  үшін  өзі  келу, 

қатынау. 

【 踵 事 增 华 】 zhǒnɡshìzēnɡhuá  

Мұрадан  қалғанды  жалғастыру. 

【踵武】 zhǒnɡwǔ 〈书〉  Біреудің  

ізімен  жүру, алдыңғы  арба  қалай  

жүрсе, артыңғысы  солай  жүреді. 

穜 zhǒnɡ〈书〉同“种 (種 )”.Егу, себу, 

отырғызу. 
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中 zhònɡ【ет.】～选  Сайлаудан өту.｜

猜～了 Тура  ойлап  табу.｜三枪都打～

了目标 .Үш  оқтың  түгелі  де  тура  

түсті. ～ 毒  Интоксикация ｜ ～ 暑  

Күннің  көзінің  өтуі.｜胳膊上～了一枪. 

【中标】zhònɡ∥biāo  第一建筑公司夺

魁～. 

【中的】 zhònɡdì  Көздегеніне  тура  

түсіру.【 ет.】   一语～ .Сөзбен  дөп  

түсіру. 

【中毒】 zhònɡ∥ dú  Интоксикация, 

жіберілім 

【中风】zhònɡfēnɡ  Ми  апоплексиясы, 

апоплексиялық  соққы. 

【中计】zhònɡ∥jì  Біреудің  қақпанына 

түсіп  қалу.【ет.】  ～受骗｜Алданып, 

қақпанына  түсіп  қалу. 

【中奖】zhònɡ∥jiǎnɡ Лотерея  жеңіп  

алу. 

【 中 肯 】 zhònɡkěn Әділетті, тура, 

мерген, қабағына  тимей, көзіне тигізу.

【сын.】  他的话很～.Оның  сөзі  өте  

мерген. 

【中伤】zhònɡshānɡ【ет.】 造谣～｜恶

意～. 

【中暑】 zhònɡshǔ  Күннің  көзінің  

тиюі, күн  соққысы. 

【中选】zhònɡ∥xuǎn   Сайлаудан  өте, 

сайлауда  жеңіп  шығу. 

【中意】zhònɡ∥yìБіреуге  ұнап  қалу.

【ет.】  这几种颜色的布她都不～ Ол 

мына  бірнеше  мата  түстерін  түгелін  

ұнатпады.｜这件衣服很中她的意.Мына  

киім - соның  ұнатуындағы киім. 

仲 zhònɡ①  ～裁   Арбитраж.～秋  

Күздің  екінші  айы. ～ 兄  Үлкен  

ағалардың  екіншісі.｜～弟  Інілердің  

ішіндегі  екіншісі.(Zhònɡ) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【仲裁】zhònɡcái  Арбитраж 

【仲春】zhònɡchūn  Көктемнің  екінші  

айы, күн  күнтізбесі  бойынша  ақпан  

айы. 

【仲冬】 zhònɡdōnɡ  қыстың  екінші  

айы, күн  күнтізбесі  бойынша қараша  

айы. 

【仲秋】zhònɡqiū  Күздің  екінші  айы, 

күн  күнтізбесі  бойынша  тамыз  айы. 

【仲夏】zhònɡxià Жаздың  екінші айы, 

күн  күнтізбесі  бойынша мамыр  айы. 

众 (衆 )zhònɡ～多   Көпшілік｜～人 

Барлығы, түгелі ～ 志 成 城 .Ұжым  

тырысымы.②听～  Түгелінің тыңдауы, 

естуі.～所周知 .Барлығының  білуі③

(Zhònɡ) 【 зат 】 фамилияға 

қолданылады. 

【众多】zhònɡduō  Көпшілік【сын.】 

人口～.Көппшілік  адам. 

【 众 口 难 调 】 zhònɡkǒunántiáo 

Барлығына  жағымды  болу  қиын. 

【众口铄金】zhònɡkǒushuòjīn Барлық  

сөйлесулерден  тек  қана  шатақ  

шығады. 

【众口一词】 zhònɡkǒuyīcí Барлығы  

бір  дауыстан. 

【 众 目 睽 睽 】 zhònɡmùkuíkuí 

Барлығының  көзінше  болу, 

Барлығының  қарамағында болу. 

【 众 目 昭 彰 】 zhònɡmùzhāozhānɡ  

Барлығына  белгілі, барлығына  көрімді, 

жүздеген  көздің  көруі. 

【 众 怒 】 zhònɡnù Наразылық  

【 зат】～难犯   Ұлт  наразылығы  

қорқынышты. 

【众叛亲离】 zhònɡpànqīnlí Барлығы  

теріс  айналып  шыға  келді. 

【 众 擎 易 举 】 zhònɡqínɡyìjǔ 

Көпшіліктің  күшімен  табысқа  жету 

оңай. 

【众人】zhònɡrén Барлығы, түгелі. 

【众生】zhònɡshēnɡ 【зат.】  芸芸～. 

【众生相】zhònɡshēnɡxiànɡ【зат】作

品刻画出了那个时【ес.】社会底层人

们的～. 
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【众矢之的】 zhònɡshǐzhīdì  Барлық, 

бүкіл  обьект  күресі. 

【众说】 zhònɡshuō   Барлығының  

айтуы, түгелінің  сөйлеуі. 

【 众 所 周 知 】
zhònɡsuǒzhōuzhīБарлығына  белгілі, 

барлығының  білуі. 

【 众 望 】 zhònɡwànɡ  Барлығының  

мойындауы. 【 зат. 】   ～ 所

归 .Барлығының  мойындауымен  

пайдалану. 

【 众 望 所 归 】 zhònɡwànɡsuǒɡuī 

Барлығының  мойындауымен 

пайдалану. 

【众议院】 zhònɡyìyuàn Депутаттар  

палатасы, төменгі  палата. 

【 众 志 成 城 】 zhònɡzhìchénɡchénɡ  

Ұжым  тырысушылығы, ұжым  

тырысымы. 

种 ( 種 )zhònɡ 【 ет. 】 ～ 田 Ауыл  

шаруашылығы ｜ ～ 麦 子 Бидай  

өсіру ｜～棉花  Мақта  өсіру. 

【 种 地 】 zhònɡ ∥ dì  Ауыл   

шаруашылығы 

【种痘】zhònɡ∥dòu  Вакцинация 

【 种 瓜 得 瓜 ， 种 豆 得 豆 】

zhònɡɡuādéɡuā ， zhònɡdòudédòu  Не  

ексең, соны  орасың. 

【种花】zhònɡ∥huā  Гүл  егу 

【种牛痘】zhònɡniúdòu  Вакцинация 

【 种 田 】 zhònɡ ∥ tiánАуыл  

шаруашылығы 

【种植】zhònɡzhí  Отырғызу【ет.】  ～

果树.Жемісті  ағаштар  отырғызу. 

重 zhònɡ①【зат.】 ауыр, салмақ.  举～/ 

ауыр көтеру｜这条鱼有几斤～? Мына 

балық қаншалық  ауыр②【сын.】  体

积相等时，铁比木头～◇工作很～ Өте  

ауыр  жұмыс.｜脚步很～｜话说得太～

了 . Тым  қатты  айтылды.③情意～

Терең  сезім｜尊～   Құрметтеу.为人

所～Кімді  барлығы  бағалайды.｜～男

轻女是错误的.Тек  еркектерді  бағалап, 

әйелдерді  менсінбеу., қорлау. (Zhònɡ)

【зат】фамилияға қолданылады. 

【重办】zhònɡbàn 

【重兵】zhònɡbīnɡМықты  әскери күш.

【зат】～把守  Опор  пунктері. 

【重彩】zhònɡcǎi【зат.】 浓墨～. 

【 重 创 】 zhònɡchuānɡ  Ауыр жара

【ет.】  ～敌人.Жау  ауыр  жараланды. 

【重挫】 zhònɡcuò  Сәтсіздік【 ет.】

【 жал. 】 年 战 火 使 该 国 经 济 受

到 ～ .Соңғы  соғыс  жылдарында 

мемлекеттің  экономикасы  зор  

сәтсіздікке  ұшырады. 

【重大】zhònɡdà   Маңызды【сын】～

问题  Маңызды  мәселе. 

【 重 担 】 zhònɡdàn Ауыртпалық 

【зат.】 千斤～  Ауыр  ауыртпалық｜

勇挑～ Ауыр  міндет｜～在肩.Иығына  

ауыртпалық  түсу. 

【重地】zhònɡdì  Элект  станциялары

【 зат】工程～  Инженерлік  электр  

станциясы.｜军事～.Әскери  облыстар. 

【重点】zhònɡdiǎn①Ауырлық  центрі, 

ауырлық  ортасы, ауырлық  нүктесі.

【зат】～工作  Жұмыстың  ауырлық  

нүктесі. ｜工业建设的～ .Өндірістік  

құрылыстың  ауырлық  ортасы. ②

【үс.】～发展   Негізгі  бағыттарды  

дамыту.｜～进攻.Негізгі  бағыттардың  

қалыптасуы. 

【重读】zhònɡdú   Екпін 

【 重 犯 】 zhònɡfàn  Негізгі  

қылмыскерлер. 

【重负】zhònɡfùАуыр тпалық 

【重工业】zhònɡɡōnɡyè  Ауыр  өндіріс, 

индустрия. 

【重活儿】zhònɡhuór Ауыр  жұмыс 

【重机枪】zhònɡjīqiānɡ  Ауыр  пулемет 

【 重 价 】 zhònɡjià Жоғары  баға

【зат】～收买 Жоғары  бағамен  сатып  

алу.｜～征求 Жоғары  бағамен  іздеу.｜

不 惜 ～ .Бағаның  жоғарылығынан  

қымсынбау. 

【重奖】 zhònɡjiǎnɡ. Сыйлау, сыйлық  

беру.【зат】对有突出贡献的科技人员

将 给 予 ～  ғылыми-техникалық  

кадрларға  сыйлық  беріледі. 

【 重 金 属 】 zhònɡjīnshǔ  Ауыр  

металлдар, бағалы  металлдар. 

【重力】zhònɡlì Гравитация, ауырлық  

күші. 

【 重 利 】 zhònɡlì Жоғары  пайыз

【 зат 】 ～ 盘 剥 .Материалистік  

эксплуатация 【 ет. 】 ～ 轻

义.Материализм 

【重量】zhònɡliànɡ Салмақ 

【重炮】zhònɡpào  Ауыр  артиллерия 

【整装待发】zhěnɡzhuānɡdàifā  

【重托】zhònɡtuō  Ұлы  сенім【зат】

不负～.Ұлы  сенім 

【重武器】zhònɡwǔqì  Ауыр  қару 

【重孝】zhònɡxiào   

【重心】zhònɡxīn  Ауырлық  орталығы

【 зат 】 ①   工 作 ～   Жұмыс  

ауырлығы ｜ 问 题 的 ～ .  Сұрақтың  

ауырлығы 

【重型】zhònɡxínɡ   Ауыр【сын.】  ～

汽车   Ауыр  жүк  машина｜～车床  

Ауыр  токар｜～坦克.Ауыр  танктер 

【重要】 zhònɡyào  Маңызды, басты

【сын】～人物 Маңызды  адамдар｜～

问题  Маңызды  мәселе｜这文件很～. 

Бұл  құжат  өте  маңызды. 

【重音】zhònɡyīn  Қысым 

【重用】zhònɡyònɡ  Қайталау【ет.】～

优秀科技人员｜他在单位很受～. 

【重元素】zhònɡyuánsù Ауыр  элемент 

【重灾区】zhònɡzāiqū Басу   

【重责】 zhònɡzé  Ауыр  салмақ①

【зат】身负～. Ауыр  салмақ  тасып  

келе  жатқан  дене.②【ет.】 因工作失

职 ， 受 到 ～ .Ауыр  салмақ  

болғандықтан, міндетін  орындай  

алмау. 

【重镇】zhònɡzhèn  Орталық【зат.】  

战略～   Стратегиялық  қала ｜工

业～.Қала  өндірістігі 

【 重 资 】 zhònɡzī Барлық тиесілдер

【 зат.】   投下～   Ауыр  капитал, 

салым｜不惜～购买设备 .Жабдықтар  

сатып  алынған. 

【重子】zhònɡzǐ  Барион 

 

 

 

zhōu 

 

舟 zhōu  Қайық①〈书〉轻～  қайық｜

小 ～  Кішкентай  қайық ｜ 扁

(piān) ～ .Қайықтар ② (Zhōu) 【 зат 】
фамилияға қолданылады. 

【舟车】zhōuchē  Саяхат 

【舟楫】zhōují  Өмір  жүрісі 

【舟桥】zhōuqiáo Понтонды 

  周 -1(週 )zhōu①【мөл.】  айналмалы, 

қайта қайта：全体运【ет.】员绕场一～ 

бүкіл спортсмендер алаңды айнала 

жүгірді.②  дөңгелек, шеңбер ：圆～

толық шеңбер. ③  шеңберге орау, 

айналдыра орау：～而复始  баынан 

бастап орау.④  таралған, әмбебап.⑤ 

толық болу, түгелімен, толық: ｜不～ 

толық емес.⑥【 зат.】  апта：下～ 

өткен апта. 

周-2zhōu көмек бару, қаржылай көмек 

көрсету：～济 паййдалы көмек көрсету. 

周 -3Zhōu 【 зат 】 ①  династия. ② 

фамилияға қолданылады. 

【周报】zhōubào【зат.】  апта сайын 

баспадан шығатын  газет：《北京～ 

апта сайын шығатын Бежін газеті》. 

【 周 边 】 zhōubiān 【 зат. 】 

(математикалық) периметр. 

【周到】 zhōudào【 сын.】  ұқыпты, 

зерек, абай ： 服 务 ～  зепер түрде 

қызмет ету. 

【周而复始】zhōuérfùshǐ айнала жүру, 

шеңбер жасау. 

【周济】zhōujì【ет.】  көмекке келу, 

қолғабыс болу. 

【 周 角 】 zhōujiǎo 【 зат. 】 

(математикалық) жазық бұрыш, үш жүз 

алпыс градусты құрайтын бұрыш. 

【周刊】zhōukān【зат.】 әр апта сайын 

баспадан шағарылатын газет немесе 

журнал. 

【 周 密 】 zhōumì 【 сын. 】  әбден 

ойластырылған：计划～  жан жақты 

ойластырылған жоба. 

【周末】zhōumò【зат.】 аптаның соңы, 

демалыст күндер. 
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【周年】 zhōunián【 зат.】  жылдық 

(адам өлімінен кейін бір жыл өту). 

【周期】zhōuqī【зат】① период, цикл, 

уақыт аралығы, белгілі бір мерзім.② 

циклдық, белгілі бір уақыт өткен сайын 

қайталанатын. 

【 周 全 】 zhōuquán ① 【 сын. 】 

жақсылап дайындау, толығымен 

аяқтау ： 计 划 要 订 得 ～ 些  жоба 

толығынмен аяқтауды қажет етеді.②

【ет.】 көмектесу, қолғабыс болу：～

这件好事 бұл жақсы көмек болды. 

【周身】zhōushēn【зат.】 бүкіл дене, 

басынан аяғына дейін：～都淋湿了 

басынан аяғына дейін су болу. 

【周岁】zhōusuì【зат.】 бір жыл: 他～

已经三十二了 бір жылда ол отыз екіге 

келеді. 

【 周 天 】 zhōutiān 【 зат. 】  аспан 

шеңбері (жұлдыздардың бір жыл 

ішінде аспан күмбезін айналып шығуы). 

【周围】 zhōuwéi 【 зат. 】  шеңбер, 

дөңгелек：～地区 аумақ шеңбері. 

【 周 围 神 经 】 zhōuwéishénjīnɡ 

(биология) перифериялық жүйке 

жүйесі. 

【周详】zhōuxiánɡ【сын.】 жан жақты, 

мұқият, зерек：他考虑得十分～ ол жан 

жақты толығмен ойластырды. 

【周薪】 zhōuxīn 【 зат. 】  әр апта 

сайынғы. 

【 周 恤 】 zhōuxù 〈 书 〉【 ет. 】 

материалды көмек беру, қаржылай 

қолдау көрсету. 

【周旋】 zhōuxuán【 ет.】①  айналу, 

шеңбер жасау.②  қонақ күту：成天跟

人～，真累人  күні бойы қонақтар 

күттім, өте шаршадым.③ салыстыру. 

【 周 延 】 zhōuyán 【 сын. 】 

ыңғайластыру, жайғастыру. 

【周严】zhōuyán【сын.】 жан жақты, 

толығымен, мұқият ： 计 划 ～  жан 

жақты бағдарлама. 

【周缘】 zhōuyuán 【 зат. 】  шеңбер 

доңғалағы：车轮的～叫轮辋 арбаның 

доңғалақтыарын кезегімен байлау. 

【周遭】zhōuzāo【зат.】 айнала, барлы 

жақтан：～静悄悄的，没有一个人 

айнала тып тыныш, ешкім жоқ. 

【周章】zhōuzhānɡ〈书〉①【сын.】 

абыржу, жанталасу：～失措 не істерін 

білмей абыржу. ② 【 зат. 】  тырысу, 

қиналу ： 煞 费 ～  сараң болмай 

тырысып жарату. 

【周折】zhōuzhé【зат.】 қиындық. 

【周正】zhōu·zhènɡ〈方〉【сын.】 тіп 

тік, түзу：模样～чырт бейнесі түзу. 

【周至】zhōuzhì【сын.】  жан жақты 

толығымен қамтылған：叮咛～  жан 

жақты барлығын қамтып ұрысу. 

【周转】 zhōuzhuǎn【 ет.】  айналу, 

қайтаналану.② айналымда болу：～不

开 айналымда болмау. 

洲 zhōu【зат】① материк,континент.② 

арал：三角～  үш бұрышты арал.②

(Zhōu)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【洲际】 zhōujì【 сын.】  континент 

аралық：加强～合作 континент аралық 

бейбітшілікті дамыту, күшейту. 

【洲际导弹】 zhōujìdǎodàn континент 

аралық әскери зымыран. 

诪(譸)zhōu〈书〉  өтірік  айту, алдау, 

арбау. 

辀(輈)zhōu〈书〉 арба. 

( 掫 )zhōu 〈方〉【 ет. 】  түнгі 

күзетте болу：费了九牛二虎之力，也

没把箱子～起来. 

啁 zhōu［啁啾］(zhōujiū) 〈书〉【ел.】 

құстардың шаырған кедегі шығаратын 

үні, дауыстауы. 

  另见 1720页 zhāo. 

鸼(鵃)zhōu (зоология) орман құсының 

түрі. 

喌 zhōu【од.】  қарғаның қарқылдаап 

шақыруы. 

赒(賙)zhōu көмектесу, қолғабыс болу. 

粥 zhōu【зат.】 сұйық ботқа：江米～ 

қызыл күріштен жасалған ботқа. 

【 粥 少 僧 多 】 zhōushǎosēnɡduō 

«монахтар көп болғанмен, ботқа аз», 

қалаушылардың көп болғанымен, 

ұсыныстың аз болуы деген мағынада. 

盩 zhōu 盩 厔 (Zhōuzhì) ， Шаньси 

өлкесіндегі елді мекеннің атауы. 

zhóu 

妯 zhóu［妯娌］(zhóu·lǐ)【зат.】 жеңге, 

үлкен ағаның әйелінің：她们三个是～ 

ол үшінші жеңге болып табылады. 

另见 1774页 zhòu. 

【轴线】 zhóuxiàn【 зат.】  өстік түзу 

сызық. 

【轴心】zhóuxīn【зат.】 өс. 

【轴子】zhóu·zi【зат】① өстік сызық.

② таяқша. 
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肘 zhǒu【 зат】①  біреуді шынтақтап 

алу. ② ( ～ 儿 ) (анатомия) шынтақ 

буыны：后～ оң жақ шынтақ. 

【 肘 窝 】 zhǒuwō 【 зат. 】  шынтақ 

шұңқыры. 

【肘腋】zhǒuyè〈书〉【зат.】 «қолтық 

пен шынтақ арасында», өте жақын 

деген мағынада. 

【肘子】zhǒu·zi【зат】① шошқа еті.

②  шынтақ：胳膊～  қол (иық пен 

білекке дейінгі аралық). 

帚 ( 箒 )zhǒu сыпырғыш ： 扫 (sào) ～ 

сыпырғыш. 

 

 

zhòu 

 

纣-1(紂)zhòu〈书〉 құйрықасты (qiū). 

纣 -2( 紂 )Zhòu Чжоу, Дин Син  

патшасының екінші аты, қатігез деген 

мағынаны білдіреді. 

【 纣 棍 】 zhòuɡùn( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

жануарларға арналған құйрықасты. 

伷 zhòu〈书〉 ұрпақ, мұрагер. 

( )zhòu көркем, керемет, сылқым, 

сұлу. 

咒(呪)zhòu①【зат.】 дұға оқу：念～ 

әндетіп дұға оқу.②【ет.】 қарғау：你

可别～人 сен адамдарды қарғама. 

【咒骂】zhòumà【ет.】 қарғап ұрысу. 

( ) zhòu 〈 方 〉【 сын. 】 

табандылық таныту：性情～  қырсық 

мінезді болу. 

宙 zhòu①  балка (құрылысқа қажетті 

ағаш бағаналар).②【 зат.】  өте көп 

уақыт аралығы, шексіздік. ③ (Zhòu)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

绉(縐)zhòu әжім болу, мыжыраю. 

【绉布】zhòubù【зат.】 матаның түрі. 

【 绉 纱 】 zhòushā 【 зат. 】  жібек 

матасының түрі. 

荮(葤)zhòu〈方〉①【ет.】 орау, таңу, 

таңып байлау. ② 【 мөл. 】  таңып 

тасталған, оралған. 

轴(軸)zhòu маңызды жер, негізгі орын. 

胄 1zhòu патшаның, билеушінің 

ұрпақтары ： 贵 ～  асыл патшаның 

ұрпақтары. 

胄 2zhòu көне заманда соғыс алаңына 

шыққанда киетін бас сауыты, дулыға. 

咮 zhòu〈书〉 құстың тұмсығы. 

昼(晝)zhòu күн, күндізгі уақыт：～夜 

кеш. 

【昼夜】zhòuyè【зат.】 тәулік, бір күн 

мен түн, жиырма төрт сағаттық 

уақыт ： ～ 兼 程  тәулік бойында 

адымдап жүру. 

酎 zhòu〈书〉重(chónɡ) бұрынғы кезде 

ұрбандық шалғанда ішілетін шарап. 

皱 ( 皺 )zhòu ①【 зат. 】  әжім, мыж, 

қыртыс：上了年纪脸上就会起～ адам 

жас қосқан сайын бетіне де әжім 

қосылады. ② 【 ет. 】  мыжылу, 

қыртыстану ： 衣 裳 ～ 了  киімнің 

қыртыстануы. 

【皱巴巴】 zhòubābā(～的 )【 сын.】 

әжімделген, мыжырайған：～的瘦脸 

беттің әжімін тарытп тастау 

(медициналық жолмен). 

【皱襞】zhòubì〈书〉【зат.】 қыртыс, 

мыж, әжім. 

【 皱 胃 】 zhòuwèi 【 зат. 】  (теріге 

байланысты) әжім басу. 

【皱纹】zhòuwén(～儿)【зат.】  әжім, 
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мыж, қыртыс：脸上布满～ бетке әжім 

түсу. 

甃 zhòu〈方〉①【 зат.】  құдықтың 

тірегі.②【ет.】 кірпіш баспалдақтар. 

僽 zhòu ашулану, ызалану. 

繇 zhòu көне замандағы халыты 

еңбекке мәжбүрлеу. 

骤(驟)zhòu①(马) жүгіру, шабу：驰～ ат 

шабысы.②  тез, жүйрік：暴风～雨 

жаңбыр аралас желдің қатты соғуы.③

【үс.】  кенеттен, оқыста：狂风～起 

күтпеген жерден боранның басталуы. 

【 骤 然 】 zhòurán 【 үс. 】  кенет, 

оқас：～一惊 оқастан қорқу. 

籀 zhòu〈书〉① оқу.② иероглифьарды 

оқу, тану. 

【籀文】 zhòuwén【 зат.】  дачжуань 

жауымен жазылған иероглиф мәтіні. 

 

zhū 

朱 (②硃 )zhū①  алқызыл түс：～笔 

алқызыл түсті қалам.② ртуть металлы.

③ (Zhū) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады.. 

【 朱 笔 】 zhūbǐ 【 зат. 】  қылқалам 

(ресми патшаның қол қоятын қаламы). 

【朱红】zhūhónɡ【сын.】 алқызыл түс. 

【朱鹮】 zhūhuán【 зат.】  (зоология) 

қылық аяқты Жапонияны мекендейтін 

құс. 

【 朱 槿 】 zhūjǐn 【 зат. 】  ытай 

раушангүлі (ботаникалық гибискус). 

【 朱 门 】 zhūmén 【 зат. 】  «қызыл 

есіктер», бай, бақуатты адамдырдың 

үйі деген мағынада：～酒肉臭  бай 

адамдардың үйінен ауқаттың иісі 

шығып тұрады. 

【朱墨】1zhūmò【зат.】  қызыл түсті 

қалам. 

【朱墨】 2zhūmò 【 зат. 】  қаламды 

малитын қызыл бояу. 

【朱鸟】zhūniǎo【зат.】 «қызыл құс», 

аңыз бойынша оңтүстіктің әулие пірі2. 

【朱批】zhūpī【зат.】 резолюция. 

【朱漆】zhūqī【зат.】 қызыл сыр：～

家具 қызыл түсті жасау . 

【朱雀】1zhūquè【зат.】  «қызыл құс», 

аңыз бойынша оңтүстіктің әулие пірі2. 

【朱雀】 2zhūquè【 зат.】  аспанның 

оңтүстік жартысы. 

【 朱 文 】 zhūwén 【 зат. 】  мөрдің 

бетіндегі белгілер. 

邾 Zhū①  Чжоу династиясы кезіндегі 

қала атауы. ② 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

侏 zhū[ 侏儒 ](zhūrú) 【 зат. 】  аңыз 

әңгімелердегі кішкентай адамдар 

(ергежей). 

诛(誅)zhū〈书〉① кесу, өлтіру, сою：

罪 不 容 ～  адам өлтіру кешірілмес 

күняға саналады. ②  жазалау, қинау, 

салық салу, айып салу. 

【诛戮】zhūlù〈书〉【ет.】 қыру, жою, 

жаппай өлтіру：～忠良 даналарды жою. 

【诛求】zhūqiú〈书〉【ет.】  тартып 

алу, басып алу, мәжбүрлеп алу. 

【诛心之论】zhūxīnzhīlùn ісіне емес, 

ойына қарап қаралау. 

茱 zhū[茱萸](zhūyú)【зат.】 (ботаника) 

кизил, шиенің ағашының бір түрі. 

洙 zhū 洙水河 (ZhūshuǐHé) Шандунь 

өлкесіндегі өзеннің атауы. 

珠 zhū①  маржан тас, меруерт：～宝 

асыл маржан тасы.②(～儿) кішкентай 

дөңгелек зат, кішігірм шар тәріздес зат.

③ (Zhū) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【珠宝】zhūbǎo【зат.】 асыл зергерлік 

тас：～店 зергерлік дүкені. 

【珠翠】zhūcuì【зат.】  асыл тастар, 

зергерлік маржан бұйымдары. 

【 珠 光 宝 气 】 zhūɡuānɡbǎoqì асыл 

тастармен әшекейлену. 

【珠玑】 zhūjī〈书〉【 зат】①  асыл 

тастар, маржандар：万粒～  көптеген 

асыл тастар.② әдеби дарындылық. 

【 珠 联 璧 合 】 zhūliánbìhé керемет 

үйлесімді болу, мінсіз жұп құрау. 

【珠算】 zhūsuàn【 зат.】  есепшотта 

есептеу. 

【 珠 圆 玉 润 】 zhūyuányùrùn 

«маржандай домалақ, нефриттей тегіс», 

мінсіз керемет деген мағынада. 

【珠子】zhū·zi【зат】① маржан тасы.

② көздің қарашығы. 

【株距】 zhūjù【 зат.】  егіншілікте 

отырғызылған көшеттер арасындағы 

қашықтықты білдіреді. 

【株连】 zhūlián【 ет.】  өзімен бірге 

араластыру, бір іске қатысты ету. 

【 株 守 】 zhūshǒu 〈 书 〉【 ет. 】 

тағдырдан сый күту. 

诸 1(諸)zhū① көп：～位 көп адам.②

(Zhū)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

诸 2(諸 )zhū〈书〉  барлығы, түгел, 

жаппай деген мағынада. 

【诸多】 zhūduō【 сын.】  өте көп, 

қалың：～不便 өте қолайсыз. 

【诸葛】 Zhūɡě【 зат.】  фамилияға 

қолданылады. 

【 诸 葛 亮 】 ZhūɡěLiànɡ 【 зат. 】 

мемлекет қайраткері, стратег, 

Үшпатшалық кезеңінің іскер 

қолбасшысы. 

【 诸 宫 调 】 zhūɡōnɡdiào 【 зат. 】 

музыкалық жанрдың бір түрі. 

【诸侯】zhūhóu【зат.】 феодал, князь, 

билеуші. 

【 诸 如 】 zhūrú 【 ет. 】  мысалы 

үші, ...деген сияқты：他非常关心群

众，做了不少好事，～访问职工家属，

去医院看病人，等等  ол қарапайым 

халыққа өте қамқор, олар үшін 

көптеген жақсы жұмыстар жасады,  

мысалы үшін, жұмысшылардың үйіне 

хал сұрап барады, аурухана барып 

көңілдерін сұрайды.  

【 诸 如 此 类 】 zhūrúcǐlèi тағы сол 

сияқты ： ～ 不 胜 枚 举  тағы сол 

сияқтыларды санап болмайсың, өте көп, 

қаптап жатыр. 

【诸位】zhūwèi【ес.】  (қаратпа сөз) 

ханымдар мен мырзалар, жиналған 

қауым：～同志 әріптес мырзалар. 

铢 ( 銖 )zhū 【 мөл. 】  өте аз салмақ 

мөлшері. 

【铢积寸累】 zhūjīcùnlèi бір бірлеп 

жинау, кішкене бөліктерден құрастру.    

【铢两悉称】 zhūliǎnɡxīchèn толық 

сәйкес келу, тепе тең болу, сайма сай 

келу. 

猪 (豬 )zhū【 зат.】  (зоология) шошқа, 

қабан, доңыз деген мағынада. 

【猪倌】zhūɡuān(～儿)【зат.】 шошқа 

бағып асырайтын адам. 

【猪獾】 zhūhuān【 зат.】  (зоология) 

теледу, шошқа тұқымдас борсық. 

【猪猡】zhūluó〈方〉【зат.】 «шошқа», 

ауыспалы мағынада ақыл есі кем, топас 

адам дегенді білдіреді. 

【猪排】zhūpái【зат.】 шошқаның етін 

қуырып дайындау. 

【猪婆龙】zhūpólónɡ【зат.】 (зоология) 

қытай қолтырауыны. 

蛛 zhū өрмекші：～网 өрмекші торы. 

【蛛丝马迹】zhūsīmǎjì «ат тағасының 

ізі мен өрмекші өрмегінің жібі», 

шешімге апаратын жол деген мағынада. 

【蛛网】zhūwǎnɡ【зат.】  өрмекшінің 

өрмегі. 

【蛛蛛】zhū·zhu〈口〉【зат.】 (диалект 

тілінде) өрмекші. 

槠(櫧)zhū【зат.】 (ботаника) сұр емен 

ағашы. 

潴 ( 瀦 )zhū 〈 书 〉 ① ( 水 ) жинау, 

жинақтау：～积  судың жиналуы.② 

судың жиналатын орны. 

【潴留】 zhūliú【 ет.】  ұстап қалу, 

бөгелу, кедергі ету：尿～  зәрді ұстап 

қалу. 

zhú 

 

术 zhú белгілі бір техника, өнер. 

竹 zhú【 зат】①  (ботаника) бамбук 

өсіндісі：～林 бамбук орманы.②(Zhú) 

фамилияға қолданылады. 

【 竹 板 书 】 zhúbǎnshū 【 зат. 】 

бамбуктан жасалған музыкалық 

аспаптың сүйемелдеуімен ән айту өнері. 

【竹编】 zhúbiān【 зат.】  бамбуктан 

жасалған заттар. 

【竹帛】 zhúbó【 зат.】  бамбук пен 

жібек маатсы, бұрынғы замандағы жазу 

құралдары. 

【 竹 材 】 zhúcái 【 зат. 】  бамбук 

(материал ретінде)：利用～【ес.】替

木 材  ағаштың орнына бамбукты 
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қолданыу. 

【竹雕】zhúdiāo【зат】在竹子上雕刻

【сын】象、花纹的艺术.也指用竹子雕

刻成的工艺品. 

【 竹 竿 】 zhúɡān( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

бамбуктан жасалған аса таяқ：把衣服

晾在～上  киімдерді бамбук таяғына 

жайып кептіру. 

【竹简】zhújiǎn【зат.】  жазу жазуға 

арналған бамбук тақтайшасы. 

【 竹 节 虫 】 zhújiéchónɡ 【 зат. 】 

(ботаника) фасмодея өсімдігі. 

【 竹 刻 】 zhúkè 【 зат. 】  бамбук 

бұйымдарының бетіне ойып сурет салу, 

неемсе жазу жазу. 

【竹排】 zhúpái 【 зат 】①  бамбук 

ағаштарынан жасалған кішігірм қайық.

② бамбук өскіні. 

【 竹 器 】 zhúqì 【 зат. 】  бамбук 

ағашынан жасалған бұйымдар. 

【竹笋】zhúsǔn【зат.】 жас бамбуктың 

өскіндері. 

【竹筒倒豆子】 zhútǒnɡdàodòu·zi түк 

жасырмай барлығы айтып салу. 

【 竹 叶 青 】 1zhúyèqīnɡ 【 зат. 】 

(ботаника) шыбынжұт өсмдігі, шыбын 

шіркейді ұстап, сонымен қоректенетін 

жабайы өсімдік. 

【竹枝词】zhúzhīcí【зат.】 тұрмыстық 

фольклордық поэзия. 

【竹子】zhú·zi【зат.】 бамбуктың жас 

өскіндері. 

竺 Zhú 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

逐 zhú① қуу：追～ артынан түсіп қуу.

②  қуып жіберу：～出门外  есіктің 

сыртына қуып жіберу.③【 сөз алд.】 

құшақтау, жабысу, тақалу：～字～句 

сөз қуу, сөздерге жабысу. ④ (Zhú)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【逐步】 zhúbù【 үс.】  бірте бірте, 

адымдап：～深入 бірте бірте тереңдей 

түсу. 

【逐个】 zhúɡè【 үс.】  бір бірлеп, 

біртіндеп, рет ретімен：～清点  рет  

ретімен саанау. 

【逐渐】 zhújiàn 【 үс. 】  біртіндеп, 

ретімен ： 影 响 ～ 扩 大  біртіндеп 

ықпалын молайту. 

【逐客令】zhúkèlìnɡ【зат.】 жиналған 

қонақтарға қайту туралы білдіру. 

【逐鹿】zhúlù〈书〉【ет.】  «еліктің 

артынан қуу», елік патшалық символы 

болып табылады, яғни билік үшін талас 

деген мағынаны білдіреді. 

【 逐 年 】 zhúnián 【 үс. 】  жылдан 

жылға：产量～增长  жылдан жылға 

өнімділік көлемі жоғарылап барады. 

【逐日】zhúrì【үс.】 күннен күнге：

废品率～下降 жарамсыз тауарлар саны 

күннен күнге азаюда. 

【逐一】 zhúyī 【 үс. 】  бір бірлеп, 

ретпен, тәртіппен ：～解决  ретімен 

шешу (мәселеге қатысты). 

【逐字逐句】zhúzìzhújù сөзден сөзге, 

сөзбе сөз ：～仔细讲解  сөзбе сөз 

мұқият түсіндіру. 

烛(燭)zhú① балауыз шырақ.②〈书〉 

жарықтандыру.  

【烛花】zhúhuā【зат.】 жалын тілдері, 

от алауы. 

【 烛 泪 】 zhúlèi 【 зат. 】  балауыз 

шырақтың ерітіндісі. 

【烛台】 zhútái 【 зат. 】  канделябр, 

шамшырақтың астына қоятын құрылғы. 

【 烛 照 】 zhúzhào 〈 书 〉【 ет. 】 

жарықтандыру：阳光～万物  Күннің 

жарығы бүкіл әлемді жарықтандырады. 

瘃 zhú〈书〉 үсік：冻～ аяздан үсік 

шалу. 

蠋 zhú【зат.】 құрт. 

zhǔ 

主 zhǔ① еге：东道～ ас беруші еге.②

【 зат. 】  бастық, билеуші ： 物 ～ 

тіршілік иесі.③жақ：事～  қақтығыс 

жағы.④діндегі адамдардың Алланы әр 

түрлі атауы.⑤【 зат】 ең қажетті, ең 

маңызды：～要 ең қажетті.⑥басқару, 

жауапты болу：～办  бастық болу.⑦

көзқарас：～战 соғыс жағнан көзқарас.

⑧【 ет.】  болжау.⑨ өлген адамның 

басына қоятын тас, тақтайша：神～｜

木～  ағаштан жасалаған кісі басына 

қойылатын тақтайша.⑩  (Zhǔ)【зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【主板】zhǔbǎn【зат.】  көмпьтердегі 

жүйелік блок. 

【 主 办 】 zhǔbàn 【 ет. 】  басқару, 

жауапты болу ： ～ 世 界 杯 足 球 赛 

әлемдік футбол сайысын басқару. 

【主笔】zhǔbǐ①【зат.】 журнал нмесе 

газеттің бас редакторы. ② 【 ет. 】 

баспадан шыққан материалды 

тексеру：这篇社论由你～ мына мақала 

сенің редакциялауынан өтеді. 

【主币】zhǔbì【 зат.】   негізгі ақша 

бірлігі, негізгі валюта. 

【 主 编 】 zhǔbiān ① 【 ет. 】 

редакциялау：他～一本语文杂志  ол 

мынау журналдың мақаласын 

редакциялады.②【зат.】 редакцияның 

бастығы. 

【主产】 zhǔchǎn【 ет.】  басты өнім 

шығару ：中国是棉花～ 国  біздің 

мемлекет мақта өндірісі бойынша 

негізгі өнім шығарушы мемлекет болып 

табылады. 

【 主 场 】 zhǔchǎnɡ 【 зат. 】  спорт 

ойындарында қолданылатын «үй» 

мағынасы. 

【主持】 zhǔchí【 ет.】①   басқару, 

меңгеру ： ～ 人  бастық. ②  қорғау, 

сақтау：～公道 әдәлдәктә сақтау. 

【 主 创 】 zhǔchuànɡ 【 ет. 】  әдеби 

шығарманың негңзгң авторы болу. 

【主词】 zhǔcí【 зат.】  (морфология) 

бастауыш. 

【主次】 zhǔcì【 зат.】  басты және 

құрмалас：分清～ негізгі мен қосымша 

заттарды нақты айыру. 

【主从】zhǔcónɡ【зат.】  бастық пен 

бағынушы：～关系  бастық пен құл 

арасындағы жағдай. 

【 主 打 】 zhǔdǎ 【 сын. 】 

тұтынушылардың назарын аударатын 

басты нәрсе：～歌 адамдардың көңілін 

аулайтын ән айту. 

【主刀】zhǔdāo【ет.】 хирург：由外

科主任亲自～  хирургиялық бөлімнің 

бастығы. 

【主导】 zhǔdǎo①【 сын.】  негігі, 

басты ： ～ 作 用  негізгі жұмыс. ②

【зат.】 бастық, басқарушы. 

【主动】 zhǔdònɡ【 сын】①  өзінің 

бастамасы бойынша әрекет жасау：～

争 取  өзінің бастамасымен күреске 

шығу.② негізгі жұмысты атқару. 

【主【 ет.】脉】 zhǔdònɡmài【 зат.】 

(анатомия) аорта, негізгі қан тамыры. 

【主队】zhǔduì【зат.】 (спорт) қандай 

да бір жарыста спорт алаңының 

қожайындары. 

【主伐】zhǔfá【ет.】 орманды орыап 

тастау. 

【 主 罚 】 zhǔfá 【 ет. 】  (спорт) 

пенальти：～任意球 ашық пенальти. 

【主犯】 zhǔfàn【 зат.】  басты кінә 

тағушы. 

【 主 峰 】 zhǔfēnɡ 【 зат. 】  тау 

шатқалының басты шыңы：岣嵝山是

衡山的～  Хэньшань тауының басты 

шыңы Гуолоу болып табылады. 

【主父】Zhǔfù【зат.】 адамның есмім. 

【 主 妇 】 zhǔfù 【 зат. 】  бәйбіше, 

жұбай：家庭～ отбасының бәйбішесі. 

【主干】 zhǔɡàn 【 зат】①  ағаштың 

діңгегі.② негізгі күш：中青年教师是教

师队伍中的～   орта жас мұғалімі 

барлық мұғалімдердің негізі болып 

табылады. 

【主岗】 zhǔɡǎnɡ【 зат】①  негізгі, 

маңызды орын. ②  кезекші постта 

тұрған адам. 

【主根】 zhǔɡēn【 зат.】  (ботаника) 

өсімдіктің күре тамыры. 

【 主 攻 】 zhǔɡōnɡ 【 ет. 】  (әскери 

страитегия) негізгі соққы, басты соққы. 

【主顾】 zhǔɡù【 зат.】  тұтынүшы, 

сатып алушы ： ｜ 招 揽 ～ 

тұтынушыларды еліктіру. 

【主观】zhǔɡuān【сын】① жеке пікір, 

ерекше көзқарас：～愿望  жеке пікір 

білдіріп тілек айту.② жағдайға келіспеу, 

қарсылық көзқарасын білдіру：看问题

不要～片面 мәселемен келіспеу. 
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【主观能动性】 zhǔɡuānnénɡdònɡxìnɡ 

адамның субъективті белсенділігі. 

【主观唯心主义】zhǔɡuānwéixīnzhǔyì 

(ғылыми) субъективті реализм. 

【主观主义】zhǔɡuānzhǔy (философия) 

субъективтілік. 

【主管】zhǔɡuǎn①【ет.】 басқару：～

部门 бөлімді басқару.②【зат.】 бірінші 

жауапты адам ： 财 务 ～  қаржыға 

жауапты адам. 

【主婚】zhǔhūn【ет.】 үйлену тойын 

ұйымдастыру：～人 үйлену тойларын 

ұйымдастыратын адам. 

【主机】zhǔjī【зат】① басты самолет.

② негізгі құрылғы, басты механизм.③ 

кез келген механизмнің негізгі бөлігі. 

【 主 机 板 】 zhǔjībǎn 【 зат. 】 

компьютердің жүйелік блогы. 

【主祭】zhǔjì【ет.】 құрбандық шалу 

үрдісін басқару：～人 құрбан шалатын 

адам. 

【主见】zhǔjiàn【зат.】 адамның жеке 

бас пікірі：众说纷纭，他也没了～ 

барлығының пікірі келіспеді, оның да 

жеке көзқарасы басқа болды. 

【主讲】zhǔjiǎnɡ【ет.】 дәріс оқу：王

教授～隋唐文学 Ван мұғалім Суй мен 

Тан дәуірлері жайлы дәріс оқиды. 

【 主 叫 】 zhǔjiào 【 зат. 】  ұялы 

телефондағы шығыс қоңыраулары. 

【主教】zhǔjiào【зат.】 (християн діні 

епископ). 

【主角】zhǔjué(～儿)【зат】① негізгі 

персонаж, басты кейіакер.②  бейнелі 

түрде адамның маңыздылығын айту. 

【主考】 zhǔkǎo①【 ет.】  емтихан 

абылдау：校长亲临考场～  емтихан 

үстінде оқу орынынң директорының 

өзң отырды. ② 【 зат. 】  емтихан 

қабылдаушы адам. 

【 主 课 】 zhǔkè 【 зат. 】  негізгі 

оқылатын пән：语文、【сан.】学、外

语是中学的～ филология, математика, 

шет тілі орта білімнің негізгі пәндері 

болып табылады. 

【主力】zhǔlì【зат.】 негізгі күш：～

部队 әскердің негізгі күші. 

【主力舰】 zhǔlìjiàn【 зат.】  әскери 

кеме. 

【主力军】 zhǔlìjūn【 зат.】  әскердің 

негізгі күші. 

【主粮】 zhǔliánɡ 【 зат. 】  тағамға 

қосылатын дақылдардың арасынан ең 

маңыздысы. 

【主流】zhǔliú【зат】① негізгі сала.② 

істің маңыздылың образды түрде айту. 

【 主 楼 】 zhǔlóu 【 зат. 】  негізгі 

тапсырма, маңызды тапсырма. 

【主路】zhǔlù【зат.】 негізгі жол. 

【主麻】 zhǔmá【 зат.】  (ислам діні) 

қасиетті жұма. 

【主谋】zhǔmóu①【ет.】 жоспар құру, 

ойластыру.②【зат.】 негізгі жоспар. 

【主脑】zhǔnǎo【зат】①  көшбасшы, 

бастық.② негізгі ой, өзек. 

【主拍】2zhǔpāi【ет.】 басқару：这部

影片由【зат】导演～ мына кинфильм 

танымал режиммермен түсірілген. 

【主权】zhǔquán【зат.】 егемендік. 

【主儿】 zhǔr【 зат】①  қожайын.② 

бұлар, бұндайлар ：这～真不讲理 / 

бұндай адамдар жөн білмейді｜他是说

到 做 到 的 ～ / бұл айтқанын 

орындайтындардың сойынан.③  үйдің 

отағасы, күйеу：她快三十了，也该

找～了 ол жасы отызға келіп, әлі күйеу 

іздеп жүр. 

【 主 人 公 】 zhǔrénɡōnɡ 【 зат. 】 

қожайын, бастық. 

【主人翁】zhǔrénwēnɡ【зат】① басты 

кейіпкер：劳【ет.】人民成了国家的～ 

шаруа халық мемлекеттің басты 

кейіпкерлері болыр саналады. ② 

қожайын, бастық. 

【主任】 zhǔrèn【 зат.】  меңгеруші, 

басқарушы ： 办 公 室 ～  кеңсе 

меңгерушісі. 

【主食】zhǔshí【зат.】  негізгі тағам, 

басты ас. 

【主使】zhǔshǐ【ет.】 белгілі бір іске 

мәжбүрлеу, итермелеу ： 受 人 ～ 

сәттілікке итермелеу. 

【主事】zhǔ∥shì(～儿)【ет.】 кеңсені 

басқару：～人 кеңсе бастығы. 

【主诉】zhǔsù【ет.】 арыздану. 

【主题】zhǔtí【зат】① сюжет, негізгі 

сарын.② негізгі тақырып, тезис：～词 

тезис. 

【主题词】 zhǔtící 【 зат. 】  негізгі 

сөздер. 

【 主 题 歌 】 zhǔtíɡē 【 зат. 】 

кинофильмдердегі негізгі музыкалық 

тақырып. 

【主体】 zhǔtǐ【 зат】①  жұмыстағы 

негізгі нәрсе. ②  негізгі ойды іске 

асыратын адам, көшбасшы.③ мемлекет 

атынан сөйлей алатын заң тұлғасы. 

【主席】 zhǔxí【 зат】①  мәжілістің 

төрағасы. ②  мемлекеттік аппараттың 

төрағасы：国家～ мемлекеттік аппарат 

бастығы. 

【 主 席 团 】 zhǔxítuán 【 зат. 】 

президиум. 

【主线】 zhǔxiàn【 зат.】  негізгі ой, 

мақсат. 

【主项】zhǔxiànɡ【зат.】 субъект. 

【主星】zhǔxīnɡ【зат.】  (астрология) 

негізгі жұлдыз. 

【主刑】zhǔxínɡ【зат.】 жаза ретінде 

«өлім жазасын» іске асыру. 

【主旋律】zhǔxuánlǜ【зат】①  саяси 

үрдіске сай болу, саясатпен үйлесу.② 

негізгі рух. 

【主演】zhǔyǎn①【ет.】 негізгі, басты 

рөлді ойнау：他一生～过几十部电影 

ол бірнеше кинода басты рөлдерде 

ойнаған. ② 【 зат. 】  басты рөлдегі 

кейіпкер. 

【主要】zhǔyào【сын.】 басты, негізгі, 

маңызды：～原因 басты себеп｜～目

的 негізгі мақсат. 

【主页】zhǔyè【 зат.】  бастапқы бет 

(компьютер). 

【主义】zhǔyì【зат】①  «изм» деген 

мағынада, кейбір сарындарға 

қолданылатын ： 马 克 思 列 宁 ～

марксизм мен ленинизм.②  ой, негізгі 

идея：自由～  еркін идея.③  саяси 

үрдіс：社会～ әлеуметтік саяси үрдіс. 

【主意】zhǔ·yi【зат】① жеке ой пікір.

② әдіс, тәсіл, жол： нәтижесіз жол. 

【主因】zhǔyīn【зат.】 негізгі себеп：

骄傲自满是他学习成绩下滑的～. 

【主语】zhǔyǔ【зат.】  (морфология) 

сөйлем құрылысындағы бастауыш 

дегенді білдреді. 

【 主 宰 】 zhǔzǎi ① 【 ет. 】  билеу, 

басшылық ету：～万物 әлем билеушісі.

②【зат.】 билеуші, бастық, әмірші：思

想是人们行【 ет.】的～  әркәм өз 

ойының әміршісі. 

【主张】zhǔzhānɡ①【ет.】 ойлау, көз 

қарасын білдіру：他～马上【ет.】身 

сол сәтте өолға шығуды ұйғарды. ②

【 зат.】  жеке ой, көзқарас：自作～ 

өзінің ойын білдіру. 

【主震】 zhǔzhèn【 зат.】  (геология) 

жер сілкінісінің эпицентрі, негізгі 

соққысы. 

【主旨】 zhǔzhǐ【 зат.】  негізгі ой, 

басты пікір ： 文 章 的 ～ 不 清 楚 

мақаланың негізгі ойы түсініксіз болды. 

【主治】zhǔzhì【ет.】 бақылау, басқару, 

билеу, жетекші болу. 

【主子】zhǔ·zi【зат.】 қол астындағы 

адамдардың әміршіге қарап 

сөйлегендегі айтатыны, «тақсыр» деген 

мағынада. 

( 詝 )zhǔ 〈 书 〉【 зат. 】  ақыл, 

даналық, ой. 

拄 zhǔ 【 ет. 】  тұрғызу, тіреу, 

тұрақтандыру：～着拐棍儿走  мына 

таяққа сүйеніп жүр. 

渚 zhǔ〈书〉  арал, судағы кішігірім 

жер. 

煮 zhǔ①【ет.】 пісіру, қайнату：～饺

子  тұшпара пісіру. ② (Zhǔ) 【 зат. 】 

фамилияға қолданылады. 

【煮豆燃萁】 zhǔdòuránqí «бұршақ 

қайнату», ағайындар арасындағы 

келіспеушілік, ағайындардың ерегісіп 

ұрысуы деген мағынада. 

【煮鹤焚琴】 zhǔhèfénqín «тырнаны 

пісіру», мәдени мұраларды жою, 
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көркемділікті құрту. 

属(屬)zhǔ〈书〉① ілескен, үйлескен, 

ретімен, ұласқан：前后相～ түгелімен 

ұласу.② бірігу, жинақталу：～意 ойын 

жинақтау. 

【 属 望 】 zhǔwànɡ 〈 书 〉【 ет. 】  

үміттену, үміт арту, сену. 

【属意】 zhǔyì【 ет.】  көңіл аудару, 

назар салу：他兴趣转移后，不再～诗

文 оның әдебитеке деген көңілі суып, 

енді оған назар аудармайды. 

【 属 垣 有 耳 】 shǔyuányǒuěr 

«қабырғалардың да құлақтары бар», 

аузына байқап сөйле деген мағынада, 

артық ештене айтпау. 

褚 zhǔ〈书〉① жібек мақтасы.② киім 

ішіндегі жібек жіптері.③ қалта. 

(劚、斸)zhǔ〈书〉 шабу, кесу. 

嘱 (囑 )zhǔ бұйрық беру, міндеттеу：

叮～ тергеуді бұйыру. 

【嘱咐】 zhǔ·fù【 ет.】  бұйрық беру, 

сонымен атар сену деген де мағынаны 

білдіреді：再三～ бірнеше рет бұйрық 

беру. 

【嘱托】zhǔtuō【ет.】 арту, бұйыру：

妈妈出国之前，～舅舅照应家事 мама 

шетелге кету алдында үй шаруаларын 

көкемнің мойнына артты. 

麈 zhǔ (зоология) чжу, бұлан тектес 

жануардың түрі. 

瞩 ( 矚 )zhǔ көз қадау, көз алмай 

қарау：～望 алыстан көз салып қаарау. 

【瞩目】zhǔmù〈书〉【ет.】 көз қадап 

қарау：举世～  бүкіл адамзат көзімен 

қарау. 

 

zhù 

 

伫(佇、竚)zhù〈书〉 күтіп тұру：～听

风雨声 жауын шашынды күту. 

【伫候】zhùhòu〈书〉【ет.】  асығыс 

күту, шыдамсыздана күту ： ～ 佳 音 

жақсы хабарды асыға күту. 

【伫立】zhùlì〈书〉【ет.】 ұзақ уақыт 

бойына күту：～窗前 терезе алдында 

тұрып ұзақ уақыт күту. 

苎 ( 苧 )zhù [ 苎 麻 ](zhùmá) 【 зат. 】 

(ботаника) қарлы бемерия гүлі. 

芧 zhù〈书〉 (ботаника) емен ағашы. 

助 zhù қолдау, көмектесу：互～ өзара 

қолдау көрсету ｜ 爱 莫 能～  жақсы 

көруге көмектесу. 

【助残】 zhùcán【 ет.】  мүгедектерге 

көмек көрсеут：开展大规模～活动 

мүгедектерге көмек көрсету шаралары 

жақсы дамып жатыр. 

【助产士】zhùchǎnshì【зат.】 акушер 

дәрігері. 

【助词】zhùcí【зат.】 (грамматика) сөз 

бен сөйлемдерді жалғастратын шылау, 

жұрнақтар. 

【 助 动 词 】 zhùdònɡcí 【 зат. 】 

(грамматика) көмекші етістік. 

【助读】zhùdú【ет.】  дауыстап оқу, 

мәнерлеп оқу. 

【助攻】 zhùɡōnɡ【 ет.】①  екінші 

реттік шабуыл.② (спорт) ойындағы пас 

беру. 

【助教】 zhùjiào【 зат.】  дәрігердің 

көмекшісі. 

【 助 桀 为 虐 】 zhùJiéwéinüè «Цзеға 

жауыздық жасауға көмектесу», яғни 

жаманшылыққа жол беру, жаман адамға 

көмек көрсету деген мағынада 

【助老】zhùlǎo【ет.】 қария адамдарға 

көмек көрсету：社区内～爱幼，蔚为风

气  қоғамдатық ішінде арияларға 

көмектесу жақсы жүргізіледі. 

【助理】 zhùlǐ①【 сын.】  көмекші, 

қосымша деген мағынада ： ～ 人 员 

қосымша қызметкерлер. ② 【 зат. 】 

көмекші, ассистент：部长～  министр 

көмекшісі. 

【助力车】 zhùlìchē【 зат.】  көмекші 

көлік, қосымша құрылғы, қосымша 

аппаратура. 

【助跑】zhùpǎo【ет.】 жүгіру, мысалы 

биікке секіру алдындағы жүгіріс. 

【助燃】zhùrán【ет.】  (химия) жану 

үрдісін қолдау. 

【助手】zhùshǒu【зат.】 көмекші, қол 

астындағы адам, ассистент：得力～ 

пайдалы көмекші. 

【助听器】 zhùtīnɡqì 【 зат. 】  есту 

аппарты, керең адамдардың құлағына 

қыстырылып естуге көмектесетіп 

аппарат. 

【助威】 zhù ∥ wēi 【 ет. 】  қолдау 

көрсету ：呐喊～  ұрандатып қлдау 

көрсету. 

【助兴】zhù∥xìnɡ【ет.】 көңіл күйді 

көтеру, көңілдендіру：您来段京剧给大

伙儿助助兴吧! Сіз пекин операсының 

кішкене үзіндісін айтып, барлығының 

көңіл күйін көтердіңіз. 

【助学金】 zhùxuéjīn【 зат.】  шәкірт 

ақы (стипендия). 

【助养】 zhùyǎnɡ【 ет.】  қаржылай 

көмектесу ： ～ 残 疾 弃 儿  мүгедек 

тастанды балаларға қаржылай көмек 

көрсету. 

【助战】zhù∥zhàn【 ет.】①  әскери 

әрекеттерге қолдау көрсету. ② 

рухтандыру. 

【 助 长 】 zhùzhǎnɡ 【 ет. 】  қолдап 

дамыту, күшпен дамыту үрдісін тездету. 

【助阵】zhù∥zhèn【ет.】 көмектесу, 

қолдау көрсету：一批球迷从家乡赶来

为客队～  жанкүйерлер тобы туған 

жерінен келген командаға қолдау 

көрсетіп отырды. 

【助纣为虐】zhùZhòuwéinüè «Чжоуға 

жауыздық жасауға көмектесу», 

жағымсыз адамға жаман істер жасауға 

қолдау көрсету деген мағынада. 

住 zhù①【ет.】 тұру, өмір сүру：～了

一夜  түнеу.②【 ет.】  тоқтау, үзілу, 

кідеру：雨～了  жаңбыр тоқтады.③ 

(Zhù)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【住持】 zhùchí ①【 ет. 】  басқару, 

басшылық ету. ②【 зат. 】  қожайын, 

басшы, еге. 

【住处】 zhù·chù【 зат.】  тұрғын үй, 

пәтер. 

【住地】zhùdì【зат.】 тұрғылықты жер, 

мекен жай. 

【 住 读 】 zhùdú 【 ет. 】  мектеп 

интернетта білім алу：～生  мектеп 

интернат оқушысы. 

【住房】 zhùfánɡ【 зат.】  тұрғын үй, 

пәтер. 

【住户】zhùhù【зат.】  пәтерді жалға 

алып тұрушы：院子里有三家～ аулада 

пәтерлерді жалға алып тұрып жатқан 

үш отбасы бар. 

【住家】 zhùjiā①【 ет.】  отбасымен 

бірге тұру：他在郊区～  отбасымен 

бірге ауданда тұру.② (～儿 )【 зат.】 

пәтерді жалға алып тұрушы адам. 

【住居】zhùjū【ет.】 тұру, өмір сүру：

少【 сан.】民族～的地区  аз ұлттар 

өкілдері тұратын аймақ. 

【住口】 zhù∥kǒu【 ет.】  үн демеу, 

дыбыс шығармау, аузын жабу：不～地

夸奖孩子 баланы мақтаушы болма. 

【住手】zhù∥shǒu【ет.】 белгілі бір 

әрекетті тоқтату：快～，这东西禁不起

摆弄｜他不做完不肯～  ол өзінің 

келіспеуін доғармады. 

【住宿】zhùsù【ет.】 түнеп шығу：安

排～ түнеуге дайындалу. 

【住所】 zhùsuǒ【 зат.】  тұрғын үй, 

пәтер. 

【住院】zhù∥yuàn【ет.】 ауруханаға 

жату. 

【住宅】 zhùzhái【 зат.】  тұрғын үй, 

пәтер：～区 тұрғын үйлер ауданы. 

【住址】zhùzhǐ【зат.】 мекен жай：家

庭～ тұратын мекен жайы. 

杼 zhù①【зат】筘.②古【ес.】指梭. 

贮 ( 貯 )zhù 【 ет. 】  қорға жинау, 

жинақтау：～木场  орман қоймасына 

жинау. 

【 贮 备 】 zhùbèi 【 ет. 】  қорға 

жинау：～粮食 тамақты қорға жинау. 

【贮藏】zhùcánɡ【ет.】 қорға жинау. 

【贮存】zhùcún【ет.】 сақтау. 

注 1zhù①  құю：大雨如～  жаңбыр 

құйып жауды.②  жинақтау：｜～意 

ойын жинақтау.③【зат.】 ойынға аша 

тігу：下～ ойынға ақша тікпе.  

注 2(註)zhù①【ет.】 иероглифтер жазу 

арқылы түсіндіру：批～ жазбаша түрде 

рецензия шығару (немесе жазбаша 

түрде жарлық шығару). ② 【 зат. 】 
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жазудың мағынасын түсіндіру.③ жазып 

алу, жазылу：～册 дәптерге жазып алу. 

【 注 定 】 zhùdìnɡ 【 ет. 】  анықтау, 

болжау：命中～ дәл болжам айту. 

【注脚】zhùjiǎo【зат.】 дәйектемелер. 

【注解】zhùjiě①【ет.】 түсіндіру：～

古籍 ежелгі заман әдебитеін түсіндіру. 

【注目】 zhùmù 【 ет. 】  көз алмау, 

қадалып қарау ： 引 人 ～  барша 

назарының ортасында болу. 

【注目礼】 zhùmùlǐ【 зат.】  әскери 

тағзым ету түрі, үнсіз көзбен қарау. 

【注射】zhùshè【ет.】 (медициналық) 

дәрі дәрмек егу. 

【 注 射 剂 】 zhùshèjì 【 зат. 】 

(медициналық) иньекция. 

【 注 射 器 】 zhùshèqì 【 зат. 】 

(медициналық шприц). 

【注视】zhùshì【ет.】  мұқият қарау, 

қадалып қарау ：他目不转睛地～着窗

外 ол жергілікті тұрғындарға терезеден 

көз алмай қарап тұрды. 

【注释】zhùshì①【ет.】 комментарий 

жасау.②【зат.】 комментарий. 

【注疏】zhùshū【зат.】 пікір, ой：《十

三经～отыз пікір》. 

【 注 文 】 zhùwén 【 зат. 】  пікір 

жазылған мәтін. 

【 注 销 】 zhùxiāo 【 ет. 】  ақшалай 

қарызды өтеу, қарызды жабу.     

【注意】 zhù ∥ yì 【 ет. 】  назарын 

қарату ： ～ 安 全  қауіпсіздің 

техникасына назар аудару. 

【注音符号】zhùyīnfúhào қытай тілін 

оқу үшін тайваньдықтардың ойлап 

тапқан тілі. 

【注音字母】 zhùyīnzìmǔ  «чжуинь 

цзыму» бірінші қытай фонетикалық 

әліпбиі. 

【 注 重 】 zhùzhònɡ 【 ет. 】  назар 

салу：～调查研究 зерттеулер жүргізу. 

【注资】zhù∥zī【ет.】 қор салу：公

司～上千万元筹建污水处理  тұрып 

қалған суды тазарту технологиясына 

фирма көптеген қаражат жұмасды. 

驻(駐)zhù кідіру, тоқтау, аялдау：～足 

жүруді тоқтату. 

【 驻 跸 】 zhùbì 〈 书 〉【 ет. 】 

императордың жолда тоқтауы. 

【 驻 防 】 zhùfánɡ 【 ет. 】  әскери 

гарнизон құру. 

【驻军】 zhùjūn①【 ет.】  әскердің 

белгілі бір жерге тұрақтануы：～云南 

Юньнань жеріне әскерлер тұрақтанды.

②【 зат.】  жергілікті әскер：云南～ 

Юньнан жерінің әскері. 

【 驻 守 】 zhùshǒu 【 ет. 】  күзеті 

(әскермен)：～边疆 шекаралық әскер. 

【驻屯】zhùtún【ет.】 әскери аумақ. 

【驻扎】zhùzhā【ет.】 әскердің тұрақ 

құру. 

【驻足】zhùzú【ет.】 тоқтау, кідіру. 

柱 zhù ①  бағана ： 梁 ～  көпір 

бағанасы｜支～тіреуші баған.② (Zhù)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【柱石】zhùshí【 зат.】  ірі мемлекет 

қайраткері. 

【柱头】 zhùtóu【 зат】① бағананың 

басы.②〈方〉баған.③ (ботаника) гүл 

немесе басқа да өсімдіктің тозаң 

саталатын бөлігі. 

【柱子】zhù·zi【зат.】 бағана. 

炷 zhù①〈书〉 лампа фитилі；灯～ от 

шамының фитилі. ②〈书〉 жану. ③

【мөл.】 хош иісі бар шам. 

祝 -1zhù①【 ет.】  тілеу：～你健康 

саған зор денсаулық тілеймін.② (Zhù)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

祝-2zhù〈书〉 кесу, қыру：～发为僧 

будда монахтарының шашын қиып 

тастауы. 

【祝词】 zhùcí【 зат 】①  бұрынғы 

заманда құрбан шалған кездегі дұға оқу.  

【祝辞】zhùcí құттықтау сөзі. 

【祝祷】zhùdǎo【ет.】  сыйыну, дұға 

оқу. 

【祝告】zhùɡào【ет.】  дұға оқу：焚

香～ майшамдарды жағып дұға оқу. 

【祝贺】zhùhè【ет.】 құттықтау：向会

议表示热烈的～  ресми мәжілісте 

құттықтау сөзін оқу. 

【 祝 捷 】 zhùjié 【 ет. 】  жеңіспен 

құттықтау：～大会 митингіде жеңіспен 

құттықтау. 

【 祝 酒 】 zhù ∥ jiǔ 【 ет. 】  тост 

сөйлеу：～词 тост сөзі. 

【祝寿】zhùshòu【ет.】 туған күнмен 

құттықтау. 

【祝颂】zhùsònɡ【ет.】  жақсы тілек 

айту：宴会中宾主互相～  жиынға 

жиналғандар мен отағасы өзара жасы 

тілектер білдірді. 

【 祝 愿 】 zhùyuàn 【 ет. 】  тілек 

білдіру：衷心～  шын жүректен тілек 

білдіру. 

硅 zhù 石硅(Shízhù) (химия) кремний, 

силикат. 

疰 zhù[疰夏 ](zhùxià)①【 зат.】  ауру, 

эпидемия.②【 ет.】  жазғы аптаптан 

ауыру. ③ 〈 方 〉【 ет. 】  қапырық 

ыстықтан жиіркену . 

著 zhù① бәріне мәлім：昭～ айқын.② 

байқау：颇～成效  нәтижесінде сәтті 

болу.③【 ет.】  шығарма жазу, әдеби 

шығарма жазу：编～ шығарма жазу.④ 

туынды ：【 зат 】 ～ ｜ 译 ～  әдеби 

туындыны аудару. 

另见 1728页·zhe；1799页 zhuó. 

【著称】 zhùchēnɡ【 ет.】  танымал 

болу：杭州以西湖～于世 Ханчжоудың 

батыс өзені әднбитетте танымал болып 

саналады. 

【著录】zhùlù【ет.】 библиография. 

【 著 【 зат 】】 zhùmínɡ 【 сын. 】 

танымал ： 吐 鲁 番 的 葡 萄 很 ～ 

Турфанның жүзімдері өте танымал. 

【著书立说】zhùshūlìshuō бір теоряны 

дәләлдеп кітап жазып шығару. 

【著述】zhùshù①【ет.】 жазу (әдеби 

шығарманы жазу)：专心～ мұқият ой 

жинақтап шығарма жазу. ② 【 зат. 】 

дайын жазылған шығарма. 

【著者】zhùzhě【зат.】 автор. 

【 著 作 权 】 zhùzuòquán 【 зат. 】 

авторлық құқық. 

【著作人】zhùzuòrén【зат.】 автор. 

蛀 zhù① (зоология) зиянды көбелек.②

【ет.】 кеміру, жеу：～蚀 кеміріп құрту. 

【蛀齿】zhùchǐ【ет.】 (медицина) тіс 

кариесі, шіріген тіс. 

【蛀虫】 zhùchónɡ【 ет.】  (зоология) 

кітап, кім сияқты заттарды кеміріп 

құртатын зиянды жәндіктер. 

【蛀蚀】zhùshí【ет.】 жеу：◇～灵魂 

жанын кеміру. 

【蛀牙】zhùyá【зат.】 (стоматология) 

тіс кариесі. 

铸(鑄)zhù【ет.】 құю. 

【 铸 币 】 zhùbì 【 зат. 】  темірден 

құйылған тиын ақша, тиын. 

【铸错】zhùcuò〈书〉【ет.】 өте үлкен 

қателік жіберу. 

【铸件】zhùjiàn【зат.】 құйма әдісі. 

【铸就】 zhùjiù【 ет.】  құйма жасау, 

құйма құю：勤奋～成功 шын ниетпен 

құйма жасап, сәтті нәтижеге жету. 

【铸铁】zhùtiě【зат.】 шойын металлы. 

【铸造】zhùzào【ет.】  құю：～零件 

қосымша бөліктер құйып жасау. 

筑-1 (築)zhù【ет.】 соғу, тұрғызу：～

路 жол соғу｜～堤 дамба тұрғызу. 

筑-2 zhù(旧读 Zhú) ежелгі замандағы 

музыкалық инструмент. 

筑-3 zhù(旧读 Zhú)【зат】① Гуйчжоу 

аймағының географиялық орналасуы.

② фамилияға қолданылады. 

【 筑 室 道 谋 】 zhùshìdàomóu «әрбір 

адамнан қалай үй соғу екендігін сұрау», 

көмек пен кеңес сұрау. 

翥 zhù 〈书〉 ( 鸟 ) ұшып көтерілу 

(құстардың ұшуы). 

箸 (筯 )zhù〈方〉【зат.】  тамақ жеуге 

арналған таяқшалар. 

 

zhuā 

 

抓 zhuā【ет.】① жұдырыққа жинау：

一 把 ～ 住  бір жұдырық түю. ② 

тырнау：～痒痒 қышыған жерді тырнау, 

қасу.③ ұстау：～土匪 қарақшыларды 

қолға түсіру. ④  басқару, 
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жетекшілеу：～重点  тірек нүктесін 

басқару. 

【 抓 辫 子 】 zhuābiàn·zi қателіктерін 

іздеп табу, тіміскілеп  іздену, осал 

жерлерін табу. 

【抓捕】zhuābǔ【ет.】  қолға түсіру, 

ұстау：～嫌犯 күдікті адамды ұстау. 

【抓碴儿】 zhuā∥ chár〈方〉【 ет.】 

сылтау ізеу, сынықа сылтау табу. 

【抓耳挠腮】 zhuāěrnáosāi «құлағын 

қасып, бетін сипау», не істерін білмеу, 

сасып қалу. 

【抓哏】 zhuā∥ ɡén【 ет.】  кісінің 

үстінен күліп кемсіту. 

【抓工夫】zhuāɡōnɡ·fu уақыт табу, бос 

уақыт табу. 

【抓获】zhuāhuò【ет.】 қолға түсіру, 

полицияның ұстауы ： 凶 手 已 被 ～ 

қарақшыны ұстау. 

【抓髻】zhuā·ji同 қыздардың шаш өру 

үлгісі, екі жақтан шашты түю. 

【抓紧】zhuā∥jǐn【ет.】 қолына алу..., 

белін буу..., кірісу...：～时间 уақытты 

өз қолына алу. 

【抓阄儿】zhuā∥ jiūr【ет.】  жеребе 

тарту. 

【抓鬏】zhuā·jiu同 шаш түю. 

【 抓 举 】 zhuājǔ 【 зат. 】  (спорт) 

орыннан ырғып секіру. 

【抓空儿】 zhuā∥ kònɡr【 ет.】  бос 

уақыт табу：过两天我～去一趟 бір екі 

күнде мен кетуге уақыт табамын. 

【抓挠】zhuā·nɑo〈方〉①【ет.】 қасу, 

тырнау ： ～ 几 下 就 不痒了  қанша 

қасысам да, қышуы қанбады.②【ет.】 

бір затқа қатты уайымдау：好孩子，

别～东西! Жақсы балаларға уайымдама. 

③【ет.】 ұрысу. ④【ет.】 ойнау, көңіл 

көтеру. 

【抓拍】 zhuāpāi 【 ет. 】  жағдайды 

суретке түсіру. 

【抓破脸】 zhuāpòliǎn〈口〉  қатты  

ұрысып қалу. 

【抓瞎】zhuā∥xiā【ет.】  уайымдау, 

абыржу. 

【抓药】 zhuā∥yào【 ет.】①  қытай 

медицинасының дәрі дәрмектерін 

жазып алу, қытай медицинасының дәрі 

дәрмектерін сатып алу. ②  қытай 

медицинасының дәрілеріне 

қолданылатын мөлшер сөз. 

【抓周】 zhuā∥ zhōu (～儿 )【 ет.】 

ұсынылған заттардың біреуін алу (бірге 

толған баланың болашақ қабілеттерін 

анықтау үшін). 

【抓壮丁】 zhuāzhuànɡdīnɡ еңбекші 

жұмыскерлер. 

【 抓 总 儿 】 zhuāzǒnɡr 【 ет. 】 

барлығына жауап беру：这事儿你～，

我俩分管组织和宣传  мына іске сен 

жауаптыныс, басқа екеуіне мен 

жауапты боламын. 

挝(撾)zhuā①〈书〉 соғу. Қағу, ұру：～

鼓 дауылпаз соғу.② тырнау, қасу. 

(檛、簻)zhuā〈书〉 қамшы. 

【髽髻】zhuā·ji【зат.】 әйел адамның 

шаш үлгісі (екі жаққа түйіп қою). 

【髽鬏】zhuā·jiu【зат.】 әйел адамның 

қазалы шаш үлгісі. 

zhuǎ 

爪 zhuǎ тырнақ. 

【爪尖儿】zhuǎjiānr【зат.】 шошқаның 

сирағы. 

【 爪 儿 】 zhuǎr 〈 口 〉【 зат 】 ① 

жануардың сирағы ： 老 鼠 ～ 

тышқанның аяғы.  

 

zhuāi 

拽 1zhuāi〈方〉【ет.】 лақтыру：拿砖

头 ～ 狗  итке кірпіш сынықтарын 

лақтыру. 

拽 2zhuāi 〈 方 〉【 ет. 】  ыңғайсыз 

жағдайға тап болу. 

zhuǎi 

转 ( 轉 )zhuǎi 【 ет. 】  әдеби тілде 

сөйлеу：他平时好～两句 ол әрқашанда 

әдеби тілде сөйлеседі. 

zhuài 

拽( )zhuài【ет.】 сүйреу：一把～住

不放 жібермей ұстау. 

 

zhuān 

专 ( 專、① - ④耑 )zhuān ①  арнайы, 

ерекше ： ～ 题  арнайы бөлім. ②

【 сын.】  ерекше：他知识而广，但

不～  ол өте зейінді, бірақ ешқандай 

ерекше қасиеттері жоқ. ③ 【 үс. 】 

белгілі бір мамандандырылған, арнайы.

④ (Zhuān) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

“耑”另见 339页 duān. 

【专案】 zhuān’àn 【 зат. 】  ерекше 

маңызды жоба, сот ісі немесе арнайы 

жасалған іс. 

【专版】zhuānbǎn【зат.】 газет немеес 

журналдың арнайы баслымы. 

【专才】 zhuāncái【 зат.】  жақсы , 

дарынды маман. 

【 专 差 】 zhuānchāi ① 【 ет. 】  бір 

әрекетті арнайы, әдейілеп жасау：他～

去北京 ол Пекинге әдейілеп барды.②

【зат.】 әдейі жасалған іс. 

【专长】 zhuānchánɡ【 зат.】  ерекше 

қасиет, ерекше талант：学有～ оқудағы 

рекше қасиет. 

【专场】zhuānchǎnɡ【зат】① санаулы 

көрермендерге арналған белгілі бір 

қойылым：学生～ оқушыларға аналған 

қойылым. ②  белгілі бір тақырып 

аясындағы театр қойылымы：相声～ 

сатиралық диалогтың арнайы 

қойылымы. 

【专车】zhuānchē【зат】① белгілі бір 

шараға арнайы дайындалған поезд 

немес көлік. ②  көлікті толығымен 

қамту. 

【专诚】zhuānchénɡ①【сын.】  шын 

жүректен, шын көңілмен：他对爱情是

那样～ ол шын көңілімен жақсы көреді.

②【 үс. 】  әдейі, арнайы：～拜访 

арнайы барып көру. 

【专程】 zhuānchénɡ【үс.】  арнайы, 

әдейі：～看望 әдейі барып көру. 

【专电】 zhuāndiàn【 зат.】  арнайы 

телеграмма. 

【专访】 zhuānfǎnɡ 【 ет.】   арнайы, 

экслюзивті сұхбат. 

【专攻】zhuānɡōnɡ【ет.】  бір салаға 

мамандану,：他是～水利工程的  ол 

гидротехникаға мамандандырылған. 

【专柜】zhuānɡuì【зат.】 арнайы сөре, 

сейф：床上用品～ төсек жабдықтарын 

сақтайтын сөре. 

【专号】 zhuānhào 【 зат. 】  арнайы 

шығарылым (басылым), арнайы номер：

《红楼梦》研究～ «Қызыл сарайдағы 

түсті» зерттеген арнайы басылым. 

【专横】zhuānhènɡ【сын.】 өз білгенін 

істеу, көрінгенін жасау：～跋扈 надан, 

менмен. 

【专机】zhuānjī【зат】① арнайы ұшақ.

② ұшақтың арнайы рейсі. 

【 专 集 】 zhuānjí 【 зат. 】 

монографиялар жинағы, арнайы 

топтама：论文～ трактаттар жинағы. 

【 专 辑 】 zhuānjí 【 зат. 】  жинақ, 

коллекция. 

【 专 家 】 zhuānjiā 【 зат. 】  маман, 

эксперт. 

【专刊】 zhuānkān【 зат】①  арнайы 

шығарылған бюллетень.② газет немесе 
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журналдағы арнайы бөлім. 

【专科】 zhuānkē【 зат】①  арнайы, 

белгілі бір салаға 

мамандандырылған ： ～ 医 生 

мамандандырылған дәрігер ｜～词典 

арнайы сөздік. ② мамандандырылған 

жоғары оқу орны. 

【 专 科 学 校 】 zhuānkēxuéxiào 

мамандырылған техникалық институт. 

【专款】 zhuānkuǎn【 зат.】  арнайы 

кредиттер, арнайы фонд ： 教 育 ～ 

арнайы ағартушылық фонды. 

【专栏】 zhuānlán【 зат】①  салық 

жинайтын арнайы пункт. ②  арнайы 

бөлім (газет, журналдарда). 

【专力】zhuānlì【ет.】 ерекше, арнайы, 

бар күшін салып：～于创作 бар кушін 

салып шығармашылықпен айналысу. 

【专利】 zhuānlì 【 зат. 】  меншікке 

патент жариялау, монополия. 

【专列】 zhuānliè【 зат】①  арнайы 

поезд.② қосымга поезд. 

【专卖】zhuānmài【ет.】① монополия 

түрде сауда жасау ： 烟 草 ～ 公 司 

темекіні монополиялы түрде өндіретін 

зауыт. ②  арнайы тауарлар, немесе 

бірінші сұрыпты (ең жақсы) өнімдер, 

жоғары сапалы өнім. 

【专美】zhuānměi〈书〉【ет.】独自享

受美【зат】：青年演员钻研表演艺术，

不让上【ес.】艺人～于前. 

【专门】 zhuānmén①【 үс.】  әдейі, 

арнайы ：我是～来看望你的  мен 

арнайы саған қарайын деп келдім.②

【 сын.】  ерекше：～人才 ерекше 

дарын. 

【专门家】zhuānménjiā【зат.】 маман, 

эксперт. 

【 专 【 зат 】】 zhuānmínɡ 【 зат. 】 

(морфология) жалқы есім (зат есмнің 

бір түрі, ол адам аттары мен жер су 

атауларында қолданылады). 

【专区】zhuānqū【зат.】 ерекше аудан, 

аймақ. 

【专权】 zhuānquán【 ет.】  өзін өзі 

басқару жүйесі ：～误国   өзін өзі 

басқарумен мемелекетке зиянын тигізу. 

【专人】 zhuānrén 【 зат. 】  арнайы 

жауапты адам. 

【专任】 zhuānrèn【 ет.】  белгілі бір 

іске толық жауапты болу, міндетті 

мойнына алу：～教员 жауапты ұстаз. 

【专擅】zhuānshàn〈书〉【ет.】өзін өзі 

басқару. 

【专史】zhuānshǐ【зат】арнаулы тарих. 

Жеке тарих. 

 

【专使】zhuānshǐ【зат.】 төтенше жәке 

өкілетті елші. 

【专书】zhuānshū【зат】① бір салаға 

арнайы шығарлыған әдеби туынды.② 

кітаптың бөлімі, арнайы басылым：～

词典 арнайы сөздік. 

【专署】 zhuānshǔ【 зат.】  әкімшілік, 

басқарма. 

【 专 题 】 zhuāntí 【 зат. 】  арнайы, 

арнайы тақырып ： ～ 报 告  арнайы 

тақырыпта баяндама жасау. 

【专文】 zhuānwén 【 зат.】  арнайы 

мақала. 

【专席】 zhuānxí【 зат.】  қонақтарға 

арналған орындар：来宾～ қонақтарға 

арналған орындар. 

【专线】zhuānxiàn【зат】①  телефон 

жүйесіндегі арнайы желілер.② арнайы 

рельс жолдары. 

【专项】 zhuānxiànɡ【 зат.】  арнайы, 

ерекше：～训练 арнайы үйрету. 

【专心】zhuānxīn【сын.】 түйінделген, 

тұйықталған：～一意 түйіндеоген ой. 

【 专 心 致 志 】 zhuānxīnzhìzhì өзін 

толығымен арнау, бастан кірісу. 

【 专 修 】 zhuānxiū 【 ет. 】 

мамандандырылп оқу：～科  жоғарғы 

оқу орындарындағы бөлініп 

мамандандырылып оқыту. 

【 专 业 】 zhuānyè ① 【 зат. 】 

мамандық：～课 оқу саласы.②【зат.】 

маманданған, сала, аясы ： ～ 生 产 

мамандық өндірісі. 

【 专 业 户 】 zhuānyèhù 【 зат. 】 

«шаруашылық ауласы», өнімнің бір 

ғана түрін өндіуде маманданады：养

鸡～ тауық шаруашылығы. 

【专一】 zhuānyī 【 сын. 】  мұқият, 

зерделі, жинақы：心思～ жинақы ой. 

【专用】 zhuānyònɡ【 ет.】  арнайы, 

ерекше：专款～ арнайы кредиттер｜～

电话 арнайы телефон желісі. 

【专员】zhuānyuán【 зат】①  атташе 

(дипломатиялық ранг).② өкіл, өкілетті, 

лауазымды. 

【 专 员 公 署 】 zhuānyuánɡōnɡshǔ 

төтенше өкілетті кеңсе. 

【专责】 zhuānzé【 зат.】  өкілеттілік, 

жауапты болу：分工明确，各有～ 

еңбектің нақты бөлінісіне әркім 

жауапты. 

【 专 政 】 zhuānzhènɡ 【 зат. 】 

диктаторлық режим, диктатура. 

【 专 职 】 zhuānzhí 【 зат. 】  негізгі 

мамандық, жұмысы бойынша 

лауазым ： ～ 工 会 干 部  кәсібодақ 

мүшесі ретінде жұмыс жасау. 

【 专 注 】 zhuānzhù 【 сын. 】  бар 

көңілімен, толығымен беріліп, 

мұқият：心神～  бар көңілімен ішіне 

кіру. 

【专著】zhuānzhù【зат.】 монография. 

【专座】zhuānzuò【зат.】 арнайы орын, 

бөлек орын, ерекше орын：老年人～ 

кәрі адамдарға арналған орын. 

( 膞 )zhuān 〈 方 〉  құстарда 

болатын ауру. 

砖(磚、甎、塼)zhuān①【зат.】 кірпіш.

②  төртбұрышты пішіндес (кірпіш 

сияқты) заттар：煤～ көмір кірпіші｜

冰～ мұз кірпіші. 

【砖茶】 zhuānchá 【 зат. 】  кірпіш 

пішініне пресстелген шай. 

【砖雕】zhuāndiāo【зат.】 кірпіш құю. 

【砖坯】zhuānpī【зат.】 күйдірілмеген 

кірпіш, шикі кірпіш. 

【砖头】zhuāntóu【зат.】 кірпіш бөлігі, 

кірпіш сынығы. 

【砖头】zhuān·tou〈方〉【зат.】 кірпіш 

бөлігі. 

【砖窑】 zhuānyáo 【 зат. 】  кірпіш 

күйдіретін пеш. 

颛(顓)zhuān〈书〉①  қараңғы, надан, 

сауатсыз.② арнайы, ерекше. 

【颛孙】Zhuānsūn【зат.】  фамилияға 

қолданылады.. 

【颛顼】Zhuānxū【зат.】  Чжуан сюй 

аңыз император есімі. 

【颛臾】Zhuānyú【зат.】 Көктем мен 

күз дәуіріндегі мемлекет атауы. 

 

 

zhuǎn 

 

 

转(轉)zhuǎn①【ет.】 жағдай барысын 

өзгерту, ауыстыру ： ～ 身  дене 

қимылы｜～脸 мінезді өзгерту｜好～ 

жақсыға бағыттау.②【 ет.】  өзгерту, 

түрлендіру：～达  өзгеріскке жету.③

(Zhuǎn) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【转包】 zhuǎnbāo【 ет.】  екіжақсты 

келісімге қол қою, екі жақты шарт 
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жасасу. 

【转变】zhuǎnbiàn【ет.】  даму, алға 

басу：思想～ ой дамыту. 

【转播】 zhuǎnbō【 ет.】  жариялау, 

хабарлау,. 

【转产】 zhuǎn ∥ chǎn 【 ет. 】  бір 

өнімнің өндірісінен басқа өнімнің 

өндірісіне көшу. 

【转车】zhuǎn∥chē【ет.】 бір поездан 

екіншісіне отыру：从北京到宁波去，

可以在上海～  Бежиннен Нинбоға 

баратын поездан Шанхай поездына 

отыруға болады ма?. 

【转达】 zhuǎndá 【 ет. 】  хабарлау, 

жеткізу：我对老人的心意请你【ес.】

为～  мен сізге қарияның тілектерін 

жеткізіп отырымын.. 

【转道】 zhuǎndào【 ет.】  айналып 

өту：从上海～武汉进京  Шанхайдан 

астанаға айналма жолмен жету. 

【转调】zhuǎndiào【ет.】 модульдеу. 

【转动】 zhuǎndònɡ【 ет.】  айналу, 

айналдыру. 

【转发】zhuǎnfā【ет.】① қайта жіберу, 

қайта беру, қайта жіберу.② үшінші жақ 

арқылы тапсыру, үшінші адам арқылы 

тапсыру.③ радиодан қайта хабарлау. 

【转岗】 zhuǎn∥ɡǎnɡ【 ет.】  жұмыс 

орнын ауыстыру：一些伐木工～为护林

工了 бірнеше орманшылардың жұмыс 

орнын ауыстыруға тура келді. 

【转告】 zhuǎnɡào【 ет.】  хабарлау, 

жариялау. 

【转关系】zhuǎnɡuān·xi тіркеуден алып 

тастау. 

【转轨】 zhuǎn∥ɡuǐ【 ет.】①  басқа 

жолға ауысу.② қайта құру. 

【转化】zhuǎnhuà【ет.】① ауыстыру, 

өзгерту.② (химиялық) инверсия. 

【转圜】zhuǎnhuán【ет.】①  қайтару, 

шығару：事已至此，难以～了  бұл 

уақытқа дейін істі қайтару керек. ② 

өтініш айту. 

【转换】 zhuǎnhuàn【 ет.】  өзгерту, 

алмастыру, ауыстыру：～方向  бағыт 

өзгерту. 

【转会】zhuǎn∥huì【ет.】  (спортқа 

байланысты) бір түрден екінші түрге 

ауысу. 

【转机】-1 zhuǎnjī【зат.】 жауапты сәт, 

маңызды сәт：事情还有～  бұл істің 

жауапты сәті. 

【转机】-2 zhuǎn∥jī【ет.】 ұшақтың 

рейстарын ауыстыру. 

【 转 基 因 】 zhuǎnjīyīn 【 ет. 】 

генетикалық модификатталған. 

【转嫁】 zhuǎnjià【 ет.】  екінші рет 

тұрмысқ ұру：不能把事故的责任～于

人  кез келген адаммен тұрмыс құра 

салуға болмайды. 

【 转 交 】 zhuǎnjiāo 【 ет. 】  беру, 

тапсыру：这个小包裹是她托我～给你

的 мына дорбаны ол маған саған берсін 

деп тапсырды. 

【 转 角 】 zhuǎnjiǎo( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

бұрылу, қиылысу. 

【转借】 zhuǎnjiè【 ет.】①  біреуге 

қарызға ақша беру, немесе уақытша зат 

беру：借书证不得～他人  оқырман 

билетін басқа адамдарға бере тұруға 

болмайды. 

【转科】zhuǎn∥kē【ет.】①  негізді 

өзгерту.② медицинаның басқа саласын 

оқуға көшу (бір саласынан екіншісісне 

аусыу). 

【转口】zhuǎnkǒu【ет.】  транзитпен 

өткізу：～贸易 транзитпен алмасу. 

【转脸】 zhuǎn∥ liǎn【 ет.】①  қас 

қағым сәтте, бет бұру 他刚才还在这

里，怎么～就不见了? Ол жаңа ғана 

осында болған, қалайша қас қағым 

сәтте жоқ болып кетті?.②  абыройын, 

арын сақтау. 

【 转 捩 点 】 zhuǎnlièdiǎn 【 зат. 】 

өзгермелі пункт. 

【 转 录 】 zhuǎnlù 【 ет. 】  қайта 

басылымға шығару (газет). 

【转卖】 zhuǎnmài【 ет.】  алып сату, 

қайта сату：倒手～ қолдан қолға сату. 

【转年】zhuǎnnián①(-∥-)【ет.】 бір 

жыл өту.②【 зат.】  біраз жыл өткен 

соңғы уақыт.③【зат.】 келесі жылы. 

【转念】zhuǎnniàn【ет.】 ойға шому, 

ойлану, еске түсіру：他刚想开口，但

一～，觉得还是暂时不说为好 ол енді 

аузын ашқалы жатыр еді, бірақ есіне 

түсіп кетті де, сөйлемеген дұрыс болар 

деп ұйғарды. 

【转让】 zhuǎnrànɡ【 ет.】  жол беру, 

тапсыру, беру：～房屋 пәтер тапсыру. 

【转身】zhuǎn∥shēn(～儿)【ет.】① 

бұрылу, кері қарау, бет бұру.② бір сәтте, 

қас қағым сәт：刚说好了的，一～就不

认账  жаңа ғана келісіп еді, бір сәтте 

айнып қалды. 

【转生】zhuǎnshēnɡ【ет.】 (будда ілімі 

бойынша) қайта туылу, жанның бір 

денеден екіншгі денеге ауысып қайта 

дүниеге келуі. 

【转手】zhuǎn∥shǒu【ет.】 «үшінші 

ол арқылы», делдалдық жолмен деген 

мағынада, біреу арқылы：～倒卖 біреу 

арқылы сату. 

【转述】zhuǎnshù【ет.】  айтып беру, 

баяндау：我这是～老师的话，不是我

自己的意思 мен мұғалімнің айтқанын 

баяндадым, бұл менің жеке өзімнің 

ойым емес. 

【转瞬】 zhuǎnshùn【 ет.】  кенеттен, 

бір сәтте. 

【转送】 zhuǎnsònɡ【 ет.】①  жіберу, 

беру：这是刚收到的急件，请你立即～

给他  мынау өте шұғыл құжат, сен 

бірден оған тапсыру керексің.② сыйлау, 

тарту ету：这本书是老张送给他的，他

又 ～ 给 我 了  мына кітпаты Чжаң 

мұғалім оған тарту еткен, енді ол маған 

сыйлады. 

【 转 托 】 zhuǎntuō 【 ет. 】  өз 

жауапкершілігіңді біреуге жүктеу：这

件事我虽然没法帮忙，但可以设法替

你～一个人 мен мынау шаруамен сізш 

көмек бере алмаймын, бірақ басқа 

адамға бұны тапсыра аламын. 

【转弯】zhuǎn∥wān (～儿)【ет.】① 

бұрылу：～抹角 бұрыштан бұрылу｜

这儿离学校很近，一～儿就到了 .② 

тану немесе солай деп ойлау деген 

мағынада. 

【【 转 弯 子 】 zhuǎnwān·zi алыстан, 

тікелей емес, айналшықтап. 

另见 1791页 zhuànwān·zi. 

【转危为安】 zhuǎnwēiwéiān өлімнен 

қашып құтылу, қауіптен құтылу. 

【转文】 zhuǎn∥wén 又 zhuǎi∥wén

【ет.】 әдеби классиктер тілінде сөйлеу, 

әдеби сөдерді жаудырту：说大白话就

可以了，何必～呢  қарапайым тілмен 

сөйлесе де болады гой, тым әдеби 

сөйлеудің не керегі бар! 

【转向】zhuǎnxiànɡ【ет.】① бағытты 

өзгерту：上午是东风，下午～了，成

了南风  түске дейін шығыстан жел 

соғып тұр еді, түстен кейін бағытын 

өзгертіп, енді оңтүстіктен соғып тұр.② 

саяси платформаны өзгерту деген 

мағынаны білдіреді. 

【 转 型 】 zhuǎnxínɡ 【 ет. 】 ① 

трансформация：中国正处在由计划经 

济向市场经济的～期 ҚХР қазіргі таңда 

жоспарлы экономикадан, нарықтық 

экономикаға көшу трансформациясын 
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жасауда.② модификация：这种产品正

酝 酿 ～  мына өнім ашып 

модификацияланып жатыр. 

【转学】zhuǎn∥xué【ет.】 жоғары оқу 

орнын ауыстыру. 

【转眼】zhuǎnyǎn【ет.】  көзді ашып 

жұмғанша：冬天过去，～又是春天了 

қыс өтіп, көзді ашып жұмғанша көктем 

келіп жетті. 

【转业】zhuǎn∥yè【ет.】 мамандығын 

ауыстыру, жұмыс орнын өзгерту. 

【转义】 zhuǎnyì【 зат.】  ауыспалы 

мағына. 

【 转 译 】 zhuǎnyì 【 ет. 】  аударма, 

конверсия. 

【转院】 zhuǎn ∥ yuàn 【 ет. 】  бір 

емханадан екінші емханаға ауысу. 

【 转 运 】 1zhuǎn ∥ yùn 【 ет. 】 

тасымалдау (көлікпен зат тасымалдау). 

【转运】 2zhuǎnyùn 【 ет. 】  жақсы 

жаққа қарай адам тағдырдың аусысуы. 

【转载】 zhuǎnzǎi【 ет.】  қайта басу 

(компьютер немесе баса да баспа 

құралдарында)：几种报纸都～了《人

民 日 报 》 的 社 论  редакциядан 

«Жэньминь жибао» газеті баспадан 

бірнеше рет басылып шығарылды. 

【转赠】 zhuǎnzènɡ【 ет.】  сыйлау, 

тарту ету. 

【转战】 zhuǎnzhàn 【 ет. 】  шайқас 

алаңының бірнеше майдандарында 

шайқасу：～千里 мың ли шақырымда 

шайқасқа түсу. 

【转账】 zhuǎn∥ zhànɡ【 ет.】  банк 

шотынан ауыстыру：～支票 чекке банк 

шотынан ақша түсіру. 

【转折】 zhuǎnzhé【 ет.】①  өзгеріс, 

басқа бағытта әрекет жасау.②  әдеби 

шығармаларда немес мазмұндамада 

қарама қайшылықтар қою. 

【 转 折 点 】 zhuǎnzhédiǎn 【 зат. 】 

шешуші сәт. 

【转正】zhuǎn∥zhènɡ【ет.】  партия 

мүшелігіне қосу, немесе уақытша 

жұмысшыдан тұрақты қызметкерлер 

қатарына қосу：预备党员～  паритяға 

мүшелікке дайындалу. 

【转制】 zhuǎnzhì【 ет.】  белгілі бір 

режимнің ауысуы：后勤部门将在年底

前 完 成 ～  осы жылдың аяғында 

режимнің ауысуы болжанып отыр. 

【 转 注 】 zhuǎnzhù 【 зат. 】 

иероглифтердің түрөзгерісі. 

【 转 租 】 zhuǎnzū 【 ет. 】  (заң) 

сублокация. 

zhuàn 

 

传 ( 傳 ) zhuàn ①  жазылған еңбекті 

түсіндіру：经～  дұғаны түсіндіру.②

【 зат. 】  биография ： 别 ～  бөтен 

биография 

【传记】 zhuànjì【 зат.】  хаттамалар, 

биография：～文学 әдеби хаттамалар. 

【传略】 zhuànlüè【 зат.】  қысқаша 

өмірбаян: 《孙中山～》 Сунь Ятсеннің 

қысқаша өмірбаяны. 

转(轉)zhuàn①【ет.】 айналу：轮子～

得很快 дөңгелек өте жылдам айналады.

②【ет.】 қимылдау, жылжыту：～圈子 

сфераның қозғалысы. 

【转筋】 zhuǎn∥ jīn【 ет.】  тырысу, 

құрысу (медициналық спазма). 

【转炉】zhuànlú【зат.】 конвертер. 

【转门】zhuànmén【зат.】 айналмалы 

есік. 

【转磨】zhuàn∥mò〈方〉【ет.】 қиын 

жағдайдан шығас іздеу. 

【转圈】 zhuàn∥ quān(～儿 )【 ет.】 

айналып жүру, шыр айналу：～看了大

家一眼 барлығын көзімен айнала қарап 

шықты. 

【转日莲】 zhuànrìlián〈方〉【 зат.】 

күнбағыс. 

【 转 速 】 zhuànsù 【 зат. 】  айналу 

жылдамдығы. 

【转台】zhuàntái【зат】① айналмалы 

сахна.② теледидар арнасын ауыстыру. 

【转梯】zhuàntī【зат.】 эскалатор. 

【转弯子】 zhuànwān·zi айналмалы, 

тікелей емес, айналшақтау：他心眼儿

多，说话爱～ ол сүйетіндігін тікелей 

емес, көз қарасымен айналшықтап 

айтты. 

【转向】zhuàn∥xiànɡ【ет.】 бұрылу, 

бағыт өзгерту：晕头～ басын бұру. 

【转椅】 zhuànyǐ【 зат.】  айналатын 

үстел. 

【转悠】(转游)zhuàn·you 〈口〉【ет.】

①  айналу ： 眼 珠 子 直 ～  көзін 

айналдырып қарау.②  қыдырып жүру, 

сандалып жүру：星期天我上街～了一

下  Жексенбі күні мен далаға шығып 

серуендеп қайттым. 

【转子】 zhuǎnzǐ【 зат.】  (механика) 

ротор. 

啭 ( 囀 )zhuàn 〈 书 〉  құстардың 

сайрауы：啼～ құстар сарнап жатыр. 

【赚头】zhuàn·tou〈口〉【зат.】 кіріс, 

табыс：本小利微，～不大  кішігірм 

табыс табу. 

撰(譔)zhuàn жазу (шығарма жазу)：～

文 әдеби шығарма жазу. 

【撰述】 zhuànshù ①〈书〉【 ет. 】 

шығармаа жазу ： ～ 文 章  әдеби 

шығарма жазу.②【зат.】 шығарма. 

【撰写】 zhuànxiě【 ет.】  шығарма 

жазу：～碑文 ескертктіштегі эпикалық 

жазу. 

【 撰 著 】 zhuànzhù 〈 书 〉【 ет. 】 

шығарма жазу：～中国通史 Қытайдың 

жалпы тарихы  туралы еңбек құрастыру. 

篆 zhuàn①  қытай иероглифтарының 

түрі ： ～ 书  қытай көне кітабы. ② 

каллиграфиялық жазу жазу ： ～ 额 

маңдай тақтайшаға каллиграфиялық 

жазумен жазу. 

【 篆 书 】 zhuànshū 【 зат. 】  қытай 

каллиграфиясының түрі. 

【篆字】 zhuànzì【 зат.】  «чжуань» 

жазу үлгісі. 

馔 (饌 )zhuàn〈书〉  тамақ, ас：盛

(shènɡ)～ мол тамақ. 

篹 zhuàn 〈 书 〉 ①  тағам, ам. ② 

шығарма жазу. 

籑 ( 籑 )zhuàn 〈书〉① тағам, ас. ② 

шығарма жазу, еңбек тудыру. 

 

zhuānɡ 

 

妆(妝、粧)zhuānɡ① сылану, сәнделу：

梳～ таранып сылану.② әйел денесін 

сыландыру：卸～  сыланғанды кетіру.

③ жасау：～奁 жасауды сыйға тарту. 

【 妆 奁 】 zhuānɡlián 【 зат 】 ① 

қалыңдықтың жасауы.②  айнасы бар 

үстел. 

庄 1(莊)zhuānɡ①(～儿)【зат.】 ауыл, 

село ： ～ 户  ауылға кіре беріс. ② 

феодалдардың иелігі ： 皇 ～ 

қожайынның жерлері. ③ шаруалар 

алаңы：做～  шаруа алаңында жұмыс 

жасау.④ (Zhuānɡ)【 зат.】  фамилияға 

қолданылады. 

庄 2(莊)zhuānɡ құрметті, қадірлі：～严 

аса құрмет. 

【 庄 户 】 zhuānɡhù 【 зат. 】  ауыл 

шаруашылығы, жер шаруашылығы. 

【庄稼】zhuānɡ·jiɑ【зат.】 бидай егіні. 

【庄稼地】zhuānɡ·jiɑdì〈口〉【зат.】 

егістікте жұмыс жасау. 

【庄稼汉】zhuānɡ·jiɑhàn〈口〉【зат.】 

атызда жұмыс істейтін ер адам, шаруа. 
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【庄稼活儿】 zhuānɡ·jiɑhuór 〈口〉

【зат.】 егістік жұмыстары. 

【庄稼人】zhuānɡ·jiɑrén〈口〉【зат.】 

шаруа адамы, ауыл шаруашылығымен 

айналысатын адам. 

【庄严】 zhuānɡyán 【 сын. 】  ұлы, 

қатаң：态度～ қатаң ұстаным. 

【 庄 园 】 zhuānɡyuán 【 зат. 】 

мұрагерлікпен берілетін иелік. 

【 庄 重 】 zhuānɡzhònɡ 【 сын. 】 

маңызды, салтанатты, ： 态 度 ～ 

маңызды ұстанымдар. 

【庄子】zhuānɡ·zi〈口〉【зат.】 иелік, 

меншік：他是我们～里的人 ол біздің 

иеліктің адамы. 

桩(樁)zhuānɡ①【зат.】  бағана：木～

ағаш бағанасы.②【мөл.】 зат., нәрсе：

一～心事 кішігірм зат. 

【桩子】 zhuānɡ·zi【 зат.】  ағашты 

кескенде қалатын түбірі. 

装 1( 裝 )zhuānɡ ① 【 ет. 】  сәндеу, 

көркемдеу：～饰  безендіру.②  киім：

新～жаңа киім.③  әскери киім：轻～

жеңіл әскери киім.④ театр гримі：卸～ 

грим шешу.⑤【 ет.】  сылтаурату.⑥

(Zhuānɡ) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

【装扮】zhuānɡbàn【ет.】① сәндену：

节日的广场～得分外美丽  мереке 

күндері орталық алаң әдемі етіп 

безендіреді..②  киім ауыстыру, гримм 

жағу. ③  сылтаурату, солай болып 

көріну：巫婆～神仙欺骗人  дуаана 

адам көріпкел болып көрініп 

адамдарды алдап жүрді. 

【装备】zhuānɡbèi 【ет.】 қамтамасыз 

ету：这些武器可以～一个营 мына қару 

жарақтар бір әкери лаегрьді 

қамтамасыз етілдіре алады. 

【装裱】 zhuānɡbiǎo【 ет.】  суретті 

қағазға жапсыру ： ～ 字 画 

калллиграфия мен көркемөнер 

туындыларын қағаз бетіне жапсыру. 

【装点】zhuānɡdiǎn【ет.】 көркемдеу, 

безендіру ： ～ 门 面  есіктің алдын 

безендіру. 

【装订】 zhuānɡdìnɡ【 ет.】  кітапты 

мұқабалау ： ～ 车 间  кітапты 

мұқабалайтын цех. 

【 装 疯 卖 傻 】 zhuānɡfēnɡmàishǎ 

түсінбеген сымақ білдіру, өтіріктен 

жынды бола қалу. 

【装裹】 zhuānɡ·ɡuo①【 ет.】  өлген 

адамды жуындырып киіндіру, мәйіт 

жууу.②【зат.】  мәйітті орайтын мата 

(киім). 

【装机】zhuānɡjī【ет.】 қондыру, іске 

қосу：这个水电站～容【мөл.】8600 千

瓦  мына гидроэлектростанция іске 

қосылғанда көлемі 8600 киловатт 

энергия өндіреді. 

【装甲兵】 zhuānɡjiǎbīnɡ【 зат.】  оқ 

өткізбейтін металлмен қапталған танк 

әскері. 

【装甲车】 zhuānɡjiǎchē【 зат.】  оқ 

өткізбейтін металлмен қапталған көлік. 

【装甲舰】 zhuānɡjiǎjiàn【 зат.】  он 

тоғызыншы ғасыр басында оқтардан 

қорғайтын сауыт киген әскерлерді 

осылай атайтын. 

【装假】 zhuānɡ∥ jiǎ【 ет.】  өтірік 

кейіп таныту：这孩子很老实，不会～ 

бұл бала өте қарапайым, ол өтірік 

айтпайды. 

【装具】 zhuānɡjù【 зат.】  әскердің 

арнайы киімдері мен қондырғылары. 

【装殓】 zhuānɡliàn 【 ет.】  мәйітті 

жуындырып көрге салу. 

【装聋作哑】zhuānɡlónɡzuòyǎ «керең 

әрі мылқау болып көріну, түк естімеген 

және ешнәрсе білмейтін кейіп жасау 

деген мағынада». 

【 装 门 面 】 zhuānɡmén·miɑn «есік 

алдын безендіру», көз бояушылық 

жасау деген мағынада. 

【装模作样】 zhuānɡmúzuòyànɡ көз 

бояушылық жасау. 

【装配】zhuānɡpèi【ет.】 монтаж жасу, 

қондыру：～车间 монтаж жасау цехы. 

【装腔作势】zhuānɡqiānɡzuòshì қатаң 

түр көрсету：我们应该老老实实地办

事，不要靠～来吓人  біз жұмысты 

қарапайым да кішіпейілділікпен жасау 

керекпіз, қатаң түр көрсетіп адамдарды 

шошытпауымыз керек. 

【 装 神 弄 鬼 】 zhuānɡshénnònɡɡuǐ ① 

жын шайтанмен ойнау.②  адамдардың 

мазасын алу ： 他 ～ 糊 弄 人  ол 

адамдадың мазасын алып алдап ккетті. 

【装饰】 zhuānɡshì①【 ет.】  әрлеу, 

безендіру ： ～ 品  өнімді әрлеу. ②

【зат.】 сән заты, безендіру заттары. 

【装束】 zhuānɡshù①【 зат.】  гримм 

жағу, сәндену：～入时  сән үлгісіне 

сәйкес сәндену.②〈书〉【ет.】 әскери 

кииімді ретке келтіру. 

【装蒜】zhuānɡ∥suàn〈口〉【ет.】 түк 

түсінбеген кейіп таныту, жынды болып 

қалу：你比谁都明白，别～啦  мен 

басқалармен салытсырғанда түсінігің 

бар, өтірік жынды болып қалма! 

【装相】zhuānɡ∥xiànɡ(～儿)【ет.】 

білгішсіну. 

【装卸】 zhuānɡxiè 【 ет. 】① шешу, 

түсіру(тауар)：～货物 / тауарды түсіру.

②шашу,құрастыру：他会～自行车 / ол 

велосипед құрастыра алады.     

【 装 修 】 zhuānɡxiū 【 ет. 】  өңдеу, 

жөндеу：～门面 есіктің алдын жөндеу. 

【装样子】zhuānɡyànɡ·zi кейіп таныту,. 

【装运】 zhuānɡyùn 【 ет.】  жіберу, 

өткізу, жеткізу (жүкті) ： ～ 货 物 

тауарды тасымалдау. 

【 装 载 】 zhuānɡzài 【 ет. 】  жүк 

тасымалдау. 

【装帧】zhuānɡzhēn【зат.】  кітаптың 

мұқабасы ： ～ 考 究  жұқа кітап 

мұқабасы. 

【装置】zhuānɡzhì①【ет.】 қондыру, 

іске қосу ：降温设备已经～好了 

қондырғыны салқындату жақсы 

жүргізіліп қойды.②【зат.】 құрылғы：

自动化～ автоматты құрылғы. 

 

 

zhuǎnɡ 

 

奘 zhuǎnɡ〈方〉【сын.】 үлкен, толық, 

қалың：身高腰～ толық әрі биік адам. 

 

 

zhuànɡ 

 

壮 1(壯 )zhuànɡ①【 сын.】  мықты, 

күшті,：健～ күшті жауынгер｜身体～

мықты денсаулық.②  үлкен.③【ет.】 

күшейту：～～胆子  күшті болу, күш 

жинау. 

壮 2( 壯 )Zhuànɡ ①  чжуан ұлты. ②

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【壮大】zhuànɡdà①【сын.】  мықты, 

күшті ：力量日益～  күннен күнге 

күшею.②【ет.】  зор,  ұлы：～队伍 

ұлы әскер. 

【 壮 胆 】 zhuànɡ ∥ dǎn 【 ет. 】 

рухтандыру, дем беру：走夜路唱歌，

自己给自己～  кешке қарай жолда ән 

салып, оларға дем берді. 

【壮丁】zhuànɡdīnɡ【зат.】 кәмелетке 

толған, ересек, неесе әскери борыш 

өтеуге дайын. 

【壮工】zhuànɡɡōnɡ【зат.】 жұмысқа 
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қабілетті ересек адам. 

【 壮 观 】 zhuànɡɡuān ① 【 зат. 】 

ұлылық：这大自然的～，是我从来没

有见过的 мына табиғаттың ұлылығын 

мен ешқашан кездестірмеппін. ②

【сын.】 ұлы. 

【壮怀】zhuànɡhuái〈书〉【зат.】 ұлы 

талпыныс：仰天长啸，～激烈 аспанға 

қарап талпыныспен ән шырқау. 

【壮健】 zhuànɡjiàn【 сын.】  мықты, 

зор, күшті：身体～ мықты дене. 

【壮举】zhuànɡjǔ【зат.】 ұлы мереке, 

батыл әрекет ： 史 无 前 例 的 ～ 

кездеспейтін батыл іс. 

【壮阔】 zhuànɡkuò【 сын】①  күш 

жинау, күшею：波澜～ толқын күшеюі.

② ұлы, үлкен：规模～ үлкен көлемде. 

【壮丽】 zhuànɡlì 【 сын. 】  керемт, 

тамаша, көркем：山河～  керемет тау 

мен өзен. 

【壮烈】zhuànɡliè【сын.】  қаһарман, 

батыр. 

【 壮 美 】 zhuànɡměi 【 сын. 】  зор, 

мықты. 

【壮年】 zhuànɡnián【 зат.】  кәмелет 

жасқа толған. 

【壮实】 zhuànɡ·shi【 сын.】  күшті, 

мықты：这小伙子长得多～  мынау 

жігіт күшті екен! 

【壮士】zhuànɡshì【зат.】 күшті адам, 

батыр, қаһарман. 

【壮阳】zhuànɡyánɡ【ет.】 ер адамның 

шәһуатын ашу. 

【 壮 志 】 zhuànɡzhì 【 зат. 】  жігер 

күші ：～凌云  жігер күшімен биікке 

самғау. 

【壮族】Zhuànɡzú【зат】Чжуаң ұлты.  

(ҚХРГуандун, Юньнань аймағында 

өмір сүреді). 

【 壮 族 土 戏 】 zhuànɡzútǔxì чжуань 

халқының жергілікті операсы. 

状(狀)zhuànɡ① сыртқы бейне, образ：

奇形怪～  / бір түрлі образ, тылсым 

бейне.② жағдай, ахуал：病～ дабырлы 

жағдай｜罪～ кінәлі жағдай.③ баяндау 

немесе қайталаау：不可【зат】～ атап 

айтуға болмайды. ④ жазба, баян. ⑤ 

арыз：～纸 жазбаша түрде арыз жазу.

⑥  алғыс хатпен марапаттау ：奖～ 

алғыс хатпен марапаттау. 

【状况】zhuànɡkuànɡ【зат.】 жағдай, 

ахуал：经济～ шаруа жағдайы. 

【状态】zhuànɡtài【зат.】 ахуал, түр, 

жағдай：心理～ психологиялық жағдай. 

【状态词】zhuànɡtàicí【зат.】 (лексика) 

жақсыз предикативті сөздер табы. 

【 状 语 】 zhuànɡyǔ 【 зат 】 . 

пысықтауыш. 

【状纸】zhuànɡzhǐ【зат】①  елтаңба 

белгісі басылған қағаз.②  сот істерін 

жүргізетін бланк (қағаз беті). 

【状子】 zhuànɡ·zi〈口〉【 зат.】  (іс 

қағаздар стиліндегі) өтініш. 

撞 zhuànɡ【ет.】①  ұру, соғу：～钟 

қоңырау соғу. ②  кездейсоқ кездесіп 

қалу：不想见他，偏～上他 оны көргім 

келмегенде, кенеттен кездесіп қалдық.

③ тексеру, тәжірибе жасау, сынау：～

运气 бақытын сынау. 

【 撞 车 】 zhuànɡ ∥ chē 【 ет. 】 ① 

вагондардың соқтығысуы ： ～ 事 故 

вагондар соқтығысқан жағдай.② өзара 

келіспеу：安排不周，两个会～了 

жөндеп анықтап алмай, екеуі келісімге 

келе алмайды. 

【撞击】 zhuànɡjī【 ет.】  ұру, итеру, 

соғу：波浪～岩石 жағаны толқыннның 

соғуы. 

【撞见】 zhuànɡjiàn【 ет.】  кездесу, 

соқтығысу. 

【撞骗】zhuànɡpiàn【ет.】 алдап соғу, 

арбау, айламен масатқа қол жеткізу：招

摇～ алдап көзге шөп салу. 

【撞锁】zhuànɡ∥suǒ【ет.】 ағылшын 

құлпы. 

【撞针】zhuànɡzhēn【зат.】 әскер шен. 

幢 zhuànɡ〈方〉【мөл.】 әскери ту. 

戆(戇)zhuànɡ〈书〉 қырсық адам. 

【戆直】zhuànɡzhí【сын.】 ашық адам, 

шынайы, ақкөңіл адам：为人～ ол тік 

мінезді адам. 

 

 

 

zhuī 

 

 

隹 zhuī (зоология) көгершін, көгершін. 

追 zhuī①【ет.】  артынан қуу：急起

直～ артынан тез қуу.②【ет.】 тергеу, 

білу, тіміскілеу: ～赃 пара беріп тергеу.

③【ет.】 қуу, артынан жүру.④ ойлау, 

еске түсіру：～念 еске түсіру.⑤ өтіп 

кеткенне кейін жасау, уақытылы 

жасамау：～加 уақыты өтіп кеткеннен 

кейіо қосылу. 

【追奔逐北】 zhuībēnzhúběi жеңілген 

жаудың артынан қуу. 

【 追 本 溯 源 】 zhuīběnsùyuán істің 

соңына дейін тіміскілеу,. 

【追捕】 zhuībǔ【 ет.】  қуып жетіп 

қолға түсіру, тұтқындау ： ～ 逃 犯 

қашқынды қолға түсіру. 

【 追 查 】 zhuīchá 【 ет. 】  зерттеу, 

анықтау：～责任 міндетін анықтау. 

【追偿】 zhuīchánɡ 【 ет. 】①  өтем 

ақысын уақытысы өткеннен кейін 

төлеу：以后再设法～  осыдан кейін 

өтем ақысын төлеу керек.② мәжбүрлеп 

төлету：向债务人～债款  қарызгерді 

мәжбүрлеп ақысын төлету. 

【 追 悼 】 zhuīdào 【 ет. 】  адамды 

жоқтау：～死难烈士  өмірін елі үшін 

қиғандарды жоқтау. 

【追肥】 zhuīféi① (-∥ -)【 ет.】  жем 

беру, тыңайту. ② 【 зат. 】  жем, 

тыңайтқыш. 

【追根】 zhuīɡēn 【 ет. 】  мәселенің 

түбіне жету：～究底 мәселенің соңына 

дейін шешу. 

【追怀】zhuīhuái【ет.】  ойлану, еске 

түсіру：～往事 өткен істі еске түсіру. 

【追悔】zhuīhuǐ【ет.】 өкіну：～莫及 

өткен істерге өкіну. 

【追击】zhuījī【ет.】 артынан түсу：

乘胜～ жеткен жеңісінің соңынан еру. 

【追记】zhuījì① есте қалғанмен жазу, 

мазмұндама жазу: 为烈士～特等功 

естелік үшін патриот мазмұндамаларын 

жазды. ②【 ет. 】  мемуары жазу. ③

【 зат.】  естелік：世界杯足球赛～ 

футбол ойыны бойынша әлем 

біріншілігінің естеліктері. 

【追加】zhuījiā【ет.】 толықтыру：～

预算  алдын ала есептеулер жүргізіп 

толықтырулар енгізу. 

【追缴】 zhuījiǎo【 ет.】  талап ету, 

жүктеу：～赃款 ақшалай параны талап 

ету. 

【追究】zhuījiū【ет.】 зерттеу, анықтау, 

тергеу：～缘由 себепті анықтау. 

【追求】zhuīqiú【ет.】①  мақсат ету, 

көздеу：～真理  шындықты көздеу.② 

ұнатып қалған әйелге ықыласын білдіру. 

【追认】 zhuīrèn 【 ет. 】①  бекіту, 

сенімді айту, жауапты болу, мақұлдау.② 

адам айтыс болғаннан кейін оны партия 

мүшесі ретінде қабылдау. 

【追授】 zhuīshòu 【 ет. 】  кісі көз 

жұмғаннан кейін оған атақ даңқ беру. 

【追述】zhuīshù【ет.】 бастан кешкен 
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оқиғаларды айтып беру, естелігімен 

бөлісу：王大爷向孩子们～当时的欢乐

情景  король бала шағасына бастан 

кешкен оиғаларын айтып беріп 

көңілдендірді. 

【追思】 zhuīsī【 ет.】  еске түсіру, 

ойлау：～往事 өткен істерді еске түсіру. 

【 追 随 】 zhuīsuí 【 ет. 】  соңынан 

еру：～潮流 дәстүрлерге еру. 

【追逃】zhuītáo【ет.】 артынан қуу. 

【追亡逐北】zhuīwánɡzhúběi жеңіліске 

ұшыраған жаудың артынан қуу, жауды 

қуғынға ұшырату. 

【 追 尾 】 zhuī ∥ wěi 【 ет. 】 

арақашықтық сақтамау салдарынан 

алдындағы көліктің артына соғысу：保

持车距，严防～ арақашықтықты сақату, 

көліктер арасындағы соқтығысулардың 

алдын алады. 

【追问】 zhuīwèn【 ет.】  сұрастыру, 

білу, тергеу：～下落  орналасқан жері 

жайлы сұрастыру. 

【追想】zhuīxiǎnɡ【ет.】еске түсіру, 

ойлау, еске алу. 

【追星】 zhuīxīnɡ 【 ет. 】  танымал 

адамдарға (жұлдыздарға) фанатизм 

танынып табыну. 

【追叙】zhuīxù①【ет.】 ойлау, ойлану.

② 【 зат. 】  өткенді еске түсіріп, 

мемуары жазу. 

【追寻】zhuīxún【ет.】 іздеу, аңду：～

走散的同伴 топтан қалып қойғандарды 

іздестіру. 

【追忆】zhuīyì【ет.】 еске алу：～往

事，历历在目 өтке істерді еске түсіріп 

көз алдында елестету. 

【追赃】zhuī∥zānɡ【ет.】  мәжбүрлі 

түрде алынған затты қайтарту, күштеп 

қайтару. 

【追赠】zhuīzènɡ【ет.】 адам қайтыс 

болғаннан кейін оған атақ пен даңқ 

беру. 

【追逐】 zhuīzhú【 ет.】①  соңынан 

еру：～野兽  артынан жабайы аңның 

еруі.②  соңынан қуу：～【зат】利 

мансаптың соңыанн қуу. 

【追踪】 zhuīzōnɡ【 ет.】  аңду, ізіне 

түсу. 

骓(騅)zhuī〈书〉 сұр түсті ат. 

椎 zhuī балға. 

【椎骨】 zhuīɡǔ【 зат.】   (анатомия) 

адам денсеіндегі омыртқалар. 

【 椎 间 盘 】 zhuījiānpán 【 зат. 】 

(анатомия) адам омыртқалары 

арасындағы болатын дөңгелек пішінді 

келген жалпақ сүйектер. 

锥 ( 錐 )zhuī ①  біз. ②  ұшы өткір 

сүйірленген зат. 

【锥处囊中】 zhuīchǔnánɡzhōnɡ «қап 

ішіндегі біз секілді», жасыруға 

болмайтын деген мағынада. 

【锥度】 zhuīdù【 зат.】  (геометрия) 

конус пішінді. 

【锥子】zhuī·zi【зат.】 біз. 

 

 

zhuì 

 

坠(墜)zhuì①【ет.】 құлау, түсу：～楼 

мұнараның құлауы. ② 【 ет. 】 

төмендеу：石榴把树枝～得弯弯的 

анар жеміс ағашының бұтағын иіліп 

төменге түсіру. 

【坠地】zhuìdì〈书〉【ет.】 төмендеу, 

түсу：呱呱(ɡūɡū)～ жылап жерге құлау. 

【坠毁】 zhuìhuǐ【 ет.】  (ұшақтың) 

құлауы, апатқа ұшырау. 

【坠落】 zhuìluò【 ет.】  құлау, түсу 

(жапырақтардың)：陨星～ метеориттің 

құлауы. 

【坠子】1zhuì·zi〈口〉【зат.】  сырға 

(әшекей бұйым). 

【坠子】 2zhuì·zi 【 зат 】①  сырға 

(әшекей бұйым).② қытайдың дәстүрлі 

музыкалық аспабы. 

缀(綴)zhuì①【ет.】 тігу：～网 тор тігу.

②〈书〉  кітап беттерін қосу：～辑 

кітап беттерін жинақтап қосу. ③ 

әшекейлеу, безендіру, бояу. 

【缀合】zhuìhé【ет.】 құрастыру, қосу. 

【 缀 文 】 zhuìwén 〈 书 〉【 ет. 】 

шығармаларды қосу, үлестіру. 

惴 zhuì〈书〉 қорқу, үрейлену：～栗 

қорыққаннан дірілдеу. 

【惴栗】 zhuìlì〈书〉【 ет.】  қатты 

үрейлену, қорыққаннан дірілдеу. 

缒 ( 縋 )zhuì 【 ет. 】  жіппен орау, 

байлау ：从阳 台上把篮子 ～下来 

балконнан себетті жіпке байлап 

төменге түсіру. 

(錣 )zhuì〈书〉  ине, біз немесе 

басқа да ұшы сүйірленген зат. 

膇 zhuì〈书〉 аяқтың ісуі. 

【赘瘤】 zhuìliú【 зат.】  (медицина) 

денеге артық өскінің шығуы (аурудың 

түрі). 

【赘述】 zhuìshù【 ет.】  артық сөз 

сөйлеу, тавтология, қайталап айту：不

须～ қайталап айтудың қажеті жоқ. 

【赘言】 zhuìyán 〈书〉①【 ет. 】 

қайталап айту ： 不 再 ～  қайталап 

айтудың керекгі жоқ. ② 【 зат. 】 

тавтология. 

【赘疣】 zhuìyóu 【 зат 】①  артық, 

керексіз.②  (медицина) денеге артық 

өскіннің шығуы. 

醊 zhuì 〈 书 〉  құрбандық шалу, 

шараппен құрбан шалу. 

 

 

zhūn 

 

屯 zhūn[ 屯 邅 ](zhūnzhān) 〈 书 〉 

жинақтау, үю. 

肫 zhūn〈书〉  адал, шын жүректен, 

шынайы：～挚 адал ниетпен. 

窀 zhūn［窀穸］(zhūnxī)〈书〉【зат.】 

мәңгілік түнек, немесе көр. 

谆(諄)zhūn恳切：～嘱. 

【谆谆】zhūnzhūn【сын.】  мажбүрлі 

түрде, шаршамастан, қайтпастан：～告

诫 мәжбүрлі түрде ескерту айту. 

衠 zhūn〈方〉【сын.】 расында, шын. 

 

 

 

zhǔn 

 

准-1zhǔn【ет.】 рұқсат ету, мақұлдау：

批～ тапсырысқа рұқсат беру. 

准-2(準)zhǔn① норма, стандарт：～绳 

стандартты жіп иірімі.②【сөз алд.】 

жүгіну, тірек ету：～此办理  осыған 

жүгініп іс жүргізу.③【 сын.】  тура , 

нақты, дәл：瞄～тура дәлдеу.④(Zhǔn)

【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【准保】 zhǔnbǎo 【 үс. 】  міндетті 

түрде：他～不会来 ол міндетті түрде 

қайтып келмейді. 

【 准 备 】 zhǔnbèi 【 ет. 】 ① 

дайындалу：精神～  интеллектуалды 

дайындық.② болжау, есептке алу：春

节我～回家 жаңа жылға қарсы мен үйге 

барамын деп болжап отырмын. 

【准点】 zhǔndiǎn( ～儿 ) 【 сын. 】 

уақытылы, келісілген уақыт 

бойынша：～到达 уақытысында жету. 

【准定】 zhǔndìnɡ 【 үс. 】  міндетті 

түрде：吃下这药～会好 мына дәріні 

ішсең міндетті түрде жазыласың. 

【 准 话 】 zhǔnhuà( ～ 儿 ) 【 зат. 】 

шындық. 
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【准将】zhǔnjiànɡ【зат.】 бригаданың 

басшысы, генерал. 

【准考证】zhǔnkǎozhènɡ【зат.】 тест 

немесе басқа да емтиханды 

тапсырғанды куәландыратын 

сертификат (құжат). 

【 准 平 原 】 zhǔnpínɡyuán 【 зат. 】 

(географиялық) пенеплен. 

【 准 谱 儿 】 zhǔnpǔr 【 зат. 】  іс 

имылдардың белгілі бір тәртібі. 

【准确】zhǔnquè【сын.】  дәл, тура, 

нақты：计算～ нақты есеп жүргізу. 

【准儿】 zhǔnr【 зат.】  қатаң тәртіп, 

тұрақталған ережелер. 

【准绳】 zhǔnshénɡ【 зат.】  дәреже, 

деңгей. 

【准时】 zhǔnshí【 сын.】  келісілген 

уақытта, уақытқа сай, уақытылы：～出

席 уақытылы қатысу. 

【准头】zhǔn·tou(～儿)〈口〉【зат.】 

нақты, тұрақты, тура, дәл：枪法挺有～ 

мылтықпен дәлдеу. 

【准尉】zhǔnwèi【зат.】 (әскери шен) 

кіші лейтенант, прапорщик. 

【准信】zhǔnxìn(～儿)【зат.】 толық 

сену：你哪天能来，赶快给我个～ сен 

ана күні келеуің керек еді, саған сенуге 

ерте. 

【准许】 zhǔnxǔ【 ет.】  рұқсат ету, 

келісімін беру：～通行  іске асыруға 

рұқсат беру. 

【准予】 zhǔnyǔ 【 ет. 】  жол беру, 

рұқсат ету ： 成 绩 合 格 ， ～ 毕 业 

жетістіктеріне байоанысты, курсты 

аяқтауға рұқсат етілді. 

【准则】 zhǔnzé 【 зат. 】  стандарт, 

ереже ： 行 【 ет. 】 ～  стандартты 

әрекеттер. 

埻 zhǔn〈书〉 нысана. 

 

 

zhuō 

 

【拙笨】 zhuōbèn【 сын.】  ақымақ, 

топас：口齿～ дұрыс емес айту. 

【 拙 笔 】 zhuōbǐ 【 зат. 】  ұқыпсыз 

жасаалған зат. 

【拙见】zhuōjiàn【зат.】  менің жеке 

көзқарасым, менің жеке ойым. 

【拙劣】 zhuōliè【 сын.】  ұқыпсыз, 

қопал ： 文 笔 ～  ұйқасты ұқыпсыз 

құрастыру. 

【捉奸】zhuō∥ jiān【ет.】   қылмыс 

үстінен түсу. 

【 捉 襟 见 肘 】 zhuōjīnjiànzhǒu 

жетіспеушілік, дағдарысқа ұшырау, 

жетпеу. 

【捉迷藏】 zhuōmícánɡ①  (ойынның 

түрі) адамның көзін байлап ойнау.② 

(ойынның түрі) тығылыспақ ойнау. 

【捉拿】 zhuōná【 ет.】  ұстау, қолға 

түсіру, тұтқындау ： ～ 凶 手 

қылмыскерді қолға түсіру. 

【捉弄】zhuōnònɡ【ет.】 үстінен күлу, 

мазақ қылу：你别～人，我才不上你的

当 呢 ! Адамдардың үстінен күлуге 

болмайды! 

桌 zhuō①(～儿)【зат.】 үстел：餐～ 

тамақтанатын үстел.② (Zhuō)【 зат.】 

фамилияға қолданылады. 

【桌布】zhuōbù【зат.】 дастарқанның 

үстіне төсейтін жайма. 

【桌灯】zhuōdēnɡ【зат.】  үстел үсті 

шырағы. 

【桌面儿上】zhuōmiànr·shɑnɡ【зат.】 

үстелдің үсті. 

【桌椅板凳】zhuōyǐbǎndènɡ үстел мен 

орындықтар, үй жиһазы. 

倬 zhuō〈书〉 анық, айқын. 

 

 

zhuó 

 

灼 zhuó①【ет.】 жандыру, өртеу：烧～ 

өртену.② жарық. 

【 灼 见 】 zhuójiàn 【 зат. 】  айқын, 

түсінікті：真知～ айқын даналық. 

【 灼 热 】 zhuórè 【 сын. 】  ыстық, 

отты：～的炼钢炉 темір балқыту. 

【灼灼】 zhuózhuó 〈书〉【 сын. 】 

жарық：目光～ көзінде оты болу. 

【茁实】zhuó·shi〈方〉【сын】壮实. 

【茁长】 zhuózhǎnɡ 【 ет. 】 ( 植物、

【ет.】物 )茁壮地生长：两岸花草丛

生，竹林～. 

【茁壮】 zhuózhuànɡ【 сын.】  толық, 

семіз, үлкен：牛羊～ семіз қойлар мен 

бұқалар. 

卓 zhuó①  биік.②  ақылгөй, дана.③

(Zhuó)【зат.】 фамилияға қолданылады. 

【卓尔不群】 zhuó’ěrbùqún ерекше, 

өзгеше. 

【卓见】 zhuójiàn 【 зат. 】  ерекше, 

өзгеше. басқаша. 

【卓绝】 zhuójué【 сын.】  керемет, 

әсерлі, үздік：英勇～асқан батырлық. 

【卓荦】zhuóluò〈书〉【сын.】 көзге 

түсетін：.英才～.也作卓跞 оның ақылы 

байқалады, істеген ісі де өте жағымды 

【卓跞】zhuóluò同 керемет, әсерлі. 

【 卓 然 】 zhuórán 【 сын. 】  көзге 

түсерлік, байқалатын：成绩～  көзге 

түсетін жетістіктер. 

【卓识】 zhuōshí 【 зат. 】  ақылды, 

көреген, сауатты：远见～ көреген. 

【卓异】zhuōyì【сын.】 ерекшелену：

政绩～ саясатта ерекшелену. 

【 卓 有 成 效 】 zhuóyǒuchénɡxiào 

нәтижелі. 

酌 zhuó① құю (шарап құю).②〈书〉 

шарап пен тіске басар тағам.③ ішімдік 

құйып ішу：～办 ішімдік құйып ішіп 

тойлау. 

【酌办】 zhuóbàn 【 ет. 】  жағдайға 

байланысты әрекет жасау. 

【酌定】 zhuódìnɡ【 ет. 】  ойланып 

қадам жасау, ахуалға байланысты іс 

жүргізу ： 请 领 导 ～  жағдайға 

байланысты біреуді жетекші етуді 

сұрану. 

【酌量】 zhuó·liánɡ【 ет.】  ойлану, 

салмақтау：～补【шыл.】  ойланып 

көмек көрсету. 

【酌情】 zhuóqínɡ【 ет.】  жағдайға 

сәйкес қимылдау：～处理  жағдайға 

сәйкес басқару. 

啄 zhuó 【 ет. 】  құстардың жемді 

тұмсығымен шоқып жеуі ： 鸡 ～ 米 

тауықтың күрішті шоқып жеуі. 

【 啄 木 鸟 】 zhuómùniǎo 【 зат. 】 

(зоология) тоқылдақ құсы. 

斮 zhuó〈书〉 шабу, кесу. 

椓 zhuó ұру, соғу. 

禚 Zhuó 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

斲 zhuó〈书〉 балтамен шабу：～木为

舟 ағашты балтамен шабу. 

【擢发难数】zhuófànánshǔ «жұлынған 

шашты санау мүмкін емес», шексіз, өте 

көп деген мағынада. 

【擢升】zhuóshēnɡ〈书〉【ет.】 жұмыс 

бабымен өсу, қызмет шенін жоғарылату. 

【 擢 用 】 zhuóyònɡ 〈 书 〉【 ет. 】 

қызметке қабылдау：～贤能  қабілтті 

дарынды адамдарды қызметке қабылдау. 

濯 zhuó〈书〉 жуу, сүрту, тазалау：～

足 аяқ жуу. 

【濯濯】zhuózhuó〈书〉【сын.】 тақыр, 

тықыр：童山～ тақыр тау. 

【 镯 子 】 zhuó·zi 【 зат. 】  (әшекей 

бұйым) білезік：金～ алтын білезік. 
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仔 zī［仔肩］ (zījiān)〈书〉【 зат.】 

міндет, қызмет деген мағынада. 

吱 zī【 ел.】  одағай сөз, құстардың 

сайрауын білдіреді, немесе шиқылдау 

деген мағынада ： 老 鼠 ～ ～ 地 叫 

тышқанның шиқылдауы. 

【吱声】 zī∥ shēnɡ〈方〉【 ет.】  үг 

шығару, дыбыстау：问他几遍，他都

没～  одан неше рет сұрасам да ол 

дыбыс шығармады. 

【孜孜】(孳孳)zīzī【сын.】 еңбекқор, 

тырысып жұмыс істейтін：～不倦  ол 

шаршамастан еңбек етеді. 

咨 zī① бөтен адаммен ақылдасу：～询 

бөтен адаммен кеңесу.② ресми хаттама. 

【 咨 询 】 zīxún 【 ет. 】  ақылдасу, 

кеңесу：～机关 кеңес беру ұйымы. 

姿 zī① келбет, әлпет：～色 бетінің өңі.

② поза, жағдай：～态 позасының түрі. 

【姿容】zīrónɡ【зат.】 сыртқы көрініс, 

әлпет, келбет：～秀美 тамаша келбет. 

【姿色】 zīsè【 зат.】  әйел адамның 

көркі, әйел сұлулығы. 

【 姿 态 】 zītài 【 зат 】 ①  келбет, 

ажар：～优美 көркем келбет.② өзін өзі 

ұстау мәнері：做出让步的～  өзін өзі 

кішіпейіл болып ұстанады. 

兹 ( 茲 )zī 〈 书 〉 ① 【 ес. 】  осы, 

мынау：～事体大 мына іс өте үлкен.② 

қазір：于～已有三载 қазір қолымызда 

үш көшет бар.③  жыл：今～биыл｜

来～ келесі жыл. 

  赀 (貲 ) zī 〈书〉①  есептпеу, 

санау ： 所 费 不 ～  шығындарыңды 

есептей берме. ② 同 “қор, капиталл, 

қаржы1”. 

资 1(資)zī① бағалы заттар, материалды 

қаржы, байлық ： 投 ～  байлықты 

ысыраптау.② материалды көмек：～敌 

әріптесіне қаржылай көмек көрсету.③ 

ұсыну, қамтамасыз ету ： 可 ～ 借 鉴 

басқа біреудің мысалын ұсынуға 

болады. ④ (Zī) 【 зат. 】  фамилияға 

қолданылады. 

资 2(資)zī① табиғи дарын, ақыл ой. ② 

жағдай, мәртебе ： ～ 历  мәртебесін 

жоғарылату. 

【资本】zīběn【зат】① капиталл, қор.

② үнемді：政治～ үнемді экономика. 

【资本家】zīběnjiā【зат.】 капиталист, 

кәсіпкер. 

【资本主义】zīběnzhǔyì капитализм. 

【 资 不 抵 债 】 zībùdǐzhài дағдарыс 

(қаржылай дағдарыс). 

【资材】 zīcái 【 зат. 】  материалды 

құндылықтар, ：调剂～  материалды 

құндылықтарды қадағалау. 

【 资 财 】 zīcái 【 зат. 】  меншік, 

құндылық ：清点～  меншікке есеп 

жүргізу. 

【资产】zīchǎn【зат】① меншік, иелік, 

байлық. ②  өнеркәсіп капиталы. ③ 

бухгалтерлік несие алу.参看〖资产负债

表〗. 

【 资 产 负 债 表 】 zīchǎnfùzhàibiǎo  

бухгалтерлік теңгерім (кәсіпорынның, 

фирманың қаржы және шаруашылық 

жай-күйін сипаттайтын 

көрсеткіштердің жиынтық ақпарынан 

құралатын бухгалтерлік есеп құжаты). 

【资产阶级】zīchǎnjiējí буржуазия. 

【资产阶级革命】 zīchǎnjiējíɡémìnɡ 

буржуазиялық революция. 

【资方】zīfānɡ【зат.】 капиталист：～

【ес.】理人 капиталист. 

【 资 费 】 zīfèi 【 зат 】 шығын, 

коммуналдық шығындар：调整电话～

телефон шығынын реттеу. 

【资格】zīɡé【зат】① ценз; біліктілік, 

құзырет：审查～біліктілікті тексеру｜

取 消 ～  біліктілігін жоғалту; 

дисквалификация.②атқаратын қызмет, 

қал：老～дәрежесіндегі артықшылық. 

【资金】zījīn【зат.】 капитал, қаражат. 

【 资 力 】 zīlì 【 зат 】 ① ақшалай 

қаражат：～雄厚 ақшалай қаражатқа 

бай.②дарындылық пен іскерлік：～有

限 дарындылық пен іскерлік шектеулі. 

【资历】zīlì【зат】жұмыс өтілі：～浅

жқмыс өтілі қысқа. 

【 资 料 】 zīliào 【 зат 】 ①  қаржы, 

материалдық игілік  ：生产～｜生活～

күнкөріс қаржысы.②мағлұмат：收集～

мағлұматты жинау ｜ 统 计 ～

статистикалық деректер. 

【资深】 zīshēn【 сын.】  ценз, стаж 

бойынша үлкен：～专家 басты маман. 

【资望】 zīwànɡ【 зат】 атақ, бедел, 

орын. 

【资信】zīxìn【зат】қаржы жағдайы, 

кредит қабілеттілігі; несие төлеу 

қабілеті. 

【资讯】zīxùn【зат.】 ақпарат. 

【 资 源 】 zīyuán 【 зат 】 ресурс, 

байлық：地下～пайдалы қазбалар. 

【 资 质 】 zīzhì 【 зат 】 ақыл-ой 

қабілеті ： ～ 高 ақыл –ой қабілеті 

жоғары.  

【 资 【 шыл. 】】 zīzhù 【 ет. 】 

материалдық жәрдем көрсету：～困难

户 кедей отбасыға материалдық жәрдем 

көрсету. 

菑 zī① тың жер.②〈书〉 арамшөпті 

жқлу. 

淄 Zī Шаньдунь пров. Цзы-шуй өзені. 

谘(諮)zī  жолдама қатынас қағаз. 

缁(緇)zī〈书〉қара：～衣 қара киім. 

辎(輜)zī арбалы керуен. 

【辎重】zīzhònɡ【зат】арбалы керуен. 

嗞 zī  шиқыл; шыңқыл. 

粢 zī құрбандық дән. 

孳 zī көбею：～生 көбею. 

【孳乳】zīrǔ〈书〉【ет.】①көбею.②

жасап шығару, өндіру. 

【孳生】zīshēnɡ көбею. 

滋 1zī①өсу, көбею：～蔓 жайылып өсу; 

қалың өсу ｜ ～ 事 бүлік көтеру. ②

арту：～益 арту, өсу. 

滋 2zī〈书〉【ет.】шығарып тастау：往

外～水 сыртқа су шығады. 

【滋补】 zībǔ【 ет.】бекіту：～身体

денсаулықты бекіту. 

【滋蔓】zīmàn〈书〉【ет.】жайылып 

өсу; қалың өсу ： 湖 中 水 藻 ～ көл 

балдырлармен қалың өсіп кетті. 

【滋润】zīrùn①【сын】ылғалды：空

气～ауа ылғалды｜皮肤～нәзік тері.②

【ет.】тудыру.③〈方〉【сын】жайлы, 

ыңғайлы：小日子过得挺～Күнделікті 

өмір жайшылықта өтеді. 

【滋生】zīshēnɡ【ет.】①көбею：及时

清除污水、粪便，防止蚊蝇～Қоқыс, 

лас суларды уақытында жинау шыбын-

шіркейдің көбеюіне жол бермейді.②

тудыру：～事端 кедергі тудыру. 

【 滋 事 】 zīshì 【 ет. 】 бұзақылану, 

шатақтасу ： 酗 酒 ～ мастық көзімен 

бұзақылану. 

【滋味】zīwèi(～儿)【зат】①дәм：菜

的～不错 тамақтың дәмі жаман емес. 

【滋芽】 zī∥ yá(～儿 )〈方〉【 ет.】

көгеру, өсу. 

【 滋 养 】 zīyǎnɡ ①

【ет.】 азықтандыру; қоректендіру：～

身体 ағзаны қоректендіру.②【 зат】

қорек：吸收～қоректі сору. 

【滋长】zīzhǎnɡ【ет.】өсу：防止～骄

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B8%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D2%A3%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%83/
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傲自满的情绪 дандайдасушылық пен 

паңдықты пайда болуын алдын алу. 

趑(趦)zī［趑趄］(zījū)〈书〉【сын】①

алдыға жылжымау, ілгері баспау. ②

жасқаншақ. 

觜 zī Цзы шоқжұлдызы. 

訾 zī①〈书〉өтеуін беріп құтылу .②

(Zī)【зат】адамның аты-жөні. 

锱(錙)zī【мөл.】 цзы (салмақ өлшемі). 

【锱铢】zīzhū〈书〉【зат】ұсақ, ең аз 

сан：～必较 шамадан тыс ұсақтық. 

龇 ( 齜 、 呲 )zī 〈 口 〉

【ет.】  ақситу; тістену: 露 (牙 )～着牙

тісті ақситу. 

【龇牙咧嘴】 zīyáliězuǐ тісті ақситу, 

бет-аузын қисайту. 

镃 (鎡 )zī［镃 ］ (zījī)〈书〉【зат.】 

кетпен; тіс ағаш. 

鼒 zī〈书〉кішкентай  мосы; ошақ; үш 

аяқ. 

髭 zīмұрт：短～қысқа мұрт. 

鲻(鯔)zī【зат】тікенді балық (Жерорта 

теңізі мен Қара теңізде өсетін кішірек 

балық). 

 

 

zǐ 

 

子 1zǐ①ұл：独生～жалғыз ұл.②адам：

男～еркек｜女～әйел.③сыпайы айту, 

құрметті ： 孔 ～ құрметті Кун. ④

ежелдегі сіз：以～之矛，攻～之盾

оппонентті оның дәлелдерімен жеңу.⑤

ойшылдардың трактаттары ： ～ 部

ойшыл｜～书 трактат.⑥(～儿)【зат】

тұқым,  пісте; шекілдеуік ： 瓜 ～ 儿

қарбыз тұқымы.⑦【 зат】жұмыртқа, 

уылдырық：鱼～уылдырық｜鸡～儿

жұмыртқа. ⑧ жас ： ～ 猪 жас 

шошқа｜～城 кіші бекініс қабырғалары.

⑨ меншігі болу ： ～ 公 司 меншігі 

болатын фирма. ⑩ ( ～ 儿 ) 【 зат 】

кішірейту жұрнағы：石头～儿 уақ тас; 

ұсақ тас.11 (～儿)【зат】бақыр тиын:

一 个 ～ 儿 也 不 值 көк тиынға да 

тұрмайды.12 (～儿)【мөл.】  байлам, 

шоқ：一～儿线 бір байлам жіп｜一～

儿挂面 бір шоқ вермишель.13 (Zǐ)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

子 2zǐ  виконт (барон мен графтың 

аралығындағы дворяндық 

лауазым)：～爵 виконт. 

子 3zǐ 【 зат. 】  «цзы» (12 циклдық 

таңбалардың біріншісі). 参看 440 页

〖干支〗. 

子 ·zi ①【 зат】词后缀 .a)зат есімге 

жалғанып сөз тудыратын жұрнақ：帽～

бас киім｜旗～ ту｜桌～ үстел.b)сын 

есім, етістікке жалғанып зат есім 

тудыратын жұрнақ：胖～семіз｜矮～

қортық｜乱～қайғы｜掸～сыпырғыш. 

【子部】 zǐbù【 зат】трактат, ойшыл, 

ойшылдар трактаттары. 

【子城】 zǐchénɡ【 зат】 кіші бекініс 

қабырғалары. 

【子畜】zǐchù【зат.】 төл; тұл. 

【子弹】zǐdàn【зат】жез; оқ. 

【子堤】zǐdī【зат】қосымша бөгет. 

【子弟】zǐdì【зат】①балалар：职工～

жұмысшылардың балалары. ② кіші 

ұрпақ：～兵 біздің сарбаздар. 

【子弟兵】 zǐdìbīnɡ 【 зат.】  біздің 

сарбаздар. 

【子法】zǐfǎ【зат.】 кірме заң. 

【 子 房 】 zǐfánɡ 【 зат. 】 

жатын; түйін (гүл қауашасының тұқым 

шығардағы төменгі жағы). 

【子宫】zǐɡōnɡ【зат.】 жатын; жатыр. 

【子宫颈】 zǐɡōnɡjǐnɡ【 зат】 жатыр 

мойыншығы. 

【子规】zǐɡuī【зат.】 көкек. 

【子鸡】zǐjī【зат.】 балапан,  бройлер; 

қоңды балапан. 

【子金】zǐjīn【зат.】 табыс. 

【子口】zǐ·kou【зат.】 тығыз қосылу 

жері. 

【子粒】zǐlì【зат】дән. 

【子棉】 zǐmián【 зат.】  қоза; шитті 

мақта. 

【 子 母 弹 】 zǐmǔdàn 【 зат 】

шрапнель (зеңбірек отының бытыралы). 

【 子 母 扣 儿 】 zǐmǔkòur 【 зат 】

шыртылдақ; ілгек. 

【 子 母 钟 】 zǐmǔzhōnɡ 【 зат. 】 

басқаратын жәнебасқармалы сағаттар. 

【子目】zǐmù【зат.】 тармақша. 

【子囊】zǐnánɡ【зат】дорба; қалта, аск, 

аскус. 

【子埝】zǐniàn【зат.】 қосымша бөгет. 

【子女】zǐnǚ【зат.】  балалар, ұлдар 

мен қыздар. 

【子时】 zǐshí【 зат.】  11-ден түнгі 

сағат 1-ге дейін уақыт. 

【子实】zǐshí【зат.】 дән. 

【子兽】 zǐshòu【 зат.】  жаңа туған 

күшік. 

【子书】zǐshū【зат.】 трактат. 

【子嗣】zǐsì〈书〉【зат.】 ұл. 

【子孙】zǐsūn【зат】тұқым, ұрпақ：～

万【ес.】｜不肖～жарамсыз ұрпақтар. 

【子午线】zǐwǔxiàn【зат.】 меридиан. 

【子息】zǐxī〈书〉【зат】①ұл.②табыс. 

【子细】zǐxì见 1804页〖仔细〗. 

【子弦】zǐxián【зат.】 жіңішке ішек. 

【子虚】zǐxū〈书〉【зат.】 жалғандық; 

фикция, өтірік：事属～бұл өтірік. 

【子婿】zǐxù〈书〉【зат.】 күйеу бала. 

【 子 叶 】 zǐyè 【 зат 】 дән 

жарнағы; тұқымдық (жапырақ өсіп 

шығатын ұрықтың ішкі бөлімі). 

【子夜】zǐyè【зат】түн жарымы; түн 

ортасы. 

【子音】zǐyīn【зат】辅音. 

【子鱼】zǐyú【зат.】 дауыссыз дыбыс. 

【子侄】zǐzhí〈书〉【зат.】 ұлдар және 

немере інілер. 

【子猪】 zǐzhū【 зат.】  жаңа туған 

шошқа. 

仔 zǐ жас：～猪 торай｜～鸡 балапан. 

另见 1693页 zǎi；1800页 zī. 

【仔畜】zǐchù  төл; тұл (балапан, күшік, 

қозы, лақ, құлын т. б. төлдер). 

【仔鸡】zǐjī балапан. 

【仔密】zǐmì【зат】қалың：这双袜子

织得很～ Бұл шұлықтар өте қалың 

тоқылған. 

【仔兽】zǐshòu жаңа туған күшік. 

【仔细】(子细)zǐxì【сын】①мұқият, 

ықыласпен：他做事很～ол жұмысты 

ықыласпен жасады.② абайлап：路很

滑，～点儿 Жол өте тайғақ, абай 

болыңыз. 

【仔鱼】zǐyú  құртшабақ; шабақ. 

【 仔 猪 】 zǐzhū торай (шошқаның 

баласы) . 

姊 zǐ әпке, апа ： ～ 妹 әпкелер, 

қарындастар. 

【 姊 妹 】 zǐmèi 【 зат. 】  әпке, 

қарындастар ◇ ～ 篇 серияны 

жалғастыратын сол автордың 

шығармасы. 

耔 zǐ〈书〉домбықтау; көму; түптеу. 

茈 zǐ Хунань пров. жердің аты. 

呰 zǐ〈书〉① кінәлау; ұялту.② әлсіз, 

ақылы аз; кем ақыл. 

虸 zǐ［虸蚄］ (zǐfānɡ)〈方〉【 зат】

жұлдызқұрт; қырықбуын. 

秭 zǐ ①【 сан. 】 триллион. ② Зыгуй, 

Хубэй пров. жердің аты. 

籽 zǐ(～儿)【зат.】 тұқымдар：棉～儿

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D1%88%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D3%99%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%8F%D0%BB%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%B7%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BD/
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мақта тұқымдары｜～棉  қоза; шитті 

мақта. 

【籽粒】zǐlì дән. 

【籽棉】zǐmián қоза; шитті мақта. 

【籽实】zǐshí дән. 

梓 zǐ①【 зат.】  катальпа (өсімдіктің 

түрі). ② ойғылау; ойдырту ： 付 ～

жариялау.③(Zǐ)【зат.】 адамның аты-

жөні. 

【梓里】zǐlǐ〈书〉【зат】туған өлке, 

туған жер . 

啙 zǐ[啙窳](zǐyǔ)〈书〉【сын.】 ақылы 

кем. 

紫 zǐ①【сын.】 күлгін; көк：～红 қып-

қызыл ｜ 青 ～  көгеру (жүрек ауру 

зардабынан теріде көгеру пайда болу).

②(Zǐ)【зат】адамның аты-жөні. 

【 紫 菜 】 zǐcài 【 зат. 】 

порфира (салтанатты жағдайларда 

монархтар киетін қызыл күрең түсті 

ұзын шапан теңіз балдыры). 

【 紫 癜 】 zǐdiàn 【 зат. 】  пурпура, 

гемокелидоз (аурудың түрі). 

【 紫 貂 】 zǐdiāo 【 зат. 】 

бұлғын; бұлыңғыр. 

【紫毫】zǐháo【зат.】 қылқалам(күлгін 

түсті, қоян жүнінен жасалған). 

【紫河车】zǐhéchē【зат】жолдас және 

қағанат. 

【紫红】 zǐhónɡ【 сын】 қарақошқыл, 

қып-қызыл. 

【紫花】 zǐ·huā【 сын.】  қызғылттау 

боз қоңыр ： ～ 布 ( 一 种 粗 布 ) 

қызғылттау боз қоңыр мата. 

【紫荆】zǐjīnɡ【зат.】 қытай багрянигі 

(өсімдіктің түрі). 

【 紫 罗 兰 】 zǐluólán 【 зат 】 ①

жұлдызшешек (түрлі түстегі гүлді 

өсімдік).②жұлдызшешек гүлдері. 

【紫砂】zǐshā【зат.】 исин балшығы, 

күңгірт қызыл керамика. 

【紫檀】zǐtán【зат】сандал ағашы. 

【紫赯】zǐtánɡ【сын.】 күңгірт қызыл. 

【 紫 藤 】 zǐténɡ 【 зат. 】  қытай 

глициниясы. 

【紫铜】zǐtónɡ【зат.】 қызыл мыс. 

【 紫 外 线 】 zǐwàixiàn 【 зат 】

ультракүлгін сәуле. 

【紫菀】zǐwǎn【зат.】 татар ақкекіресі. 

【紫葳】zǐwēi【зат.】 қытай кампсисі. 

【 紫 薇 】 zǐwēi 【 зат 】 ① үнді 

лагерстремися. ②  лагерстремияның 

гүлдері. 

【 紫 药 水 】 zǐyàoshuǐ 【 зат. 】 

генцианвиолет. 

訾 zǐ〈书〉ғайбат айту; жамандау：～

议 жамандау｜～毁 балағаттау. 

【訾议】zǐyì〈书〉【ет.】 жамандау：

无可～жамандауға болмайды. 

滓 zǐ① тұнба：渣～ сығынды｜泥～

тұнба.②  былғаныш; лас：垢～ тұнба, 

кір｜～浊 тұнба. 

 

 

zì 

 

自 -1zì ① өз, өзі ： ～ 【 ет. 】 өз 

еркімен｜～卫 өзін-өзі қорғау｜～爱 өз 

абыройын сақтау.②【үс.】әрине：～

不待言 өзінен өзі белгілі.③(Zì)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

自-2zì【сөз алд.】  -дан; -ден; -нан; -

нен, :～小 бала шақтан｜～此 бұл 

уақыттан｜～古 ертеден｜～远而近

алыстан жақындау. 

【自爱】 zì’ài 【 ет. 】 өз абыройын 

сақтау：不知～өз абыройын сақтамау. 

【 自 傲 】 zì’ào 【 сын 】 асқақтық, 

паңдық ： 居 功 ～ өзінің табысына 

дандайсу. 

【 自 拔 】 zìbá 【 ет. 】 азат болу, 

құтылу：越陷越深，无法～терең бату, 

құтылуға мүмкіндік жоқ. 

【自白】 zìbái【 ет.】  өзінің жүріс-

тұрысын түсіндіру ： ～ 书 жазбаша 

ерікті мойындаушылық. 

【自暴自弃】zìbàozìqì өзін өзі кемсіту; 

өзін өзі кем тұту. 

【自卑】zìbēi【сын】өзін өзі кемсіту; 

өзін өзі кем тұту ： ～ 感 өзінің 

бишаралығының сезімі. 

【自变量】zìbiànliànɡ【зат】见 535 页

〖函【сан.】〗. 

【自便】zìbiàn【ет.】өз еркімен：听

其～қалауыңыз білсін. 

【自不【 мөл. 】力】 zìbùliànɡlì өз 

қабілеттілігін асыра бағалау, өзін-өзі 

асыра бағалау. 

【自裁】zìcái〈书〉【ет.】өзін өзі мерт 

қылу; өзін өзі өлтіру. 

【 自 残 】 zìcán 【 ет. 】 мүшесін 

зақымдаушылық жасау, өзі-өзіне дене 

жарақатын жасау：～肢体 өзі-өзіне 

дене жарақатын жасау. 

【自惭【 сын】秽】 zìcánxínɡhuì өзін 

тең емес сезіну. 

【自沉】zìchén〈书〉【ет.】  өзін-өзі 

суға батып өлтіру. 

【自称】zìchēnɡ【ет.】①өзін атау：项

羽～西楚霸王.② бөсу; мақтану. 

【自成一家】 zìchénɡyījiā соны болу, 

даралықты сақтау. 

【自乘】 zìchénɡ【 ет.】 бір санның 

дәрежесін шығару. 

【自持】zìchí【ет.】өзін-өзі ұстау：清

廉～｜激【ет.】得不能～абыржыған, 

өзін-өзі ұстай алмайды. 

【 自 出 机 杼 】 zìchūjīzhù біртума 

шығарма жазу. Сондай-ақ〖机杼〗 ге 

қараңыз.. 

【 自 吹 自 擂 】 zìchuīzìléi өзін-өзі 

дәріптеу; өзін-өзі мақтау. 

【自从】zìcónɡ【сөз алд.】 содан бері, 

сол кезден：～春节以后，我还没有见

到他 Мен оны Жаңа жылдан көрмедім. 

【自打】zìdǎ〈方〉【сөз алд.】 содан 

бері：儿子～离家以后，没有回来过

Сол кезден отбасыға оралмады. 

【 自 大 】 zìdà 【 сын. 】  дандайсу, 

менменсу：自高～ дандайсыған｜骄

傲～асқақ. 

【 自 得 】 zìdé 【 сын. 】 

паңдық; тоқмейілдік ： 安 闲 ～

жайбарақат паңдық. 

【 自 动 】 zìdònɡ ① 【 үс. 】  өз 

еркімен ： ～ 参 加 өз еркімен 

қатысу｜～帮忙 өз еркімен көмектесу.

②【үс.】өзінен өзі ：～燃烧 өзінен өзі 

жану｜水～地往下流 су егістік жерге 

өзінен өзі ағады.③【сын】автоматты, 

өздігінен әрекет ететін ： ～ 化

автоматтандыру ｜ ～ 装 置

автоматика (өздігінен жұмыс атқаратын 

аспаптар жиынтығы). 

【自动步枪】zìdònɡbùqiānɡ автоматы 

винтовка. 

【自动扶梯】zìdònɡfútī эскалатор. 

【 自 动 柜 员 机 】 zìdònɡɡuìyuánjī 

автоматты банкомат. 

【 自 动 化 】 zìdònɡhuà

【ет.】 автоматтандыру. 

【 自 动 控 制 】 zìdònɡkònɡzhì 

автореттелім. 

【 自 动 炮 】 zìdònɡpào 【 зат. 】 

автоматты зеңбірек. 

【 自 动 铅 笔 】 zìdònɡqiānbǐ 

автоқарындаш. 

【 自 动 取 款 机 】 zìdònɡqǔkuǎnjī 

автоматты банкомат. 

【自发】zìfāавтоматты, өзінен-өзі іске 

қосылатын, өздігінен пайда 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D2%93%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D1%8B%D0%BF-%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D2%93%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B0%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
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болатын：～性 стихиялық｜～势力

стихиялық күштер. 

【自肥】zìféi【ет.】ауқаттану; баю：

中饱～іштен баю. 

【自费】 zìfèi【 ет.】  өзінің қаражат 

есебіне：～生 ақылы негізде оқитын 

студент｜～旅行 өзінің қаражатымен 

саяхаттау. 

【自焚】zìfén【ет.】 өзін өзі өртеу: ◇

玩火～өзі-өзіне ор қазу. 

【自分】zìfèn〈书〉【ет.】болжап білу; 

күні бұрын білу：～不足以当重任. 

【自封】 -1 zìfēnɡ【 ет.】 санау,  өзін 

жоғары деп санау：～为专家 өзін ақын 

деп санау. 

【自封】-2 zìfēnɡ【ет.】 өзін шектеу, 

өзіне талғампаз болу：故步～ ескіріп 

қалу; қарайып қалу. 

【 自 奉 】 zìfènɡ 〈 书 〉【 ет. 】 өзін 

қамтамасыз ету：～甚俭. 

【 自 负 】 -1 zìfù 【 ет. 】 өзі 

жауапкершілік тарту ： ～ 盈 亏 өз 

шығынын өзі өтеушілік ｜ 文 责 ～

редакция мақала үшін жауапкершілік 

алмайды. 

【自负】 -2 zìfù【 сын】起 өзіне өзі 

сенушілік, менмендік：这个人很～бұл  

өте менменсінген адам. 

【 自 感 应 】 zìɡǎnyìnɡ 【 зат 】 өздік 

индукция (өткізгіштегі электр 

қозғалтқыш күшті туғызатын электр 

тогының өзгеруі; мұнда электр 

қозғалтқыш күш осы өзгеріске кедергі 

жасайды). 

【自高自大】zìɡāozìdà дандайсыған. 

【自告奋勇】zìɡàofènyǒnɡ батылы бару. 

【自个儿】(自各儿)zìɡěr〈方〉【ес.】 

өзі. 

【 自 供 】 zìɡònɡ 【 ет. 】  мойындау; 

шынын айту：～状 тәубе ету. 

【自古】zìɡǔ【үс.】ертеден：这个群

岛～就是中国的领土 Бұл архипелаг 

ертеден Қытайдың жері. 

【自顾不暇】 zìɡùbùxiá басқаларды 

ойлайтын уақыт жоқ. 

【 自 豪 】 zìháo 【 сын 】

мадақтану; мақтану：～感 мақтаныш 

сезімі. 

【自己】zìjǐ【ес.】.①өзі：～【ет.】手

өз қолымен, жеке｜鞋我～去买吧 Аяқ-

киімді өзім сатып алдым. ② өз 

меншігі; өзінікі：～人 өз адамымыз; 

өзіміз｜～弟兄 өз адамымыз. 

【自己人】zìjǐrén【зат】өз адамымыз; 

өзіміз: 老大爷，咱们都是～，别客气

Ата, біз өз адамдармыз ғой, ұялмаңыз. 

【自给】zìjǐ【ет.】 мүдделерін өзі өтеу, 

өзін-өзі қамтамасыз ету：～自足 өзін-

өзі қамтамасыз ету｜粮食～ өзін-өзі 

астықпен қамтамасыз ету. 

【自家】zìjiā〈方〉【ес.】 өзі. 

【自荐】zìjiàn【ет.】 өзі-өзін ұсыну. 

【 自 交 】 zìjiāo 【 ет. 】  өзі-өзіне 

шағылысу. 

【 自 矜 】 zìjīn 〈 书 〉【 ет. 】

дандайсу; мақтану ： 居 功 ～ өзінің 

табысына дандайсу. 

【自尽】zìjìn【ет.】өзін-өзі өлтіру. 

【自经】 zìjīnɡ〈书〉【 ет.】 асылу; 

асылып өлу. 

【自刭】 zìjǐnɡ〈书〉【 ет.】  өзін-өзі 

бауыздау. 

【自净作用】zìjìnɡ-zuòyònɡ өздігінен 

тазалану. 

【自咎】 zìjiù〈书〉【 ет.】 өзін-өзі 

айыптау; өзін-өзі кінәлау：悔恨～өзін-

өзі кінәлау. 

【自疚】zìjiù【сын】ар-ожданы таза 

емес; былғанған ар-намыс：深感～ар-

ожданы таза еместігін сезді. 

【自救】zìjiù【ет.】 өзін құтқару：生

产～ өзіне өзі көмек көрсету. 

【自居】 zìjū【 ет.】  өзін санау：～

【зат】士 өзін оқымысты санау. 

【自决】zìjué【ет.】①өз тағдырын өзі 

шешу：民族～权 ұлттың өз тағдырын 

өзі шешу құқығы.②〈书〉 өзін –өзі 

өлтіру. 

【自觉】zìjué①【ет.】 көңіл күй; хал-

жай, өзін сезіну：肺结核的初期，病症

不很显著，病人常常不～Туберкулездің 

алғашқы кезі, ауру онша білінбейді, 

науқас адам өзінің ауруын сезбейді.②

【сын】өзіндік сана, сана сезім：～自

愿 саналы және ерікті. 

【自觉自愿】zìjuézìyuàn саналы және 

ерікті. 

【自绝】zìjué【ет.】  өз еркімен бас 

тарту, қайту：～于人民 өз еркімен 

халықтан безу. 

【 自 控 】 zìkònɡ 【 ет. 】 ① өзін-өзі 

бақылау：他激【 ет.】得难以～ .②

автоматты басқару. 

【自夸】zìkuā【ет.】 мақтану. 

【自郐以下】 zìKuàiyǐxià кейінгінің 

бәрі назарға лайық емес, еске салуды 

қажет етпейді. 

【自况】 zìkuànɡ〈书〉【 ет.】  өзін 

салыстыру：以包公～өзін Баогунмен 

салыстыру. 

【自来】zìlái【үс.】 әрқашан：这里～

就是交通要道 Бұл жерде үнемі өмірлік 

маңызды байланыс желілері болды. 

【 自 来 水 】 zìláishuǐ 【 зат 】 ① су 

құбыры; сутартқыш.②  су құбырынан 

ағатын су. 

【 自 来 水 笔 】 zìláishuǐbǐ 【 зат. 】 

автоқалам (сиясы өзінде болатын 

қалам). 

【 自 理 】 zìlǐ 【 ет. 】 ① өз қаражат 

есебіне：费用～шығынды өзі төлеу.②

өзі басқару：他卧病在床，生活不能～

төсек тартқызып қойып, өзі басқаруға 

мүмкіндік болмады. 

【自力更生】zìlìɡēnɡshēnɡ өз күшіне 

сүйену, өзіне сену. 

【自立】 zìlì【 ет.】 өз бетімен тұра 

бастау, өздігінен ：～谋生 өздігінен 

ақша табу. 

【自励】zìlì【ет.】 өздігінен қозатын, 

қайнайтын：常以前贤警句～. 

【自量】 zìliànɡ【 ет.】  өз күші мен 

мүкіншілігін ескеру：不知～өз күшін 

асыра бағалау. 

【自留地】zìliúdì【зат】үй жанындағы 

жер; үй іргесіндегі телім. 

【自流】 zìliú 【 ет.】①  өз бетімен 

қозғалу; өздігінен ағу：～井 артезиан 

құдығы. ② жоспарсыз; өздігінен 

жұмыс ：放任～ бетімен жіберу｜听

其～істі бетімен жіберу. 

【自流井】 zìliújǐnɡ【 зат】 артезиан 

құдығы (суы тереңнен жоғары 

шығарылатын құдық). 

【 自 律 】 zìlǜ 【 ет. 】 өзін ұстай 

білушілік ： ～ 甚 严 өзін ұстай 

білушілігі өте қатаң. 

【自卖自夸】zìmàizìkuā әр балшықшы 

өз батпағын мақтар. 

【 自 满 】 zìmǎn 【 сын 】

масаттанушылық; паңдық ： 骄 傲 ～

менмендік және паңдық ｜ ～ 情 绪

паідық сезім. 

【 自 勉 】 zìmiǎn 【 ет. 】 өзін-өзі 

ынталандыру, өзін-өзін-шабыттандыру. 

【自鸣得意】 zìmínɡdéyì масайраған, 

тоқмейіл. 

【 自 鸣 钟 】 zìmínɡzhōnɡ 【 зат. 】 

куранттар (мұнараға орнатылған 

қоңыраулы үнді сағат). 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%8E/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB-%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%85%D0%B0%D0%BB-%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D2%9B%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D2%9B%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80/
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【自命】zìmìnɡ【ет.】 санау：～清高

өзін-өзі өсіре бағалау｜～不凡  өзін 

дәріптеушілік. 

【 自 命 不 凡 】 zìmìnɡbùfán өзін 

дәріптеушілік. 

【自馁】zìněi【ет.】еңсесі түсу; жүні 

жығылу, жабырқану：再接再厉，绝

不～одан әрі табанды, мүлдем еңсесі 

түскен жоқ. 

【自欺欺人】zìqīqīrén басқаларды және 

өзін алдау.【自谦】 zìqiān【 сын.】 

сыпайысыну：你的成就有目共睹，不

必太～Сіздің жетістігіңіз бәріне мәлім, 

сонша сыпайысынбаңыз. 

【自戕】zìqiānɡ〈书〉【ет.】  өзін-өзі 

өлтіру. 

【自强】 zìqiánɡ【 ет.】  өз күшімен 

бекіну, күш жинау：～不息 бұлжытпай 

алдыға ұмтылу. 

【自强不息】 zìqiánɡbùxī бұлжытпай 

алдыға ұмтылу 

【自然】 zìrán ①【 зат. 】  табиғат, 

болмыс: 大～ табиғат-ана.②【 сын.】 

табиғи, еркін ： ～ 免 疫 табиғи 

иммунитет ｜ 听 其 ～ істің жүрісіне 

араласпау.③【үс.】әрине, сөзсіз：只要

认真学习，～会取得好成绩 оқуға 

көңіл аударып әрине жетістіктерге 

жетеміз.④【жал.】【жал.】接分句或句

子，表示语义转折或追加说明：你应该

虚心学习别人的优点，～，别人也要学

习你的长处. 

【自然】zì·rɑn【сын.】  оңай：态度

很～тәсіл өте оңай. 

【自然保护区】zìránbǎohùqū қоршаған 

орта қорғалатын аймақ. 

【自然村】zìráncūn【зат.】 ауыл. 

【 自 然 对 数 】 zìránduìshù дағдылы 

логарифмдер.〖对数〗сөзіне қараңыз. 

【自然而然】 zìránérrán өзінен өзі, 

табиғи; болатын нәрсе：我们长期在一

起工作，～地建立了深厚的友谊 /Біз 

ұзақ уақыт бірге жұмыс істегендіктен, 

арамызды өзінен өзі берік достық пайда 

болды. 

【自然法】 zìránfǎ 【 зат. 】  табиғи 

құқық. 

【自然法则】zìránfǎzé табиғат заңдары. 

【自然光】 zìránɡuānɡ【 зат】 табиғи 

жарық. 

【 自 然 规 律 】 zìránɡuīlǜ табиғат 

заңдары. 

【自然界】 zìránjiè【 зат.】  табиғат, 

жаратылыс. 

【 自 然 经 济 】 zìránjīnɡjì табиғи 

шаруашылық. 

【自然科学】 zìránkēxué жаратылыс 

ғылымдары. 

【自然力】zìránlì【зат】апат; стихия, 

табиғат күші. 

【自然人】zìránrén【зат】жеке тұлға. 

【自然数】zìránshù【зат.】 жай сандар. 

【自然物】 zìránwù【 зат.】  табиғат 

туындысы. 

【 自 然 选 择 】 zìránxuǎnzé табиғи 

сұрыпталу; табиғи іріктелу. 

【自然灾害】zìránzāihài дүлей апат. 

【自然主义】zìránzhǔyì натурализм. 

【自燃】 zìrán【 ет.】өздігінен жану; 

өздігінен тұтану; өзінен өзі жану. 

【自如】 zìrú【 сын】① бірқалыпты, 

мүмкіншілікпен, тәжірибемен：旋转～

бірқалыпты айналу ｜ 操 纵 ～

пайдалануда оңайлық ｜ 运

用～  мүлтіксіз меңгеріп алу.②табиғи, 

еркін：神态～өзін-өзі еркін ұстау. 

【自若】 zìruò〈书〉【 сын】 табиғи, 

еркін：神态～өзін-өзі еркін ұстау｜谈

笑～өзін өзі еркін ұстау. 

【自杀】zìshā【ет.】 өзін өзі өлтіру. 

【自身】zìshēn【зат.】 өзі: 不顾～安危

өзінің тағдырына қарамастан. 

【自审】zìshěn【ет.】  мұқият қарау, 

тексеру ： 实 行 项 目 ～ мақаланың 

мұқият тексерісін жүзеге асыру. 

【 自 食 其 果 】 zìshíqíɡuǒ істегеннің 

зардабын тарту, не ексең, соны орарсың. 

【自食其力】zìshíqílì өз еңбегімен күн 

көру. 

【自食其言】 zìshíqíyán уәдені бұзу, 

сөзін бұзу. 

【自始至终】 zìshǐzhìzhōnɡ басынан 

аяғына дейін：大会～充满着团结欢乐

的气氛 Жиналыс басынан аяғына дейін 

бірауызды көңілді қалыпқа толы болды. 

【自视】zìshì【ет.】 өзін бағалау, өзі 

туралы ойлау：～甚高 өзін өте жоғары 

бағалау. 

【自是】1zìshì【үс.】 әрине：久别重

逢，～高兴 Ұзақ айырылыстан кейін 

кездестік, әрине өте қуанышты болдық. 

【自是】2zìshì【сын.】 өзінікін дұрыс 

деп санау, өзіне-өзі сенген：他既很～

又很顽固 Ол өте өзіне өзі сенген және 

өте қыңыр. 

【自恃】zìshì〈书〉①【сын.】 өзіне 

өзі сенген болу.②【 ет.】  иек арту, 

сүйену：～功高 табысқа сүйену. 

【 自 首 】 zìshǒu 【 ет. 】  айыбын 

мойындап кету, өкіметке өз еркімен 

келу ： 投 案 ～  айыбын мойындап 

өкіметке өз еркімен келу. 

【自赎】zìshú【ет.】 айыбын өтеу：立

功～айыбын жуып-шаю. 

【自述】zìshù 【ет.】 бірінші жақтан 

айту：序言里作者～了写书的经过

Кіріспеде автор өзінің әдеби 

шығармашылық  жолын өзі айтты . 

【 自 私 】 zìsī 【 сын. 】 

пайдакүнем; пайдақор, эгоист. 

【自私自利】 zìsīzìlì жеке пайданы 

көксеу. 

【自诉】zìsù【ет.】 жеке арыз, шағым. 

【 自 诉 人 】 zìsùrén 【 зат 】 жеке 

айыптаушы. 

【自外】zìwài【ет.】аулақ болу；自视

为外人，不能～于集体 Өзін бөтен деп 

санап, ұжымнан айлақ жүруге 

болмайды. 

【 自 卫 】 zìwèi 【 ет. 】 өзін-өзі 

қорғау：～战争 қорғаныс соғысы. 

【自慰】zìwèi【ет.】①далбаса көңіл：

聊以～ далбаса көңіл үшін істеу. ② 

онанизм. 

【自刎】zìwěn【ет.】 өзін өзі өлтіру. 

【自问】 zìwèn【 ет.】① өзіне қатал 

болу：反躬～өзіне қатал болу｜扪心～

өзін-өзі сынау.②  өзі шешімге келу：

我～还能胜任这项工作. 

【自我】zìwǒ【ес.】 өзін өзі：～批评

өзін-өзі сынау｜～【сөз алд.】绍 өзін 

таныстырып қою. 

【自我批评】 zìwǒpīpínɡ өзін-өзі сынау. 

【自我作古】zìwǒzuòɡǔ бастаушы болу. 

【 自 习 】 zìxí 【 ет. 】  өз күшімен 

жасалынатын сабақтар, өз бетімен 

әзірлену. 

【自相】zìxiānɡ【үс.】 өзімен өзі, өзін 

өзі：～矛盾 өзіне өзі қайшы болу. 

【自销】zìxiāo【ет.】 өзі сату：自产～

өзі өндіріп, өзі сату. 

【自新】zìxīn【ет.】 жаңа адам болу：

悔过～өкініп жаңа адам болу. 

【自信】zìxìn【ет.】өзіне-өзі сенген, 

менменсінген ： ～ 心  өзіне өзі 

сенушілік. 

【自行】zìxínɡ【үс.】①өзі：～解决

өзі шешу｜～办理 өзі істі басқару.②

автоматты ：～脱落 бөлу｜～退出

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D1%80/
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автоматты шығу. 

【自行车】zìxínɡchē【зат.】 велосипед. 

【自行火炮】 zìxínɡhuǒpào моторлы 

артиллериялық қондырғы. 

【自行其是】 zìxínɡqíshì өз жолымен 

жүру. 

【自省】 zìxǐnɡ〈书〉【 ет.】 өзін-өзі 

байқау, терең ойлану：在工作中不断～

Жұмысьа тоқтаусыз өзін-өзі байқаумен 

айналысу. 

【自修】 zìxiū【 ет.】① өз күшімен 

жасалынатын сабақтар, өз бетімен 

әзірлену. ② өздігінен білім алу ： ～

【 сан. 】学 математикадан өздігінен 

білім алу. 

【自许】zìxǔ【ет.】  менмендік, өзін 

санау：以专家～өзін сарапшы санау. 

【自诩】zìxǔ【ет.】  масаттану, бөсу, 

мақтану：他～精通英语，却连一篇短

文都译不好 / Ол парасаттымын деп 

мақтанады, бір шағын мақаланы да 

аудара алмайды. 

【 自 序 】 zìxù 【 зат 】 ① автордың 

алғысөзі. ② өмірдерек (біреудің өз 

өмірбаянын өзі жазуы), өмірбаян. 

【自叙】zìxù автобиографиялық жанр. 

【自选商场】 zìxuǎnshānɡchǎnɡ өзіне 

өзі қызмет ету дүкені. 

【自学】 zìxué【 ет.】 өздігінен білім 

алу, өз бетімен оқу：他～了高中的课程

/Ол орта мектептің жоғары сатысының 

оқу курсын өз бетімен оқыды. 

【自言自语】zìyánzìyǔ ішінен сөйлеу, 

өзімен өзі сөйлеу. 

【自已】zìyǐ【ет.】өзін-өзі бақылау：

不能～өзін-өзі бақылауға керек емес. 

【自以为是】 zìyǐwéishì өзін күнадан 

пәкпін деп санау, өзін қателеспейтін 

деп санау. 

【自缢】zìyì〈书〉【ет.】асылып өлу, 

буынып өлу. 

【自营】zìyínɡ【ет.】 автотрофты биол. 

【自用】1zìyònɡ【ет.】  дербес; жеке, 

өз ：～摩托车 өзінің мотоциклі. 

【自用】 2zìyònɡ〈书〉【 ет.】 өзін 

қателеспейтін деп санау ： 刚 愎 ～

басқалармен санаспау ｜ 师 心 ～ өзін 

қателеспейтін деп санау. 

【自由】zìyóu①【зат.】 еркін, ерік：

人身～бас бостандығы｜～平等 еркін 

теңдік. ② 【 зат. 】  либералды. ③

【 сын. 】  еркін ： ～ 参 加 еркін 

қатысу｜～发表意见 өзінің пікірін 

еркін айту. 

【自由港】zìyóuɡǎnɡ【зат】еркін порт. 

【自由基】zìyóujī【зат.】 бос радикал. 

【自由价格】zìyóujiàɡé еркін баға. 

【 自 由 竞 争 】 zìyóujìnɡzhēnɡ еркін 

бәсеке. 

【自由落体运动】 zìyóuluòtǐyùndònɡ 

еркін құлау күйіндегі дене. 

【自由民】 zìyóumín【 зат.】  еркікті 

азаматтар. 

【自由诗】zìyóushī【зат】еркін өлең, 

верлибр. 

【 自 由 市 场 】 zìyóushìchǎnɡ еркін 

нарық. 

【自由王国】 zìyóuwánɡɡuó еркіндік 

патшалығы.参看 73页〖必然王国〗. 

【自由泳】 zìyóuyǒnɡ【 зат.】  еркін 

стилде жүзу, құлаштап жүзу. 

【 自 由 职 业 】 zìyóuzhíyè еркін 

мамандық, штаттан тыс жұмыс істейтін 

адам. 

【自由主义】zìyóuzhǔyì либерализм. 

【 自 圆 其 说 】 zìyuánqíshuō өз 

сөздерінің қайшылықтарын түзеу, 

сылтау іздеу. 

【 自 怨 自 艾 】 zìyuànzìyì өзіне өзі 

наразы болу. 

【自愿】 zìyuàn【 ет.】  өз еркімен, 

құмарлықпен бару：～参加 өз еркімен 

қатысу｜出于～өз қалауымен. 

【自在】zìzài【сын】еркін：逍遥～

еркін, ерікті. 

【自在】zì·zɑi【сын.】  бейқам және 

еркін：他们俩的小日子过得挺～

Олардың екеуінің өмірі өте бейқам 

және еркін өтеді. 

【自责】zìzé【ет.】 өзін кінәраттау：

为了这件事他～不已 Бұл іс үшін ол 

өзін әрқашан кінәраттайды. 

【 自 知 之 明 】 zìzhīzhīmínɡ өзін-өзі 

тану：人贵有～адамға қажетті  өзін-өзі 

тану болады. 

【 自 制 】 1zìzhì 【 ет. 】 қолдан 

жасалған：～糕点 қолдан жасалған 

тәтті тоқаш｜～玩具 қолдан жасалған 

ойыншық. 

【自制】 2zìzhì【 ет.】 өзін-өзі ұстау, 

ұстамдылық：～力 ұстамдылық｜难

以～өзін-өзі ұстау қиын. 

【 自 治 】 zìzhì 【 ет. 】  автономия, 

өзіндік басқарма ：～区 автономдық 

аудан｜民族区域～ ұлттық аудандық 

автономия. 

【 自 治 机 关 】 zìzhìjīɡuān өзін-өзі 

басқару органдары. 

【自治旗】zìzhìqí【зат.】 автономдық 

хошундар. 

【 自 治 区 】 zìzhìqū 【 зат. 】 

автономиялық өлке. 

【 自 治 县 】 zìzhìxiàn 【 зат. 】 

автономиялық аудан. 

【 自 治 州 】 zìzhìzhōu 【 зат. 】 

автономиялық облыс. 

【自重】 -1 zìzhònɡ【 ет.】①өзін-өзі 

сыйлау：请～些！②〈书〉 өзінің 

дәрежесін көтеру：拥兵～әскер жинап 

өзінің дәрежесін көтеру. 

【自重】-2zìzhònɡ【зат】өз салмағы. 

【 自 主 】 zìzhǔ

【 ет. 】  дербестік; тәуелсіздік ： 独

立～  дербестік және тәуелсіздік ｜婚

姻～ неке еркіндігі құқығы｜不由～

еріксіз. 

【自主神经】zìzhǔshénjīnɡ вегетативтік 

жүйке жүйесі. 

【自【шыл.】】 zìzhù【 ет.】өзіне-өзі 

көмектесу, өзіне өзі қызмет ету：～餐

өзіне өзі қызмет ету ｜ ～ 旅 游

бюджеттік туризм. 

【自【шыл.】餐】 zìzhùcān【 зат】

өзіне өзі қызмет ету (асханада). 

【自传】zìzhuàn【зат.】 өмірбаян. 

【自转】zìzhuǎn【ет.】 өзінің белдігі 

бойынша айналу . 

【 自 足 】 zìzú ① 【 ет. 】  өзін 

қанағаттандыру: 自 给 ～ өзін-өзі 

қамтамасыз ету. ② 【 сын 】 өзінің 

жағдайына разы болу：过着～舒心的

日子 өзінің жағдайына разы болу өмір 

сүру. 

【 自 尊 】 zìzūn 【 ет. 】  өзін-өзі 

сылау：～心 өзінің адамгершілігін сезу. 

【 自 作 聪 明 】 zìzuòcōnɡmínɡ 

ақылсыну; білгішсіну. 

【自作多情】zìzuòduōqínɡ өзіне ғашық 

болды деп қиялдау. 

【自作自受】zìzuòzìshòu өзі бүлдіріп 

қойып, өзі шатасқан істі жөндеу. 

字 zì①【зат.】 әріп, иероглиф：汉～

иероглиф ｜识～ / хат тану, сауатты 

болу｜～体 жазу стилі.②【зат】 (～

儿)айтылуы：咬～儿 мақам｜～正腔圆

анық айту. ③ 【 зат. 】  жазу стилі, 

шрифт：篆～чжуань стилі｜柳～Лю 

иероглифтері｜宋体～стандартты қаріп.

④【зат】каллиграфия туындысы：～

画 каллиграфия туындысы｜一幅～бір 

каллиграфия туындысы. ⑤ 【 зат. 】 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%88%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%83/
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сөз：他说行，谁还敢说半个“不”～Ол 

айтты бітті, енді басқа біреудің «жоқ» 

деп айтуға дәті бара ма. ⑥ ( ～ 儿 )

【 зат.】  құжат, келісім, қолхат т.б.：

立～қолхат жазу｜收到款子，写个～儿

给他 Ақша алып, ол оған қолхат жазды.

⑦【зат.】 екінші ат：岳飞～鹏举.⑧

【 зат 】 электр күшін өлшейтін 

аспаптың саны：这个月电表走了 50

个～，水表走了 20 个～ Бұл айда 

электр күшін өлшейтін аспап 50 санын 

көрсетті, ал  ал су өлшегіш 20 санын 

көрсетті.⑨〈书〉қыз айттыру：待～

атастыруды күту.⑩(Zì)【зат】адамның 

аты-жөні. 

【字典】 zìdiǎn【 зат.】  иероглифтер 

сөздігі. 

【字调】 zìdiào【 зат】①  иероглиф 

тоны. ②〖四声〗ге қараңыз. . 

【字符】 zìfú【 зат.】  бейне, таңба, 

рәміз. 

【 字 号 】 zì·hɑo 【 зат 】 ① фирма, 

дүкеннің аты：这家商店是什么～Бұл 

дүкеннің аты қалай?②дүкен：这是一

家老～. 

【字画】 zìhuà【 зат.】  каллиграфия 

және сурет өнері ：【 зат 】 人 ～

каллиграфия және сурет өнерінің 

танымал адамы. 

【字汇】 zìhuì【 зат.】  иероглифтер 

қоры, сөз қоры. 

【字迹】zìjì【зат】жазу; қол;：～工整

жазуы ұқыпты. 

【字节】 zìjié【 зат.】  байт (ақпарат 

мөлшерін өлшеу бірлігі). 

【字句】 zìjù【 зат.】  тұжырымдама, 

сөйлем, фраза ： ～ 通 顺 қисынды 

сөйлемше. 

【字据】 zìjù【 зат】【 зат.】  құжат, 

келісім, қолхат：立～қолхат жазу｜写

了一张～бір қолхат жазу. 

【字库】zìkù【зат.】 шрифт, шрифттер 

кітапханасы. 

【字里行间】zìlǐhánɡjiān айтылмаған, 

жасырын мағына：～充满了乐观主义

精神 Жасырын мағыналар оптимистік 

рухқа толы. 

【 字 谜 】 zìmí 【 зат 】 жұмбақ сөз, 

жұмбақ сурет, ребус. 

【字面】zìmiàn (～儿)【зат.】 дәлме-

дәл; нақты：这句话从～上看没有指摘

的 意 思 Бұл сөйлемнің нақты 

мағынасының сөгістік мағынасы жоқ. 

【 字 模 】 zìmú 【 зат. 】 

матрица; ұяқалып . 

【字母】zìmǔ【зат】① алфавит, әріп, 

әліпби：拉丁～латын әліпбиі｜注音～

чжуинь цзыму.②инициаль. 

【字母词】zìmǔcí【зат.】 әріптік сөз , 

мыс .:“DVD”、“AA制”. 

【字幕】zìmù【зат】①субтитрлар.②

жазу (кино суретіндегі түсіндірме 

сөздер). 

【字书】zìshū【зат.】 сөздік. 

【字体】zìtǐ【зат】①жазу, шрифт.② 

жазу үлгісі, каллиграфиядағы мектеп. 

【字条】zìtiáo(～儿)【зат】қысқа хат. 

【字帖儿】 zìtiěr【 зат.】  хабарлама, 

өтініш, арыз. 

【字帖】zìtiè【зат】жазу өрнегі; жазу 

үлгісі. 

【 字 形 】 zìxínɡ 【 зат. 】  иероглиф 

пішіні：～规范 иероглиф пішіні, үлгісі. 

【字眼】zìyǎn(～儿)【зат.】  слово：

挑～ сөздеріне байлану ｜抠～ әрбір 

сөзге жармасу. 

【字样】zìyànɡ【зат】①жазу үлгісі.② 

сөйлем, сөйлемше. 

【字义】 zìyì 【 зат. 】  иероглифтің 

мағынасы ： 解 释 ～ иероглифтің 

мағынасын түсіндіру. 

【字音】 zìyīn【 зат.】  иероглифтің 

оқылуы：注明～иероглифтің оқылуын 

түсіндіру. 

【字斟句酌】 zìzhēnjùzhuó сөз бен 

сөйлемдерді мұқият таңдау. 

【字正腔圆】zìzhènɡqiānɡyuán айқын, 

сазды сөйлу немесе өлең айту：他的念

白、唱腔都～，表演得声情并茂. 

【 字 纸 】 zìzhǐ 【 зат. 】  жазулы 

қағаз ： ～ 篓 儿 қағазға арналған 

кәрзеңке. 

剚(倳)zì〈书〉 батыру; қадау. 

牸 zì〈书〉 ұрғашы：～牛 сиыр. 

恣 zì ① бетімен кету, өзңне ерңк 

беру：～意 лағып; өз бетімен.②(～儿)

〈方〉【сын.】 өзін еркін сезіну. 

【恣情】 zìqínɡ【үс.】①құмарлықты 

ерікке жіберу：～享乐 құмарлықты 

ерікке жіберіп, рақаттану｜～欢笑 .②

еркін. 

【恣肆】zìsì〈书〉【сын】① өзіне ерік 

беру ： 骄 横 ～ асқақтаық пен 

делқұлылыққа ерік беру.②ауқым：文

笔～әдеби шеберліктің ауқымы. 

【恣睢】zìsuī〈书〉【сын】бұзақылық 

ету ： 暴 戾 ～ мейірімсіз және өз 

дегенімен істейтін адам болу. 

【 恣 意 】 zìyì 【 үс. 】  өз бетімен, 

еркінше：～妄为 бұзақылық ету. 

眦(眥)zì  көздің ұясы; көз шарасы. 

渍(漬)zì①【ет.】 жібіту, ашыту：～麻

зығырды жібіту｜白衬衣被汗水～黄了

Ақ жейде теріден сарғайды. ②

шылқылдау, ылғалдану, кірлену：油～

майлы дақ｜污～дақтар. 

胾 zì〈书〉үлкен ет тілімі. 

胔 zì〈书〉 өлексе; өлімтік, бұзылған. 

 

 

 

zōnɡ 

 

宗 -1zōnɡ① ата-баба：列祖列～ ата-

бабалар.②ру：同～ортақ тек｜～兄

аға.③бағыт：正～ортодоксал ағым｜

禅～Чань мектебі.④негізгі мақсат：

开～明义 негізін айқындау｜万变不离

其 ～ өзіне сенімді болу. ⑤ 【 ет. 】 

ғылымда, әдебиетте еліктеу, үлгі алу：

他的唱工～的是梅派.⑥【мөл.】дана, 

топтама：一～心事 бір арман｜大～款

项 үлкен мақала. ⑦ (Zōnɡ) 【 зат. 】 

адамның аты-жөні. 

宗 -2zōnɡ【 зат.】  Тибеттегі әкімшілік 

бөліну бірлігі. 

【宗祠】zōnɡcí【зат.】 бабалар ордасы. 

【宗法】zōnɡfǎ①【зат.】 патриархал, 

рулық ： ～ 制 度 патриархалдық 

құрылыс｜～社会 патриархалды қоғам.

②【ет.】 еліктеу, үлгі алу：他的字～

柳体 Оның иероглифі Лиу Гунгчуан 

стиліне еліктейді. 

【 宗 匠 】 zōnɡjiànɡ 【 зат. 】  ұлы 

шебер：一【ес.】～өз ғасырының ұлы 

шебері. 

【宗教】zōnɡjiào【зат.】 дін. 

【宗庙】zōnɡmiào【зат.】  император 

бабаларының храмы. 

【宗派】 zōnɡpài【 зат】① фракция, 

бағыт, мектеп, секта ： ～ 活 动

фракцияның қозғалысы.②〈书〉рудың 

бөлінуі. 

【宗派主义】zōnɡpàizhǔyì сектанттық. 

【 宗 师 】 zōnɡshī 【 зат. 】  негізін 

қалаушы, мұғалім：一【 ес.】～ осы 

ғасырдың мұғалімі. 

【宗室】zōnɡshì【зат.】 императорлық 

тектің мүшелері. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D3%99%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D3%99%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%8F%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%82%D1%96%D0%BA/
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【宗祧】 zōnɡtiāo 【 зат. 】  шежіре, 

бабалар храмы ： 继 承 ～ бабалар 

храмын мұралану. 

【 宗 仰 】 zōnɡyǎnɡ 〈 书 〉

【 ет. 】  құрметтеу; сыйлау ：远近～

алыста құрметтеу. 

【宗正】Zōnɡzhènɡ【зат.】  адамның 

аты-жөні. 

【 宗 旨 】 zōnɡzhǐ 【 зат. 】  негізгі 

мақсат：本学会以弘扬祖国文化为～. 

【 宗 主 国 】 zōnɡzhǔɡuó 【 зат. 】 

сюзерендік мемлекет, метрополия. 

【 宗 主 权 】 zōnɡzhǔquán 【 зат. 】 

сюзеренитет ( сюзерен мемлекеттің 

құқықтарының жиынтығы). 

【宗族】zōnɡzú【зат】① ру：～制度

рулық құрылыс. ②  жұрағат; туған-

туысқандар. 

综(綜)zōnɡ①жиынтықтау; қорыту：～

合 жинақтау.②(Zōnɡ)【зат.】 адамның 

аты-жөні. 

【综观】 zōnɡɡuān【 ет.】  бақылауды 

жинақтау：～全局 жалпы жағдайды 

қорытқанда. 

【综合】 zōnɡhé【 ет.】①  синтез.② 

жиынтықтау ： ～ 治 理 кешенді 

реттеу｜～平衡 жиынтық баланс. 

【综合大学】zōnɡhédàxué университет. 

【 综 合 国 力 】 zōnɡhéɡuólì 

мемлекеттердің бірікен күші. 

【综合利用】 zōnɡhélìyònɡ кешенді 

пайдалыну. 

【 综 合 语 】 zōnɡhéyǔ 【 зат. 】 

жинақтамалы тіл. 

【 综 合 征 】 zōnɡhézhēnɡ 【 зат. 】 

синдром. 

【 综 计 】 zōnɡjì 【 ет. 】 

қорытындысында. 

【 综 括 】 zōnɡkuò 【 ет. 】  жалпы 

алғанда. 

【 综 述 】 zōnɡshù ① 【 ет. 】 

жинақтамалы мазмұндау：社论～了一

年来的经济【 сын】势 .②【 зат】

мақалаларды жинақтау. 

【综艺】 zōnɡyì【 зат.】  әдебиет пен 

өнерді жалпылау：大型～节目 үлкен 

сауық, өнер бағдарламасы. 

棕 (椶 )zōnɡ①【 зат.】  трахикарпус, 

Форчун пальмасы, ұзын пальма. ②

【 зат. 】  пальма талшығы ： ～ 绳

пальма талшығынан жасалған жіп.③

пальма талшығының түсі. 

【棕绷】 zōnɡbēnɡ 【 зат. 】  пальма 

талшығынан жасалған тор. 

【棕榈】 zōnɡlǘ【 зат】 трахикарпус, 

Форчун пальмасы, ұзын пальма. 

【 棕 毛 】 zōnɡmáo 【 зат 】 пальма 

талшығы. 

【棕熊】zōnɡxiónɡ【зат】қоңыр аю. 

腙 zōnɡ【зат.】 гидразон биол. 

( 騣 、 騌 )zōnɡ  аттың жалы; 

жылқының жалы. 

踪 ( 蹤 )zōnɡ таңба; із ：～影 із бен 

көлеңке｜失～жоғалу｜无影无～ ізсіз-

тозсыз. 

【踪迹】 zōnɡjì 【 зат. 】  таңба, із, 

белгілер：各个角落都找遍了，仍然不

见 ～ Барлық жерде іздедім, әлі де 

таппадым. 

【踪影】zōnɡyǐnɡ【зат.】 із, көлеңке：

毫无～түк қабар-ошар жоқ. 

鬃 zōnɡ【зат.】 жал, қыл：马～аттың 

құйрық-жалы.  

 

 

 

zǒnɡ 

 

总 (總、縂 )zǒnɡ①【 ет.】  жинақтау, 

біріктіру：～之 бұлайша, жалпы｜汇～

жалпы｜～起来说 бір сөзбен, жалпы 

айтқанда.②【 сын.】  жалпы：～账

жалпы шот ｜ ～ 攻 击 жалпы 

шабуыл｜～罢工 жалпылама ереуіл.③

【 сын.】  бас, негізгі, жалпы：～纲

жалпы бағдарлама ｜ ～ 则 жалпы 

заңдар ｜ ～ 工 会 кәсіподақтар бас 

кеңесі｜～司令 бас қолбасшы｜～书记

бас хатшы.④【үс.】 үнемі, кез келген 

жағдайда：天～不放晴 Ауа-райы әлі де 

ашылмайды｜晚饭后他～是到湖边散

步 Кешкі астан кейін ол үнемі көл 

жағасымен серуендейді. ⑤ 【 үс. 】 

дегенмен, қалай болғанда да：冬天～

要过去，春天～会来临｜小孩子～是小

孩子，哪能像大人那样有力气. 

【总裁】 zǒnɡcái【 зат】① астаналық 

емтихандардың басты басқарушысы.②

басшы, бас директор, президент. 

【总产值】zǒnɡchǎnzhí【зат】жалпы 

өнім (белгілі бір салада өндірілген 

өнімнің жиынтық мөлшерінің ақшамен 

есептелген көрсеткіші). 

【总称】 zǒnɡchēnɡ①【 ет.】  жалпы 

атау：医、卜、星相之类过去～为方技

Медицина, бал ашу, астрология   

фанджи деп жалпылама аталады. ②

【зат.】 жалпы ат：舰艇是各种军用船

只的～Әскери кеме бұл түрлі әскери 

қайықтардың жалпы атауы. 

【总得】zǒnɡděi【үс.】қандай жағдай 

болса да, қалай да болса тура келеді：

这件事～想个办法解决才好 Бұл істі 

қалай да болса шешетін әдіс табу. 

【总【ет.】员】zǒnɡdònɡyuán【ет.】① 

жалпы мобилизациялау. ②  жалпы 

жұмылдыру. 

【总督】zǒnɡdū【 зат】①билеушінің 

өкілі; наменгер , генерал-губернатор.②

губернатор, резидент. 

【 总 队 】 zǒnɡduì 【 зат. 】 

дивизия (бірнеше полктардан құралған 

әскери бөлім). 

【总额】zǒnɡ’é【зат】жинақ; жиыны, 

жинап келгенде ： 存 款 ～ салымның 

жалпы сомасы ｜工资～ жалақының 

жалпы саны. 

【总而言之】zǒnɡéryánzhī  бір сөзбен 

айтқанда; тұжыра айтқанда：～，要主

【ет.】，不要被【ет.】｜大的、小的、

方的、圆的，～，各种【сын】状都有

Үлкен, кішкентай, төртбұрышты, 

дөңгелек, бір сөзбен айтқанда, түрлі 

пішінді бар. 

【总纲】zǒnɡɡānɡ【зат.】  жалпы ой 

желісі; тезис; ереже. 

【总公司】zǒnɡɡōnɡsī【зат.】  басты 

кеңсе, басқарма. 

【 总 攻 】 zǒnɡɡōnɡ 【 ет. 】  бас 

шабуыл ：～令 бас шабуыл туралы 

бұйрық｜发起～бас шабуыл бастау. 

【 总 共 】 zǒnɡɡònɡ 【 үс. 】  жалпы 

алғанда ： 他 家 ～ 三 口 人 Оның 

отбасында жалпы алғанда 3 адам. 

【 总 管 】 zǒnɡɡuǎn ① 【 ет. 】  бас 

басқарма：校内事务一时无人～Сяонэй 

ісінің қысқа уақытқа бас басшылығы 

болмайды.②【зат】бастық.③【зат】

үй басқармасының бастығы. 

【 总 归 】 zǒnɡɡuī 【 үс. 】 дегенмен, 

қалай болғанда да：事实～是事实

Шындық қалай болғанда да шындық. 

【总合】 zǒnɡhé 【 ет. 】  тұтастық, 

жиынтық：把各种力量～起来 әр түрлі 

ықпал жиынтығы басталады. 

【总和】zǒnɡhé【зат.】 жиынтық：力

量的～күш жиынтығы. 

【 总 后 方 】 zǒnɡhòufānɡ 【 зат 】

арқа; арт; сырт желке; тыл. 

【总汇】zǒnɡhuì①【ет.】ағып жиналу; 

ағып келіп қосылу：～入海 ағып келіп 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%8B%D1%81%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%8B%D0%BD%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%8B%D0%BB/


991 

 

теңізге құйды. ② 【 зат 】

жинағы; түйіні ：力量的～күш жинағы. 

【 总 机 】 zǒnɡjī 【 зат. 】 

коммутатор (телефон аппараттарын 

жалғастырып тұратын арнаулы бөлім). 

【总集】zǒnɡjí【зат】жинақ; жиын. 

【 总 计 】 zǒnɡjì 【 ет. 】  жалпылай 

айтқанда, тұтас алғанда：观众～有十

万 人 көрермендер саны жалпылай 

алғанда 100 мың адам. 

【总角】zǒnɡjiǎo〈书〉【зат.】  бала, 

балалық шақ ： ～ 之 交 балалық 

шақтағы жолдас. 

【总结】 zǒnɡjié①【 ет.】  жалпылау, 

жинақтау ： ～ 工 作 жұмыстың 

қортындысын жасау ｜ ～ 经 验

тәжірибені жалпылау. ② 【 зат. 】 

есептеме, жалпы жиын ： 年 终 ～

жылдың жалпы жиыны ｜ 工 作 ～

жұмыстың есептемесі. 

【 总 括 】 zǒnɡkuò 【 ет. 】 жинақтау, 

біріктіру：～起来说 бір сөзбен, жалпы 

айтқанда. 

【 总 览 】 zǒnɡlǎn 【 ет. 】  жалпы, 

қысқаша шолу ： ～ 全 局 жағдайға 

жалпы шолу. 

【总揽】 zǒnɡlǎn【 ет.】  өз қолына 

алу：～大权 билікті өз қолына алу. 

【 总 理 】 zǒnɡlǐ ① 【 зат 】 бас 

министр; премьер-министр.②【 зат 】

үкімет басшысы, премьер-министр.③

【 зат.】  партия басшысы.④【 зат.】 

басқарма, президент, бас директор：分

公司的～кәсіпорын бөлімшесінің бас 

директоры. ⑤〈书〉【 ет. 】 басқару, 

жалпы басқару жүргізу：～军务 әскери 

істерді басқару. 

【总领事】 zǒnɡlǐnɡshì①【 зат】 бас 

консул (басқа елдің аса ірі қалаларында 

тұруға белгіленген бір мемлекеттің 

уәкілі). ②〖领事〗сөзіне қараңыз. 

【总路线】 zǒnɡlùxiàn【 зат.】  бас 

бағыт, сара жол. 

【总目】zǒnɡmù【зат.】 жалпы каталог, 

тізімдеме.  

【总评】zǒnɡpínɡ【зат.】 жалпы баға. 

 

【 总 鳍 鱼 】 zǒnɡqíyú 【 зат. 】 

шашаққанатты балықтар. 

【总数】zǒnɡshù【зат.】 жинақ, жалпы 

сома：资产～қаржының жалпы сомасы. 

【 总 司 令 】 zǒnɡsīlìnɡ 【 зат 】 бас 

қолбасшы. 

【总算】 zǒnɡsuàn【үс.】① әйтеруір, 

қалай болғанда да：一【жал.】下了六

七天的雨，今天～晴了/ Алты, жеті күн 

тоқтаусыз жаңбыр жауды, бүгін әйтеуір 

ашылды｜他白天想，夜里想，最后～

想到了一个好办法 Ол күні – түні 

ойланды, ақырында қалай болғанда да 

жақсы шешім ойлап тапты.②жалпы：

小孩子的字能写成这样，～不错了. 

【 总 体 】 zǒnɡtǐ 【 зат. 】  жаппай, 

кешенді ： ～ 规 划 кешенді 

жоспарлау｜～设计 кешенді жоба. 

【总统】zǒnɡtǒnɡ【зат.】 президент. 

【 总 务 】 zǒnɡwù 【 зат 】 ①

шаруашылық істер ： ～ 科 жалпы 

бөлім｜～工作 шаруашылық жұмыс.② 

шаруашылық істерді басқарушы. 

【 总 星 系 】 zǒnɡxīnɡxì 【 зат. 】 

метагалактика. 

【 总 则 】 zǒnɡzé 【 зат. 】  жалпы 

ережелер. 

【总长】zǒnɡzhǎnɡ【зат.】 министр. 

【 总 账 】 zǒnɡzhànɡ 【 зат. 】  шот 

бойынша төлеуді талап ету. 

【总之】zǒnɡzhī【жал.】  жалпы, бір 

сөзбен айтқанда：你爱唱歌，我爱下

棋，他爱打乒乓球，～，都有个人的爱

好 Сен өлең айтуды жақсы көресің, мен 

шахмат ойнауды, ол пинг-понг ойнауды 

ұнатады, бір сөзбен айтқанда, әркімнің 

ызыққан нәрсесі бар. 

【 总 装 】 zǒnɡzhuānɡ 【 ет. 】 

құрастыру：～车间 құрастыратын цех. 

捴(摠)zǒnɡ〈书〉“总” мен мағналас.. 

偬(傯)zǒnɡ.［倥偬］сөзіне қараңыз.. 

 

 

 

zònɡ 

 

纵 -1( 縱 )zònɡ ① 【 сын. 】 

бойлай; жағалай, басып өту, бойлық：

大运河北起北京，南至杭州，～贯天

津、河北、山东、江苏、浙江五省市/ 

Даюннхэ солтүстікте Пекиннен 

оңтүстікте Хаңчжоуға дейін Тянцзинь, 

Хэбэй, Шаньдуң, Цзяңсу, Чжэцзяң 

қатарлы қала мен өлкелерді бойлап 

ағады. ②【сын】从前到后的：～深

терең.③【сын】ұзына бойғы：～剖面

бойлап кесу.④【зат.】 армияда тізбек 

құру.⑤ (Zònɡ)【 зат.】  адамның аты-

жөні. 

纵 -2 (縱 )zònɡ①босату, жіберу：欲擒

故 ～ қаттырақ ұстау үшін әдейі 

жіберу｜～虎归山 жауызға ерік беру.②

【 ет.】 немқұрайды қарау, еркіне қоя 

беру ： 放 ～ бетімен жіберу ｜ ～ 情

құмарлыққа ерік беру｜～欲 бұзылу.③

【ет.】 ұмтылу：花猫向前一～，就把

老鼠扑住了 Ала-құла мысық алдыға 

ұмтылып, тышқанды бас салды . 

纵 - 3(縱 )zònɡ〈书〉【жал.】  болса 

да：～有千山万水，也挡不住英勇的勘

探队员 қанша тар жол, тайғақ кешу 

болса да,  айбынды барлаушыларға 

бөгет бола алмайды. 

纵 -4(縱 )zònɡ〈方〉【 ет. 】 жиектеу,  

әдіптеу, жалату ： ～ 金 字 /алтын 

жалатылған жазу. 

【纵波】zònɡbō【зат】бойлық толқын. 

【纵步 】 zònɡbù ①【 ет. 】 адымды 

жүріспен жүру：～向前走去 алдыға 

тез жүру.②【зат】секіріс：一个～跳过

壕沟 бір секіріспен жауға тап беру. 

【纵队】 zònɡduì【 зат】① колонна, 

тізбек ： 四 路 ～ төрттен тізбек. ②

колонна . 

【纵观】zònɡɡuān【ет.】 еркін байқап 

– қарау: ～ 古 今 ｜ ～ 全 局 жалпы 

жағдайды еркін байқап көру｜～时势

қазіргі кезеңді байқап көру. 

【纵横】zònɡhénɡ①【сын】олай да, 

бұлай да, бойлай және көлденең：～交

错 олай да, бұлай да созылу｜铁路～

темір жол торабы.②【сын.】 еркін：

笔意～ жазу стилі еркін. ③【 ет. 】 

кедергісіз зымырау：红军长驱二万五

千余里，～十一个省 Қызыл армия 25 

мың ли ілгері жылжыды, 11 провинция 

өтті. 

【纵横捭阖】 zònɡhénɡbǎihé қулықты 

айла, айла-тәсіл. 

【 纵 虎 归 山 】 zònɡhǔɡuīshān аңды 

еркіне босатып жіберу, жауыздың 

қолын шешіп босату. 

【纵火】 zònɡhuǒ 【 ет. 】  жандыру, 

өртеу：～犯 өртеуші. 

【纵酒】zònɡjiǔ【ет.】  маскүнемдеу; 

ішкілікке салыну. 

【 纵 览 】 zònɡlǎn 【 ет. 】  көзбен 

шолу ： ～ 四 周 айналаны көзбен 

шолу｜～群书 ол көп оқыды. 

【纵令】 1zònɡlìnɡ 【 жал. 】  болса 

да：～一齐工作, 恐一日也难完成 Бірге 

істесек те, бір күнде бітіру қиын 

болады екен . 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%AF%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B8%D1%8B%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83/
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【 纵 令 】 2zònɡlìnɡ 【 ет. 】  әрекет 

еркіндігін беру, араласпау：不得～坏人

逃脱 жауыздың қолын шешіп босатуға 

болмайды 

【纵论】zònɡlùn【ет.】 еркін сөйлесу. 

【 纵 目 】 zònɡmù 【 ет. 】  алысқа 

қарау：～四望 айналаны көзбен шолу. 

【纵剖面】 zònɡpōumiàn【 зат】жара 

тілік. 

【 纵 情 】 zònɡqínɡ 【 үс. 】 емін-

еркін; еркінше ： ～ 欢 乐 еркінше 

сайрандау｜～歌唱 емін-еркін өлең 

айту. 

【纵然】zònɡrán【жал.】 болса да：今

天～有雨，也不会很大 Бүгін жаңбыр 

болса да, онша қатты болмайды. 

【 纵 容 】 zònɡrónɡ 【 ет. 】 бетімен 

жіберу, еркіне қоя беру：不要～孩子的

不 良 行 为 балалардың тентектігін 

еркіне қоя бергім келмейді. 

【纵身】 zònɡshēn 【 ет. 】  ұмтылу, 

секіру：～上马 атқа секіріп міну｜～跳

过壕沟 ордан секіріп өту. 

【纵深】zònɡshēn【зат.】 тереңдік：突

破前沿，向～推进 Алғы шепті бұзып, 

тереңдікке өтіп шығу. 

【纵使】zònɡshǐ【жал.】 болса да：～

你再聪明，不努力也难以成事 Сен 

ақылды болсаң да, күш салмай істі 

табысты аяқтау қиын. 

【纵谈】zònɡtán【ет.】 еркін сөйлеу. 

【纵向】 zònɡxiànɡ【 сын.】  бойлай, 

бойлық бағытта：～弯曲 бойлық иіліс. 

【 纵 欲 】 zònɡyù 【 ет. 】

азғындау; бұзылу. 

【 纵 坐 标 】 zònɡzuòbiāo 【 зат. 】 

ордината (тік бұрыштардың 

координатасын айыратын 

геометриялық атау). 

疭(瘲)zònɡ见 186页［瘛疭］. 

粽 ( 糉 )zònɡ «цзуңцзы» (қамыс 

жапырағымен оралған, күріштен 

жасалған тағам) ：肉 ～ ет қосылған 

«цзуңцзы». 

【粽子】 zònɡ·zi 【 зат 】 «цзуңцзы» 

(қамыс жапырағымен оралған, 

күріштен жасалған тағам). 

zònɡ 〈 方 〉  қабан (жабайы 

шошқа). 

 

 

 

 

zōu 

 

 

邹 ( 鄒 )zōu ① Цзоу (Шаньдунь пров. 

территориясындағы князьдік). ②

【зат.】 адамның аты-жөні. 

驺(騶)zōu①жылқышы.②(Zōu)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

诹 (諏 )zōu〈书〉 ақыл тыңдау; кеңес 

алу：～吉 қолайлы күн таңдау. 

陬 zōu〈书〉бөктер; етек. 

(緅)zōu〈书〉қызыл-қоңыр түс. 

鄹(①郰)Zōu① Шандунь пров. жердің 

аты.②〈书〉Цзоу (Шаньдунь пров. 

территориясындағы князьдік). 

鲰 (鯫 )zōu〈书〉①шабақ балық.②

кішкентай. 

 

 

 

zǒu 

 

走 zǒu ① 【 ет. 】  жүру ： 行 ～

саяхаттау ｜ ～ 路 жолмен жүру. ②

〈书〉жүгіру：奔～ентелей жүгіру.③

【ет.】 жүру, жұмыс істеу：钟不～了

сағат жүрмейді｜这条船一个钟头能～

三十里 Бұл қайық 1 сағатта 30 ли 

қашықтытқты өте алады. ④ 【 ет. 】 

бағыт, тенденция：～红 өрге шығу; 

алға басу.⑤【ет.】 бару, кету：车刚～

Машина жаңа ғана кетті｜我明天要～

了 Маған ертең кету керек.⑥【ет.】 

өмірден кету：她还这么年轻就～了 Ол 

сондай жас болып өмірден кетті. ⑦

【ет.】 келіп жүру; қонаққа келу：～娘

家 ата-аналық отбасыға қонаққа 

келу｜～亲戚 туыстарға қонаққа бару.

⑧【ет.】 арқылы, өту：咱们～这个门

出去吧 Біз бұл есік арқылы шығайық.

⑨【 ет. 】  шығу, кему ： ～气 ауа 

жіберу｜～风 жария қылу; көпке жаю.

⑩【ет.】 өзгеру, түрін жоғалту：～样

түрін жоғалту｜～调儿 әнді бұзып 

айту ｜～味儿  дәмі біту. 11. (Zǒu)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【走板】 zǒu∥ bǎn【 ет.】  тактыдан 

жаңылып кету：唱得走了板 тактыдан 

жаңылып өлең айтты.. 

【 走 笔 】 zǒubǐ 〈 书 〉【 ет. 】  тез 

жазу：～疾书 тез жазу. 

【走避】zǒubì【ет.】 жасырыну：～他

乡 жат елде жасырыну. 

【走边】zǒu∥biān【ет.】 қабырғамен 

жасырынып бару. 

【走镖】 zǒubiāo【 ет.】 айдап жүру; 

күзету. 

【 走 道 】 zǒudào 【 зат 】

жаяужол; тротуар ： 大 楼 的 ～ 窄

Ғимараттың жаяужолы тар｜留出一

条～тротуарға шығу. 

【走道儿】 zǒu∥ dàor〈口〉【 ет.】 

жүру：小孩儿刚会～ / баланың аяғы 

шыға бастады｜她～一扭一扭的  /Ол 

тәлтіректеп кетіп барады.. 

【走低】zǒudī【ет.】 төмендеу：物价

持续～баға төмендей берді. 

【走电】zǒu∥diàn〈方〉【ет.】 токтың 

кемуі. 

【走调儿】 zǒu∥ diàor 【 ет. 】 үнді 

бұрмалау ： 他 唱 歌 爱 ～ /Ол өлең 

айтқанды үнді бұрмалауды ұнатады. 

【走动】 zǒudònɡ【 ет.】①қимылдау, 

жүру：坐的时间久了，应该～～/ұзақ  

отырғаннан кейін көбірек қималдау 

керек.②қонаққа бару：两家常～，感

情很好 Екі отбасы жиі қонаққа барып 

отырады, арақатынасы өте жақсы . 

【 走 读 】 zǒudú 【 ет. 】  сабаққа 

бару：～生 келетін оқушылар｜～大学

университетке сабққа бару. 

【走读生】zǒudúshēnɡ【зат】келетін 

оқушылар. 

【走访】zǒufǎnɡ【ет.】барып шығу：

记者～劳【ет.】模范 Тілші еңбектің 

үздігіне барып шықты. 

【走风】 zǒu∥ fēnɡ【 ет.】 құпияның 

сырын ашу, мағлұмат тарап кету. 

【走钢丝】 zǒuɡānɡsī арқанмен жүру, 

арқандағы акробатикалық жаттығу. 

【走高】zǒuɡāo【ет.】 қымбаттау：消

费需求增加，拉【ет.】物价～Сұраныс 

артып, бағаның қымбаттауына әсер етті. 

【 走 狗 】 zǒuɡǒu 【 зат. 】 

атарман,  жарамсақ. 

【走过场】 zǒuɡuòchǎnɡ сырт көзден 

сақтану, көзбояу. 

【走红】zǒu∥hónɡ【ет.】①өрге шығу; 

алға басу：这几年他正～，步步高升

Ол бірнеше жылда өрге шықты, бірте-

бірте үлкен лауазымға шықты.② керек 

болу, қолданылу, көп таралған：音像制

品开始～ дыбыс-бейне тауарлар көп 

таралған бола бастады. 

【走后门】 zǒuhòumén(～儿 )  тамыр-

таныстық арқылы. 

【走火】 zǒu∥huǒ【 ет.】① абайсыз 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B7%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%8F%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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ату：枪走了火 мылтық абайсыздан 

атылды.②比喻说话说过了头：他说话

好～.③ток кемуінен сым жану：起火

原 因 是 电 线 ～ Өрттің себебі ток 

кемуінен сым жану. ④ кесірінен өрт 

басталу：仓房～了 қорадан өрт басталу. 

【走火入魔】zǒuhuǒrùmó қияли болып 

кету; салынып кету; соңына түсіп кету. 

【走江湖】zǒujiānɡ·hú дүние тентіреп 

кету, кезбелік өмір сүру. 

【 走 廊 】 zǒulánɡ 【 зат 】 ①

дәліз; кіреберіс, галерея：河西～Хэси 

дәлізі. 

【 走 漏 】 zǒulòu 【 ет. 】 ① жұртқа 

жаю; шашу：～风声 өсек шашу. ②

бутлегерлік (спиртті ішімдікті заңсыз 

өндіру және оның контрабандасы; 

фирмалардың мамандарына жұмыс 

уақытының 15 пайызына дейінін өз 

тәуекеліне алып жобалар мен 

әзірленімдер жұмсау құқығын беру).③

тоналу. 

【 走 露 】 zǒulòu 【 ет. 】 жұртқа 

жаю; шашу. 

【走路】zǒu∥lù【ет.】①жүру：孩子

会～了/Бала жүре алады｜走了两天的

路，累坏了/Екі күн жол жүріп, өлердей 

шаршадым.②кетіру, жолға салу：不好

好儿干，让他卷铺盖～  /  Дұрыстап 

істемесе, төсек орнын жинап тайып 

тұрсын. 

【走马】zǒumǎ【ет.】 атқа салт мініп 

жүру：平原～жазықта атқа салт мініп 

жүру｜～看花 жол-жөнекей, үстірт. 

【走马灯】zǒumǎdēnɡ【зат.】  ішінде 

карусель суреті бар шам. 

【走马观花】zǒumǎɡuānhuā тез қарау, 

жол-жөнекей, үстірт. 

【 走 马 看 花 】 zǒumǎkànhuā жол-

жөнекей, үстірт. 

【走马上任】zǒumǎshànɡrèn қызметке 

орналасу. 

【走南闯北】zǒunánchuǎnɡběi дүниені 

аралау, дүние тентіреп кету. 

【走内线】zǒunèixiàn біреудің көмегін 

іздеу. 

【走偏】zǒupiān【ет.】ауып кету：运

转平稳，不会～тиянақты жұмыс істеп, 

ауып кетпеу керек. 

【走俏】zǒuqiào【сын.】  көп таралу, 

жақсы сатылу：近年金首饰～ соңғы 

жылдары алтыннан жасалған зергерлің 

бұйымдар көр таралған. 

【走强】zǒuqiánɡ【ет.】  өсу:大盘指

【сан.】～нарықтық индекс көрсеткіші 

өсті. 

【走禽】 zǒuqín 【 зат. 】  жүгіретін 

құстар. 

【走热】zǒurè【ет.】 көп таралған：旅

游市场进一步～Туристің базар аттаған 

сайын көп таралған. 

【走人】zǒurén【ет.】 кету：咱们～，

不等他了 Біз кеттік, оны күтпедік. 

【 走 色 】 zǒu ∥ shǎi

【ет.】  күңгірттену; оңу; өзгеру：这布

一洗就～Бұл мата бір жуғаннан оңды. 

【 走 扇 】 zǒushàn 【 ет. 】 босап 

кету; сылқылдау. 

【走绳】zǒu∥shénɡ【ет.】  арқанмен 

жүру. 

【 走 神 儿 】 zǒu ∥ shénr 【 ет. 】 

алаңғасар：开车可不能～машинаны 

жүргізгенде алаңғасар болмау керек. 

【走失】zǒushī【ет.】① адасу：孩子

在 庙 会 上 ～ 了 Балалар храмдық 

мейрамда адасты. ② жоғалту, 

бұрмалау ：译文～原意 аударғанда 

бастапқы мағынасы бұрмаланды. 

【走时】1 zǒushí【ет.】 сағаттың тілі 

көрсетуі：这只表～准确 Бұл сағаттың 

тілі дұрыс көрсетеді. 

【走时】2zǒushí〈方〉【сын】бағына 

қарай болу. 

【走势】 zǒushì【 зат】① тенденция, 

бағыт：当前企业投资～看好 Қазіргі 

кәсіпорын иевестициялары жақсы 

көрінеді. ② бағыт ： 勘 察 山 谷 的 ～

аңғардың бағытын зерттеу. 

【走兽】 zǒushòu【 зат.】  аңдар：飞

禽～құстар мен аңдар. 

【走水】 zǒu∥ shuǐ【 ет.】① судың 

ағылуы：房顶～了 төбеден су ақты.②

тасқын, ағатын су：渠道～通畅 арықта 

тасқын кедергісіз ағады. ③ 〈 方 〉

өрттену：仓库～қора өрттенді. 

【 走 水 】 zǒu·shui 〈 方 〉【 зат. 】 

жоғарғы ен. 

【走私】 zǒu∥ sī【 ет.】 контрабанда, 

контрабандамен айналысу ： ～ 香 烟

темекі контрабандасымен айналысу. 

【走索】 zǒu∥ suǒ【 ет.】  арқанмен 

жүру. 

【走台】zǒu∥tái【ет.】 платформа. 

【 走 题 】 zǒu ∥ tí 【 ет. 】  негізгі 

тақырыптан ауу. 

【走投无路】 zǒutóuwúlù жағдайдан 

шешім таппау, толық амалсыздық. 

【走味儿】zǒu∥wèir【ет.】 дәмі біту; 

дәмі кету. 

【 走 向 】 zǒuxiànɡ 【 зат. 】 

жайылу; созылу ： 河 流 ～ өзен 

жайылған｜边界～шекара созылған. 

【 走 形 】 zǒu ∥ xínɡ( ～ 儿 )

【ет.】 айналу; өзгеру: 这件衣服洗了一

次就走了【 сын】 Бұл киім бір рет 

жуылып, түрін өзгертті. 

【走【сын】式】zǒuxínɡshì адастыру 

үшін; көзбояу. 

【走眼】 zǒu∥ yǎn【 ет.】 қапы кету, 

қарап білмеу. 

【 走 样 】 zǒu ∥ yànɡ( ～ 儿 )

【 ет. 】  деформациялану; түрі 

өзгерілу ：话三传两传就走了样儿. 

【走运】 zǒu ∥ yùn 〈口〉【 сын 】

олжалы болу, сәті түсу：你真～оның 

жолы болады. 

【 走 账 】 zǒu ∥ zhànɡ 【 ет. 】 

бухгалтерлік есепте қателесу. 

 

【 走 卒 】 zǒuzú 【 зат. 】 

қарақшы; мардымсыз. 

【走嘴】 zǒu∥ zuǐ【 ет.】 айтып қою, 

сыр шашу：她说着说着就走了嘴了 Ол 

сөзден сөз туа келе айтып қойды. 

 

 

zòu 

 

奏 zòu①【ет.】  атқару; ойнау：独～

соло орындау｜合～ ойнау｜～国歌

әнұранды орындау.②жеңіп шығу：～

效 табыспен аяқталу. ③ 【 ет. 】 

баяндау ： 启 ～ императорға 

баяндау｜～议 баяндау хат. ④ (Zòu)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【奏捷】zòujié【ет.】 жеңу, жеңіспен 

аяқталу：～归来 жеңіспен оралу｜频

频～үнемі жеңу. 

【奏凯】zòukǎi【ет.】жеңу, жеңіспен 

аяқталу. 

【 奏 鸣 曲 】 zòumínɡqǔ 【 зат 】

соната (бірнеше бөлімдерден құралған 

музыкалық шығарма). 

【奏疏】 zòushū【 зат.】  ең жоғарғы 

атқа арнлаған баяндама. 

【奏效】zòu∥xiào【ет.】  оң нәтиже 

беру, табыспен аяқталу：吃了这药准

能～Оны ішіп бұл дәрі оң әсер береді. 

【奏乐】zòu∥yuè【ет.】  ойнау：乐

队～оркестр ойнайды. 

【奏章】zòuzhānɡ【 зат】ең жоғарғы 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D1%88%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D2%AF%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D2%A3%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%BB%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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атқа арнлаған баяндама. 

【奏折】 zòuzhé【 зат.】  императорға 

баяндама. 

揍 zòu【ет.】①〈口〉ұру, соғу：挨～

соққыға шыдау｜～他一顿 оны бір рет 

ұрды.②〈方〉сындыру, қирату：把碗

给～了 кесені беріп қиратты. 

 

 

 

zū 

 

租 zū①【ет.】 жалға алу：～房 пәтерді 

жалдау｜～了一辆汽车 бір машинаны 

жалдады.②【ет.】 жалға беру：这个书

店开展～书业务 Бұл кітап дүкені кітап 

саудасына жалға берілді.③жал ақысы; 

жалгерлік ақы：房～  пәтерақы｜地～

жер рентасы.④ежелгі жер салығы：～

税 салықтар.⑤ (Zū)【 зат.】  адамның 

аты-жөні. 

【 租 户 】 zūhù 【 зат. 】 

жалгер; жалдаушы. 

【 租 价 】 zūjià 【 зат 】 жал ақысы; 

жалгерлік ақы. 

【 租 界 】 zūjiè 【 зат 】 концессия, 

сеттльмент. 

【租借】zūjiè【ет.】①жалдау：～剧场

开会 театрды жалдап жиналысты ашу.

② жалға беру ： 修 车 铺 ～ 自 行 车

Велосипед жөндейтін дүкен 

велосипедтерді жалға береді. 

【租借地】 zūjièdì【 зат】 концессия, 

сеттльмент, жалданған жер. 

【 租 金 】 zūjīn 【 зат 】 жал ақысы; 

жалгерлік ақы. 

【租赁】zūlìn【ет.】①жалғ алу：～了

两间平房 екі бөлмелі үйді жалдау.②

жалға беру：这家公司向外～建筑机械. 

【租税】zūshuì【зат.】 салықтар. 

【租用】zūyònɡ【ет.】 жалға алу：～

家具 аспапты жалдау. 

【租约】zūyuē【зат】жалгерлік шарт; 

жалгерлік келісімі. 

【租子】 zū·zi 〈口〉【 зат. 】  жер 

рентасы：交～жер рентасын төлеу｜

收～жер рентасын жинау. 

菹(葅)zū〈书〉①батпақты шалғын.②

ашытқан көкөністер.③турау. 

 

 

zú 

 

足 1zú① аяқ, табан：～迹 із｜～球

футбол ｜画蛇添～ жөнсіз тырмысу.

②  аяқ (жиһаздың)：鼎～ үш аяқтың 

аяқтары. 

③футбол：～坛 футбол саласы.④(Zú)

【зат】адамның аты-жөні. 

足 -2 zú①【сын.】  жеткілікті：富～

ауқатты ｜ 十 ～ толық ｜ 丰 衣 ～ 食

молшылықта тұру. ② 【 үс. 】 әбден, 

толық：这些事有三小时～能做完 Бұл 

істі бітіруге 3 сағат әбден жеткілікті ③

болу, жеткілікті болу：不～为凭 дәлел 

бола алмайды｜微不～道 еске салуға 

тұрмайтын. 

【足本】zúběn【зат.】 толық басылым. 

【足赤】zúchì【зат.】 таза алтын：金

无～，人无完人 ешкім тамаша емес. 

【足够】zúɡòu【ет.】① жеткілікті：～

的燃料 жеткілікті жанармай｜～的认识

жеткілікті білу.②қанағаттану：有您这

句 话 就 ～ 了 Сіз бұл сөзбен 

қанағаттандыңыз. 

【足迹】zújì【зат.】 із：祖国各个角落

都有勘探队员的～Елдің әр түкпірінде 

барлаушы отряд мүшесінің ізі бар. 

【 足 见 】 zújiàn 【 жал. 】  белгілі, 

түсінікті：这些难题通过集体研究都解

决了，～走群众路线是非常必要的. 

【足金】zújīn【зат.】 таза алтын. 

【足球】 zúqiú【 зат】① футбол.②

футбол добы. 

【足色】zúsè【сын.】 толық сынамалы, 

таза：～纹银 толық сынамалы, таза 

күміс. 

【足岁】zúsuì【зат.】 толық жас：这

孩子已经七～了 Бұл бала толық 7 

жаста. 

【足下】 zúxià 【 зат. 】  сен (досқа 

айтылады). 

【 足 以 】 zúyǐ 【 ет. 】  әжептәуір, 

жеткілікті：这些事实～说明问题 бұл 

жағдайлар әжептәуір сенерлік. 

【足银】zúyín【зат.】 таза күміс. 

【足月】 zúyuè 【 ет. 】  жүктіліктің 

қалыпты мерзімі：孩子不～就生下来

了 Бала мерзімнен бұрын туды. 

【足智多谋】zúzhìduōmóu үлкен ақыл. 

卒 -1 zú①жауынгер：小～ қатардағы 

сарбаз ｜ 马 前 ～ жақтаушы.

②  атшабар; курьер：走～ атшабар｜

狱～ түрме қызметкері.③ (Zú)【 зат.】 

адамның аты-жөні. 

卒 -2 zú〈书〉①аяқтау, бітіру：～读

оқып бітіру｜～业 оқуды бітіру. ②

【 үс.】 ақырында, дегенмен.③ өлу：

暴～кенет қаза болу. 

Бұл сөз «cù» деп те оқылады. 

【卒岁】 zúsuì〈书〉【 ет.】  1 жыл 

бастан өткізу ： 聊 以 ～ ағымдағы 

жылды әрең-әрең бастан кешіру. 

【卒业】zúyè〈书〉【ет.】 оқуды бітіру. 

崒(崪)zú〈书〉 жарлы; құлама. 

族 zú①ру：宗～тұқымдастар｜合～

барлық ру ｜ 同 ～ туыстар. ②

туыстарымен бірге өлтіру. ③ халық, 

ұлт ： 汉 ～ қытайлар ｜ 斯 拉 夫 ～

славяндар.④түр, топ, категория：水～

су фаунасы｜语～тіл отбасы｜芳香～

хош иісті қатар. 

【族内婚】 zúnèihūn【 зат.】  тайпа 

ішіндегі некелер. 

【族谱】zúpǔ【зат】шежіре кітап. 

【族权】zúquán【зат.】 рулық билік. 

【族群】zúqún【зат.】 этникалық топ. 

【族人】zúrén【зат】同一家族或宗族

的人. 

【族外婚】zúwàihūn【зат】外婚制. 

【族长】 zúzhǎnɡ 【 зат. 】  туыстар, 

туысқандар. 

镞(鏃)zú〈书〉жебе：箭～жебе. 

 

 

zǔ 

 

诅(詛)zǔ〈书〉①қарғау, қарғыс.②ант 

беру. 

【诅咒】zǔzhòu【ет.】қарғау, қарғыс. 

阻 zǔ бөгет жасау; кедергі болу：～止

тоқтау｜拦～бөгеу｜劝～айныту｜畅

行无～еркін және кедергісіз. 

【阻碍】zǔ’ài①【ет.】 бөгет болу：～

交通 қатынасына бөгет болу.②【зат.】 

бөгет：毫无～кедергісіз. 

【阻挡】zǔdǎnɡ【ет.】阻止；拦住：他

一定要去，就不要～了｜革命洪流不

可～. 

【阻遏】zǔ’è【ет.】 тоқтату. 

【 阻 隔 】 zǔɡé 【 ет. 】 қоршап 

қою; қоршау：山川～тау мен сулармен 

қоршалған. 

【阻击】 zǔjī【 ет.】  бөгет, бөгеме 

атыс：～战 жауды ұстауға арналған 

ұрыс. 

【阻截】zǔjié【ет.】 тоқтату：～逃敌
қашып жатқан жауды ұстау. 

【阻绝】zǔjué【ет.】  бөгеу, үзу：交

通～қатынасты үзу. 

【阻抗】zǔkànɡ【зат.】 кедергі. 

【阻拦】zǔlán【ет.】  тоқтату：他要

去，谁也～不住. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D3%99%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%8F%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%83/
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【阻力】zǔlì【зат】①кедергі：空气～

ауа кедергісі｜水的～ су кедергісі.②

бөгет, тосқауыл：冲破各种～әр түрлі 

бөгеттерді бұзу. 

【阻挠】zǔnáo【ет.】бөгет болу：从

中～іштен бөгет болу｜～双方和谈 екі 

жақты бейбітшілік келіс сөзге бөгет 

болу. 

【阻燃】zǔrán【ет.】отқа төзімді：～

剂 антипирен｜～材料 отқа төзімді 

материал. 

【 阻 塞 】 zǔsè 【 ет. 】 ①  бөгеліп 

қалу; кептелу; іркілу：交通～кептеліс.

② бөгеу; бөгеуіл қою：拥挤的车辆～

了道路 топтанып қалған арбалар жолды 

бөгеп қойды. 

【阻止】 zǔzhǐ【 ет.】  тоқтату, жол 

бермеу, бөгеу：别～他，让他去吧 Оны 

тоқтатпа, кетуге жол бер. 

【阻滞】 zǔzhì【 ет.】① тоқтату, үзіп 

тастау ： 交 通 ～ байланысты үзу. ②

тоқтату, жол бермеу, бөгеу：电车被～

在马路上｜～敌人的援军 жаудың 

жәрдеміне жол бермеу. 

组 ( 組 )zǔ ① 【 ет. 】 ұйымдастыру, 

қалыптастыру ： 改 ～ қайта құру. ②

【 зат.】  топ, бригада：小～ шағын 

топ｜～员 топ мүшесі｜互【шыл.】～

өзара көмек бригадасы. ③ 【 мөл. 】

бірлестік, ұйым.④тапсырыс беру：～

诗 өлеңге тапсырыс беру｜～画 суретке 

тапсырыс беру. 

【 组 办 】 zǔbàn 【 ет. 】 

ұйымдастыру ：～音乐会 концертті 

ұйымдастыру. 

【 组 队 】 zǔ ∥ duì 【 ет. 】  топты, 

команданы құру：～集训 ұжымдық оқу 

тобын құру. 

【组分】zǔfèn【зат】құрамдас бөлік, 

ингредиент. 

【组稿】zǔ∥ɡǎo【ет.】 мәліметтерді 

таңдау, іріктеу. 

【组歌】zǔɡē【зат.】 кантата (көбінесе 

хор түрінде орындалатын салтанатты 

ән). 

【组阁】 zǔ∥ ɡé【 ет.】  министрлер 

кабинетін ұйымдастыру ： 受 命 ～
министрлер кабинетін ұйымдастыру 

туралы нұсқау алу. 

【组合】zǔhé①【ет.】 бірлестіру, қосу, 

құру：这本集子是由诗、散文和短篇小

说 三 部 分 ～ 而 成 的 Бұл жинақ 2 

бөлімнен құралған,  өлең және 

прозадан.②【зат.】 бірлестік, қоғам：

劳【 ет.】～ еңбекшілер бірлестігі.③

【зат】берілген сандағы элементтерден 

құралған тіркестер  мат.. 

【组画】 zǔhuà【 зат.】  аппликация, 

семантика, суреттер топтамасы, 

сериялы картиналар. 

【 组 建 】 zǔjiàn 【 ет. 】

құру; ұйымдастыру：～剧团 труппаны 

құру｜～突击队 екпінді бригаданы 

құру. 

【 组 曲 】 zǔqǔ 【 зат. 】  сюита (бір 

идеяға бағындырылған, әр түрлі 

пьесалардан құрастырылған музыкалық 

шығарма). 

【 组 诗 】 zǔshī 【 зат. 】  ұқсас 

тақырыптардағы өлең. 

【组团】zǔtuán【ет.】топты құру：～

出国访问 шетелдік сапарға баратын 

топты құру. 

【 组 织 】 zǔzhī ① 【 ет. 】 құру, 

ұйымдастыру: ～ 人 力 халықаралық 

ұйымдардағы адам ресурстарын 

басқару қауымдастығы. ② 【 зат 】

ұйымдасушылық; ұйымшылдық：～严

密 жақсы ұйымшылдық. ③ 【 зат. 】 

тоқылу：斜纹～саражалық тоқылу.④

【 зат 】 ағза жасушаларының тобы; 

бұлшық ет тарамдары, ткань.⑤【зат.】 

мекеме; ұжым; ұйым：党团～комсомол 

ұйымы｜工会～кәсіподақ. 

【 组 装 】 zǔzhuānɡ 【 ет. 】 

құрастыру：～车间 құрастыратын цех. 

俎 zǔ①құрбандыққа шалуға арналған 

ыдыс.②асүйлік тақтай.③(Zǔ)【зат.】 

адамның аты-жөні. 

【俎上肉】 zǔshànɡròu〈书〉【 зат.】 

құрбан. 

祖 zǔ①ата-ана туысы：～父 ата｜伯～

шөбере аға. ② арғы аталар; ата-

бабалар ： 高 ～  бабаның әкесі.

③  қалаушы; құрушы ： 鼻 ～  негіз 

салушы｜～师  негіз салушы.④ (Zǔ)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【祖辈】zǔbèi【зат】арғы аталар; ата-

бабалар. 

【祖产】zǔchǎn【зат】аталық мүлік. 

【祖传】zǔchuán【ет.】атадан қалған, 

мұралық：～秘方 құпия мұралық амал. 

【祖坟】 zǔfén【 зат.】   ата-бабалар 

жерленген зират. 

【祖父】zǔfù【зат.】 ата. 

【祖国】zǔɡuó【зат.】 Отан. 

【祖籍】zǔjí【зат】туып-өскен жері, 

шыққан жері. 

【祖居】zǔjū①【зат】祖辈居住过的房

子或地方.②【ет.】世【ес.】居住：～

南京. 

【祖率】zǔlǜ【зат.】 Цзу Чунчжи саны. 

【祖母】zǔmǔ【зат.】 әже, апа. 

【 祖 母 绿 】 zǔmǔlǜ 【 зат 】
зүмірет; меруерт . 

【 祖 上 】 zǔshànɡ 【 зат 】 арғы 

аталар; ата-бабалар：他～是从江西迁

来的. 

【 祖 师 】 zǔshī 【 зат 】 ① негізін 

қалаушы. ② діни қауым; сектаның 

негізін қалаушы.③ қамқор; қорғаныш. 

【祖述】 zǔshù〈书〉【 ет.】  өсиетті 

қолдану. 

【祖孙】zǔsūn【зат.】 ата мен немере. 

【 祖 先 】 zǔxiān 【 зат 】 ① арғы 

аталар; ата-бабалар.②алғашқы бейне. 

【祖业】zǔyè【зат】①аталық мүлік.②
ата-бабалар еңбегі. 

【 祖 宗 】 zǔ·zonɡ 【 зат 】 арғы 

аталар; ата-бабалар. 

【 祖 祖 辈 辈 】 zǔzǔbèibèi 【 зат 】

ұрпақтан ұрпаққа：我家～都是农民
Біздің отбасымыз ұрпақтан ұрпаққа 

шаруалар болды. 

 

 

zuān 

 

钻 (鑽 )zuān【ет.】①  бұрғылау：～孔

саңылауды бұрғылау｜～个眼儿 тескізу.

②кіру, өту：～山洞 үңгірге кіру｜～到

水 里 суға сүңгу. ③ терең зерттеу, 

жаттығып оқу ： ～ 书 本 кітапты 

жаттығып оқу. ④
баққұмарлық; мансапқорлық. 

【钻空子】zuānkònɡ·zi тәсіл қылу, амал 

табу. 

【 钻 门 子 】 zuānmén·zi

〈口〉 жақтау; қолдауды іздеу. 

【钻谋】zuānmóu【ет.】қолдауды іздеу. 

【钻牛角尖】 zuānniújiǎojiān тұйыққа 

тірелу. 

【 钻 探 】 zuàntàn 【 ет. 】  бұрғылау, 

бұрғы барлау. 

【钻探机】 zuāntànjī【 зат】бұрғылау 

станогі. 

【钻心】zuānxīn【ет.】қиналу, жүрегі 

ауру, жүрегін бірдеме тырнағандай：痒

得～. 

【钻研】zuānyán【ет.】терең зерттеу, 

жаттығып оқу ： ～ 理 论 ｜ ～ 业 务
біліктілікті көтеру үшін ынтамен 

еңбектену｜刻苦～ынталы жаттығып 

оқу. 

【 钻 营】 zuānyínɡ 【 ет. 】 қолдауды 

іздеу：拍马～жарамсақтанып қолдауды 

іздеу. 

躜(躦)zuān【ет.】 әуелеу. 

 

 

zuǎn 

  

篹  zuǎn құрастыру. 

缵(纘)zuǎn〈书〉жалғастыру, мұра ету. 

纂 ( ② )zuǎn 〈 书 〉 редакциялау, 

құрастыру ： ～ 修 / 

баспағадайындау ｜～辑 редакциялау. 

【纂修】zuǎnxiū〈书〉【ет.】баспаға 

дайындау, құрастыру ：～《明史》 

«Миншы»-ны баспаға дайындау. 

籑(籑)zuǎn.  纂 мен мағналас.  

 

zuàn 

 

钻(鑽)zuàn【зат】①  бұрғы; тескіш.②

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B6%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B7%D2%AF%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%80%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%88/
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гауһар, тас：～戒 гауһар жүзік｜十

七～的手表 17 тастағы қол сағат. 

【 钻 床 】 zuànchuánɡ 【 зат 】
бұрғылайтын станок. 

【钻机】zuànjī【зат】бұрғылау станогі. 

【钻戒】zuànjiè【зат】гауһар жүзік. 

【钻石】zuànshí【зат】①гауһар.②тас 

(сағаттағы). 

【 钻 塔 】 zuàntǎ 【 зат 】 бұрғылау 

мұнарасы. 

【 钻 头 】 zuàntóu 【 зат. 】 

бұранда; бұрғы; тескіш; үскі. 

赚(賺)zuàn〈方〉【ет.】 алдау：你～我

白跑了一趟/ сен мені алдап босқа бір 

жүгіртіп алдың. 

攥 zuàn 〈 口 〉【 ет. 】  ұстап 

алу; ұстау ：～紧拳头 / жұдырығын 

қатты ұстап алу. 

 

 

zuǐ 

 

. 

嘴 zuǐ【зат】①ауыз, аран, тұмсық：

张～аузын ашу 闭～ауызды жабу.②(～

儿)ауыз：瓶～儿 бөтелкенің аузы｜茶

壶～儿 шәйнектің аузы.③тіл, сөз：～

甜  майда тіл｜别多～  мылжыңдаған 

сөзі көп. 

【嘴巴】zuǐ·bɑ【зат】①шапалақтау：

挨 ～ шапалаққа тап болу. ② ауыз, 

аран ：张开～аузын ашу. 

【嘴笨】zuǐ∥bèn【сын.】 сөзге олақ, 

ноқай：他～/ол сөзге олақ. 

【嘴唇】zuǐchún【 зат.】  ерін：上～
үстіңгі ерін. 

【嘴乖】 zuǐ∥ ɡuāi〈口〉【 сын.】 

жылы сөздерді айта алу ： 这 小 姑

娘～，人人喜欢她 Бұл қыз жылы 

сөздерді айта алатыны соншалық, бәрі 

оны жақсы көреді. 

【嘴尖】zuǐ∥jiān【сын】①тілі удай, 

қыршаңқы; сықақ сөз：这人～，爱损

人 Бұл адам қыршаңқы, басқаларды 

мазақтауды жақсы көреді. ② дәмді 

ажыратуы өткір：他～，喝一口就知道

这是什么茶 Ол дәмді өткір ажыратады, 

бір жұтқанда қандай шай екенін біледі. 

【嘴角】zuǐjiǎo【зат.】 езу, ауыз. 

【嘴紧】zuǐ∥ jǐn【сын】артық сөзді 

айтпау, ауызға мықты болу. 

【嘴快】zuǐ∥kuài【сын】аузы жеңіл, 

сыпсыңшыл, өсекші, аузына сөз тұрмау. 

【嘴脸】zuǐliǎn【зат.】  кейіп, кеспір, 

әлпет, бейне, бет：丑恶～жеркенішті 

жүз. 

【嘴皮子】zuǐpí·zi〈口〉【зат.】  тілі 

майда, сөзге шебер. 

【嘴软】 zuǐ∥ ruǎn【 сын.】  әділетті 

және сендіре сөйлей алмау. 

【嘴松】zuǐ∥sōnɡ【сын.】 тілге ерікті. 

【 嘴 碎 】 zuǐ ∥ suì 【 сын. 】 

сөзқұмар; сөзшең, тілде сүйек жоқ. 

【嘴损】 zuǐ ∥ sǔn 〈方〉【 сын. 】 

жамандау ：～不饶人 жамандайтын 

мейірімсіз адам. 

【嘴甜】zuǐ∥tián【сын】бал таңдай; 

майда тіл ：孩子～，讨老人喜欢
Балалар майда тілді, кәрі адамдарда 

сүйіспеншілік сезімін оятады. 

【嘴头】 zuǐtóu(～儿 )〈方〉【 зат】
тілмар; тілі шебер; шешен. 

【嘴稳】zuǐ∥wěn【сын】артық сөзді 

айтпау, ауызға мықты болу. 

【嘴严 】 zuǐ ∥ yán 【 сын 】 ауызға 

мықты болу, сырды сақтай алу. 

【 嘴 硬 】 zuǐ ∥ yìnɡ 【 сын. 】 

табанды; тұрақты, қайтпау：做错了事

还～ Істе қателік жасағаннан кейін де 

қайтпау. 

【嘴直】zuǐ∥zhí【сын】тура, ашық：

别怪我～，这事是你不对 Мені ашық 

айыптама, сенің бұл ісің дұрыс емес. 

【嘴子】zuǐ·zi〈方〉【 зат.】  ауыз：

山～тау тарамы. 

 

 

zuì 

 

zuì〈书〉“最” мен мағналас.. 

最 zuì①【үс.】 ең, бәрінен жақсы：中

国是世界上人口～多的国家 Қытай 

әлемдегі  адамы ең көп мемлекет.②ең 

жақсы, ең маңызды ： 世 界 之 ～  / 

жаһандағы  еңдер...  

【最爱】zuì’ài【зат.】 ең сүйікті：汽

车 模 型 一 直 是 他 的 ～ машиналар 

моделдері оның ең сүйікті заты. 

【 最 初 】 zuìchū 【 зат 】 алғашқы, 

бастапқы：我～认识他是在上中学的时

候 Мен онымен алғашқы танысқанда ол 

мектепте оқыды. 

【最好】zuìhǎo【үс.】 ең жақсы：你～

早 点 儿 出 发 Ең жақсысы, саған 

таңертең шығу керек. 

【 最 后 】 zuìhòu 【 зат. 】  ақырғы, 

соңғы：～胜利一定属于我们 Соңғы 

жеңір әрине біздікі. 

【 最 后 通 牒 】 zuìhòutōnɡdié кескен 

серт; ультиматум. 

【 最 惠 国 待 遇 】 zuìhuìɡuódàiyù ең 

қолайлы жағдайлы мемлекет. 

【最简式】zuìjiǎnshì【зат.】  ең оңай 

формула. 

【最近】zuìjìn【зат】жақында, бертін 

уақыттарда：～我到上海去了一趟
Жақында Шанхайға бір рет келдім. 

【 最 为 】 zuìwéi 【 үс. 】 аса, 

төтенше：～重要 аса маңызды｜～可

恶 аса жеркенішті. 

【 最 终 】 zuìzhōnɡ 【 зат 】 ақырғы, 

соңғы：～目的 түпкі мақсат. 

【最终产品】zuìzhōnɡchǎnpǐn ақырғы 

өнім. 

晬 zuì〈书〉баланың бір жасқа толуы. 

罪 (辠 )zuì①【 зат】 қылмыс, айып：

有～кінәлі болу｜～大恶极 өте ауыр 

қылмыста кінәлі болу.② айып, кінә：

归～于人 кінәлау.③【зат】苦难；痛

苦：受～ .④азап, бейнет：～己 өзін 

кінәлау. 

【罪案】zuì’àn【зат】қылмыстық іс, 

қылмыс. 

【罪不容诛】zuìbùrónɡzhū өліммен де 

өтелмейтін зұлымдық. 

【罪错】 zuìcuò【 зат】 құқық бұзу; 

құқық бұзушылық . 

【罪大恶极】zuìdàèjí өте ауыр қылмыс. 

【 罪 恶 】 zuì’è 【 зат. 】  жауыздық, 

қылмыс：～滔天 жан түршіккендей 

қылмыс. 

【罪犯】zuìfàn【зат】қылмыскер. 

【 罪 过 】 zuì·ɡuo 【 зат 】 ① айып, 

қылмыс：他有什么～，你这样训斥

他 ?Ол сонша кінәлі, сен бұлай ақыл 

айтасың ба?②кешіріңіз, өтінемін：为

我的事让您老特地跑一趟，真是～. 

【 罪 魁 】 zuìkuí 【 зат. 】  басты 

қылмыскер ： ～ 祸 首 жанжал 

шығарушы. 

【罪戾】 zuìlì 〈书〉【 зат 】 айып, 

қылмыс. 

【罪【зат】】zuìmínɡ【зат.】 қылмыс, 

айыптылық. 

【罪孽】zuìniè【 зат】күнә：～深重
көп күнәлі. 

【罪愆】 zuìqiān〈书〉【 зат】 айып, 

қылмыс. 

【罪人】zuìrén【зат】қылмыскер. 

【罪行】zuìxínɡ【зат】қылмыстық іс, 

қылмыс ： ～ 累 累 айыптарды 

жиынтықтау. 

【罪尤】 zuìyóu〈书〉【 зат】 айып, 

қылмыс. 

【罪有应得】zuìyǒuyīnɡdé сол керек, 

лайықты және әділетті. 

【罪责】zuìzé①【зат】жауыздық үшін 

жауапкершідік ： ～ 难 逃 жазадан 

жасырынуға болмайды.②〈书〉【ет.】 

жазалау：免于～жазалаудан құтылу. 

【罪证】zuìzhènɡ【зат】айғақ; дәлел：

查明～айғақтарды анықтау. 

【罪状】 zuìzhuànɡ【 зат.】  қылмыс, 

қылмыстың жәй-жағдайлары：罗列～
қылмыстың жәй-жағдайларын атап өту. 

槜 (檇 )zuì［槜李］ (zuìlǐ)【 зат】①

қызыл қараөрік.②қараөрік қызыл. 

蕞 zuì［蕞尔］(zuì’ěr)〈书〉【сын.】 

кішкентай：～小国. 

醉 zuì【ет.】①мас, мас болу：～汉

маскүнем. ② бату, салыну ： ～ 心

салыну ｜ 陶 ～ әуестену. ③ араққа 

бөктірілген, араққа шыланған：～蟹
шарапқа бықтырылған теңіз шаяндары. 

【 醉 鬼 】 zuìɡuǐ 【 зат. 】 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D1%81%D0%BA%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B7%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%A9%D0%B7%D1%88%D0%B5%D2%A3/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9/
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араққор; маскүнем. 

【 醉 汉 】 zuìhàn 【 зат. 】 

араққор; маскүнем. 

【醉话】 zuìhuà【 зат】мас адамның 

сандырағы, сөзі. 

【醉人】zuìrén 【ет.】еліту, бойды алу, 

тарту, баурау, құмарту:  春意～көктем 

елітіп тұр. ｜～的音乐/  бойды алған 

әсем әуен. 

【 醉 生 梦 死 】 zuìshēnɡmènɡsǐ тек 

бүгінгі күнмен өмір сүру, мақсатсыз 

өмір сүру. 

【醉态】 zuìtài【 зат】 мас түр, мас 

бейне. 

【醉乡】zuìxiānɡ【зат】мастық күй. 

【 醉 心 】 zuìxīn 【 ет. 】  салыну, 

құмарлану. 

【醉醺醺】zuìxūnxūn(～的). мас, удай 

мас, араққа тойып алған. 【 сын. 】 

қызу; масаңдау, қызбалы. 

【醉眼】zuìyǎn【зат.】 мас көздер：～

乜斜 мас көздерін ежірейтіп.  

【醉意】 zuìyì【 зат】 жеңіл мастық 

жағдайы：有三分～  / қызу, желпіну, 

қызып қалу. 

 

zūn 

 

尊 -1zūn ① орын және ұрпақтағы 

үлкен：～长 үлкендер｜～卑 жоғарғы 

және төмен.②  құрметтеу; сыйлау：～

敬 құрметтеу｜自～өзін-өзі сыйлау.③

сыпайылық формуласы：～府 Сіздің 

әкеңіз｜～驾 Сіз.④【мөл.】 a)Құдай 

мүсінінің санау сөзі ： 一 ～ 佛 像
Будданың бір мүсіні.b)зеңбіректің 

санау сөзі：五十～大炮 50 зеңбірек. 

尊-2 zūn. Бұл“樽”мен мағналас.  

【尊称】 zūnchēnɡ ①【 ет. 】  ізетті 

қарау ： ～ 他 为 老 师 оған мұғалім 

ретінде ізетті қарау.②【зат】аты-жөнін 

айту：“您”是“你”的～. 

【尊崇】zūnchónɡ【ет.】құрметтеу. 

【 尊 贵 】 zūnɡuì 【 сын. 】 

қадірлі; құрметті：～的客人 құрметті 

қонақ. 

【尊敬】 zūnjìnɡ①【 ет.】 құрметтеу, 

сыйлау：～老师 мұғалімді сыйлау.②

【сын.】 қадірлі, құрметті：～的总理

阁下/құрметті  Премьер-министр. 

【尊亲】 zūnqīn【 зат】① ата-ананы 

құрметтеу.② рудағы үлкендер. 

【 尊 容 】 zūnrónɡ 【 зат. 】  Сіздің 

жүзіңіз：看他那【үс.】～，真让人恶

心. 

【 尊 严 】 zūnyán ① 【 сын 】 қатал, 

айбынды：～的讲台 айбынды мінбе.②

【 зат】абырой; ар; намыс：民族的～
ұлттық абырой. 

【尊长】zūnzhǎnɡ【зат.】 үлкендер：

敬重～үлкендерді сыйлау. 

【尊重】 zūnzhònɡ①【 ет.】 сыйлау, 

құрметтеу：～老人 кәрі адамдарды 

сыйлау｜互相～ бір-бірін сыйлау. ②

【 ет.】  есептесу, бағалау：～历史

тарихпен есептесу ｜ ～ 事 实

фактілермен есептесу. ③ 【 сын 】

байыпты ： 放 ～ 些 !Өзіңізді өнегелі 

ұстаңыз. 

遵 zūn①басшылыққа алу, сақтау：～照

басшылыққа алу｜～循 қолдану.②(Zūn)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【遵从】zūncónɡ【ет.】бағыну：～决

议 шешімге бағыну｜～上级的指示
бастықтың нұсқауларына бағыну. 

【遵命】 zūnmìnɡ【 ет.】  бұйрыққа 

бағыну：～照办 Ләббай, дәл сондай. 

【 遵 守 】 zūnshǒu 【 ет. 】  сақтау, 

қолдану ： ～ 交 通 规 则 жол жүру 

ережелері сақтау｜～劳【 ет.】纪律
еңбек тәртібін сақтау. 

【遵行 】 zūnxínɡ 【 ет. 】  орындау, 

сақтау：即请批示，以便～. 

【 遵 循 】 zūnxún 【 ет. 】 ұстану, 

қолдану：～原则 қағадаттарды ұстану. 

【 遵 照 】 zūnzhào 【 ет. 】 сәйкес, 

бойынша：～执行 орныдуаына сәйкес. 

樽 ( 罇 )zūn  чара (арақ-шарап ішуге 

арналған кішкене стакан тәрізді ыдыс). 

【樽俎】zūnzǔ【зат.】 шарап пен етке 

арналған ыдыс：折冲～дипломатиялық 

жолмен табысқа жету. 

 

zǔn 

 

撙 zǔn 【 ет. 】  үнемдеу ： ～ 节

үнемдеу｜～下一些钱 бірнеше ақшаны 

үнемдеу. 

【撙节】zǔnjié【ет.】 үнемдеу：～开

支 шығындарда үнемдеу. 

 

 

zùn 

 

捘 zùn〈书〉қысу, басу. 

 

 

zuō 

 

作 zuō  ұстахана; шеберхана ： 石 ～

Шицзо / бітікші ｜ 小 器 ～  ағаш 

шеберханасы. 

【作坊】zuō·fɑnɡ【зат.】 шеберхана：

造纸～қағаз істейтін шеберхана. 

嘬 zuō〈口〉【ет.】 сору, жұту：小孩

儿～奶 бала емшекті емеді｜～柿子
құрмамен ауызды толтыру. 

 

zuó 

 

昨 zuó кеше：～夜 кешегі түн. 

【昨日】zuórì【зат.】 кеше. 

【昨天】zuótiān【зат.】 кеше. 

捽 zuó〈方〉【 ет.】жармасу, қармау,  

ұстау：小孩儿～住妈妈的衣服  / 

кішкентай бала анасының киіміне 

жармасып алыпты｜～着他胳膊就往外

走 Оның білегінен ұстап сыртқа шығу. 

笮(筰)zuó. арқан. 

【 琢 磨 】 zuó·mo 【 ет. 】

ойлану; толғану：队长的话我～了很久
Мен отряд бастығының сөздеріне көп 

ойландым. 

Бұл сөз «zhuómó» деп те оқылады. 

 

 

zuǒ 

 

左 zuǒ ①【 зат. 】  сол ：～方 сол 

жақ｜～手 сол қол.②【зат】шығыс：

山 ～ шығыс таулары. ③ 【 сын. 】 

бұрыс； қалыпсыз, қисық ：～脾气

қисық мінез｜～道旁门 дінбұзарлық.④

【сын.】  ағат, қате：想～了 ой қате 

жолмен барды.⑤қайшылықта болу：意

见相～ пікірлері бірікпеу.⑥【 сын.】 

прогрессивті, революциялық ： ～ 派

солшыл қанат.⑦〈书〉 көмектесу.⑧

(Zuǒ)【зат.】 адамның аты-жөні. 

【左膀右臂】 zuǒbǎnɡyòubì қабілеттң 

көмекші. 

【左边】 zuǒ·biɑn(～儿 )【 зат.】  сол 

жақ. 

【左不过】zuǒ·buɡuò〈方〉【үс.】①

бәрібір, қалай болғанда да：不是你

来，就是我去，～是这么一回事 .②
барлық болғаны осы. 

【 左 道 旁 门 】 zuǒdàopánɡmén 

дінбұзарлық, жалған ілім. 

【左顾右盼】zuǒɡùyòupàn жан-жаққа 

көз жіберіп қарау. 

【 左 近 】 zuǒjìn 【 зат. 】  жақында; 

жақын маңда：房子～有一片草地
Үйдің жанында шабындық бар. 

【左邻右舍】zuǒlínyòushè көршілер. 

【 左 轮 】 zuǒlún 【 зат. 】 

алтыатар; револьвер. 

【左面】zuǒ·miàn(～儿 )【 зат.】  сол 

жақ. 

【左派】zuǒpài【зат.】 солшыл. 

【左撇子】zuǒpiě·zi【зат.】 солақай. 

【 左 迁 】 zuǒqiān 〈 书 〉

【 ет. 】  төмендетілген; шенінен 

айырылған. 

【 左 倾 】 zuǒqīnɡ 【 сын 】 ①

солшыл,  солшылдану. ② солақайлық, 

солшылдардың асыра сілтеуі. 

【左丘】Zuǒqiū【зат.】 адамның аты-

жөні. 

【左券】 zuǒquàn【 зат.】  келісімнің 

бірінші данасы. 

【左手】zuǒshǒu①【зат】сол қол.②
сол жақ. 

【左首】zuǒshǒu【зат】сол жақ：～坐

着一位老太太 Сол жақта әже отыр. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BC/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
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【 左 性 子 】 zuǒxìnɡ·zi ① 【 сын 】

әдеттегіден тыс, соны.②【зат】өзгеше 

адам. 

【左翼】zuǒyì【зат】①сол жақ қаптал, 

сол жақ қанат. ② солшыл, солшыдар 

қанаты. 

【左右】 zuǒyòu①【 зат.】  сол және 

оң ： ～ 为 难  дилемма; екінің бірін 

алу｜～逢源 барлық жерде табысты 

болу. ② 【 зат. 】  нөкерлер, 

маңындағылар.③【ет.】  басқару：～

局势 жағдайды басқару. ④【 зат 】

жуық; шамалы：年纪在三十～жасы 

отыздарда. ⑤ 〈 方 〉【 үс. 】 қалай 

болғанда да：我～闲着没事，就陪你走

一趟吧 Қалай болғанда да мен боспын, 

бір рет саған атқосшы боламын. 

【左右逢源】zuǒyòufénɡyuán барлығы 

жатық өтіп жатыр. 

【 左 右 开 弓 】 zuǒyòukāiɡōnɡ екі 

қолымен жақсы пайдалана білу. 

【左右手】zuǒyòushǒu【зат.】 оң қол, 

жақын көмекші：儿子已长大成人，成

了他的～Ұлы ересек те болды, оның оң 

қолы болды. 

【左右袒】zuǒyòutǎn【ет.】біржақты 

қарау, қатынасу ：勿为～ бір жақты 

қарама.参看〖左袒〗. 

【左证】zuǒzhènɡ. 〖佐证〗деген сөзге 

қараңыз.. 

【左支右绌】 zuǒzhīyòuchù ақшалай 

қиыншылықта болу. 

佐 zuǒ①сукөмекте：～理 жәрдемдесу.

② жәрдемші ： 僚 ～ шенеуніктің 

жәрдемшісі.③ (Zuǒ)【 зат.】  адамның 

аты-жөні. 

【佐餐】zuǒcān〈书〉【ет.】 дәмтатым. 

【 佐 理 】 zuǒlǐ 〈 书 〉【 ет. 】 

көмектесу ： ～ 军 务 әскери істе 

көмектесу. 

【 佐 证 】 ( 左 证 )zuǒzhènɡ 【 зат. 】 

айғақ; дәлел：伪造的单据就是他贪污

的～. 

撮 zuǒ(～儿)【мөл.】  шаштың санау 

сөзі：一～胡子 мұрт. 

 Осы сөздіктегі   «cuō» деп оқылуына 

қараңыз.    

【撮子】zuǒ·zi〈口〉【мөл.】 шоқ：剪

下一～头发 бір шоқ шашты кесу. 

 

zuò 

 

作 zuò①тұру：振～жігерлену｜枪声

大 ～ мылтықтың атысы естілді. ②

【ет.】жасау：～孽 күнәға бату｜～报

告 баяндама жасау.③【ет.】жазу：～

书 хат жазу.④шығарма：佳～біртума｜

杰 ～ біртума. ⑤ ойнау ： ～ 态 түр 

көрсету｜装模～样 жалған.⑥【ет.】 

санау, жасау：～保 кепіл｜～废 күшін 

жою｜认贼～父 жауға берілу.⑦болып 

қалу ： ～ 呕 жүрек айну ｜ ～ 怪
бұзақылық жасау. 

【作案】zuò∥àn【ет.】 қылмыс жасау. 

【作罢】zuòbà【ет.】 тастау, қалдыру, 

қоя тұру：这件事就只好～ бұл істі 

қалдыруға тура келеді. 

【作保】zuò∥bǎo【ет.】кепіл болу：

请人～кепілгер болыңызшы. 

【作弊】zuò∥bì【ет.】қиянат ету：通

同～｜考试～шпарга қолдану. 

【作壁上观】 zuòbìshànɡɡuān шеттен 

қарау, шетте қалу. 

【作别】zuòbié〈书〉【ет.】 қоштасу, 

айырылысу. 

【 作 成 】 zuòchénɡ 【 ет. 】

жәрдемдесу：～他俩的亲事 Олардың 

құда түсуіне жәрдемдесу. 

【作答】zuòdá【ет.】жауау беру：听到

问话，他没有马上～Оның сұрағын 

тыңдап ол бірден жауап берген жоқ. 

【作对】zuò∥duì【ет.】①қастасу：他

成心跟我～Ол менімен әдейі қастасады.

②жолдас болу：成双～жұп. 

【作恶】 zuò ∥ è 【 ет. 】 жауыздық 

жасау：～多端 көп жауыздық жасау. 

【作伐】zuòfá〈书〉【ет.】  айттыру, 

құда түсу. 

【作法】 -1 zuò ∥ fǎ 【 ет. 】 дулау,  

дуагерлікпен айналысу. 

【作法】-2 zuòfǎ【зат】①әдістеме：

文章～мақала әдістемесі.② әдіс-тәсіл, 

амал, айла, әрекет әдісі. 

【作法自毙】zuòfǎzìbì өзіне ор қазу. 

【 作 废 】 zuòfèi 【 ет. 】  жарамсыз 

болу：过期～мерзім өткеннен кейін 

жарамсыз. 

【作风】zuòfēnɡ【зат.】 әдет, үлгі：～

正派 әрекет бейнесі дұрыс｜反对官

僚～бюрократиялық тәсілдемеге қарсы 

болу. 

【 作 梗 】 zuòɡěnɡ 【 ет. 】 біреуге 

қасақана бөгет жасау; кедергі болу. 

【作古】zuò∥ɡǔ〈书〉【ет.】婉辞，去

世. 

【作怪】zuòɡuài【ет.】 қайтыс болу：

兴妖～. 

【作家】zuòjiā【зат】қастық ойлау. 

【作假】zuò∥jiǎ【ет.】①арам ниетке 

бару：弄虚～ түрлі қулықтар істеуге 

жармасу. ② ақымақ бола қою; 

делқұлылану：～骗人 ақымақ бола 

қойып алдау.③монтаны; шынайы емес 

болу. 

【作价】zuò∥jià【ет.】бағалау：～赔

偿 бағасына сәйкес шығынын төлеу. 

【作奸犯科】 zuòjiānfànkē жамандық 

жасап заңды бұзу. 

【作茧自缚】zuòjiǎnzìfù өзінің қолын 

байлау. 

【作件】zuòjiàn【зат.】 бөлшек. 

【 作 践 】 zuò·jiɑn, зақымдау, құрту, 

бүлдіру：～粮食/ астықтықты құрту. 

【作客】zuò∥kè〈书〉【ет.】 тұру：～

他乡 жат елде тұру. 

【作乐】zuòlè【ет.】көңіл көтеру：苦

中 ～ қиындықтан қызық табу, көз 

жасын төгіп күлу. 

【作料】zuò·liɑo дәмдеуіш, тұздық. 

【作乱】zuòluàn【ет.】бүлік шығару：

犯上～қарсы көтерілу. 

【作美】 zuòměi【 ет.】 жағдай туу; 

қолайлы болу：我们去郊游的那天，天

公不～，下了一阵雨，玩得不痛快/Біз 

қала сыртындағы серуенге шыққан күні, 

ауарайы қолайлы болмады, күн жауын 

болды, серуеніміз оншав көңілді 

болмады.  

【作难】zuònán【ет.】біреуге қасақана 

бөгет жасау; кедергі болу ：从中～
іштен кедергі болу. 

【作难】zuònàn〈书〉【ет.】  бүлікті 

бастау. 

【 作 孽 】 zuò ∥ niè 【 ет. 】 күнәлі 

болу; қателесу. 

【作弄】zuònònɡ(口语中多读 zuōnònɡ)

【ет.】қорлау, мазақтау. 

【作呕】zuò’ǒu【ет.】 жүрегі айну. 

【作陪】zuòpéi【ет.】 қатысу. 

【作品】 zuòpǐn 【 зат. 】  шығарма, 

еңбек：绘画～сурет｜诗词～өлең. 

【作色】zuòsè【ет.】құбылу; өзгеру：

愤然～ашуланып түрі бұзылу. 

【 作 势 】 zuòshì 【 ет. 】 ойнау, 

тәріздену：装腔～айбарлану. 

【作数】zuò∥shù【ет.】 шындап：你

说话～不～?Сенің айтқаның шын ба? 

【作死】 zuòsǐ( 口语中多读 zuōsǐ)

【ет.】 өзі өлімді шақыру, өзі өлім іздеу. 

【作速】zuòsù【үс.】дереу, жедел：～

前往 дереу кету. 

【作祟】zuòsuì【ет.】арам ниетке бару. 

【作态】zuòtài【ет.】 ойнау, жасау：忸

怩～қылымсу. 

【作痛】zuòtònɡ【ет.】 ауыртатын：周

身的筋骨隐隐～ дененің бұлшық еті 

ауырып жатыр. 

【作威作福】zuòwēizuòfú бұзақылық, 

жүгенсіздік. 

【作为】1zuòwéi①【зат】жүріс-тұрыс.

② 【 ет. 】 жетістік; табыс ： 有 所 ～
жетістікке жетуге мүмкіншілігі болу. 

【作为】2zuòwéi①【ет.】 санау：～罢

论 іс бітті.②【сөз алд.】 ретінде：～一

个学生，首先得把学习搞好 Оқушы 

ретінде, ең бастысы жақсы оқу керек. 

【 作 伪 】 zuòwěi 【 ет. 】
алдау; бұзу; бұрмалау. 

【 作 文 】 zuòwén ① (- ∥ -) 【 ет. 】 

шығарма, мақала жазу ： ～ 比 赛

мақалалар жарысы｜赋诗～өлең жазу.

②【зат.】 шығарма жазу (мектепте)：

他的～被评为优秀 Оның шығармасын 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D1%83%D1%8B%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D2%93%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D3%99%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D3%99%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D2%AF%D1%80%D1%96%D1%81-%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D0%B7%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83/
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беске бағалады. 

【 作 物 】 zuòwù 【 зат. 】  дақыл; 

мәдениет; өсімдік ： 大 田 ～ егістік 

дақылы｜经济～өнеркәсіптік мәдениет. 

【 作 息 】 zuòxī 【 ет. 】  еңбек пен 

демалыс：～制度 күн тәртібі. 

【作兴】 zuò·xīnɡ〈方〉①【 үс.】

мүмкін：看这天气，～要下雨 Ауа-

райыға қарашы, жаңбыр жауы мүмкін.

②【ет.】 таралу. 

【作秀】 zuò∥xiù〈方〉【ет.】  өзін 

көрсету, шоу жасау：歌星们依次上

台～Вокалдық өнер жұлдыздары рет-

ретімен сахнаға шықты. 

【作业】 zuòyè①【 зат】 тапсырма, 

жұмыс：～计划 өндіріс жоспары.②

【ет.】  маңыз; мән; рөл：带电～қызу 

жұмыс желісі. 

【作揖】zuō∥yī(口语中多读 zuō∥yī)

【ет.】 иілу; сәлем ету：打躬～аяғына 

бас ұру. 

【作俑】zuòyǒnɡ〈书〉【ет.】жанжал 

шығарушы болу.参看 1242 页〖始作俑

者〗. 

【作用】 zuòyònɡ①【 ет.】 әсер ету; 

ықпал жасау ：外界的事物～的下 

сыртқы дүниенің әсерінде.②【 зат】

әрекет：同化～ассимиляция｜消化～

ас қорыту.③【 зат】маңыз; мән; рөл：

【үс.】～жағымсыз ықпал｜起～рөлді 

ойнау. 

【作用力】zuòyònɡlì【зат】әрекеттегі 

күш. 

【作乐】 zuòyuè【 ет.】  музыкалық 

аспаптарда ойнау. 

另见 zuòlè. 

【作战】zuòzhàn【ет.】  соғысу：英

勇 ～ ерлікпен майланласу, айбынды 

соғысу. 

【作者】zuòzhě【зат.】 автор, жазушы. 

【作准】zuòzhǔn【ет.】①шын, рас.②
рұқсат ету. 

坐 zuò①【ет.】отыру：请～отырыңыз.

②【ет.】 жүру, ұшу：～船 қайықпен 

жүру ｜ ～ 火 车 пойызбен жүру. ③

【ет.】бағытталу, қарау, тұру,  ：这座

大楼是～北朝南的  / мына ғимарат 

солтүстіктен оңтүстікке қарап тұр.④

【ет.】 қою：火旺了，快把锅～上 От 

жанып  тұр, тезірек қазанды қой.⑤(～

儿 )орын, орындық. ⑥ 【 ет. 】 кері 

соғу; серпу; тебу：步枪的～劲儿不小
Бұл мылтықтың кері соғу күші 

кішкентай емес. ⑦ 【 ет. 】 жеміс 

беру ： ～ 果 жеміс беру. Кінәсін 

анықтау ：【 жал. 】 ～ ｜ 反 ～

сотталушының орнын алу.⑨【 ет.】

аурудың пайда болуы：打那次受伤之

后，就～下了腰疼的病根儿 Сол  

жолғы жарақаттан соң,  белдің 

ауыруына тап болды.⑩〈书〉【 сөз 

алд.】сондықтан; -дықтан; -діктен;：～

此解职 жұмыстан кеткендіктен. 

【坐标】zuòbiāo【зат.】 координаттар 

(жазықтықтағы я кеңістіктегі нүктенін 

орнын анықтайтын шамалардың бірі). 

【 坐 禅 】 zuòchán 【 ет. 】 сырттай 

қарауға шому буд.. 

【 坐 吃 山 空 】 zuòchīshānkōnɡ  іссіз 

жүру. 

【坐床】 zuòchuánɡ【 ет.】  некелік 

төсек шымылдығы астында отыру. 

【坐次】zuòcì орындар тәртібі, көшет 

отырғызу. 

【坐待】zuòdài【ет.】қолды қусырып 

қарап отыру：～胜利 қолды қусырып 

қарап отырып жеңу. 

【 坐 等 】 zuòděnɡ 【 ет. 】 қолды 

қусырып қарап отыру. 

【 坐 地 】 zuòdì ① 【 ет. 】 жерде 

отыру：～户 ескі тұрғын.②【 үс.】 

осында, осы жерде ： ～ 加 价 дәл 

осында, дәл қазыр бағасын көтеру. 

【 坐 地 分 赃 】 zuòdìfēnzānɡ топтың 

басшысы болып ұрланған заттардың 

бөлісіне қатысу. 

【坐垫】zuòdiàn(～儿)【зат.】 жастық, 

төсеніш. 

【坐而论道】zuòérlùndào бос сандырақ 

айту. 

【坐骨】zuòɡǔ【зат】жамбас сүйек. 

【坐骨神经】zuòɡǔshénjīnɡ құйымшақ 

жүйкесі. 

【坐观成败】zuòɡuānchénɡbài күтетін 

позицияны таңдау. 

【坐果】zuò∥ɡuǒ【ет.】 жеміс беру：

果园的苹果树都已～Жеміс бақтағы 

барлық алма ағаштар жеміс берді. 

【坐化】zuòhuà【ет.】отырған күйде 

өлу буд.. 

【坐江山】zuòjiānɡshān өкімет басында 

болу. 

【 坐 井 观 天 】 zuòjǐnɡɡuāntiān  көз 

алдындағыдан басқаны көрмеу, ой-өрісі 

тар болу. 

【坐具】zuòjù【зат】орындықтар. 

【坐科】 zuò∥ kē【 ет.】  театрлық 

курстарда оқу：他幼年～学艺，习青衣. 

【坐困】zuòkùn【ет.】қиын жағдайда 

болу. 

【坐蜡】zuò∥là〈方〉【ет.】 ыңғайсыз 

жағдайда болу. 

【坐牢】 zuò∥ láo【 ет.】  түрмеде 

отыру. 

【坐冷板凳】 zuòlěnɡbǎndènɡ шетке 

қағылу, елеусіз жерде күнелту. 

【 坐 力 】 zuòlì 【 зат 】 кері 

соғу; серпу; тебу. 

【坐落】zuòluò【ет.】орналасу：我们

的学校～在环境幽静的市郊 Біздің 

мектебіміз аулақ орындағы шет аймақта 

орналасқан. 

【坐骑】zuòqí【зат】мініс жылқысы; 

салт мінетін ат. 

【坐鞧】zuòqiū【зат】〖后鞧〗сөзіне 

қараңыз. 

【 坐 蓐 】 zuòrù 〈 书 〉【 зат 】
босанғаннан кейінгі бір айлық демалыс. 

【坐山雕】zuòshāndiāo【зат.】 қоңыр 

күшіген. 

【 坐 山 观 虎 斗 】 zuòshānɡuānhǔdǒu 

сырттағы қараушы болып өз уақытын 

күту. 

【坐商】 zuòshānɡ【 зат.】  жергілікті 

көпес. 

【坐视】zuòshì【ет.】 араласпау. 

【坐胎】zuò∥tāi【ет.】 жүкті болу. 

【坐探】zuòtàn【зат】жау жақ тыңшы. 

【 坐 堂 】 zuò ∥ tánɡ 【 ет. 】 ①

шенеуніктің өызметте болуы.②сырттай 

қарауға шому буд.. 

【 坐 天 下 】 zuòtiānxià мемлекетті 

басқару. 

【坐位】zuò·wèi орын. 

【坐席】 zuòxí①【 ет.】  тоқымаға 

жайғасып отыру.②【 зат.】  отыратын 

жер. 

【 坐 享 其 成 】 zuòxiǎnɡqíchénɡ өзі 

еңбектенбей басқа біреудің еңбегінен 

пайдалану, өзгенің қолымен от көсеу. 

【坐像】 zuòxiànɡ【 зат.】  отырған 

күйдегі мүсін. 

【坐药】zuòyào【зат】свечка (балауыз 

шам тәрізді дәрі). 

【坐夜】zuòyè【ет.】 марқұммен түн 

отыру. 

【 坐 以 待 毙 】 zuòyǐdàibì түк 

істемей  өлімді күту. 

【 坐 月 子 】 zuòyuè·zi 〈 口 〉
босанғаннан кейінгі бір айлық демалыс. 

【坐镇】 zuòzhèn 【 ет. 】  гарнизон 

болып тұру, күзету：总工程师亲临现

场～Басты инженер жеке болып күзетті. 

【 坐 支 】 zuòzhī 【 ет. 】 

ілеспелі  қаражаттандыру; қаржы бөлу. 

【 坐 庄 】 zuò ∥ zhuānɡ 【 ет. 】 ①

фирманың уәкілі болу. ② ойында 

жеңу：一【жал.】坐了三把庄 үш рет 

қатар жеңу. ③ карта ойынында банк 

ұстаушы ойыншы. 

阼 zuò көше жақтағы баспалдақ, 

құрметті орын. 

岞 Zuò. Шаньдунь пров. Цзуошань  

тауы. 

怍 zuò〈书〉намыстану; ұялу：惭～
ұялу. 

柞 zuò【ет.】 емен. 

【柞蚕】 zuòcán【 зат.】  емен жібек 

құрты. 

【柞栎】zuòlì【зат】柞树. 

【 柞 木 】 zuòmù 【 зат 】 ксилосма 

кистевидная . 

【 柞 丝 绸 】 zuòsīchóu 【 зат 】
шушынша (сарғылт түсті тығыз жібек 

мата), туссор матасы. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D3%A9%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B8%D1%96%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%80%D3%A9%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%8F%D0%BB%D1%83/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%88%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BD%D1%88%D0%B0/
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胙 zuò құрбандық ет. 

祚 zuò〈书〉① бақыт：门衰～薄

құлдырау.② тақ：帝～ императорлық 

тақ. 

唑 zuò транскрипцияда қолданылады：

咔～карбазол｜噻～тиазол. 

座(①坐)zuò①(～儿)【зат.】 орын：～

次 көшет отырғызу ｜ 满 ～ толық 

жиынмен.② (～儿 )【 зат.】  астына 

қойылатын сүйемел, үйкек：茶碗～儿

шыныаяққа арналған табақша. ③

шоқжұлдыз：大熊～Жеті Қарақшы.④

【мөл.】 санау сөзі：一～山 бір тау｜

一～高楼 бір үлкен ғимарат.⑤ (Zuò)

【зат.】 адамның аты-жөні. 

【座舱】zuòcānɡ【зат.】 кабина. 

【座次】zuòcì【зат】көшет отырғызу, 

орындар реті. 

【座机】-1 zuòjī【зат.】 стационарлық 

телефон, үстел үсті телефоны. 

【座机】- 2 zuòjī【зат.】 жеке ұшақ. 

【座儿】zuòr【зат】①〈口〉орын：

你来晚了，饭厅里没～了 Сен кешігіп  

келдің, асханада орын жоқ. ② орын 

(қонақжай, мейрамхана т.б. орын) ：

上～/ орын. 

【座上客】zuòshànɡkè【зат.】 құрметті 

қонақ. 

【座谈】zuòtán【ет.】 әңгімелесу：～

会 әңгімелесу. 

【座位】zuò·wèi【зат】①орын：票已

经卖完，一个～也没有了 Билеттер 

сатылып бітті, бір де бір орын жоқ.②

( ～儿 )орындық ：搬个～儿来 бір 

орындықты жылжытып әкелші. 

【座无虚席】zuòwúxūxí бос орын жоқ. 

【 座 右 铭 】 zuòyòumínɡ 【 зат 】
девиз; ұран. 

【 座 钟 】 zuòzhōnɡ 【 зат 】 үстелге 

қойылатын сағат. 

【 座 子 】 zuò·zi 【 зат 】 ① қалтқы, 

астына қойылатын сүйемел, үйкек ：

钟～.②велосипедтің отыратын орны. 

做(作)zuò【ет.】①жасау, әзірлеу, тігу, 

дайындау, салу, тұрғызу：～衣服 киім 

тігу.②жазу：～文章 мақала жазу.③

айналысу ： ～ 工 ｜ ～ 事 жұмыс 

істеу｜～买卖 сауда істеу.④тойлау：～

生日 туған күнді тойлау.⑤болу, жұмыс 

істеу：～官 шенеунік болу｜～教员

мұғалім болып істеу. ⑥ қолдану, 

қабылдау, пайдалану：树皮可以～造纸

的 原 料 /ағаштар қабығын қағаздың 

шикізаты ретінде пайдалануға болады.

⑦байланысу：～亲 құда болу｜～朋友

анда болу, дос болу, ⑧көрсету, жасау, 

бейнелеу ： ～ 鬼 脸 бет-аузын 

тыржыйту ｜ ～ 痛 苦 状 қиналған 

кескінді жасау. 

【做爱】zuò’ài【ет.】төсек рақатына 

бату. 

【做伴】 zuò ∥ bàn( ～儿 ) 【 ет. 】 

серіктікті жасау：母亲生病，需要有个

人 ～ Ана ауырып қалды, мен өзім 

серіктік жасау керекпін. 

【做东】zuò∥dōnɡ【ет.】қонак ету; 

сый көрсету. 

【做法】zuò·fǎ【зат.】 әдіс, тәсіл：这

种～很好 Бұл тәсіл өте жақсы. 

【做工】zuò∥ɡōnɡ【ет.】еңбектену：

她 在 纺 纱 厂 ～ Ол жіп иіру 

фабрикасында еңбектенеді. 

【做工】zuòɡōnɡ(～儿)①жұмыс істеу.

②【зат】атқару, орындау：这件衣服～

很细 Бұл киім жасалынуы өте нәзік. 

【做功】zuòɡōnɡ【зат】①жұмыс істеу. 

②репетиция ：～戏. 

【做鬼】zuò∥ɡuǐ【ет.】 алдау, алдап-

арбау, сайқалдық істеу, ：从中～ / сол 

аралықта алда соғу. 

【 做 活 儿 】 zuò ∥ huór 【 ет. 】

еңбектену：他们一块儿在地里～Олар 

бірге жолда еңбектенді. 

【做客】zuò∥kè【ет.】мейман болу, 

қонақ болу：到亲戚家～ туыстардың 

үйінде қонақ болу. 

【做礼拜】zuòlǐbài шіркеуге бару. 

【做买卖】 zuòmǎi·mɑi. Сауда істеу, 

коммерциямен айналысу, бизнес 

жүргізу：到集上去～ / базарға барып 

сауда істеужүргізу. 

【做满月】zuòmǎnyuè / баланың  айға 

толуы, нәрестенің бір айлығын тойлау. 

【做媒】 zuò∥méi【 ет.】  айттыру; 

құда болу. 

【做梦】 zuò ∥ mènɡ 【 ет. 】① түс 

көру,  түске ену. ②  сандырақтау, 

қиялдау：他就是白日～/ Онікі  құры 

қиял баяғы.  

【做派】zuò·pài【зат】①ойнау тәсілі, 

мектеп.②мінез-құлық, өнеге, үлгі：一

【үс.】官老爷的～/ бюрокараттық үлгі, 

төрешілдік мінез. 

【做亲】zuò∥qīn【ет.】①құда болу, 

андаласу：他们两家～екі отбасы құда 

болды.②үйлену. 

【做人】 zuòrén 【 ет.】① адамдарға 

көзқарас ： 她 会 ～ Ол адаммен 

кішіпейілдікпен араласады. ②  адам 

болу：重新～/жаңаша өмір сүре бастау, 

қайтадан адам бола бастау.  

【做生活】zuòshēnɡhuó〈方〉тіршілік 

ету, тырбану, еңбектену. 

【做生日】 zuòshēnɡri.  туған күнді 

тойлау. 

【做生意】 zuòshēnɡyi . сауда істеу, 

коммерциямен айналысу, бизнес 

жүргізу. 

【做声】zuòshēnɡ(～儿)【ет.】дыбыс 

шығару：大家别～，注意听他讲
Барлықтарың дыбыс шығармаңдар, 

оның айтқанына назар аударыңыздар. 

【做事】 zuò∥ shì【 ет.】① жұмыс 

істеу ： 他～一向 认真负 责 ол өз 

жұмысын адал ниетпен істейді 

 

②қызмет ету：你现在在哪儿～? /Сен 

қазір қайда қызмет етесің? 

【做手脚】zuòshǒujiǎo. Сырттай бітіру, 

ту сыртынан отырғызып кету. 

【做寿】zuò∥shòu【ет.】туған күнді 

тойлау. 

【做文章】zuòwénzhānɡ  пікір білдіру, 

ықыласын аудару. 

【做戏】 zuò∥ xì【 ет.】① сахнада 

ойнау.②сайқалдану, рөлінде ойнау：他

这是在我们面前～，不要相信 Біздің 

алдымызда  ол мынадай рол айнайды, 

жалпы оған сенбей керек. 

【做秀】 zuòxiù. өзін көрсету, шоу 

жасау. 

【做学问】zuòxué·wen зерттеу жасау. 

【做贼心虚】zuòzéixīnxū . былғанған 

ар-намыс тыныштық бермеу. 

【做针线】zuòzhēn·xiɑn / тігімшілікпен 

шұғылдану,  қол өнерімен (кесте) 

айналысу. 

【做主】zuò∥zhǔ【ет.】 басқару：当

家～иелік ету, мойнына алу｜这事我做

不了主 Бұл істі мен мойныма ала 

алмаймын. 

【做作】 zuò·zuo【 сын.】  қылымсу, 

жалған ： 他 的 表 演 太 ～ 了 Оның 

орындауы тым өтірік болды. 

酢 zuò〈书〉үй иесіне тост көтерту：

酬 ～ тосттармен алмасу .

 

 

 

 

 

 

 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83/
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汉哈对照中国历史朝代简表 

夏 

Ся  дәуірі 

约前 21 世

纪 -约前 16

世纪 

  北齐  

Солтүс

тік  Ци 

550-577 

商 

Шаң  дәуірі 

约前 16 世

纪 -约前 11

世纪 

西魏 

Батыс 

Вэй 

北周 

Солтүс

тік 

Ччжоу 

535-557 

 

 

557-581 
 

 

周 

Чжоу дәуірі 

西周 Батыс Чжоу  约前 11 世

纪-前 771 

东周            

Шығыс чжоу  

春秋时期  

Чунъцю дәуірі  

战国时期  

Жанъго дәуірі (Соғыс 

кезеңі)                                                         

前 770- 前
256 

前 770- 前
476 

前 475- 前
221 

隋  Суй  дәуірі 581-618 

 

唐 

Таң дәуірі  

 

 

618-907 

秦  

Цинъ хандығы 

前 221- 前
206 

 

五代十国 

Бес дәуір  

Он патшалық 

后梁  

Соңғы Ляң 

907-923 

后唐 

Соңғы  Таң 

923-936 

汉 

Ханъ 

хандығы 

西汉 

Батыс Ханъ  

前 206 - 公

元 8 后晋 

Соңғы Цзин 

936-946 

后汉 

Соңғы Ханъ 

947-950 

东汉 

Шығыс Ханъ  

20-220 

后周 

Соңғы Чжоу 

951-960 

三国 

Үш 

Патшалық 

кезең 

魏  

Вей  патшалығы 

220-265 

 
十国 

10 патшалық 

902-979 

蜀 

Шу патшалығы 

221-263 

吴 

У  патшалығы 

222-280 

西晋 Батыс Цзинъ әулеті 265-316 宋 

Сун  дәуірі 

北宋 

Солтүстік 

Суң 

960-1127 

东晋 

Шығыс Цзинъ 

әулеті 

十六国 

16  патшалық 

东晋 

Шығыс Цзинъ  

317-420 

南宋 

Оңтүстік  

Суң 

1127-

1279 

十六国 

16  патшалық 

304-439      辽     Ляо  дәуірі 907-1125 

南北朝 

Оңтүстік  

және 

Солтүстік 

дәуірі 

南朝 

Оңтүстік 

дәуірі 

 

宋 Суң дәуірі 420-479 西夏    Батыс Ся  дәуірі 1032-

1227 

齐 Ци дәуірі 479-502      金    Цзинь 1115-

1234 

梁 Лян дәуірі 502-557      元    Юанъ 1279-

1368 

陈 Чэнъ дәуірі 557-589      明     Мин 1368-

1644 

北朝 

Солтүстік 

дәуірі 

北 魏
Солтүстік Вей  

 

386-534      清     Цин  1644-

1911 

 

东魏  Шығыс 

Вей 

534-550 中华民国 

Қытай халық Республикасы 

 

1912-

1949 

Қытай Халық Республикасы  中华人民共和国 01.10.1949. 
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世界各国、地区（或首府）及货币名称表 

Әлем елдерінің атауы, астанасы, ұлттық валютасы және  орналасқан аймағы 

 

国家或地区 

Ел немесе 

өлке  

国家全称 

Елдің толық 

атауы 

首都或首府 

Астанасы 

немесе 

орталығы 

货 币 名 称 

Валюта атауы  

地理位置 

Жағрафиялық 

орналасуы 

  

阿尔巴尼亚 

Албания 

阿尔巴尼亚共和国 

Албания 

Республикасы 

地拉那 

Тирана 

列克 

Лек 

欧洲 

Еуропа 

阿尔及利亚 

Алжир 

阿尔及利亚共和国 

Алжир 

Республикасы 

阿尔及亚 

Алжир  Азия 

阿尔及亚第纳尔 

Алжир  Динары 

非洲 

Африка 

阿富汗 

Ауғанстан 

阿富汗 

Ауғанстан 

喀布尔 

Кабул 

阿富汗尼 

ауғани 

亚洲 

Азия 

阿根廷 

Аргентина 

阿根廷共和国 

Аргентина 

Республикасы 

布宜诺斯艾利斯 

Буэнос-Айрес 

奥斯特拉尔 

Австралия 

拉丁美洲 

латын Америка 

阿拉伯联合酋

长国 

Біріккен Араб 

Әмірліктері 

阿拉伯联合酋长国 

Біріккен Араб 

Әмірліктері 

阿布扎比 

Абу-Даби 

迪拉姆 

дирхем 

 

亚洲 

Азия 

 

阿鲁巴 

Аруба 

阿鲁巴(荷) 

Аруба 

奥兰也斯塔德 

Орландо Стад 

阿鲁巴盾或弗罗德 

Арубагульдені 

немесе Фроде 

拉丁美洲 

латын Америка 

阿曼 

Оман 

阿曼苏丹国 

Оман Сұлтандығы 

马斯喀特 

Мускат 

阿曼里亚尔 

оманс риалсы 

亚洲 

Азия 

阿塞拜疆 

Әзірбайжан 

阿塞拜疆 

Әзірбайжан 

巴库 

Баку 

卢布 

Рубль 

欧洲 

Еуропа 

埃及 

Египет 

阿拉伯埃及共和国 

Египет Араб 

Республикасы 

开罗 

Каир 

埃及镑 

Мысыр фунты 

非洲 

Африка 

 

埃萨俄比亚 

Эфиопия 

埃萨俄比亚人民民

主共和国 

Эфиопия 

Халық 

Демократиялық   

Республикасы 

亚的斯亚贝巴 

Аддис-Абеба 

 

比尔 

Билла 

非洲 

Африка 

 

爱尔兰 

Ирландия 

爱尔兰共和国 

Ирландия 

Республикасы 

都布林 

Брин 

爱尔兰镑 

Ирландияның 

фунт 

欧洲 

Еуропа 

爱沙尼亚 

Эстония 

爱沙尼亚 

Эстония 

塔林 

Таллинн 

卢布 

Рублі 

欧洲 

Еуропа 

安道尔 

Андорра 

安道尔公国 

Андорра Князьдігі 

安道尔 

Андорра 

西班牙比塞塔和法

国法郎 

Испандық песета 

және француз 

франкі 

欧洲 

Еуропа 

 

安哥拉 

Ангола 

安哥拉人民共和国 

Ангола Халық 

罗达安 

Ло Даан 

宽扎 

Кванза 

非洲 

Африка 
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Республикасы   

安圭拉 

Ангилья 

安圭拉 

Ангилья 

瓦利 

Уәли 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

安提瓜岛和巴

布达 

Антигуа және 

Барбуда 

安提瓜岛和巴布达 

Антигуа және 

Барбуда 

圣约翰 

Сент-Джон 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

澳大利亚 

Австралия 

澳大利亚联邦 

Австралия 

Достастығы 

堪培拉 

Канберра 

澳大利亚元 

Австралия 

доллары 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

奥地利 

Австрия 

奥地利共和国 

Австрия 

Республикасы 

维也纳 

Вена 

奥地利先令 

Австрия 

шиллингы 

欧洲 

Еуропа 

巴巴多斯 

Барбадос 

巴巴多斯 

Барбадос 

布里奇顿 

Брайтон 

巴巴多斯元 

Барбадос доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

阿布亚心几内

亚 

Abuja Heart 

Гвинея 

阿布亚心几内亚独

立国 

Abuja Heart 

Гвинея Тәуелсіз 

мемлекет 

莫尔兹比港 

Порт Морсби 

基那 

кина 

 

 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

巴哈马 

Багам 

аралдары 

巴哈马联邦 

Багам аралдары 

Достастығы 

拿骚 

Нассау 

 

巴哈马元 

Багамдоллары 

 

拉丁美洲 

латын Америка 

巴基斯坦 

Пәкістан 

巴基斯坦伊斯兰共

和国 

Пәкістан Ислам 

Республикасы 

伊斯兰堡 

Исламабад 

 

巴基斯坦卢比 

Пәкістан 

рупиясы 

亚洲 

Азия 

 

巴拉圭 

Парагвай 

巴拉圭共和国 

Парагвай 

Республикасы 

亚松森 

Асунсьон 

巴拉圭瓜拉尼 

Парагвайлық 

гуарани 

拉丁美洲 

латын Америка 

巴勒斯坦 

Палестина 

巴勒斯坦国 

Палестина 

мемлекет 

耶路撒冷 

Йерусалим 

 亚洲 

Азия 

巴林 

Бахрейн 

巴林国 

Бахрейн 

Мемлекеттік 

麦纳麦 

Манама 

巴林第纳尔 

Бахрейн динары 

亚洲 

Азия 

巴拿马 

Панама 

巴拿马共和国 

Панама 

Республикасы 

巴拿马城 

Панама қаласы 

巴拿马巴波亚 

Панама Балбоа 

拉丁美洲 

латын Америка 

巴西 

Бразилия 

巴西联邦共和国 

Бразилия 

Федеративтік 

Республикасы 

巴西利亚 

Бразилия 

 

克鲁扎多 

крусадо 

 

拉丁美洲 

латын Америка 

白俄罗斯 

Беларусь 

白俄罗斯共和国 

Беларусь 

Республикасы 

明斯克 

Минск 

卢布 

рублі 

欧洲 

Еуропа 

百慕大群岛 

Бермуд 

百慕大群岛 

Бермуд 

汉密尔顿 

Гамильтон 

百慕大元 

Бермуд доллары 

北美洲 

Солтүстік 
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 Америка 

保加利亚 

Болгар 

保加利亚共和国 

Болгария 

Республикасы 

索菲亚 

София 

列弗 

Лев 

欧洲 

Еуропа 

北马里亚纳

（美） 

Солтүстік 

Мариана 

(АҚШ) 

北马里亚纳联邦

（美） 

Солтүстік Мариан  

аралдары (АҚШ) 

塞班 

Сайпан 

美元 

Доллар 

 

 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

贝劳 

Палау 

贝劳共和国 

Палау 

Республикасы 

科罗尔 

Корор 

美元 

доллар 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

贝宁 

Бенин 

贝宁共和国 

Бенин 

Республикасы 

波多诺伏 

Порто-Ново 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

франкы 

非洲 

Африка 

 

比利时 

Бельгия 

比利时王国 

Бельгия 

Корольдігі 

布鲁塞尔 

Брюссель 

比利时法郎 

Бельгия  франкы 

欧洲 

Еуропа 

秘鲁 

Перу 

秘鲁共和国 

Перу 

Республикасы 

利马 

Лима 

索尔 

Саул 

拉丁美洲 

латын Америка 

冰岛 

Исландия 

冰岛共和国 

Исландия 

Республикасы 

雷克雅维克 

Рейкьявик 

冰岛克朗 

Исландия кронасы 

欧洲 

Еуропа 

波多黎各岛 

Пуэрто-Рико 

波多黎各岛自由联

邦 

Пуэрто-Рико 

Достастығы 

圣胡安 

Сан - Хуан 

美元 

Доллар 

拉丁美洲 

латын Америка 

波黑 

Босния және 

Герцеговина 

波斯尼亚 

Босния 

 

萨拉热窝 

Сараево 

第纳尔 

Динар 

欧洲 

Еуропа 

波兰 

Польша 

波兰共和国 

Польша 

Республикасы 

华沙 

Варшава 

兹罗提 

злотых 

欧洲 

Еуропа 

玻利维亚 

Боливия 

玻利维亚共和国 

Боливия 

Республикасы 

苏蕾 

Су Лэй 

玻利维亚诺 

Боливар 

拉丁美洲 

латын Америка 

博茨瓦纳 

Ботсвана 

博茨瓦纳共和国 

Ботсвана 

Республикасы 

哈博罗内 

Габороне 

普拉 

Пула 

非洲 

Африка 

伯利兹 

Белиз 

伯利兹 

Белиз 

贝尔莫潘 

Бельмопане 

伯利兹元 

Белиз доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

不丹 

Бутан 

不丹王国 

Бутан Корольдігі 

延布 

Янбу 

努尔特法郎 

нуарт  франкы 

亚洲 

Азия 

布基纳法索 

Буркина-Фасо 

布基纳法索 

Буркина-Фасо 

瓦加杜古 

Уагадугу 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

франкы 

非洲 

Африка 
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布隆迪 

Бурунди 

布隆迪共和国 

Бурунди 

Республикасы 

布琼布拉 

Буджумбура 

布隆迪法郎 

Бурунди Франкы 

非洲 

Африка 

朝鲜 

Солтүстік 

Корея 

朝鲜民主主义人民

共和国 

КНДР 

平壤 

Пхеньян 

圆 

юуанй 

亚洲 

Азия 

赤道几内亚 

Экваториальн

ая Гвинея 

赤道几内亚共和国 

Экваторлық 

Гвинея 

Республикасы 

马拉博 

Малабо 

中非金融共同体法

郎 

Орталық Африка 

Франк 

非洲 

Африка 

 

丹麦 

Дания 

丹麦王国 

Дания Корольдігі 

哥本哈根 

Копенгаген 

丹麦克朗 

дат кронасы 

欧洲 

Еуропа 

德 国  

Германия 

德意志联邦 

Германия 

Федеративтік 

Республикасы 

波恩 

Бонн 

 

德意志马克 

немец марка 

欧洲 

Еуропа 

东帝汶 

Тимор-Лесте 

东帝汶共和国 

Шығыс Тимор 

Республикасы 

帝力 

Дили 

印度尼西亚盾 

индонезия рупия 

 

亚洲 

Азия 

 

东 萨 摩 亚

（美） 

Самоа (АҚШ) 

东萨摩亚（美） 

Самоа (АҚШ) 

帕果帕果 

Паго Паго 

 

 

 

美元 

доллар 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

多哥 

Того 

多哥共和国 

тоголездік 

Республикасы 

洛美 

Ломе 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

Франкы 

非洲 

Африка 

 

多米加岛 

多 米 加  

Доминикан 

аралы 

多米加岛联邦 

Доминикан 

аралдар 

Федерациясы 

 

罗索 

Розо 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллары 

拉丁美洲 

латын 

Америкасы 

多米尼加共和

国 Доминикан 

Республикасы 

多米尼加共和国 

Доминикан 

Республикасы 

圣多明哥 

Санто-Доминго 

比索 

песо 

 

拉丁美洲 

латын 

Америкасы 

俄罗斯 

Ресей 

俄罗斯联邦 

Ресей 

федерациясы 

莫斯科 

Мәскеу 

卢布 

рублі 

欧洲 

Еуропа 

厄瓜多尔 

Эквадор 

厄瓜多尔共和国 

Эквадор 

Республикасы 

基多 

Кито 

 

苏克雷 

Сукрен 

拉丁美洲 

латын Америка 

厄立特里亚 

Эритрея 

厄立特里亚 

Эритрея 

阿斯马拉 

Асмара 

比尔 

Билла 

非洲 

Африка 

法国 

Франция 

法国西共和国 

Франция 

Республикасының 

巴黎 

Париж 

 

法国法郎 

Франция Франкы 

欧洲 

Еуропа 

 

法 罗 群 岛

（丹） 

Фарер 

аралдары 

法罗群岛（丹） 

Батыс 

Фарер аралдары 

(Дан) 

曹斯哈恩 

Цезарь Hahn 

法罗克朗 

Фарер крона 

欧洲 

Еуропа 
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(Дан) 

法属波利尼西

亚
Французская 

Полинезия 

法属波利尼西亚 

Французская 

Полинезия 

帕 皮 提 

 Папеэте 

 

 

太平洋结算法郎 

Тынық мұхит 

айырысу Франкы 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

梵蒂冈 

Ватикан 

梵蒂冈城国 

Ватикан 

Мемлекетті 

梵蒂冈城 

Ватикан 

意大利里拉 

итальяндық лира 

欧洲 

Еуропа 

菲律宾 

Филиппин 

菲律宾共和国 

Филиппин 

Республикасы 

马尼拉 

Манила 

 

菲律宾比索 

Филиппин 

песосы 

亚洲 

Азия 

斐济 

Фиджи 

斐济共和国 

Фиджи 

Республикасы 

 

苏瓦 

Сува 

婓济元 

Фей Джи Юань 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

芬兰 

Финляндия 

芬兰共和国 

Финляндия 

Республикасы 

赫尔辛基 

Хельсинки 

 

芬兰马克 

фин Маркы 

 

欧洲 

Еуропа 

 

佛得角 

Кабо-Верде 

佛得角共和国 

Мыс Верде 

Республикасы 

普拉亚 

Прайя 

佛得角埃斯库多 

Кабо-Верде 

Вердеэскудосы 

非洲 

Африка 

冈比亚 

Гамбия 

冈比亚共和国 

Гамбия 

Республикасы 

班珠尔 

Банжул 

达拉斯 

Даллас 

非洲 

Африка 

刚果 

Конго 

刚果共和国 

Конго 

Республикасы 

布拉柴维尔 

Браззавиль 

中非金融共同体法

郎 

Орталық Африка 

Франк 

非洲 

Африка 

哥伦比亚 

Колумбия 

哥伦比亚共和国 

Колумбия 

Республикасы 

圣菲波哥大 

Санта-Фе Богота 

比索 

песо 

拉丁美洲 

латын Америка 

哥斯达黎加 

Коста-Рика 

哥斯达黎加共和国 

Коста-Рика 

Республикасы 

圣何塞 

Сан - Хосе 

克朗 

крона 

 

拉丁美洲 

латын Америка 

格林纳达 

Гренада 

格林纳达 

Гренада 

圣乔治 

Георгий 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

格陵兰（丹） 

Гренландия 

(Дан) 

格陵兰（丹） 

Гренландия (Дан) 

格特霍普 

Герт Надежда 

丹麦克朗 

дат кронасы 

欧洲 

Еуропа 

格鲁吉亚 

Грузия 

格鲁吉亚共和国 

Грузия 

Республикасы 

第 比 利 斯 

Тбилиси 

卢布 

рубл 

欧洲 

Еуропа 

古巴 

Куба 

古巴共和国 

Куба 

Республикасының 

哈瓦那 

Гавана 

 

比索 

песо 

拉丁美洲 

латын Америка 

瓜 德 洛 普

（法） 

Гваделупа 

瓜德洛普（法） 

Гваделупа 

(Франция) 

巴斯特尔 

Бастер 

法国法郎 

Франция Франкы 

拉丁美洲 

латын Америка 
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(Франция) 

关岛（美） 

Гуам (АҚШ) 

关岛（美） 

Гуам (АҚШ) 

阿加尼亚 

Аганья 

美元 

Доллар  

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

圭亚那 

Гайана 

圭亚那合作共和国 

Гайана 

кооперативтік 

Республикасы 

乔 治 敦 

 Джорджтаун 

 

圭亚那元 

Гайана  Доллары 

拉丁美洲 

латын Америка 

圭亚那（法） 

Гайана 

(Франция) 

圭亚那（法） 

Гайана (Франция) 

卡宴 

Кайенн 

法国法郎 

Франция Франкы  

 

拉丁美洲 

латын Америка 

哈萨克斯坦 

Қазақстан 

哈萨克斯坦共和国 

Қазақстан 

Республикасы 

阿 斯 塔 纳 

Астана 

坚格 

Теңге 

亚洲 

Азия 

海地 

Гаити 

海地共和国 

Гаити 

Республикасы 

太子港 

Порт ханзада 

古德 

Гуд 

拉丁美洲 

латын Америка 

韩国 

Корея 

韩国民国 

Корея 

Республикасы 

汉城 

Сеул 

圆 

юуанй 

亚洲 

Азия 

豪蓝岛和贝克

岛（美） 

Көк аралы 

және Howe 

Baker Island 

(АҚШ) 

豪蓝岛和贝克岛

（美） 

Көк аралы және 

Howe Baker Island 

(АҚШ) 

 

 

 

 

 

美元 

Доллар 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

荷兰 

Нидерланды 

荷兰王国 

Нидерланды 

Корольдігі 

阿姆斯特丹 

Амстердам 

荷兰盾 

Гульден 

欧洲 

Еуропа 

荷属安的列斯 

Нидерландск

ие Антиллы 

荷属安的列斯 

Нидерландские 

Антиллы 

威 廉 斯 塔 德 

 Вилленсдам 

荷属安的列斯盾 

Нидерланд 

Антиллы  Гүлден 

拉丁美洲 

латын Америка 

洪都拉斯 

Гондурас 

洪都拉斯共和国 

Гондурас 

Республикасы 

特古斯加尔巴 

 Тегусигальпа 

伦皮拉 

Лемпира 

 

拉丁美洲 

латын Америка 

基里巴斯 

Кирибати 

基里巴斯共和国 

Кирибати 

Республикасы 

塔 拉 瓦 

Тароа 

 

澳大利亚元 

Австралиялық 

доллар 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

吉布提 

Джибути 

吉布提共和国 

Джибути 

Республикасы 

吉 布 提 

Джибути 

吉布提法郎 

Джибути Франк 

非洲 

Африка 

吉尔吉斯斯坦 

Қырғызстан 

吉尔吉斯斯坦共和

国 

Қырғыз 

Республикасы 

比什凯克 

Бішкек 

索姆 

сом 

亚洲 

Азия 

几内亚 

Гвинея 

几内亚共和国 

Гвинея 

科纳克里 

Конакри 

西里 

батыс 

非洲 

Африка 
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Республикасы 

几内亚比绍 

Гвинея-Бисау 

几内亚比绍共和国 

Гвинея-Бисау 

比绍 

Бисау 

比索 

бағамы песо 

非洲 

Африка 

加拿大 

Канада 

加拿大 

Канада 

渥太华 

Оттава 

加拿大元 

канадалық доллар 

 

北美洲 

Солтүстік 

Америка 

加纳 

Гана 

加纳共和国 

Гана 

Республикасы 

阿克拉 

Акра 

塞地 

седи 

非洲 

Африка 

加蓬 

Габон 

加蓬共和国 

Габон 

Республикасы 

利伯维尔 

Либревилль 

中非金融共同体法

郎 

Орталық Африка 

Франк КФА 

非洲 

Африка 

 

柬埔寨 

Камбоджа 

柬埔寨 

Камбоджа 

金边 

Пномпеня 

瑞尔 

риелей 

亚洲 

Азия 

捷克 

Чехия 

捷克共和国 

Чехия 

布拉格 

Прага 

克朗 

крона 

欧洲 

Еуропа 

津巴布韦 

Зимбабве 

津巴布韦共和国 

Зимбабве 

Республикасы 

哈拉雷 

Хараре 

京巴布韦元 

Зимбабве Юань 

非洲 

Африка 

喀迈隆 

Камерун 

喀迈隆共和国 

Камерун 

Республикасы 

雅温得 

Яунде 

 

中非金融共同体法

郎 

Орталық Африка 

Франк КФА 

非洲 

Африка 

卡塔尔 

Катар 

卡塔尔国 

Катар мемлекеті 

多哈 

Доха 

卡塔尔里亚尔 

Қатар риалы 

亚洲 

Азия 

开 曼 群 岛

（英） 

Кайман 

аралдары 

(Ұлыбритани

я) 

开曼群岛（英） 

Кайман аралдары 

(Ұлыбритания) 

乔治敦 

Джорджтаун 

 

开曼元 

Кайманаралыдолл

ары 

 

拉丁美洲 

латын Америка 

科摩罗 

Комор 

аралдары 

 

科摩罗联邦共和国 

Комор Аралдары 

Федеративтік 

Республикасы 

莫罗尼 

Морони 

 

 

科摩罗法郎 

Комориандық 

Франк 

 

非洲 

Африка 

科特迪瓦 

Кот-д'Ивуар 

科特迪瓦共和国 

Кот-д'Ивуар  

Республикасы 

亚穆苏克洛 

Ямусукро 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

Франк 

非洲 

Африка 

科威特 

Кувейт 

科威特国 

Кувейт 

мемлекеттік 

科威特城 

Эль-Кувейт 

科威特第纳尔 

Кувейт динары 

亚洲 

Азия 

克罗地亚 

Хорватия 

克罗地亚共和国 

Хорватия 

萨格勒布 

Загреб 

第纳尔 

Динар 

欧洲 

Еуропа 

肯尼亚 

Кения 

肯尼亚共和国 

Кения 

Республикасы 

内罗毕 

Найроби 

肯尼亚先令 

Кения шиллинг 

非洲 

Африка 

库 克 群 岛

（新） 

Кук аралдары 

库克群岛（新） 

Кук аралдары 

(Жаңа) 

阿瓦鲁阿 

Аваруа 

 

新西兰元 

Жаңа Зеландия 

доллары 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 
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(Жаңа) Тынық 

аралдары 

拉脱维亚 

Латвия 

拉脱维亚共和国 

Латвия 

Республикасы 

里加 

Рига 

卢布 

рубл 

欧洲 

Еуропа 

莱索托 

Лесото 

莱索托国 

Лесото елі 

马塞卢 

Масеру 

洛蒂 

Лоти 

非洲 

Африка 

老挝 

Лаос 

 

老挝人民民主共和

国 

Лаос Халықтық-

Демократиялық 

Республикасы 

万象 

Вьентьян 

 

 

基辅 

Киев 

亚洲 

Азия 

 

 

黎巴嫩 

Ливан 

黎巴嫩共和国 

Ливан 

Республикасы 

贝鲁特 

Бейрут 

黎巴嫩磅 

Ливан фунт 

亚洲 

Азия 

立陶宛 

Литва 

立陶宛共和国 

Литва 

Республикасы 

维尔纽斯 

Вильнюс 

卢布 

рубл 

欧洲 

Еуропа 

利比里亚 

Либерия 

利比里亚共和国 

Либерия 

Республикасы 

蒙罗维亚 

Монровия 

利比里亚元 

Либериялық 

доллар 

 

非洲 

Африка 

利比亚 

Ливия 

大阿拉伯利比亚社

会主义共和国 

Ұлы Социалистік 

Ливия Араб 

Республикасы 

的黎波里 

Триполи 

利比亚第纳尔 

Ливия Динар 

非洲 

Африка 

列支敦士登 

Лихтенштейн 

列支敦土登公国 

Лихтенштейн 

Князьдігі 

瓦杜兹 

Вадуц 

瑞士法郎 

Швейцария  

 Франк 

欧洲 

Еуропа 

留 尼 汪 岛

（法） 

Реюньон 

(француз) 

留尼汪岛 

Реюньон аралы 

圣丹尼 

Сен-Дени 

 

法国法郎 

Франция Франкы  

 

非洲 

Африка 

卢森堡 

 

卢森堡公国 

Люксембург елі 

卢森堡 

Люксембург 

卢森堡法郎 

Люксембург 

франкы 

欧洲 

Еуропа 

卢旺达 

Руанда 

卢旺达共和国 

Руанда 

Республикасы 

基加利 

Кигали 

卢旺达法郎 

Руанда Франк 

非洲 

Африка 

罗马尼亚 

Румыния 

罗马尼亚 

Румыния 

布加勒斯特 

Бухарест 

列伊 

лея 

欧洲 

Еуропа 

马达加斯加 

Мадагаскар 

马达加斯加民主共

和国 

Мадагаскар 

Демократиялық  

Республикасы 

塔那那利佛 

Антананариву 

 

马达加斯加法郎 

малагаси Франкы 

 

非洲 

Африка 

马尔代夫 

Мальдивы 

马尔代夫共和国 

Мальдив 

Республикасы 

马累 

Малей 

拉菲亚 

Лафия 

亚洲 

Азия 

马耳他 

Мальта 

马耳他共和国 

Мальта 

瓦莱塔 

Валлетта 

马其塔里拉 

Македониятa 

欧洲 

Еуропа 
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Республикасы Лила 

马尔维纳斯群

岛 

Мальвинс 

аралыдары 

马尔维纳斯群岛 

Мальвинс 

аралыдары 

斯坦利港 

Порт Стэнли 

福克兰镑 

Фолкленд 

аралдары фунд 

拉丁美洲 

латын Америка 

马拉维 

Малави 

马拉维共和国 

Малави 

Республикасы 

利隆圭 

Лилонгве 

 

马拉维克瓦查 

Малавидегі Куача 

非洲 

Африка 

马来西亚 

Малайзия 

马来西亚 

Малайзия 

吉隆坡 

Куала-Лумпур 

林吉特或马来西亚

元 

Малайзияның 

ринггит немесе 

юань 

亚洲 

Азия 

 

马里 

Мали 

马里共和国 

Мали 

Республикасы 

巴马科 

Бамакская 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

франк 

非洲 

Африка 

 

马其顿 

Македония 

马其顿共和国 

Македония 

Республикасы 

斯科普里 

Скопье 

 

第纳尔 

Динар 

 

欧洲 

Еуропа 

马绍尔群岛 

Маршалл 

аралдары 

马绍尔群岛共和国 

Маршалл 

аралдары  

Республикасы 

马朱罗 

Маджеро 

美元 

доллар 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

马提尼克岛 

Мартиника 

马提尼克岛 

Мартиника 

法兰西堡 

Форт-де-Франс 

法国法郎 

Франция Франкы 

拉丁美洲 

латын Америка 

马约特岛 

Майотта 

马约特岛 

Майотта 

扎乌兹 

заузы 

法国法郎 

Франция Франкы 

非洲 

Африка 

毛里求斯 

Маврикий 

毛里求斯 

Маврикий 

路易港 

Порт-Луи 

毛里求斯 

卢比 

Маврикий 

рупиясы 

非洲 

Африка 

 

毛里塔尼亚 

Мавритания 

毛里塔尼亚共和国 

Мавритания 

Республикасы 

努瓦克肖特 

Нуакшот 

乌吉亚 

UM 

非洲 

Африка 

美国 

Америка 

美利坚合众国 

Америка Құрама 

Штаттары 

华盛顿 

Вашингтон 

 

美元 

Доллар 

 

北美洲 

Солтүстік 

Америка 

美属维尔京群

岛 

Америка 

Құрама 

Штаттары 

Вирджин 

Аралдары 

美属维尔京群岛 

Америка Құрама 

Штаттары 

Вирджин 

Аралдары 

夏洛特阿马利亚 

Шарлотта-

Амалия 

 

美元 

Доллар 

拉丁美洲 

латын 

Америкасы 

蒙古 

Моңғолия 

蒙古 

Моңғолия 

乌兰巴托 

Ұлан-Батыр 

图格里克 

Тугрик 

亚洲 

Азия 

蒙特塞拉特岛 

Монсеррат 

蒙特塞拉特岛 

Монтсеррат 

普利茅斯 

Плимут 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллары 

拉丁美洲 

латын 

Америкасы 
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孟加拉国 

Бангладеш 

孟加拉国人民共和

国 

Бангладеш Халық 

Республикасы 

达卡 

Дакка 

 

塔卡 

Taka 

 

亚洲 

Азия 

 

密克罗尼西亚 

Микронезия 

密克罗尼西亚 

Микронезия 

科洛尼亚 

Колония 

 

美元 

Доллар 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

缅甸 

Мьянма 

缅甸联邦 

Мьянма одағы 

仰光 

Янгон 

缅元 

Кият 

亚洲 

Азия 

摩尔多瓦 

Молдова 

摩尔多瓦共和国 

Молдова 

Республикасы 

基希讷乌 

Кишинев 

 

卢布 

рублі 

 

欧洲 

Еуропа 

摩洛哥 

Марокко 

摩洛哥王国 

Марокко 

Корольдігі 

拉巴特 

Рабат 

摩洛哥迪拉姆 

Мароккодирхамы 

非洲 

Африка 

 

摩纳哥 

Монако 

摩纳哥公国 

Монако 

摩纳哥城 

Монако қаласы 

法国法郎 

Франция Франкы 

欧洲 

Еуропа 

莫桑比克 

Мозамбик 

莫桑比克共和国 

Мозамбик 

Республикасы 

马普托 

Мапуту 

 

梅蒂卡尔 

Метикал 

 

非洲 

Африка 

 

墨西哥 

Мексика 

墨西哥合众国 

Мексика Құрама 

Штаттары 

墨西哥城 

Мехико 

 

比索 

Песо 

拉丁美洲 

Латын Америка 

纳米比亚 

Намибия 

纳米比亚共和国 

Намибия 

Республикасы 

温得和克 

Виндхук 

 

兰特 

Ранд 

 

非洲 

Африка 

南非 

ЮАР 

南非共和国 

Оңтүстік Африка 

Республикасы 

比勒陀利亚 

Претория 

 

兰特 

Ранд 

非洲 

Африка 

南斯拉夫 

Югославия 

南斯拉夫联盟共和

国 

Югославия 

Федеративтік 

Республикасы 

贝尔格莱德 

Белград 

 

 

第纳尔 

Динар 

 

欧洲 

Еуропа 

 

瑙鲁 

Науру 

瑙鲁共和国 

Науру 

Республикасы 

亚伦区（行政管

理中心） 

Yaren ауданы 

(әкімшілік 

орталығы) 

澳大利亚元 

Австралиялық 

доллар 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

尼泊尔 

Непал 

尼泊尔共和国 

Непал 

Республикасы 

加德满都 

Катманду 

尼泊尔卢比 

Непал рупиясы 

亚洲 

Азия 

尼加拉瓜 

Никарагуа 

尼加拉瓜共和国 

Никарагуа  

Республикасы 

马那瓜 

Манагуа 

科多巴 

Кордоба 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

尼日尔 

Нигер 

尼日尔共和国 

Нигер  

Республикасы 

尼亚美 

Ниамей 

非洲金融共同体法

郎 

Африкалық КФА 

франк 

非洲 

Африка 
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尼日利亚 

Нигерия 

尼日利亚联邦共和

国 

Нигерия 

Республикасы 

阿布贾 

Абуджа 

 

奈拉 

Наири 

非洲 

Африка 

纽埃岛 

Ниуэ аралы 

纽埃岛 

Ниуэ аралы 

阿洛菲 

Алофи 

 

新西兰元 

Жаңа Зеландия 

доллары 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

挪威 

Норвегия 

挪威王国 

Норвегия 

Корольдігі 

奥斯陆 

Осло 

挪威克朗 

норвегиялық 

Krone 

 

欧洲 

Еуропа 

 

诺福克岛 

Норфолк 

аралы 

诺福克岛 

Норфолк аралы 

 

金斯敦 

кингстон 

澳大利亚元 

Австралиялық 

доллар 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

皮特克恩岛 

Питкэрн 

аралы 

皮特克恩岛 

Питкэрн аралы 

 

亚当斯敦 

Адамстаун 

新西兰元 

Жаңа Зеландия 

доллары 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

葡萄牙 

Португалия 

葡萄牙共和国 

Португалия 

Республикасы 

 

里斯本 

Лиссабон 

埃斯库多 

Вердеэскудосы 

欧洲 

Еуропа 

 

日本 

жапоня 

日本国 

жапон 

东京 

Токио 

日元 

Иен 

亚洲 

Азия 

瑞典 

Швеция 

瑞典王国 

Швеция 

Корольдігі 

斯德哥尔摩 

Стокгольм 

瑞士克朗 

Швейцария Krone 

 

欧洲 

Еуропа 

瑞士 

Швейцария 

瑞士联邦 

Швейцария 

Федералдық 

伯尔尼 

Берн 

 

瑞士法郎 

Швейцария Франк 

 

欧洲 

Еуропа 

萨尔瓦多 

Сальвадор 

萨尔瓦多共和国 

Сальвадор 

Республикасы 

圣萨尔瓦多 

Сан - Сальвадор 

科朗 

тәж 

 

非洲 

Африка 

塞拉利昂 

Сьерра-Леоне 

塞拉利昂共和国 

Сьерра-Леоне 

Республикасы 

弗里敦 

Фритаун 

 

利昂 

Леоне 

 

非洲 

Африка 

塞内加尔 

Сенегал 

塞内加尔共和国 

Сенегал 

Республикасы 

达喀尔 

Дакар 

 

非洲金融共同体发

廊 

Африкалық КФА 

франк 

非洲 

Африка 

 

塞浦路斯 

Кипр 

塞浦路斯共和国 

Кипр 

Республикасы 

尼科西亚 

Никосия 

塞浦路斯镑 

Кипр Pound 

亚洲 

Азия 

塞舌尔 

Сейшель 

аралы 

塞舌尔共和国 

Сейшель 

Республикасы 

维多利亚 

Виктория 

塞舌尔卢比 

Сейшел рупиясы 

非洲 

Африка 

 

沙特阿拉伯 沙特阿拉伯王国 利雅得 沙特里亚尔 亚洲 
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Сауд Арабия Сауд Арабиясы 

Корольдігі 

Рияд 

 

Саудириал Азия 

圣多美和普林

西比 

Сан-Томе и 

Принсипи 

圣多美和普林西比

民主共和国 

Сан-Томе и 

Принсипи 

Демократиялық 

Республикасы 

圣多美 

Сан-Томе 

 

 

 

多布拉 

Добра 

非洲 

Африка 

 

圣赫勒拿岛 

Әулие Елена 

圣赫勒拿岛 

Әулие Елена 

詹姆斯敦 

Джеймстаун 

圣赫勒拿镑（与英

镑等值） 

(Фунт баламасы 

бар) Қасиетті 

Елена аралдары 

Фунт 

非洲 

Африка 

 

圣基茨和尼维

斯 

Сент-Китс 

және Невис 

圣基茨和尼维斯联

邦 

Сент-Китс және 

Невис 

巴斯特尔 

Бастер 

 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллар 

拉丁美洲 

Латын Америка 

圣卢西亚岛 

Сент-Люсия 

аралы 

圣卢西亚岛 

Сент-Люсия 

аралы 

卡斯特里 

Кастри 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллар 

拉丁美洲 

Латын Америка 

圣马力诺 

Сан – Марино 

圣马力诺共和国 

Сан-Марино 

Республикасы 

圣马力诺 

Сан - Марино 

意大利里拉 

итальяндық Lira 

 

欧洲 

Еуропа 

圣皮埃尔岛和

米克龙群岛 

Әулие Елена 

Санкт-Пьер 

және 

Микелон 

аралдары 

圣皮埃尔岛和米克

龙群岛 

Әулие Елена 

Санкт-Пьер және 

Микелон 

аралдары 

圣皮埃尔 

Сен-Пьер 

 

法国法郎 

Франция Франкы 

北美洲 

Солтүстік 

Америка 

圣文森特岛和

格林纳丁斯 

Сент-Винсент 

және 

Гренадины 

圣文森特岛和格林

纳丁斯 

Сент-Винсент 

және Гренадины 

金斯顿 

кингстон 

东加勒比元 

Шығыс Кариб 

доллар 

拉丁美洲 

Латын Америка 

斯里兰卡 

Шри Ланка 

 

斯里兰卡民主社会

主义共和国 

Шри-Ланка 

Демократиялық 

Социалистік 

Республикасы 

 

科伦坡 

Коломбо  

 

斯里兰卡卢布 

Шри-Ланка 

рублей 

 

亚洲 

Азия 

斯洛伐克 

Словакия 

斯洛伐克共和国 

Словакия 

Республикасы 

布迪斯拉瓦 

布迪斯拉瓦 

克朗 

крона 

欧洲 

Еуропа 

斯洛文尼亚 

Словения 

斯洛文尼亚共和国 

Словения 

Республикасы 

卢布尔雅那 

Любляна 

第纳尔 

динар 

欧洲 

Еуропа 

斯威士兰 

Свазиленд 

斯威士兰王国 

Свазиленд 

Корольдігі 

姆巴巴纳 

Мбабане 

里兰吉尼 

Лилангени 

欧洲 

Еуропа 
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苏丹 

Судан 

苏丹共和国 

Судан 

Республикасы 

喀土穆 

Хартум 

苏丹镑 

Суданский фунт 

非洲 

Африка 

苏里南 

Суринам 

苏里南共和国 

Суринам 

Республикасы 

帕拉马里博 

Парамарибо 

苏里南盾或弗罗林 

Суринам щит или 

флоринов доллар 

非洲 

Африка 

所罗门群岛 

Соломон 

аралдары 

 

所罗门群岛 

Соломон 

аралдары 

 

 

霍尼亚拉 

Хониара 

所罗门群岛元 

Соломоновых 

островов 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

索马里 

Сомали 

索马里民主共和国 

Сомали 

Демократиялық 

Республикасы 

摩加迪沙 

Могадишо 

索马里先令 

Сомалийский 

шиллинг 

 

非洲 

Африка 

塔吉克斯坦 

Тәжікстан 

塔吉克斯坦共和国 

Тәжікстан 

Республикасы 

杜尚别 

Душанбе 

卢布 

рублей 

亚洲 

Азия 

泰国 

Таиланд 

泰王国 

Таиланд 

Корольдігі 

曼谷 

Бангкок 

铢 

батов 

亚洲 

Азия 

坦桑尼亚 

Танзания 

坦桑尼亚联合共和

国 Біріккен 

Танзания 

Республикасы 

达累斯萨拉姆 

Дар-эс-Салам 

坦桑尼亚先令 

Танзанийский 

шиллинг 

非洲 

Африка 

汤加 

Тонга 

汤加王国 

Тонга Корольдігі 

努库阿洛法 

Нукуалофа 

潘加或汤加元 

Панга или 

 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

汤加特克斯群

岛和凯科斯群

岛 Тонга 

Теркс және 

Кайкос 

 аралдары 

汤加特克斯群岛和

凯科斯群岛 

Тонга Теркс және 

Кайкос 

 аралдары 

 

科伯恩城 

Кокбурн қаласы 

 

美元 

доллар 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

特立尼达和多

巴哥 

Тринидад 

және Тобаго 

特立尼达和多巴哥

共和国 

Тринидад және 

Тобаго 

Республикасы 

 

西班牙港 

Испании Порты 

特立尼达和多巴哥

元 

Тонги юаней 

Тринидад и 

Тобаго доллар 

拉丁美洲 

Латын Америка 

突尼斯 

Тунис 

突尼斯共和国 

Тунис 

Республикасы 

突尼斯 

Тунис 

第纳尔 

динар 

非洲 

Африка 

图瓦卢（英） 

Тувалу 

图瓦卢（英） 

Тувалу (English) 

 

富纳富提 

Фунафути 

 

澳大利亚元和图瓦

卢硬币 

Австралийские 

монеты и Тувалу 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

土耳其 

Турция 

土耳其共和国 

Түркия 

Республикасы 

安卡拉 

Анкара 

土耳其里拉 

лир 

亚洲 

Азия 
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土库曼斯坦 

Түркіменстан 

土库曼斯坦共和国 

Түркіменстан 

Республикасы 

 

阿什哈巴德 

Ашхабад 

卢布 

рублевый 

 

亚洲 

Азия 

托克劳群岛

（新） 

Токелау 

托克劳群岛（新） 

Токелау (Жаңа) 

 

 

法考福 

Факаофо 

新西兰元 

Новозеландец 

Мирное 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

瓦利斯群岛和

富图纳群岛 

Уоллис  және  

Футуна 

瓦利斯群岛和富图

纳群岛 

Уоллис және 

Футуна 

 

马塔乌图 

Мата-Уту 

 

太平洋结算法郎 

разрешение Franc 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

瓦努阿图 

Вануату 

瓦努阿图共和国 

Вануату 

Республикасы 

维拉港 

Порт-Вила 

 

瓦图 

Уотто 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

危地马拉 

Гватемала 

危地马拉共和国 

Гватемала 

Республикасы 

危地马拉城 

Город Гватемала 

格查尔 

Кетцаль 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

威克岛(美) 

Уэйк 

威克岛（美） 

Уэйк Арал (АҚШ) 

 美元 

доллар 

大洋洲及太平

洋 岛 屿
Океания және 

Тынық 

аралдары 

委内瑞拉 

Венесуэла 

委内瑞拉共和国 

Венесуэла 

Республикасы 

加拉加斯 

Каракас 

 

博利瓦 

боливар 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

文莱 

Бруней 

文莱达鲁萨共和国 

Бруней Roosa 

Республикасы 

斯里巴加湾市 

Бандар-Сери-

Бегаван 

文莱元 

Бруней доллары 

 

亚洲 

Азия 

乌干达 

Уганда 

乌干达共和国 

Уганда 

Республикасы 

坎帕拉 

Кампала 

乌干达新先令 

жаңа уганди 

шиллинг 

非洲 

Африка 

乌克兰 

Украина 

乌克兰 

Украина 

基辅 

Киев 

卢布 

рублевый 

欧洲 

Еуропа 

乌拉圭 

Уругвай 

乌拉圭东岸共和国 

Шығыс Уругвай 

Республикасының 

蒙德维的亚 

Монтевидео 

新比索 

Новый песо 

拉丁美洲 

Латын Америка 

乌兹别克斯坦 

Өзбекстан 

乌兹别克斯坦共和

国 

Өзбекстан 

塔什干 

Ташкент 

索姆 

сом 

亚洲 

Азия 

西班牙 

Испания 

西班牙王国 

Испания 

Корольдігі 

马德里 

Мадрид 

比塞塔 

песета 

欧洲 

Еуропа 

西撒哈拉 

Батыс  Сахара 

西撒哈拉 

Батыс Сахара 

阿尤恩 

Лаайюн 

 非洲 

Африка 

西萨摩亚 

западное 

Самоа 

西萨摩亚独立国 

Батыс Самоа 

Тәуелсіз 

阿皮亚 

Апиа 

塔拉或西萨摩亚元 

Тара или Западное 

Самоа юаней 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 
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Мемлекеті  Тынық 

аралдары 

希腊 

Греция 

希腊共和国 

Грек 

Республикасы 

雅典 

Афины 

德拉克马 

драхма 

欧洲 

Еуропа 

锡金 

Сикким 

锡金 

Сикким 

甘托克 

Гангток 

印度卢比 

Индийская рупия 

亚洲 

Азия 

新加坡 

Сингапур 

新加坡共和国 

Сингапур 

Республикасы 

新加坡 

Сингапур 

新加坡元 

Сингапурский 

доллар 

亚洲 

Азия 

新喀里多尼亚 

Жаңа 

Каледония 

 

新喀里多尼亚 

Жаңа Каледония 

 

努美阿 

Нумеа 

太平洋结算法郎 

Мирное 

разрешение франк 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

新西兰 

Жаңа 

Зеландия 

 

新西兰 

Жаңа Зеландия 

 

惠灵顿 

Веллингтон 

新西兰元 

Жаңа Зеландия 

доллары 

 

大洋洲及太平

洋 岛 屿
Океания және 

Тынық 

аралдары 

匈牙利 

Венгрия 

匈牙利共和国 

Венгрия 

Республикасы 

布达佩斯 

Будапешт 

福林 

форинт 

欧洲 

Еуропа 

叙利亚 

Сирия 

阿拉伯叙利亚共和

国 Сирия Араб 

Республикасы 

大马士哥 

Дамаск 

叙利亚镑 

сирийский фунт 

 

亚洲 

Азия 

牙买加 

Ямайка 

牙买加 

Ямайка 

金斯顿 

кингстон 

牙买加元 

ямайский доллар 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

亚美尼亚 

Армения 

亚美尼亚共和国 

Армения 

Республикасы 

埃里温 

Ереван 

卢布 

рублевый 

 

亚洲 

Азия 

也门 

Йемен 

也门共和国 

Йемен 

Республикасы 

萨那 

Сана 

（北方）也门里亚

尔（南方）也门第

纳 尔 (Северный) 

Йемен риал 

(Южная) Йемен 

динар 

亚洲 

Азия 

伊拉克 

Ирак 

伊拉克共和国 

Ирак 

Республикасының 

巴格达 

Багдад 

伊拉克第纳尔 

иракский динар 

 

亚洲 

Азия 

伊朗 

Иран 

伊朗伊斯兰共和国 

Иран Ислам 

Республикасы 

德黑兰 

Тегеран 

里亚尔 

риал 

亚洲 

Азия 

以色列 

Израиль 

以色列国 

Исраил 

Мемлекетті 

耶路撒冷 

Иерусалим 

新以色列谢克尔 

Новый 

израильский 

шекель 

亚洲 

Азия 

意大利 

Италия 

意大利共和国 

Италия 

Республикасы 

罗马 

Рим 

里拉 

лира 

欧洲 

Еуропа 
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印度 

Индия 

印度共和国 

Үндістан 

Республикасы 

新德里 

Нью-Дели 

印度卢比 

Индийская рупия 

亚洲 

Азия 

印度尼西亚 

Индонезия 

印度尼西亚共和国 

Индонезия 

Республикасы 

雅加达 

Джакарта 

印度尼西亚盾 

Индонезийская 

рупия 

亚洲 

Азия 

英国 

Англия 

大不列颠及北爱尔

兰联合王国 

Ұлыбритания 

伦敦 

Лондон 

 

英镑 

стерлинг 

欧洲 

Еуропа 

英属维尔京群

岛 

Британдық 

Виргин 

аралдары 

英属维尔京群岛 

Британдық 

Виргин аралдары 

罗德城 

Род Таун 

 

美元 

доллар 

 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

约旦 

Иордания 

约旦哈西姆王国 

Иордан Хашимит 

Корольдігі 

安曼 

Амман 

约旦第纳尔 

Иорданский динар 

亚洲 

Азия 

约翰斯顿岛 

Джонстон 

арал 

约翰斯顿岛 

Джонстон арал 

 美元 

доллар 

 

大洋洲及太平

洋岛屿 

Океания және 

Тынық 

аралдары 

越南 

Вьетнам 

越南社会主义共和

国 

Вьетнам 

Социалистік 

Республикасы 

河内 

Ханой 

 

盾 

Щит 

 

亚洲 

Азия 

赞比亚 

Замбия 

赞比亚共和国 

Замбия 

Республикасы 

卢萨卡 

Лусака 

克瓦查 

Квач 

非洲 

Африка 

扎伊尔 

Заир 

扎伊尔共和国 

Заир  

Республикасы 

金沙萨 

Киншаса 

扎伊尔 

Заир 

非洲 

Африка 

乍得 

Чад 

乍得共和国 

Чад Республикасы 

恩贾梅纳 

Нджамена 

中非金融合作法郎 

Франк КФА ВЕАС 

非洲 

Африка 

直 布 罗 陀

（英、西） 

Гибралтар 

直布罗陀（英、

西） 

Гибралтар 

(ағылшын, испан) 

直布罗陀城 

Гибралтар Город 

直布罗陀帮和比塞

塔 

Гибралтар және 

песет 

非洲 

Африка 

智利 

Чили 

智利共和国 

Чили 

Республикасының 

驿地亚哥 

станция Диего 

比索 

песо 

 

拉丁美洲 

Латын Америка 

中非 

Орталық 

Африка 

中非共和国 

Орталық Африка 

Республикасы 

班吉 

Банги 

 

中非金融合作法郎 

Франк КФА ВЕАС 

非洲 

Африка 

中国 

Кытай 

中华人民共和国 

ҚХР 

北京 

Пекин 

人民币/元 

юань 

亚洲 

Азия 

中途岛（美） 

Мидваы  

(АҚШ) 

中途岛（美） 

Мидваы  (АҚШ) 

 美元 

доллар 

太平洋岛屿 

 Тынық 

аралдары 
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化学元素汉哈名称表 

Қытайша-қазақша химиялық элементтер атаулары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реті 

 

/ 

原 子

序 

 

элемент аты/元素名称 

 

Таңба/ 

  符 号 

 

Реті/ 

原子序 

 

元素名称/элемент аты 

 

 

符 号  / 

таңба 
 

汉语 

 

哈语 汉语 哈语 

1 氢 Сутегі H 26 铁 Темір Fe 

2 氦 Гелий He 27 钴 Кобальт Co 

3 锂 Литий Li 28 镍 Никель Ni 

4 铍 Бериллий Be 29 铜 Мыс Cu 

5 硼 Бор B 30 锌 Мырыш Zn 

6 碳 Көміртек C 31 镓 Галлий Ga 

7 氮 Азот N 32 锗 Германий Ge 

8 氧 Оттек O 33 砷 Күшән As 

9 氟 Фтор F 34 硒 Селен Se 

10 氖 Неон Ne 35 溴 Бром Br 

11 钠 Натрий Na 36 氪 Криптон Kr 

12 镁 Магний Mg 37 铷 Рубидий Rb 

13 铝 Алюминий Al 38 锶 Стронций Sr 

14 硅 Кремний Si 39 钇 Иттрий Y 

15 磷 Фосфор P 40 锆 Цирконий Zr 

16 硫 Күкірт S 41 铌 Ниобий Nb 

17 氯 Хлор C1 42 钼 Молибден Mo 

18 氩 Аргон Ar 43 锝 Технеций Tc 

19 钾 Калий K 44 钌 Рутений Ru 

20 钙 Кальций Ca 45 铑 Родий Rh 

21 钪 Скандий Sc 46 钯 Палладий Pd 

22 钛 Титан Ti 47 银 Күміс Ag 

23 钒 Ванадий V 48 镉 Кадмий Cd 

24 铬 Хром Cr 49 铟 Индий In 

25 锰 Марганец Mn 50 锡 Қалайы Sn 



1019 

 

 

 

 

 

 

Реті/ 

 

原 子

序 

 

元素名称/ элемент аты 

 

Таңба/ 

  符 号 

 

Реті/ 

原子序 

 

元素名称 элемент аты 

 

Реті/ 

符号  

汉语 

 

哈语 
汉语 哈语 

51 锑 Сүрме Sb 78 铂 Платина Pt 

52 碲 Теллур Te 79 金 Алтын Au 

53 碘 Иод I 80 汞 Сынап Hg 

54 氙 Ксенон Xe 81 铊 Таллий Tl 

55 铯 Цезий Cs 82 铅 Қорғасын Pb 

56 钡 Барий Ba 83 铋 Висмут Bi 

57 镧 Лантан La 84 钋 Полоний Po 

58 铈 Церий Ce 85 砹 Астат At 

59 镨 Празеодим Pr 86 氡 Радон Rn 

60 钕 Неодим Nd 87 钫 Франций Fr 

61 钷 Прометий Pm 88 镭 Радий Ra 

62 钐 Самарий Sm 89 锕 Актиний Ac 

63 铕 Европий Eu 90 钍 Торий Th 

64 钆 Гадолиний Gd 91 镤 Протактиний Pa 

65 铽 Тербий Tb 92 铀 Уран U 

66 镝 Диспрозий Dy 93 镎 Нептуний Np 

67 钬 Гольмий Ho 94 钚 Плутоний Pu 

68 铒 Эрбий Er 95 镅 Америций Am 

69 铥 Тулий Tm 96 锔 Кюрий Cm 

70 镱 Иттербий Yb 97 锫 Берклий Bk 

71 镥 Лютеций 

 

Lu 98 锎 Калифорний Cf 

72 铪 Гафний Hf 99 锿 Эйнштейний Es 

73 钽 Тантал Ta 100 镄 Фермий Fm 

74 钨 Вольфрам W 101 钔 Менделевий Md 

75 铼 Рений Re 102 锘 Нобелий No 

76 锇 Осмий Os 103 铹 Лоуренсий Lr 

77 铱 Иридий 

 

Ir     
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汉语音节的哈语拼写表 

Қытай тіліндегі буындардың қазақша транскрипциясы* 

 

A 

a                                а 

ai                              ай 

an                             ань 

ang                           аң 

ao                             ао 

                   

B 

ba                             ба 

bai                            бәй 

ban                           бань 

bang                         баң   

bao                           бао 

bei                            бэй 

ben                           бэн 

bian                          бянь 

biao                          бяо 

bie                            бье 

bin                           бин 

bing                         биң 

bo                            бо 

bu                            бу 

C 

ca                            ца 

cai                           цәй 

can                          цанъ 

cang                        цаң 

cao                          цао 

ce                            цы 

cen                          цынъ 

ceng                        цың 

cha                          ча 

chai                         чай 

chan                        чанъ 

chang                      чаң 

chao                        чао 

che                          чэ 

chen                        чэнъ 

cheng                      чэң 

chi                           чі 

chong                      чуң 

chou                        чоу 

chu                          чу 

chua                        чуа 

chuai                       чуай 

chuan                      чуань   

chuang                    чуаң 

chui                         чуй 

chun                        чун 

chuo                         чуо 

ci                               ці                        

cong                          цуң 

cou                            цоу 

cu                              цу 

cuan                         цуань 

cui                            цуй 

 

cun                           цунь 

cuo                            цо 

 

                    D 

da                              да 

dai                             дай 

dan                            дань 

dang                          даң 

dao                            дао 

de                               дэ 

dei                              дэй 

den                             дэн 

deng                           дэң 

di                                ди 

dian                            диань 

diao                            дяо 

die                              дье 

ding                            диң 

diu                              дю 

dong                           дуң 

dou                             доу 

du                               ду 

duan                           дуань 

dui                              дуй 

dun                             дунъ 

duo                             до 

                    E 

e                                  ы 

ei                                 эй 

en                                энъ 

er                                 эр 

 

                     F 

fa                                  фа 

fan                                фань 

fang                              фаң 

fei                                  фэй 

fen                                 фэнъ 

feng                               фэң 

fo                                   фо 

fou                                 фоу 

fu                                   фу 

                       

G 

ga                                   га 

gai                                  гай 

gan                                 гань 

gang                               гаң 

gao                                 гао 

ge                                   гэ 

gei                                  гэй 

gen                                 гэн 

geng                               гэң 

gong                            гуң 

gou                             гоу 

gu                                гу 

gua                             гуа 

           

guai                         гуай 

guan                        гуань 

guang                      гуаң 

gui                            гуй 

gun                           гунь 

guo                            го 

                  H 

ha                              ха 

hai                             хәй 

han                            хань 

hang                          хаң 

hao                            хао 

he                               хэ 

hei                              хэй 

hen                             хэнь 

heng                           хэң 

hong                           хуң 

hou                             хоу 

hu                               ху 

hua                             хуа 

huai                            хуай 

huan                           хуань 

huang                         хуаң 

hui                              хуй 

hun                             хунъ 

huo                             хо 

                     J 

ji                             цзи 

jia                           цзя 

jian                        цзянь  

jiang                      цзяң 

jiao                         цзяо 

jie                           цзье 

jin                           цзинъ 

jing                         цзиң 

jiong                        цзиоң 
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*Ескерту:  

Қытайдың жер-су аттарын,  кісі  есімдерін,  қытай тіліндегі өзге де есім сөздерді  (газет-журнал, баспа, лауазым, 

мекеме-компания атауларын) қазақша транскрипциялау қажет болғанда  осы кестедегі буындардың  

салыстырмасын басшылықққа алған  жөн.    

- Құрастырушылардан.  
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