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Алғы сөз

Қазіргі кезде қытай тіліне деген қызығушылықтың артып 
отырғандығын ескерсек және Қазақстанның еңбек нарығындағы 
қытай-қазақ, қазақ-қытай тілін меңгерген аудармашылар мен қытай 
тілінің мамандарына үлкен сұраныс туып отырған шақта, осы 
мамандарды даярлау үшін қажетті алғышарттардың бірі екі тілдің 
тілдік ерекшеліктерін салғастыра көрсететін еңбектер мен салалық 
терминдер сөздігінің қажеттігі сөзсіз. 

Ұсынылып отырған сөздік тіл білімі және әдебиеттану 
ғылымы бойынша 11000-ға жуық сөз бен сөз тіркестерін қамтиды. 
Құрылымдық жағынан «Қазақша-қытайша тіл және әдебиет 
терминдері», «Қытайша-қазақша тіл және әдебиет терминдері» деп 
аталатын екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде қазақ тілінің төл 
атаулары қамтылса, екінші бөлімде қытай тіліне тән атаулар берілген. 

Қытайда ғылыми терминдер ұлттық тілде қалыптасқан. 
Қазақстанда лингвистикалық терминдер ұлт тілінде ғана емес, 
орыс тіліндегі атауларымен өзгеріссіз қолданылады. Сондықтан 
қытай тіліндегі терминдерді қазақ тіліне аудару өте күрделі. Қазақ 
тіліндегі аудармасы мен атауы бір жүйеге түспеген, ұғымдары мен 
мағыналары шатастырылып жүрген қытай тіл білімі терминдері де 
кездеседі. Бұл қытай тіл білімі бойынша дәріс оқитын оқытушыларға 
да,  жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге де қиындық 
тудырады. Міне, осы мәселені ескере отырып, қытай тіл білімі 
(фонетика, иероглифтаным, сөзжасам, лексикология, грамматика, 
стилистика, жазу, т.б.) атауларының қазақ тіліндегі аудармасын бір 
ізге түсіру мақсатында осы сөздікті құрастыруды жөн санадық. 

Сөздікті құрастыру барысында Қазақстан және Қытайда соңғы 
жылдары жарық көрген тіл білімі мен әдебиеттану терминдеріне 
арналған сөздіктер, оқулықтар, ғылыми еңбектер, лексикографиялық 
дереккөздер пайдаланылды.  

Сөздікте  тіл білімі  мен әдебиеттануда жиі қолданылатын 
терминдер мен ұғымдар ғана емес, сонымен бірге студенттердің 
қытай тілінде жазылған тіл білімі мен әдебиетке қатысты 
материалдарды оқуына септігі тиер деген оймен тіл білімі мен 
әдебиеттануда жиі кездесетін кейбір термин емес сөздер мен тіркестер 
де сөздіктің мазмұнында қамтылды. Қытай тіліндегі қазақша 
баламасы бар терминдердің қазақша аудармасы жалпы тіл білімінің 
терминологиясына байланысты соңғы жылдары Қазақстанда жарық 
көрген сөздіктердегі талапқа сай бірізге түсірілді. Оқырмандарға 
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түсінікті болу үшін кейбір терминдердің қазақша нұсқалары 
мен қатар, орысша нұсқалары да беріліп отырды. Мысалы, 拼
音 pīnyīn дыбыстаңба, транскрипция, дыбыс құрау, 双关修辞格 
shuāngguānxiūcígé каламбур, сөзойнатым, ойнақы сөз, градация, 
т.б. Қазақ тілінің терминдер жүйесінде жоқ кейбір терминдер қытай 
тіліндегі оқылуы бойынша немесе орыс тілі тұлғасында алынды. 
Мысалы, 官话 гуаньхуа; 声母 шынму, инициаль; 韵母 юньму, финаль,   
т.б. Кейбір терминдерге қысқаша сипаттама берілді. Мысалы, 甲骨文 
цзягувэнь (сүйекке немесе тасбақа сауытына жазылған көне қытай 
жазуы); 相声 сяншэн (Қытайдың дәстүрлі комедиялық қойылым 
жанры).

Қытай тіліндегі жер-су атауларын, жалқы есімдерді, кісі аттарын 
қазақ тілінде таңбалау әлі күнге дейін бір жүйеге түскен жоқ. Орыс 
тілінде бұл мәселе әлдеқашан шешімін тапқан. Еліміздегі қазақ тілді 
бұқаралық ақпарат құралдары орыс тілі бойынша айтып, орыс тілі 
бойынша жазып жүр. Міне, осыны ескере отырып қытай тіліне тән 
терминдерді орыс тілі бойынша таңбалауды жөн көрдік. Мысалы,   
小篆 сяочжуань, 白话文 байхуавэнь, 保安 баоань, 孔子 Конфуций, т.б.  

Оқырмандардың қытай тіліндегі терминдерді дыбысталу тоны 
бойынша дұрыс оқуы үшін олардың қытайша дыбыстаңбасы  (拼音) 
беріліп, тон белгілері қойылып отырды. Мысалы,  阿拜 Ābài, 习语 
xíyŭ, 声母 shēngmǔ, 短篇小说 duǎnpiānxiǎoshuō, т.б. Қытай тіліне тән 
тіл білімі мен әдебиеттану терминдерінің соңынан «(қытай тіліне 
тән)» немесе «(қытай әдебиетіне тән)» деп беріліп отырды.

Қазіргі таңда тілдік зерттеулер тілдік бірліктердің тұлғасы мен 
мазмұндық жағын, олардың ара-қатынасын тілдің өз заңдылықтары 
тұрғысынан қарастырумен қатар, тілді психология, мәдениеттану, 
әлеуметтану, логика, философия, елтану және т.б. ғылым 
салаларымен байланысты да жүргізіліп келеді. Міне, осыны ескере 
отырып, сөздікте тіл мен әдебиетке қатысты терминдермен қатар 
басқа саладағы жиі қолданылатын терминдер де (аударматану, 
өнертану, психология, мәдениеттану, философия, білім, дінтану, 
баспа ісі, т.б.) сөздікке енгізілді. 

Бұл сөздікті практикалық тұрғыдан еліміздің жоғары 
оқу орындарында «Шетел филологиясы (қытай тілі)», 
«Аударма ісі (қытай және қазақ тілі)» мамандығы бойынша 
оқытылатын «Қытай тілінің теориялық грамматикасы», «Қытай 
тілінің лексикологиясы», «Қытай әдебиеті», «Қытай тілінің 
теориялық негіздері», «Аударма теориясы мен практикасы», 
«Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы» 
және т.б. міндетті оқытылатын пәндерге қосымша материал 
ретінде пайдалануға болады. Қытайдың жоғары оқу орындарында
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қазақ тілін шет тілі ретінде оқитын студенттерге, сонымен бірге 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша еліміздің жоғары 
оқу орындарында қазақ тілін оқып жатқан қытайлық студенттерге 
де көмегі тиері сөзсіз. Сөздік студенттерге, магистранттар мен 
докторанттарға, қытай тілінің оқытушыларына арналған. 



ҚАЗАҚША-ҚЫТАЙША 
ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТЕРМИНДЕРІ

哈汉语言文学术语
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Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

Абай   
«Абай жолы» роман-эпопеясы

Абай тілі сөздігі
Абайдың қара сөздері
абайтану 
аббревиатура 
(қысқарған күрделі сөз)
аббревиация  
абзац 

абзац-фразалық аударма
аблатив 
аблаут (апофония)

абсолют 
абсолют уақыт
абсолютив
абсолюттік антонимдер
абсолюттік конструкция
абсолюттік синонимдер
абстракт (дерексіз)
абстракт лексика 
абстракт ұғым
абстракты зат есімдер
абстракты категория
абстракты мағына 
абстракционизм

абстракционист  

абстракция (дерексіздік) 
абсурд 
абсурдизм 

阿拜 Ābài
«阿拜之路» Ābàizhīlù 
(长篇历史小说)
阿拜语词典 Ābàiyǔcídiǎn
阿拜箴言 Ābàizhēnyán
阿拜学 ābàixué
复合缩写词 fùhésuōxiěcí

缩写法 suōxiěfǎ
段落 duànluò; 段 duàn,节 jié; 
空格 kònggé
句段式翻译 jùduànshìfānyì 
离格 lígé 
(词根中的 cígēnzhōng de) 
元音交替 yuányīnjiāotì, 
元音变换 yuányīnbiànhuàn
绝对 juéduì
绝对时间 juéduìshíjiān
游离格 yóulígé, 通格 tōnggé
绝对反义词 juéduìfănyìcí
绝对结构 juéduìjiégòu
绝对同义词 juéduìtóngyìcí
抽象 chōuxiàng
抽象词汇 chōuxiàngcíhuì
抽象概念 chōuxiànggàiniàn
抽象名词 chōuxiàngmíngcí
抽象范畴 chōuxiàngfànchóu
抽象意义 chōuxiàngyìyì
抽象派 chōuxiàngpài, 
抽象主义 chōuxiàngzhǔyì
抽象派艺术家 
chōuxiàngpàiyìshùjiā
抽象概念 chōuxiànggàiniàn
荒诞 huāngdàn          
荒诞派 huāngdànpài          

А
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Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

абсурд театр 
абхаз тілі  
абыз 
авангардизм
авангардист (авангардшы)
авантитул (ілкібет)
авантюралық роман
(шытырман оқиғалы роман)
авар тілі  
авеста тілі
Австралия
Австрия
автобиография (өз өмірбаяны)
автоматты аударма  

автор 
автор бейнесі 
автор ойы
автор позициясы  
автор сөзі  

автореферат 

авторитаризм

авторлық аударма 
(автордың аудармасы)
авторлық бағдарлама

авторлық баспа табақ
авторлық баяндау
авторлық қаламақы
авторлық қолжазба
авторлық құқық   
авторлық реферат
авторлық стиль
авторлық түсініктеме
авторлық шарт
авторлық шегініс  

荒诞派戏剧 huāngdànpàixìjù  
阿布哈兹语 ābùhāzīyǔ
祭司 jìsī, 献身者 xiànshēnzhě
先锋主义 xiānfēngzhǔyì
先锋派艺术家 xiānfēngpàiyìshùjiā
副封面 fùfēngmiàn
惊险小说 jīngxiǎnxiǎoshuō

阿瓦尔语 āwǎ’ěryǔ
阿维斯陀语 āwéisītuóyǔ
澳大利亚 Àodàlìyà
奥地利 Àodìlì
自传 zìzhuàn
机器翻译 jīqìfānyì, 
自动翻译 zìdòngfānyì
作者 zuòzhě, 笔者 bǐzhě
作者形象 zuòzhěxíngxiàng
作者的意图 zuòzhě de yìtú
作者的立场 zuòzhě de lìchǎng
作者言语 zuòzhěyányǔ, 
作者的话 zuòzhě de huà
提要 tíyào, 摘要 zhāiyào, 
内容提要 nèiróngtíyào
独裁主义 dúcáizhǔyì, 
权力主义 quánlìzhǔyì
作者翻译 zuòzhěfānyì

自己编播的节目 
zìjǐbiānbō de jiémù
字数印张 zìshùyìnzhāng
作者叙述 zuòzhěxùshù
稿费 gǎofèi
作家手稿 zuòjiāshǒugǎo
版权 bǎnquán
作者文摘 zuòzhěwénzhāi
作者风格 zuòzhěfēnggé
自注 zìzhù
版权合同 bǎnquánhétong
作者插笔 zuòzhěchābǐ
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авторлық эвфемизмдер
автоэпиграф
агглютинативті (жалғамалы)
агглютинативті тілдер
(жалғамалы тілдер)
агглютинация (жалғамалық)
агенс
агент (іс-қимыл субьектісі)
агентив 
аграмматизм 

аграфия
ағартушы 

ағылшын тілі 
ағым 

ағымдағы оқиғалар
ағымдағы оқиғаларға шолу
адамды білдіретін зат есімдер 
адаптация 
адвербиалдану (үстеуге айналу)
адессив
адитив
адресант 
адресат 
адыгей тілі
адъектив (сын есім)
адъективтену 
(сын есімге айналу, сындану)
адъективті баяндауыш
адъективті сөз тіркесі 
адъективті фразеологизмдер

адъюнкт
ажыратушы белгілер 
(дифференциалды белгілер)
ажыратушы сөздер (қытай 
тіліндегі сөз табының бір түрі)

作者委婉语 zuòzhěwěiwǎnyǔ
(作品前面的) 作者题词 zuòzhětící
黏着 niánzhuó
黏着语 niánzhuóyǔ

黏着法 niánzhuófǎ
施事 shīshì, 施事者 shīshìzhě
施事者 shīshìzhě
行为发出人 xíngwéifāchūrén
语法错乱 yǔfǎcuòluàn, 
非语法意义 fēiyǔfǎyìyì
失写症 shīxiězhèng
启蒙者 qǐméngzhě, 
教育家 jiàoyùjiā
英语 yīngyǔ 
派别 pàibié; 
流派 liúpài; 趋向 qūxiàng
时事 shíshì  
时事评论 shíshìpínglùn 
表示人的名词 biǎoshìrén de míngcí
简写 jiǎnxiě, 适应 shìyìng
副词化 fùcíhuà
近处格 jìnchùgé
趋向格 qūxiànggé,向格 xiànggé
说话者 shuōhuàzhĕ
受话人 shòuhuàrén
阿迪格语 ādígéyǔ
形容词 xíngróngcí
形容词化 xíngróngcíhuà

形容词谓语 xíngróngcíwèiyǔ
形容词词组 xíngróngcícízǔ
形容词性成语 
xíngróngcíxìngchéngyǔ
修饰语 xiūshìyǔ
区分特征 qūfēntèzhēng, 
区分标志 qūfēnbiāozhì
区别词 qūbiécí
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азат жол  

аз санды ұлттар
аз санды ұлттардың тілі мен 
әдебиеті 
азу тіс 
айқұлақ ( @ )
айқындауыш  
айқындауыш мүше 

айқындауыштық анықтауыш 
(қытай тіліне тән)
айқындауыштық пысықтауыш
(қытай тіліне тән)
айқындауыштық сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
айлық журнал
аймақтану 
аймақтық тіл білімі
аймақтық тілдер 
айну тілі
айтылу 
айтылу нормасы 
айтылу сөздігі  

айтылуы 
(сөз немесе дыбыстың)
айтылым
айтылым (орфоэпия)

айтылым фонетикасы
(акустикалық фонетика)
айтылымдас иероглифтер
айтылымдас сөздер 
(омонимдер)
айтыс 
айтыскер ақын

另一行 lìngyīháng,
第一行 dìyīháng,
新行 xīnháng; 空格 kònggé
少数民族 shǎoshùmínzú
少数民族语言文学 
shǎoshùmínzúyǔyánwénxué
边齿 biānchǐ
艾特 àitè
同位语 tóngwèiyǔ
同位成分 tóngwèichéngfèn, 
确切成分 quèqièchéngfèn, 
明确成分 míngquèchéngfèn
修饰性定语 xiūshìxìngdìngyǔ

修饰性状语 xiūshìxìngzhuàngyǔ

同位短语 tóngwèiduǎnyǔ

月刊 yuèkān
区域学 qūyùxué
区域语言学 qūyùyǔyánxué
地区语言 dìqūyǔyán
艾伊努语 àiyīnǔyǔ
发音 fāyīn, 读音 dúyīn
发音规范 fāyīnguīfàn
正音法词典 zhèngyīnfăcídiǎn, 
读音法词典 dúyīnfǎcídiǎn
读音 dúyīn, 发音 fāyīn

口语 kǒuyǔ; 说 shuō
读音法 dúyīnfǎ,
正音法 zhèngyīnfǎ
声学语音学 shēngxuéyǔyīnxué

同音字 tóngyīnzì, 谐音字 xiéyīnzì
同音词 tóngyīncí

阿肯弹唱会 ākěntánchànghuì
阿肯 ākěn
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айыру белгісі 
академиялық басылым 
академиялық еркіндік
академиялық стиль
акаталектикалық өлең

акафист

аккаунт 
аккомодация 

аккомодация (бейімделу)
аккузатив (табыс септік)
акмеизм

акмеист 
акроним 

акростих 

аксиология
аксиома

актант 
актив (белсенді) 
актив валенттілік 
актив грамматика
актив құрылым 
актив оралым  
актив сөздер (жүрдек сөздер)
актив сөздік 
активтендіру 
актуальды (өзекті)

актуальды тақырыптар

актуальды мәселелер

分离符号 fēnlífúhào
学术刊物 xuéshùkānwù
学术自由 xuéshùzìyóu
科学语体 kēxuéyǔtǐ
音节齐全的诗句 
yīnjiéqíquán de shījù
教会赞美歌 jiàohuìzànměigē, 
颂歌 sònggē, 弗坐词 fúzuòcí
账号 zhànghào
语音同化 yǔyīntónghuà; 
部分同化 bùfentónghuà
适应 shìyìng  
宾格 bīngé; 对格 duìgé
阿克梅主义 ākèméizhǔyì, 
高峰主义 gāofēngzhǔyì, 
高峰派 gāofēngpài
阿克梅派分子 ākèméipàifènzǐ
缩略词 suōlüècí, 
首字母缩略语 shǒuzìmùsuōlüèyǔ
离合诗 líhéshī, 藏头诗 cángtóushī, 
贯顶诗 guàndǐngshī
(语言) 价值论 (yǔyán) jiàzhílùn
公理 gōnglǐ, 原理 yuánlǐ, 
定理 dìnglǐ
题元 tíyuán
积极 jījí
积极配价 jījípèijià
积极语法 jījíyǔfǎ
主动结构 zhǔdòngjiégòu
主动短语 zhǔdòngduǎnyǔ
积极词语 jījícíyǔ
积极词汇 jījícíhuì
激活 jīhuó
迫切的 pòqiè de, 紧迫的 jǐnpò de,  
现实的 xiànshí de
有现实意义的题目 
yǒuxiànshíyìyì de tímù
当前的重要问题 
dāngqián de zhòngyàowèntí
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актуальды мүшелену 
(өзекті мүшелену)
актум

акустика  

акустикалық аспект 

акустикалық әдіс  
акустикалық белгі
акустикалық жіктелім
акустикалық спектр  
акустикалық спектрограф
акустикалық фонетика
акут (оксия) 
акцент 
акцентология  

акцентуация 

акценттеу
ақ өлең 
ақпарат  
ақпарат агенттігі
ақпарат дайджесті
ақпарат желісі 
ақпарат кеңістігі
ақпарат көздері
ақпарат тарату
ақпарат теориясы
ақпарат тілі 
ақпараттандыру 
ақпараттық аударма  
ақпараттық база
ақпараттық бюллетень

ақпараттық жанр
ақпараттық құжат

实义切分 shíyìqiēfēn, 
实际切分 shíjìqiēfēn
表示动作者的宾语 
biǎoshìdòngzuòzhě de bīnyǔ
声学 shēngxué, 
音响学 yīnxiǎngxué
声学属性 shēngxuéshǔxìng, 
声学角度 shēngxuéjiǎodù   
声学法 shēngxuéfǎ
声学特征 shēngxuétèzhēng
声学分类 shēngxuéfēnlèi
声谱 shēngpǔ
声谱仪 shēngpǔyí
声学语音学 shēngxuéyǔyīnxué
尖音符 jiānyīnfú
重音 zhòngyīn; 口音 kǒuyīn
重音学 zhòngyīnxué, 
重读法 zhòngdúfǎ
标重音法 biāozhòngyīnfǎ; 
重读法 zhòngdúfǎ;
重音体系 zhòngyīntǐxì
加重音 jiāzhòngyīn
无韵诗 wúyùnshī
信息 xìnxī
通讯社 tōngxùnshè
讯息摘要 xùnxīzhāiyào
信息网 xìnxīwǎng
信息领域 xìnxīlǐngyù
消息来源 xiāoxiláiyuán
信息传播 xìnxīchuánbō
信息论 xìnxīlùn
信息语言 xìnxīyǔyán
信息化 xìnxīhuà
信息翻译 xìnxīfānyì
信息库 xìnxīkù
信息通报 xìnxītōngbào,
信息通告 xìnxītōnggào
信息性体裁 xìnxīxìngtǐcái
资料性文件 zīliàoxìngwénjiàn
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ақпараттық лингвистика
ақпараттық портал
ақпараттық соғыс
ақпараттық талдау
ақпараттық тілдер
aқын (жазба ақын)
ақындар айтысы  
албан тілі  
Албания 
алгебралық лингвистика
алғашқы түбір 
алғы сөз 
алдыңғы тіс
алексия (дислексия)
Алжир
аллатив
аллегория 
аллегориялық стиль
аллегориялық сюжет
аллитерация 

аллитерациялық өлең
аллограф 

алломорф 

аллоним
аллофон 

аллюзия 
алмастыру 
алмасу 

алмасым  
алтай тілдер семьясы  
алтай тілдері  
алтайтану 

信息语言学 xìnxīyǔyánxué
信息门户 xìnxīménhù
信息战 xìnxīzhàn
信息分析 xìnxīfēnxī
信息语言 xìnxīyǔyán
诗人 shīrén
阿肯弹唱会 ākěntánchànghuì
阿尔巴尼亚语 ā’ěrbāníyàyǔ
阿尔巴尼亚 Ā’ěrbāníyà
代数语言学 dàishùyǔyánxué
原始词根 yuánshǐcígēn
前言 qiányán
前齿 qiánchǐ
失读症 shīdúzhèng
阿尔及利亚 Ā’ěrjílìyà  
向格 xiànggé
寓喻 yùyù, 讽喻 fěngyù
讽喻体 fěngyùtǐ
讽喻题材 fěngyùtícái
辅音重复法 fǔyīnchóngfùfǎ, 
同音法 tóngyīnfǎ; 头韵 tóuyùn; 
双声 shuāngshēng; 叠韵 diéyùn
辅音重复诗 fǔyīnchóngfùshī
字位变体 zìwèibiàntǐ, 
书写变体 shūxiěbiàntǐ; 
代签 dàiqiān
词素变体 císùbiàntǐ, 
形位变体 xíngwèibiàntǐ
人地名变体 réndìmíngbiàntǐ
音素变体 yīnsùbiàntǐ; 
音品 yīnpǐn, 音位变体 yīnwèibiàntǐ
仿拟 fǎngnǐ
交替 jiāotì, 交换 jiāohuàn
交替 jiāotì, 交换 jiāohuàn, 
交流 jiāoliú
交替 jiāotì, 更替 gēngtì
阿尔泰语系 ā’ěrtàiyǔxì
阿尔泰语 ā’ěrtàiyǔ
阿尔泰学 ā’ěrtàixué
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алтайтанушы 
алфавит 
алфавит кестесі
алфавиттік каталог

альвеол  
альвеол дыбысы 
альманах (жыр жинақ) 
альтернативтік сұрақ
альтернативті сұрақты 
білдіретін сұраулы сөйлемдер
альтернация (дыбыс алмасуы) 
амал 
амал бағыныңқы сабақтас 
сөйлем
амал пысықтауыш
Америка Құрама Штаттары 

американизмдер
аморфты тілдер 

aморфтілік 
амплитуда
амплификация (үстемелеу) 
амфиболия 
амфибрахий 
амхар тілі
ана тілі 
анаграмма 

анадиплосис 
анаколуф  
анакруза
анализ (талдау)
аналитизм 
аналитикалық әдіс

аналитикалық жанр
аналитикалық құрылым

阿尔泰学家 ā’ěrtàixuéjiā
字母 zìmŭ
字母表 zìmŭbiǎo
按字母顺序编排的目录
ànzìmǔshùnxùbiānpái de mùlù
齿龈 chǐyín
齿龈音 chǐyínyīn
文选 wénxuǎn, 选集 xuǎnjí
替代问题 tìdàiwèntí
选择疑问句 xuǎnzéyíwènjù

(语音)交替 (yǔyīn) jiāotì
方式 fāngshì; 方法 fāngfǎ
方式副句 fāngshìfùjù

方式状语 fāngshìzhuàngyǔ
美利坚合众国 
Měilìjiānhézhòngguó
美国用语 měiguóyòngyǔ
无形态语 wúxíngtàiyǔ, 
独立语 dúlìyǔ
无形态性 wúxíngtàixìng
幅度 fúdù, 振幅 zhènfú
扩增 kuòzēng, 扩大 kuòdà
歧义 qíyì
抑扬抑格 yìyángyìgé
阿姆哈拉语 āmǔhālāyǔ
母语 mŭyŭ
换音造词法 huànyīnzàocífǎ; 
易位构词游戏 yìwèigòucíyóuxì
顶真 dǐngzhēn
错格 cuògé
诗行首音节 shīhángshǒuyīnjié
分析 fēnxī
分析性现象 fēnxīxìngxiànxiàng
解析方法 jiěxīfāngfǎ, 
分析法 fēnxīfǎ
分析性体裁 fēnxīxìngtǐcái
分析型结构 fēnxīxíngjiégòu
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аналитикалық сұхбат
аналитикалық тәсіл
аналитикалық тұлға
аналитикалық тілдер
аналог 
аналогия (үйлестік, ұқсастық)

аналогия заңы
аналық тек
анапест  

анаптиксис
анастрофа 
анафора 

анафоралық байланыс
анафоралық есімдік
анафоралық қатынас
анафоралық қызмет
анахронизм
анахроникалық 
Ангола
Англия
англицизмдер  

андроид (аndroid)
Андорра 
анекдот 
анимация
анимациялық фильм
анимизм 

аномалия (ауытқушылық)

分析性采访 fēnxīxìngcǎifǎng
分析手段 fēnxīshǒuduàn
分析形式 fēnxīxíngshì
分析性语言 fēnxīxìngyǔyán
类比 lèibĭ
类似 lèisì; 相同 xiāngtóng; 
类推 lèituī
类推法 lèituīfǎ 
阴性 yīnxìng
抑抑扬格 yìyìyánggé 
(每三个音节中第三个音节带重音);  
二短一长 èrduǎnyīcháng, 
短短长韵脚 
duǎnduǎnchángyùnjiǎo,
短短长格 duǎnduǎnchánggé
加音现象 jiāyīnxiànxiàng
倒置 dàozhì 
复指 fùzhĭ, 照应 zhàoyìng, 
首语重叠 shǒuyǔchóngdié
复指联系 fùzhĭliánxì
照应代词 zhàoyìngdàicí
照应关系 zhàoyìngguānxі
照应功能 zhàoyìnggōngnéng
时代错乱 shídàicuòluàn
不合时代的 bùhéshídài de
安哥拉 Āngēlā
英国 Yīngguó
从英语借用来的词语
cóngyīngyǔ jièyònglái de cíyǔ
安卓 ānzhuó
安道尔 Āndào’ěr  
笑话 xiàohua
动画 dònghuà
动画片 dònghuàpiàn
有灵论 yǒulínglùn,
泛灵论 fànlínglùn, 
万物有灵论 wànwùyǒulínglùn 
不规范 bù guīfàn, 异常 yìcháng, 
反常 fǎncháng
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аннотация

аннотациялық аударма
аноним

антецедент
антикалық әдебиет

антикалық философия

антиклимакс

антиномия
антитеза (шендестіру)

антихрист  
антифраза  
антифразис 
антиэллипсис 
антогонист  
антология 

антонимдер 
(қарсымәндес сөздер) 
антонимдер сөздігі
антонимдік қатынастар
антономазия
антонимия 
антрополингвистика 
антракт

антрополог
антропология 
антропологиялық 
лингвистика 
антропонимдер 
антропонимика

антропофоника

简评 jiǎnpíng, 简介 jiǎnjiè, 
文摘 wénzhāi
简介式翻译 jiǎnjièshìfānyì
匿名作者 nìmíngzuòzhě; 
化名者 huàmíngzhě; 化名 huàmíng
先行词 xiānxíngcí
古希腊罗马文学
gǔxīlàluómǎwénxué 
古希腊罗马哲学 
gǔxīlàluómǎzhéxué
突降法 tūjiàngfǎ, 
渐降法 jiànjiàngfǎ
二律背反 èrlǜbèifǎn
对偶 duì’ǒu, 
对照修辞格 duìzhàoxiūcígé
反基督 fǎnjīdū, 敌基督 díjīdū
反语 fǎnyǔ, 反话 fǎnhuà
反义用法 fǎnyìyòngfǎ
繁冗 fánrǒng
对抗者 duìkàngzhě
选集 xuǎnjí, 文选 wénxuǎn, 
诗选 shīxuǎn
反义词 fǎnyìcí

反义词词典 fānyìcícídiǎn
反义关系 fǎnyìguānxi
代称修辞格 dàichēngxiūcígé
反义现象 fǎnyìxiànxiàng
人类语言学 rénlèiyǔyánxué
幕间休息 mùjiānxiūxi, 
幕间曲 mùjiānqǔ
人类学家 rénlèixuéjiā
人类学 rénlèixué
人类语言学 rénlèiyǔyánxué

人名词 rénmíngcí, 人名 rénmíng
人名学 rénmíngxué, 
人名研究 rénmíngyánjiū
发音生理学 fāyīnshēnglǐxué
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анықтағыш
анықталушы сөз 
анықтама
анықтамалық

анықтамалық сөздік
анықтауыш  
анықтауыш бағыныңқы 
сөйлем 
анықтауыш есімдік
анықтауыш үстеу  
анықтауыш сөйлем  
анықтауыштық демеуліктер 
анықтауыштық мағына
анықтауыштық қатынас

анықтауыштық қатынастағы 
сөз тіркестері 
анықтауыштық қызмет

анықтауыштық субъект
аншлаг 

аңдатпа (аннотация)

аңдату 
аңыз 
аңыз адам
аңыз әңгіме
аорист 

аппелятив
аппелятивтену
апикальды (тіл алды)  
апикальды дауыссыздар  
апикальды дауыстылар
апикальды дыбыстар  

手册 shǒucè; 参考书 cānkǎoshū
被限定词 bèixiàndìngcí
定义 dìngyì; 证明 zhèngmíng
手册 shǒucè; 参考书 cānkǎoshū; 
指南 zhǐnán
解释词典 jiěshìcídiǎn
定语 dìngyǔ
定语从属句 dìngyǔcóngshǔjù

限定代词 xiàndìngdàicí
限定副词 xiàndìngfùcí
修饰句 xiūshìjù
限定语气词 xiàndìngyǔqìcí
限定意义 xiàndìngyìyì
修饰关系 xiūshìguānxi, 
限定关系 xiàndìngguānxì
修饰性词组 xiūshìxìngcízǔ; 
定中短语 dìngzhōngduǎnyǔ 
限定作用 xiàndìngzuòyòng, 
修饰作用 xiūshìzuòyòng
限定性主体 xiàndìngxìngzhǔtǐ
(报纸) 大字标题 dàzìbiāotí; 
满座 mǎnzuò, 客满 kèmǎn
简评 jiǎnpíng, 文摘 wénzhāi, 
简介 jiǎnjiè
开场白 kāichǎngbái; 序幕 xùmù
传说 chuánshuō
传奇人物 chuánqírénwù
传说故事 chuánshuōgùshì
不定过去时 bùdìngguòqùshí 
(在希腊语、古斯拉夫语等语言中特有

的一种动词过去时形式)
普通名词 pǔtōngmíngcí 
普通名词化 pǔtōngmíngcíhuà
舌尖 shéjiān
舌尖辅音 shéjiānfǔyīn
舌尖元音 shéjiānyuányīn
舌尖音 shéjiānyīn
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апикальды-альвеол 
дауыссыздар
апикальды-діріл дауыссыздар
апикальды-мұрын жолды 
дауыссыздар апикальды-
үзілмелі дауыссыздар
аподозис
апология
апокопа  
апокриф
апостроф   ( ’ ) 

апострофа  
апофеоз 
апофония (аблаут)
апробация 
апталық басылым
апталық газет
араб әліпбиі   
араб әрпі
араб жазуы  
араб мәдениеті  
араб тілі  
араб цифры  
арабизмдер

арабтану 
арабтанушы 
аралас аударма

аралас әліпби
аралас графика  
аралас дауыстылар 
аралас диалект
аралас дыбыс
аралас жазу
аралас жіктеу  

舌尖中音 shéjiānzhōngyīn

舌尖颤音 shéjiānchànyīn
舌尖鼻音 shéjiānbíyīn
舌尖塞音 shéjiānsèyīn

分句归结 fēnjùguījié
辨解文 biànjiěwén
末音脱落 mòyīntuōluò
伪经书 wěijīngshū
隔音符号 géyīnfúhào; 
省字符号 shěngzìfúháo;
撇号 piēhàо
顿呼 dùnhū; 呼告 hūgào
大颂扬 dàsòngyáng
元音变换 yuányīnbiànhuàn
审定 shěndìng, 批准 pīzhǔn
周刊 zhōukān
周报 zhōubào
阿拉伯字母表 ālābózìmǔbiǎo
阿拉伯字母 ālābózìmǔ
阿拉伯文字 ālābówénzì
阿拉伯文化 ālābówénhuà
阿拉伯语 ālābóyǔ
阿拉伯数字 ālābóshùzì
阿拉伯词语 ālābócíyǔ, 
从阿拉伯语借用来的词语 
cóng ālābóyǔ jièyònglái de cíyǔ
阿拉伯学 ālābóxué
阿拉伯学家 ālābóxuéjiā
(人机) 混合翻译 
(rén jī) hùnhéfānyì
混合字母表 hùnhézìmǔbiǎo
混合字体 hùnhézìtǐ
混合元音 hùnhéyuányīn
混合方言 hùnhéfāngyán
混合音 hùnhéyīn
混合文字 hùnhéwénzì
混合变位 hùnhébiànwèi
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аралас күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
аралас құрмалас сөйлемдер

аралас мәнмәтін  
аралас септеу  
аралас сөзжасам тәсілі
аралас түр (тип) 
аралас тіл  
аралас ұйқас

аралық 
аралық белгісі  ( • )
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
аралық тіл (дәнекер тіл) 
арамей жазуы
арамей тілі
Аргентина
арго  

арготизмдер   
арготикалық лексика 
аргумент  
ареалды жіктелім
ареалды лингвистика
ареалды тіл 
Аристотель
арқау 
Армения
армян тілі  
арнайы репортаж  
арнайы тіл  
арнау 
арнаулы атаулар белгісі  
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
арнаулы лексика 
арнаулы сөздер
арнаулы тілші
арт-директор

多重句群 duōchóngjùqún  

多重复句 duōchóngfùjù,
混合多重复句 hùnhéduōchóngfùjù
混合语境 hùnhéyǔjìng
混合变格法 hùnhébiàngéfǎ
混合构词法 hùnhégòucífǎ
混合类型 hùnhélèixíng
混合语 hùnhéyǔ
相邻韵 xiānglínyùn, 
交叉韵 jiāochāyùn
空格 kònggé; 空白 kòngbái
间隔号 jiāngéhào

媒介语 méijièyǔ
阿拉米文字 àlāmǐwénzì
阿拉米语 àlāmǐyǔ
阿根廷 Āgēntíng
暗语 ànyǔ, 黑话 hēihuà, 
行话 hánghuà
暗话 ànhuà, 黑话词 hēihuàcí
隐语词汇 yǐnyǔcíhuì
论元 lùnyuán
地理分类 dìlǐfēnlèi
区域语言学 qūyùyǔyánxué
区域性语言 qūyùxìngyǔyán
亚里士多德 Yàlǐshìduōdé
主题 zhǔtí, 主导思想 zhǔdǎosīxiǎng 
亚美尼亚 Yàmĕiníyà
亚美尼亚语 yàmĕiníyàyǔ
特别报道 tèbiébàodào
专用语言 zhuānyòngyǔyán
献词 xiàncí
专名号 zhuānmínghào

专门词汇 zhuānméncíhuì
专用词汇 zhuānyòngcíhuì
特约记者 tèyuējìzhě
艺术指导 yìshùzhǐdǎo
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арт-хаус
артикль  
артикуляция

артикуляциялық база
артикуляциялық орын
архаизмдер (көнерген сөздер)
археография 

архетип
архиактант  
архисема   
архифонема 
асаба (тамада)
асимметрия 
асиндетон 
аспан денелерінің атаулары 
(астронимдер)
аспект  

аспектолог  
аспектология  
аспектуалдық  
аспектілі көмекші сөздер 
(аспектілі шылаулар) 
(қытай тіліне тән)
аспирация  
ассам тілі
ассимиляция (ықпал) 
ассонанс  
ассоциативті әдіс
ассоциативтік өріс
ассоциация
ассоциация ұстанымы
астарлы (жабық) метафора  
астарлы сөз  

астыңғы тіс
астыңғы ерін

艺术片 yìshùpiàn
冠词 guàncí
发音动作 fāyīndòngzuò, 
发音法 fāyīnfǎ, 口形 kǒuxíng
发音法基础 fāyīnfǎjīchǔ
发音部位 fāyīnbùwèi
旧词 jiùcí, 古词 gǔcí
古文献学 gǔwénxiànxué, 
古文献研究 gǔwénxiànyánjiū
主型 zhǔxíng, 原型 yuánxíng
超题元 chāotíyuán
超义子 chāoyìzǐ
超音位 chāoyīnwèi
婚庆主持人 hūnqìngzhǔchírén
不对称 bùduìchèn
断叙法 duànxùfǎ 
天体名 tiāntǐmíng

动态 dòngtài; 观点 guāndiǎn; 
方面 fāngmiàn
体学家 tǐxuéjiā
体学 tǐxué
体貌 tǐmào
动态助词 dòngtàizhùcí 

送气 sòngqì
阿萨姆语 āsàmǔyǔ
同化 tónghuà
元音重复 yuányīnchóngfù
联想法 liánxiǎngfǎ
联想场 liánxiǎngchǎng
联想 liánxiǎng
对应原则 duìyìngyuánzé
暗喻 ànyù
寓喻 yùyù, 讽喻 fěngyù; 
潜台词 qiántáicí
下齿 xiàchǐ
下唇 xiàchún
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асыра әсірелеу  
асырмалы шырай  
асырмалы шырай формасы
асырмалы шырайдың күрделі 
түрі
Ата Заң  
ата түркі тілі

аталы сөз 
аталық тек 
аталым

ататіл  
атау  
атау септік  
атаулы сөйлем  

атауыш сөздер  
атауыштық бірлік
атауыштық қызмет
атрибут  
атрибуттық қатынас
ауған тілі  
Ауғанстан
аударма (тәржіма) 
аударма барысы  
аударма лингвистикасы
аударма өнері  
аударма мектебі  
аударма моделі  
аударма нормасы  
аударма прагматикасы  
аударма сөздіктер  
аударма тәжірибесі
аударма теориясы  
аударма техникасы 
аударма тілі
аударма трансформациясы

超前夸张 chāoqiánkuāzhāng
最高级 zuìgāojí
最高级形式 zuìgāojíxíngshì
复合式最高级 fùhéshìzuìgāojí

宪法 xiànfǎ
原始突厥语 yuánshǐtūjuéyǔ, 
原始突厥共同语
yuánshǐtūjuégòngtóngyǔ
至理名言 zhìlǐmíngyán
阳性 yángxìng
指称 zhǐchēng, 称名 chēngmíng; 
奖项 jiǎngxiàng; 提名 tímíng
原(始)语 yuán(shĭ)yǔ
称名 chēngmíng, 名称 míngchēng 
主格 zhǔgé
主格句 zhǔgéjù, 称谓句 chēngwèijù, 
独词句 dúcíjù
实词 shící
称名单位 chēngmíngdānwèi
称名功能 chēngmínggōngnéng
修饰语 xiūshìyǔ
修饰关系 xiūshìguānxi
阿富汗语 āfùhànyǔ
阿富汗 Āfùhàn
翻译 fānyì
翻译过程 fānyìguòchéng
翻译语言学 fānyìyǔyánxué
翻译艺术 fānyìyìshù
翻译学派 fānyìxuépài
翻译模式 fānyìmóshì
翻译规范 fānyìguīfàn
翻译语用学 fānyìyǔyòngxué
翻译词典 fānyìcídiǎn
翻译实践 fānyìshíjiàn
翻译理论 fānyìlĭlùn
翻译技巧 fānyìjìqiǎo
译语 yìyǔ
翻译转换 fānyìzhuǎnhuàn
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аударма үлгісі
аудармалық сәйкестік 
(аудармалық баламалық)
аударманың түрлері
аударматану 
аударматану терминдері
аудармашы   
аудармашылық құзыреттілік
аудару (тәржімалау)  
аудару тәсілдері  
аудиовизуалдық әдіс
аудиолингвалдық әдіс
аутентивті аударма

ауыз әдебиеті
ауыз қуысы
ауызекі сөйлеу синтаксисі 
ауызекі сөйлеу стилі 
ауызекі сөйлеу тілі
ауызекі сөйлеу фонетикасы
ауызекі тіл 
ауызша аударма 
ауызша аударма тәжірибесі
ауызша аударма теориясы 
ауызша аудармашы 
ауызша аудару
ауызша әдеби тіл 
ауыспалы келер шақ
ауыспалы мағына  
ауыспалы осы шақ
ауыспалы өткен шақ
ауытқушылық (аномалия) 

афазия  
афиша
афония  
афоризмдер (нақыл сөздер) 

афористика  

翻译模式 fānyìmóshì
翻译等值 fānyìděngzhí

翻译的种类 fānyì de zhǒnglèi
翻译学 fānyìxué
翻译学术语 fānyìxuéshùyǔ
翻译 fānyì, 翻译者 fānyìzhě
翻译能力 fānyìnénglì
翻译 fānyì
翻译方法 fānyìfāngfǎ
视听法 shìtīngfǎ 
听说法 tīngshuōfǎ
与原文相符的翻译
yǔ yuánwénxiāngfú de fānyì
口头文学 kǒutóuwénxué
口腔 kǒuqiāng
口语句法学 kǒuyǔjùfǎxué
口语语体 kǒuyǔyǔtǐ
口头语言 kǒutóuyǔyán
口语语音学 kǒuyǔyǔyīnxué
口语 kǒuyǔ
口译 kǒuyì, 口头翻译 kǒutóufānyì
口语翻译实践 kǒuyǔfānyìshíjiàn
口语翻译理论 kǒuyǔfānyìlǐlùn
口译员 kǒuyìyuán
口译 kǒuyì
口语标准语 kǒuyǔbiāozhǔnyǔ
过去将来时 guòqùjiāngláishí
引申义 yǐnshēnyì, 转义 zhuǎnyì
现在过去时 xiànzàiguòqùshí
不定过去时 bùdìngguòqùshí
不规范 bùguīfàn, 异常 yìcháng, 
反常 fǎncháng
矢语症 shīyǔzhèng
海报 hǎibào
矢音症 shīyīnzhèng
格言 géyán, 箴言 zhēnyán, 
警句 jĭngjù
格言学 géyánxué
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阿非利堪斯语 āfēilìkānsīyǔ, 
南非语 nánfēiyǔ
非洲学 fēizhōuxué
表情词 biǎoqíngcí
词缀 cízhuì
类词缀 lèicízhuì
词缀构词法 cízhuìgòucífǎ
词缀形素 cízhuìxíngsù
词缀词素 cízhuìcísù
塞擦音 sècāyīn
阿昌族 āchāngzú

阿昌语 āchāngyǔ
元尾音节 yuánwěiyīnjié, 
开音节 kāiyīnjié
开放性语法 kāifàngxìngyǔfǎ
低元音 dīyuányīn, 
开元音 kāiyuányīn
开放结构 kāifàngjiégòu
陈述式 chénshùshì
开放提问 kāifàngtíwèn
背景 bèijǐng
背景信息 bèijǐngxìnxī
背景词汇 bèijǐngcíhuì
背景词 bèijǐngcí
完成体 wánchéngtǐ
未完成体 wèiwánchéngtǐ

африкаанс тілі

африкатану 
аффективті сөздер
аффикс (қосымша, формант)
аффиксоид   
аффикстену (аффиксация)  
аффикстік морф
аффикстік морфема 
аффрикаттар   
ачаң 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
ачаң тілі  
ашық буын  

ашық грамматика  
ашық дауыстылар  

ашық құрылым  
ашық рай  
ашық сұрақ
ая (фон)  
аялық ақпарат  
аялық  лексика  
аялық сөздер  
аяқталған тұрпат 
аяқталмаған тұрпат
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Ә

әдеби 
әдеби ағым 
әдеби айтылым
әдеби аударма  
әдеби бағыт
әдеби байланыс
әдеби бейне
әдеби газет
әдеби естеліктер
әдеби жанр
әдеби кейіпкер

әдеби кеш
әдеби мектеп 
әдеби-музыкалық композиция

әдеби мұра
әдеби портрет

әдеби революция 
(әдебиет төңкерісі)
(қытай әдебиетіне тән)
әдеби-сазды 
(әдеби-музыкалық)
әдеби салон
әдеби сөздер
әдеби стиль
әдеби сын  
әдеби сын тарихы
әдеби сын теориясы
әдеби сыншы  
әдеби теоретик
әдеби терминдер

әдеби терминдер сөздігі

文学的 wénxué de, 文艺的 wényì de
文学思潮 wénxuésīcháo
标准音 biāozhǔnyīn
文学翻译 wénxuéfānyì
文学流派 wénxuéliúpài
文学交流 wénxuéjiāoliú
文学形象 wénxuéxíngxiàng
文学报 wénxuébào
文学回忆录 wénxuéhuíyìlù
文学体裁 wénxuétǐcái
文学作品中的主人公
wénxuézuòpǐn zhōng de zhǔréngōng
文艺晚会 wényìwǎnhuì
文学派别 wénxuépàibié
文学音乐作品 wénxuéyīnyuèzuòpǐn, 
文学音乐组曲 wénxuéyīnyuèzǔqǔ
文学遗产 wénxuéyíchǎn 
文学作品中的人物描写 
wénxuézuòpǐnzhōng de rénwùmiáoxiě
文学革命 wénxuégémìng

文学音乐的 wénxuéyīnyuè de

文学沙龙 wénxuéshālóng
文学词语 wénxuécíyǔ
文学风格 wénxuéfēnggé
文学批评 wénxuépīpíng
文学批评史 wénxuépīpíngshǐ
文学批评理论 wénxuépīpínglǐlùn
文学批评家 wénxuépīpíngjiā
文学理论家 wénxuélǐlùnjiā
文学术语 wénxuéshùyǔ, 
文学名词 wénxuémíngcí
文学术语词典 wénxuéshùyǔcídiǎn
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әдеби туынды
әдеби тіл

әдеби тіл нормалары
әдеби үйірмелер
әдеби шолу  
әдеби шолушы
әдеби шығарма
әдеби шығармашылық
әдеби-эстетикалық
әдебиет

әдебиет әлемі

әдебиет докторы (Litt.D.)
әдебиет жанрлары
әдебиет және өнер
әдебиет және өнер саласы
әдебиет зерттеушілері
әдебиет майданы
әдебиет порталы
әдебиет саласы
әдебиет сыны 
әдебиет тарихы  
әдебиет теориясы  

Әдебиет саласындағы Нобель 
сыйлығы
әдебиетке шолу
әдебиеттану  
әдебиеттану теориясы
әдебиеттанушы  

әдебиеттік шолу
әдебиетші
әдеп (этика)
әдіс
әдіснама (методология)
әдістеме

文学作品 wénxuézuòpǐn
文学语言 wénxuéyǔyán, 
标准语 biāozhǔnyǔ
标准语规范 biāozhǔnyǔguīfàn
文学小组 wénxuéxiǎozǔ
文艺评论 wényìpínglùn
文艺评论员 wényìpínglùnyuán
文学作品 wénxuézuòpǐn
文学创作 wénxuéchuàngzuò
文学审美的 wénxuéshěnměi de
文学 wénxué; 书籍 shūjí, 
文献 wénxiàn
文学之林 wénxuézhīlín, 
文学界 wénxuéjiè
文学博士 wénxuébóshì
文学体裁 wénxuétǐcái
文艺 wényì
文艺界 wényìjiè
文学研究者 wénxuéyánjiūzhě
文坛 wéntán
文学门户 wénxuéménhù
文学界 wénxuéjiè
文学批评 wénxuépīpíng
文学史 wénxuéshǐ
文学论 wénxuélùn, 
文学理论 wénxuélǐlùn
诺贝尔文学奖
Nuòbèi’ěrwénxuéjiǎng
文学通论 wénxuétōnglùn
文艺学 wényìxué
文艺学理论 wényìxuélǐlùn
文艺学家 wényìxuéjiā, 
文学家 wénxuéjiā
文艺评论 wényìpínglùn
文学家 wénxuéjiā
道德 dàodé
方法 fāngfǎ
方法论 fāngfǎlùn, 方法学 fāngfǎxué
教学法 jiàoxuéfǎ
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әдістемелік құрал
әжуа
әжуалау 
Әзербайжан 
әзербайжан тілі
әзіл
әзіл-оспақ (юмор)
әзіл-оспақ әңгімелер
әзіл сөздер
әзілкеш (юморист)

әзілнама (юмористика)
әйел тілі  
әлем әдебиеті
әлем мәдениеті
әлем таныған  
әлем тілдері  

әлем тілдері типологиясы

әлемдік әдебиет
әлемдік классика
әлемдік өркениет
әлемнің мәдени бейнесі
әлемнің тілдік бейнесі
әлеует
әлеумет  
әлеуметтану (социология)
әлеуметтік аспект  

әлеуметтік диалект  
әлеуметтік диалектология
әлеуметтік жағдаят
әлеуметтік желі
әлеуметтік стиль  
әлеуметтік таптаурын
(әлеуметтік стереотип)
әлеуметтік тіл білімі
әлсіз байланыс  

教学法教材 jiàoxuéfǎjiàocái
诡谐 guǐxié
讥讽 jīfěng, 讽刺 fěngcì
阿塞拜疆 Āsàibàijiāng
阿塞拜疆语 āsàibàijiāngyǔ
笑话 xiàohuà, 玩笑 wánxiào
幽默 yōumò
幽默故事 yōumògùshì
诙谐词 huīxiécí
幽默家 yōumòjiā, 
好诙谐的人 hàohuīxié de rén
幽默学 yōumòxué
女性语言 nǚxìngyǔyán
世界文学 shìjièwénxué
世界文化 shìjièwénhuà
世界公认的 shìjiègōngrèn de
世界语言 shìjièyǔyán,  
外国语 wàiguóyǔ
世界语言类型学 
shìjièyǔyánlèixíngxué
世界文学 shìjièwénxué
世界经典著作 shìjièjīngdiǎnzhùzuò
世界文明 shìjièwénmíng
文化世界图景 wénhuàshìjiètújǐng
语言世界图景 yǔyánshìjiètújǐng
潜力 qiánlì, 潜能 qiánnéng
社会 shèhuì
社会学 shèhuìxué  
社会属性 shèhuìshǔxìng, 
社会性质 shèhuìxìngzhì  
社会方言 shèhuìfāngyán
社会方言学 shèhuìfāngyánxué
社会语境 shèhuìyǔjìng
社会网络 shèhuìwǎngluò
社会语体 shèhuìyǔtǐ
社会刻板印象 shèhuìkèbǎnyìnxiàng

社会语言学 shèhuìyǔyánxué
弱联系 ruòliánxì
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әлсіз дауыстылар  
әлсіз екпін  
әлсіз меңгеру  
әлсіз фонема  
әліпби
әліппе
әл-Фараби
әмбебап грамматика  

әмбебап ондық жіктеу 
(универсалды ондық жіктеу) 
(УДК)
әмбебап сөздік
ән  
ән жинақ
Әнұран
әңгіме

әңгімелер жинағы
әңгіменің арқауы
әңгіменің желісі
әңгіменің эпилогы
әрлеу  
әріп
әріп таңбасы
әріптік жазу  
әріптердің баспаша нұсқасы
әріптердің жазбаша нұсқасы
әсемдік 
әскери аударма  
әскери әдебиет
әскери әндер
әскери лексика  
әскери очерк
әскери поэзия  
әскери-публицистикалық 
аударма
әскери терминдер
әскери тілші

弱元音 ruòyuányīn
弱重音 ruòzhòngyīn
弱支配联系 ruòzhīpèiliánxì
弱音位 ruòyīnwèi
字母表 zìmŭbiăo
字母 zìmŭ; 识字本 shízìběn
阿里法拉比 Ālǐ-Fǎlābǐ
普遍语法 pǔbiànyǔfǎ, 
综合语法 zōnghéyǔfǎ
通用十进制图书分类法 
tōngyòng shíjìnzhìtúshūfēnlèifǎ

多功能词典 duōgōngnéngcídiǎn
歌曲 gēqǔ
歌曲集 gēqǔjí
国歌 guógē
故事 gùshì, 
短篇小说 duǎnpiānxiǎoshuō
短篇小说集 duǎnpiānxiǎoshuōjí
故事主题 gùshizhǔtí
故事情节 gùshìqíngjié
小说的结语 xiǎoshuō de jiéyǔ
衬托 chèntuō
字母 zìmǔ; 字 zì
文字符号 wénzìfúhào
字母文字 zìmǔwénzì
印刷体 yìnshuātǐ
手写体 shǒuxiětǐ
美 měi, 美丽 měilì
军事翻译 jūnshìfānyì
军事文学 jūnshìwénxué
军歌 jūngē
军事词汇 jūnshìcíhuì
军事特写 jūnshìtèxiě
军事诗歌 jūnshìshīgē
军事政论翻译 jūnshìzhènglùnfānyì

军事术语 jūnshìshùyǔ
军事记者 jūnshìjìzhě
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军事评论员 jūnshìpínglùnyuán
军事百科 jūnshìbǎikē
军事百科词典 jūnshìbǎikēcídiǎn

夸张 kuāzhāng
悦耳的 yuè’ěr de 
悦耳的歌声 yuè’ěr de gēshēng
旋律 xuánlǜ; 音调 yīndiào; 
曲调 qǔdiào
音色 yīnsè, 音品 yīnpǐn
乐重音 yuèzhòngyīn
乐音 yuèyīn
衬词 chèncí

әскери шолушы
әскери энциклопедия
әскери энциклопедиялық 
сөздік
әсірелеу  
әуезді 
әуезді ән
әуен (мелодия)   

әуен (тембр)
әуенді екпін  
әуенді тон  
әшекей сөз
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Б

Багам аралдары
бағалау 

бағалауыш лексика
бағалауыштық реңк
бағдарлама

бағдарлы етістік
бағына байланысу
бағыныңқы
бағыныңқы байланыс

бағыныңқы-басыңқылы сөз 
тіркестері (қытай тіліндегі 
бұл сөз тіркесі анықтауыштық 
және пысықтауыштық сөз 
тіркесі болып екі түрге бөлінеді)
бағыныңқы-басыңқылы үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
бағыныңқы жалғаулықтар
бағыныңқы морфема
бағыныңқы сөз  
бағыныңқы сөзтұлға
бағыныңқы сөйлем  

бағыныңқы сыңар  

бағыныңқылық
бағыт  
бағыт-бағдар  
бағыт-бағдар етістіктері 
(қытай тіліне тән)
бағыт-бағдар толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
базалық

巴哈马群岛 Bāhāmǎqúndăo
评价 píngjià, 评估 pínggū, 
鉴定 jiàndìng
评价词汇 píngjiàcíhuì
褒贬色彩 bāobiǎnsècǎi
节目 jiémù; 大纲 dàgāng; 
纲领 gānglǐng
定向动词 dìngxiàngdòngcí
从属联系 cóngshǔliánxì
从属的 cóngshǔ de
从属关系 cóngshǔguānxi, 
主从关系 zhǔcóngguānxі
偏正短语 piānzhèngduǎnyǔ, 
偏正词组 piānzhèngcízǔ

偏正式 piānzhèngshì

从属连接词 cóngshǔliánjiēcí
从属词素 cóngshǔcísù
从属词 cóngshǔcí
从属词形 cóngshǔcíxíng
副句 fùjù, 从句 cóngjù, 
从属句 cóngshǔjù
从属部分 cóngshǔbùfen, 
从属词 cóngshǔcí
从属性 cóngshǔxìng
方向 fāngxiàng; 学派 xuépài
方向 fāngxiàng, 趋向 qūxiàng
趋向动词 qūxiàngdòngcí  

趋向补语 qūxiàngbǔyǔ

基础的 jīchǔ de
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базалық қазақ тілі 
базалық қытай тілі
базалық шет тілі
бай 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
бай тілі
байлам  
байланыс  
байланыстыру белгісі  (  —  ) 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
байланыстырушы  
байланысу тәсілдері

байронизм 
байхуа (Бейжің ауызекі тілі 
негізінде қалыптасқан қазіргі 
әдеби стиль)
байхуавэнь 
(байхуамен жазылған әдебиет; 
байхуамен жазылған проза) 
(қытай әдебиетіне тән)
байымдау  
байырғы лексика
байырғы сөздер
баоань 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
баоань тілі
бакхий 
бақсы

бақылау әдісі
бала тілі  

балалар әдебиеті
балалар әні  
балалар киносы
балама  
балама аударма  

基础哈萨克语 jīchǔhāsàkèyǔ
基础汉语 jīchǔhànyǔ
基础外语 jīchǔwàiyǔ
白族 báizú

白语 báiyǔ
系词 xìcí
联系 liánxì, 关系 guānxì
连接号 liánjiēhào  

系词 xìcí
组合方式 zǔhéfāngshì, 
结合方式 jiéhéfāngshì
拜伦风格 bàilúnfēnggé
白话 báihuà

白话文 báihuàwén

判断 pànduàn
固有词汇 gùyǒucíhuì
固有词 gùyǒucí
保安族 bǎo’ānzú 

保安语 bǎo’ānyŭ
抑扬扬格 yìyángyánggé
巫师 wūshī, 巫医 wūyī, 
巫咒 wūzhòu, 巫祝 wūzhù
观察法 guāncháfǎ
幼儿语言 yòu’éryǔyán, 
儿童语言 értóngyŭyán
儿童文学 értóngwénxué
儿歌 érgē
儿童电影 értóngdiànyǐng
等值物 dĕngzhíwù
对等翻译 duìděngfānyì, 
等值翻译 děngzhífānyì 
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балама сөз  

баламалық  
баламалық деңгейі  
балет  
балет өнері
бали тілі
балқантану 
балқар тілі
баллада  

балтық тілдері
Бангладеш  
банту тілі
Барбадос
бард

барокко стилі
барыс септік  
бас әріп  
бас әріппен жазу  
бас кейіпкер  

баск тілі
басқы буын
басқы дауысты дыбыс
басқы дыбыс
басқы финаль 
(қытай тіліне тән)
баспа
баспа табақ
баспа ісі (полиграфия)

баспагер

对应词 duìyìngcí, 
对等词 duìděngcí
等值 dĕngzhí
等值层 děngzhícéng
芭蕾舞剧 bālěiwǔjù
芭蕾舞艺术 bālěiwǔyìshù
巴厘语 bālíyŭ
巴尔干学 bā’ěrgànxué
巴尔卡尔语 bā’ěrkǎ’ěryǔ
短篇故事诗 duǎnpiāngùshìshī, 
巴拉达诗 bālādáshī, 
叙事诗 xùshìshī
波罗的语族 bōluódìyǔzú
孟加拉国 Mèngjiālāguó
班图语 bāntúyǔ
巴巴多斯 Bābāduōsī
(西欧古代的) 弹唱诗人 
tánchàngshīrén; 
演奏自己作品的乐师
yǎnzòuzìjǐzuòpǐn de yuèshī; 
游吟诗人 yóuyínshīrén
巴罗克风格 bāluòkèfēnggé
向格 xiànggé, 趋向格 qūxiànggé
大写字母 dàxiĕzìmǔ
大写 dàxiě
主要人物 zhǔyàorénwù, 
主人公 zhǔréngōng
巴斯克语 bāsīkèyǔ
词首音节 císhǒuyīnjié
词首元音 císhǒuyuányīn
首音 shǒuyīn
韵头 yùntóu, 介音 jièyīn

出版社 chūbǎnshè
印张 yìnzhāng
印刷业 yìnshuāyè, 
印刷术 yìnshuāshù
出版者 chūbǎnzhě, 
出版人 chūbǎnrén,出版家 chūbǎnjiā
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报刊 bàokān, 刊物 kānwù; 
报界 bàojiè, 新闻界 xīnwénjiè, 
新闻媒体 xīnwénméitǐ
新闻官 xīnwénguān
新闻处 xīnwénchù
新闻中心 xīnwénzhōngxīn
新闻发言人 xīnwénfāyánrén
记者招待会 jìzhězhāodàihuì
印刷厂 yìnshuāchǎng
原始动词 yuánshǐdòngcí
源文 yuánwén
主语 zhǔyǔ
非主谓句 fēizhǔwèijù

主谓句 zhǔwèijù

主谓短语 zhǔwèiduǎnyǔ

无主语句 wúzhǔyǔjù
主语从属句 zhǔyǔcóngshǔjù
主语的意义类型 
zhǔyǔ de yìyìlèixíng
主角 zhǔjué, 主人公 zhǔréngōng
出版物 chūbǎnwù, 刊物 kānwù
主导词 zhǔdǎocí, 
中心词 zhōngxīncí
主句 zhŭjù, 正句 zhèngjù
主导词 zhǔdǎocí
复说性口吃 fùshuōxìngkǒuchī
歌颂勇士的史诗 
gēsòngyǒngshì de shǐshī;
壮士歌 zhuàngshìgē   
英雄诗 yīngxióngshī; 
壮士歌 zhuàngshìgē   
英雄史诗 yīngxióngshǐshī 
西方文学 xīfāngwénxué, 
西洋文学 xīyángwénxué

баспасөз

баспасөз-атташе  
баспасөз-бюро  
баспасөз орталығы  
баспасөз өкілі  
баспасөз мәслихаты
баспахана
бастапқы етістік  
бастапқы мәтін  
бастауыш 
бастауыш-баяндауыш 
құрылымды емес сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
бастауыш-баяндауыш 
құрылымды сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
бастауыш-баяндауышты сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)
бастауышсыз сөйлем
бастауыш бағыныңқы сөйлем
бастауыштың мағыналық 
түрлері 
басты рөл
басылым  
басыңқы сөз  

басыңқы сөйлем   
басыңқы сыңар 
баттология
батырлар жыры

батырлық өлеңдер

батырлық эпос
батыс әдебиеті
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西方文化 xīfāngwénhuà
西方文明 xīfāngwénmíng
巴林 Bālín
巴什基尔语 bāshíjī’ěryŭ
报告 bàogào
表述 biǎoshù, 叙述 xùshù, 
讲述 jiǎngshù
表述方式 biǎoshùfāngshì
谓语 wèiyǔ
无谓语句 wúwèiyǔjù
谓语从属句 wèiyǔcóngshǔjù

谓语的意义类型 
wèiyǔ de yìyìlèixíng
主谓谓语句 zhǔwèiwèiyǔjù

巫医 wūyī, 巫咒 wūzhòu,  
巫祝 wūzhù
猥词 wěicí
降调 jiàngdiào
非语言交际 fēiyǔyánjiāojì
非人称范畴 fēirénchēngfànchóu
形象 xíngxiàng
录像 lùxiàng 
音乐录像短片
yīnyuèlùxiàngduǎnpiàn, 
音乐电视片 yīnyuèdiànshìpiàn
录像带 lùxiàngdài
借喻 jièyù, 比拟法 bǐnǐfǎ
描写方式 miáoxiěfāngshì
形象艺术 xíngxiàngyìshù; 
造型艺术 zàoxíngyìshù
拟形词 nǐxíngcí
生动的话 shēngdòng de huà
短片 duǎnpiàn, 
录像短片 lùxiàngduǎnpiàn
非正式 fēizhèngshì

батыс мәдениеті
батыс өркениеті
Бахрейн
башқұрт тілі  
баяндама  
баяндау

баяндау тәсілі
баяндауыш  
баяндауышсыз сөйлем
баяндауыш бағыныңқы 
сөйлем
баяндауыштың мағыналық 
түрлері
баяндауышы бастауыш-
баяндауыштық сөз тіркесінен 
жасалған сөйлемдер
(қытай тіліне тән)
бәлгер 

бейәдеп сөздер
бәсең интонация  
бейвербалды қарым-қатынас
бейжақты категория
бейне (образ)
бейнежазба 
бейнеклип

бейнетаспа 
бейнелеу (метафора)
бейнелеу құралдары
бейнелеу өнері

бейнелеуіш сөз
бейнелі сөз
бейнеролик

бейресми
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бейресми аударма
бейресми құжат
бейресми стиль
бейресми тіл
бейтарап
бейтарап бастауыш 
(қытай тіліне тән)
бейтарап дауыстылар
бейтарап лексика
бейтарап сөз тәртібі
бейтарап сөздер 

бейтарап толықтауыш 
(қытай тіліне тән)
бейтараптану
Бельгия
белгі  

белгілі  
белгілі жақты сөйлем
белгілі келер шақ
белгілік артиклі  
белгілік категориясы
белгілілік  
белгісіз  
белгісіз жақты сөйлем
белгісіз келер шақ
белгісіз тұрпат
белгісіздік
белгісіздік артикль
белгісіздік есімдік
белгісіздік категориясы  
белгісіздік мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
белгісіздік үстеу  
беллетрист  
беллетристика
Белорус   

非正式的翻译 fēizhèngshì de fānyì
非正式文件 fēizhèngshìwénjiàn
非正式语体 fēizhèngshìyǔtǐ
非正式语言 fēizhèngshìyǔyán
中立 zhōnglì
当事主语 dāngshìzhǔyǔ

中立元音 zhōnglìyuányīn
中性词汇 zhōngxìngcíhuì
中性词序 zhōngxìngcíxù
中性词 zhōngxìngcí, 
中立词 zhōnglìcí
当事宾语 dāngshìbīnyǔ

中立化 zhōnglìhuà
比利时 Bǐlìshí
标记 biāojì, 符号 fúhào, 
特征 tèzhēng, 记号 jìhào
已知的 yǐzhī de, 确定的 quèdìng de
确定人称句 quèdìngrénchēngjù
确定将来时 quèdìngjiāngláishí
定冠词 dìngguàncí
定性范畴 dìngxìngfànchóu
有定 yŏudìng
未知的 wèizhī de
不定人称句 bùdìngrénchēngjù
不定将来时 bùdìngjiāngláishí
不确定体 bùquèdìngtǐ
不定 bùdìng, 不确定 bùquèdìng
不定冠词 bùdìngguàncí
不定代词 bùdìngdàicí
不定范畴 bùdìngfànchóu
不定量词 bùdìngliàngcí

不定副词 bùdìngfùcí
小说家 xiǎoshuōjiā
小说文学 xiǎoshuōwénxué
白罗斯 Báiluósī 
(白俄罗斯 Bái’éluósī)
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белорус тілі  

белсенді  
белсенді валенттілік  
белсенді грамматика  
белсенді дыбыстау мүшелері

белсенді романтизм  
белсенді сөздер 
(актив сөздер, жүрдек сөздер)  
бенгал тілі  
Бенин
бербер тілі
бес сөзді өлең 
(қытай әдебиетіне тән)
бестселлер

бесік жыры
беташар
беттеу
беттеуші
би өлеңдері
би-би-си (BBC)
библиограф
библиография

библиографиялық көрсеткіш

библиоман (кітапқұмар)
билингвизм (қостілділік)
билингвист

биограф (өмірбаяншы)

биография 
биографиялық әдіс
биографиялық очерк

白罗斯语 báiluósīyǔ 
(白俄罗斯语 bái’éluósīyǔ)
积极 jījí
积极配价 jījípèijià
积极语法 jījíyǔfǎ
主动发音器官 zhǔdòngfāyīnqìguān, 
积极发音器官 jījífāyīnqìguān
积极浪漫主义 jījílàngmànzhǔyì
积极词汇 jījícíhuì

孟加拉语 mèngjiālāyŭ
贝宁 Bèiníng
柏柏尔语 bóbó’ěryǔ
五言诗 wǔyánshī

畅销书 chàngxiāoshū; 
畅销唱片 chàngxiāochàngpiàn
摇篮曲 yáolánqǔ
揭面纱歌 jiēmiànshāgē
排版 páibǎn
排版人 páibǎnrén
舞蹈歌曲 wǔdǎogēqǔ
英国广播公司 yīngguóguǎngbōgōngsī
图书学家 túshūxuéjiā
图书分类学 túshūfēnlèixué;
图书目录 túshūmùlù; 
目录学 mùlùxué, 书录 shūlù, 
图书学 túshūxué
图书目录 túshūmùlù, 
图书索引 túshūsuǒyǐn
书狂 shūkuáng, 书痴 shūchī
双语 shuāngyǔ, 双语制 shuāngyǔzhì
能说两种语言的人
néngshuōliǎngzhǒngyǔyán de rén
传记作者 zhuànjìzuòzhě, 
传记作家 zhuànjìzuòjiā
人物传记 rénwùzhuànjì
传记法 zhuànjìfǎ
传记特写 zhuànjìtèxiě
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бирма тілі
бихевиоризм
бихуа (иероглиф сызықтары)
(қытай тіліне тән)
бишунь 
(иероглиф сызықтарының 
жазылу тәртібі)
(қытай тіліне тән)
блеф  

блог 
блоггер 

Болгария   
болгар тілі  
болжал мәнді күрделі 
синтаксистік тұтастық  
(қытай тіліне тән)
болжал мәнді құрмалас 
сөйлем 
болжалды келер шақ
болжалдық қатынас
болжалдық сан есімдер 
болжам 
Боливия 
болмыс
болмыстық сөйлем
болымды-болымсыз сұраулы 
сөйлем (қытай тіліне тән)
болымды демеуліктер
болымды етістік
болымды мағына
болымды сөйлем
болымды түр  
болымды үстеу
болымсыз
болымсыз етістік
болымсыз жақты сөйлем
болымсыз мәнді сөздер

缅甸语 miǎndiànyǔ 
行为主义 xíngwéizhǔyì 
笔画 bǐhuà

笔顺 bǐshùn

骗局 piànjú, 
虚张声势 xūzhāngshēngshì
博客 bókè
博主 bózhǔ, 
网志作者 wǎngzhìzuòzhě  
保加利亚 Băojiālìyà
保加利亚语 băojiālìyàyŭ
假设句群 jiǎshèjùqún 

假设复句 jiǎshèfùjù

或然将来时 huòránjiāngláishí 
假设关系 jiǎshèguānxì
约数词 yuēshùcí, 概数 gàishù
假设 jiǎshè
玻利维亚 Bōlìwéiyà   
存在 cúnzài; 现实 xiànshí
存在句 cúnzàijù
正反问句 zhèngfǎnwènjù

肯定语气词 kĕndìngyŭqìcí
肯定动词 kĕndìngdòngcí
肯定意义 kĕndìngyìyì
肯定句 kĕndìngjù
肯定式 kĕndìngshì
肯定副词 kĕndìngfùcí
否定的 fǒudìng de
否定动词 fǒudìngdòngcí
否定人称句 fǒudìngrénchēngjù
否定词 fǒudìngcí
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болымсыз мәнді үстеу
болымсыз сөйлем
болымсыз түр
болымсыздық
болымсыздық демеуліктер
болымсыздық есімдік
болымсыздық морфема
бос сөздер
Босния және Герцеговина

Ботсвана
бөгде сөз
бөлшектік сан есімдер
Бразилия
брайль қарпі
брифинг 
(баспасөз мәслихаты)  
Бруней 
будан сөздер
будда діні (буддизм)
буддист
буддология
буи 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
буи тілі
букинист   
булан 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
булан тілі
буквализм

буколика
буколикалық поэзия
бунақ
Буркина-Фасо
Бурунди
бурят тілі
Бутан 
бутан тілі  

否定副词 fǒudìngfùcí
否定句 fǒudìngjù
否定式 fǒudìngshì
否定的 fǒudìng de
否定语气词 fǒudìngyŭqìcí
否定代词 fǒudìngdàicí
否定词素 fǒudìngcísù
空词 kōngcí
波斯尼亚和黑塞哥维那 
Bōsīníyà hé Hēisàigēwéinà
博茨瓦纳 Bócíwǎnà
引语 yĭnyǔ
分数词 fēnshùcí
巴西 Bāxī
盲文 mángwén, 点字 diǎnzì
吹风会 chuīfēnghuì, 
新闻发布会 xīnwénfābùhuì
文莱 Wénlái
混合词 hùnhécí
佛教 fójiào
佛教徒 fójiàotú
佛教学 fójiàoxué
布依族 bùyīzú 

布依语 bùyīyǔ
旧书商 jiùshūshāng
布朗族 bùlǎngzú

布朗语 bùlǎngyǔ
直译 zhíyì, 
逐字逐句的翻译 zhúzìzhújù de fānyì
田园文学 tiányuánwénxué
田园诗 tiányuánshī
音步 yīnbù
布基纳法索 Bùjīnàfǎsuǒ
布隆迪 Bùlóngdí
布里亚特语 bùlǐyàtèyǔ
不丹 Bùdān
不丹语 bùdānyǔ
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буын
буын дауыстылары
буын дыбыстары  
буын екпіні  
буын жігі  
буын құрамы  
буын құрау

буын құраушы дыбыс
буын тілдер
буын үндестігі
буынға бөлу
буындық жазу  
буындық ұстаным
буынның тіркесуі  
буынсыз дыбыс  
бұйрық
бұйрық рай  
бұйрықты интонация
бұйрықты одағай
бұйрықты сөйлем  

бұқаралық ақпарат 
құралдары (БАҚ)
бұрынғы өткен шақ

бүйір дыбыстар
бүркеншік есім
бүтін сан  
былапыт сөздер

былина
(орыс фольклорының негізгі 
жанрларының бірі)  
білдіру 
білім және ғылым
білім энциклопедиясы
бір буынды етістік  
бір буынды зат есім

音节 yīnjié
音节元音 yīnjiéyuányīn
音节音 yīnjiéyīn
音节重音 yīnjiézhòngyīn
音节界限 yīnjiéjièxiàn
音节结构 yīnjiéjiégòu
构成音节 gòuchéngyīnjié, 
音节构成法 yīnjiégòuchéngfǎ
构成音节的音 gòuchéngyīnjié de yīn
音节语言 yīnjiéyǔyán
音节和谐 yīnjiéhéxié
音节分解 yīnjiéfēnjiĕ
音节文字 yīnjiéwénzì
音节原则 yīnjiéyuánzé
音节组合 yīnjiézǔhé
非音节音 fēiyīnjiéyīn
命令 mìnglìng
祈使式 qíshǐshì, 命令式 mìnglìngshì
祈使语调 qíshǐyǔdiào
祈使感叹词 qíshǐgǎntàncí
命令句 mìnglìngjù, 
祈使句 qíshǐjù
媒体 méitǐ, 
传播媒介 chuánbōméijiè
前过去时 qiánguòqùshí, 
久远过去时 jiǔyuǎnguòqùshí
侧音 cèyīn
笔名 bǐmíng
整数 zhĕngshù
脏话 zānghuà, 
污言秽语 wūyánhuìyǔ
壮士诗 zhuàngshìshī

表示 biǎoshì; 表达 biǎodá
教育与科学 jiàoyù yǔ kēxué
教育百科全书 jiàoyùbǎikēquánshū
单音节动词 dānyīnjiédòngcí
单音节名词 dānyīnjiémíngcí
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бір буынды сөздер  
бір валентті етістік
бір қолданым сөздер 
(окказионализмдер)
бір құрамды сөйлем
бір мағыналы сөз  
бір мағыналық  

бір түбірлі сөздер
бір тілді сөздік  
біржақты жаңғырық  
бірлескен авторлар
бірлік (тілдік бірлік)
біртұтас көп ұлтты мемлекет

біртұтас тіл 
біртілділік (монолингвизм)

бірыңғай анықтауыштар
бірыңғай бағыныңқы сөйлем
бірыңғай бастауыштар
бірыңғай баяндауыштар
бірыңғай мүшелер
бірыңғай пысықтауыштар
бірыңғай сөз тіркестері
бірыңғай толықтауыштар
бірігу
біріздендіру 

Біріккен Араб Әмірлігі (БАӘ)

біріккен дауыссыздар
біріккен дауыстылар
біріккен сөздер
біріктіру
біріктіру тәсілі

бірінші басылым

单音节词 dānyīnjiécí
一价动词 yījiàdòngcí
临时词 línshící, 
随机词语 suíjīcíyǔ
单部句 dānbùjù
单义词 dānyìcí
单义的 dānyì de, 
单义性 dānyìxìng
同根词 tónggēncí
单语词典 dānyǔcídiǎn
侧爆破 cèbàopò
合作作者 hézuòzuòzhě
单位 dānwèi
统一的多民族国家 
tǒngyī de duōmínzú guójiā
统一语言 tǒngyīyǔyán
单语主义 dānyǔzhǔyì, 
单语言 dānyǔyán
同等定语 tóngděngdìngyǔ
同等从句 tóngděngcóngjù
同等主语 tóngděngzhǔyǔ
同等谓语 tóngděngwèiyǔ
同等成分 tóngděngchéngfèn
同等状语 tóngděngzhuàngyǔ
同等词组 tóngděngcízǔ
同等宾语 tóngděngbīnyǔ
组合 zǔhé, 结合 jiéhé, 联合 liánhé
统一 tǒngyī, 规范 guīfàn; 
统一化 tǒngyīhuà, 规范化 guīfànhuà ,
通用化 tōngyònghuà 
阿拉伯联合酋长国 
Ālābóliánhéqiúzhǎngguó
联合辅音 liánhéfǔyīn
联合元音 liánhéyuányīn
合成词 héchéngcí
组合 zǔhé, 结合 jiéhé
复合法 fùhéfă, 
组合构词法 zǔhégòucífǎ
初版 chūbǎn
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бірінші жақ  
бітеу буын
бэнлун 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
бюллетень 

бяньвэнь (қисалар) 
(қытай әдебиетіне тән)

第一人称 dìyīrénchēng
闭音节 bìyīnjié
崩龙族 bēnglóngzú

公报 gōngbào, 简报 jiǎnbào;  
通报 tōngbào, 学报 xuébào;  
选票 xuǎnpiào
变文 biànwén
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В

ва 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
ва тілі
валенттік өріс
валенттілік  
валенттілік грамматикасы
валенттілік теориясы
вандализм

варваризмдер 
(басқыншы сөздер)

вариант (нұсқа)
вариация
Ватикан  
ватсап  
веб-парақша
веб-сайт
велярланған дыбыстар
велярлану
Венгрия
венгр тілі  (мажар тілі)
венгрлер (мажарлар)

Венесуэла 
вербалды емес қарым-қатынас
вербалды қарым-қатынас
вербализация 

вербальді алмасу

вербоцентризм
веризм
верлибр

佤族 wǎzú

佤语 wǎyǔ
价值场 jiàzhíchǎng
配价 pèijià
配价语法 pèijiàyǔfǎ
配价理论 pèijiàlĭlùn
破坏文物及文化珍品的行为
pòhuàiwénwù jí wénhuàzhēnpǐn de 
xíngwéi
异族词 yìzúcí, 
不纯正的词语 bù chúnzhèng de cíyǔ,
洋泾滨外来语 yángjīngbāngwàiláiyǔ
变体 biàntǐ
变异 biànyì, 变体 biàntǐ
梵蒂冈 Fàndìgāng
WhatsApp
网页 wǎngyè 
网站 wǎngzhàn
软腭音 ruǎn’èyīn
软腭化 ruǎn’èhuà
匈牙利 Xiōngyálì 
匈牙利语 xiōngyálìyŭ 
匈牙利人 xiōngyálìrén, 
马扎尔人 mǎzhá’ěrrén
委内瑞拉 Wěinèiruìlā
非语言交际 fēiyǔyánjiāojì
语言交际 yǔyánjiāojì
言语化 yányǔhuà; 
动词化 dòngcíhuà
口头交流 kǒutóujiāoliú, 
口头交换 kǒutóujiāohuàn
动词中心论 dòngcízhōngxīnlùn
真实主义 zhēnshízhǔyì
自由诗 zìyóushī
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вернакуляр (жергілікті тіл)
версификатор  

версификация

версия 
вестерн (кино жанры)
вибрант
вид  
вид  категориясы
водевиль
вокабула 
вокабуляр
вокалды аударма

вокалдық өнер
вокализм
волапюк
вульгаризмдер (дөрекі сөздер)
Вьетнам   
вьетнам тілі  
вэньянизм (қытай тіліне тән)
вэньянь (Қытайдың ежелгі 
классикалық әдеби тілі)

地方话 dìfānghuà
会做诗但没有诗才的人 
huìzuòshī dàn méiyǒu shīcái de rén; 
诗匠 shījiàng; 
作诗庸才 zuòshīyōngcái
写诗方法 xiěshīfāngfǎ, 
诗律 shīlǜ; 写诗 xiěshī; 
平庸的诗作 píngyōng de shīzuò
版本 bǎnběn, 版 bǎn
西部片 xībùpiàn
颤音 chànyīn
体 tǐ
体范畴 tǐfànchóu
轻松喜剧 qīngsōngxǐjù
词 cí, 单词 dāncí, 条目词 tiáomùcí
词表 cíbiǎo, 词汇量 cíhuìliàng
歌曲翻译 gēqǔfānyì, 
歌剧翻译 gējùfānyì
歌唱艺术 gēchàngyìshù
元音系统 yuányīnxìtǒng
沃拉皮尤克语 wòlāpíyóukèyǔ
俚语 lǐyǔ, 粗野词 cūyěcí
越南 Yuènán
越南语 yuènányŭ
文言词 wényáncí
文言 wényán
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Г

Габон
гагауз тілі

газет
газет жанрлары
газет-журнал
газет сөздері  
газеттік-ақпараттық аударма
газеттік-ақпараттық стиль
газеттік-журналдық жарнама
газеттік-публицистикалық 
лексика
газеттік-публицистикалық 
стиль
Гаити
Гайана
галлицизмдер 

Гамбия
гамма
Гана
гань диалекті 
(қытай тіліне тән)
гаошань 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
гаошань тілі
гаплология
гармония (үндестік)
гаэль тілі
Гватемала 
Гвинея
Гвинея-Бисау
гедонизм 

加蓬 Jiāpéng
嘎嘎乌孜语 gāgāwūzīyǔ, 
加告茲語 jiāgàozīyǔ
报 bào, 报纸 baòzhǐ
报纸体裁 baòzhǐtǐcái
报刊 bàokān
报刊词语 bàokāncíyŭ
报刊信息翻译 bàokānxìnxīfānyì
报刊信息语体 bàokānxìnxīyŭtĭ
报刊广告 bàokānguǎnggào
报刊政论词汇 bàokānzhènglùncíhuì

报刊政论语体 bàokānzhènglùnyŭtĭ

海地 Hǎidì
圭亚那 Guīyànà
从法语借用来的词语 
cóng fǎyǔjièyònglái de cíyǔ; 
法语语风 fǎyǔyǔfēng
冈比亚 Gāngbǐyà
音阶 yīnjiē
加纳 Jiānà
赣方言 gànfāngyán

高山族 gāoshānzú

高山语 gāoshānyǔ
叠音脱落 diéyīntuōluò
和谐 héxié; 和声 héshēng
盖尔语 gài’ěryǔ
危地马拉 Wēidìmǎlā  
几内亚 Jǐnèiyà
几内亚比绍 Jǐnèiyàbǐshào
享乐主义 xiănglèzhŭyì
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гекзаметр 

гемината 
(қосарланған дауыссыз)
гендер  
гендерлік вариант 
гендерлік лингвистика
гендерлік саясат 

гендерлік статистика
гендерлік стратегия
гендерлік талдау 
гендерлік теңдік 

гендерология
генеалогиялық жіктеме 
генезис (шығу тегі)
генеративті  
генеративтік грамматика
генеративтік лингвистика
генеративтік семантика
генеративтік фонетика
генитив (ілік септік)
геноцид (зұлмат)
география 
географиялық атаулар
географиялық лингвистика
геополитика

герман тілдері 
германизмдер
германистика
Германия
герменевтика  
герметизм 

六音步长短短格 liùyīnbùduănduăngé 
(希腊古诗的一种格律); 
六音步杨抑抑格 liùyīnbùyángyìyìgé 
(俄国一种仿古诗体);  
六脚韵 liùjiăoyùn; 
六脚韵诗 liùjiǎoyùnshī
重叠辅音 chóngdiéfŭyīn

性别 xìngbié
性别变体 xìngbiébiàntǐ
性别语言学 xìngbiéyǔyánxué
男女平等政策 
nánnǚpíngděngzhèngcè
性别统计 xìngbiétǒngjì
性别战略 xìngbiézhànlüè
性别分析 xìngbiéfēnxī
两性平等 liăngxìngpíngdĕng, 
男女平等 nánnǚpíngděng
性别学 xìngbiéxué
谱系分类 pǔxìfēnlèi
起源 qǐyuán, 发生 fāshēng
生成的 shēngchéng de
生成语法 shēngchéngyǔfǎ
生成语言学 shēngchéngyǔyánxué
生成语义学 shēngchéngyǔyìxué
生成语音学 shēngchéngyǔyīnxué
领格 lǐnggé, 属格 shǔgé
种族灭绝 zhǒngzúmièjué  
地理 dìlǐ, 地理学 dìlǐxué
地理名称 dìlǐmíngchēng
地理语言学 dìlǐyǔyánxué
地缘政治学 dìyuánzhèngzhìxué, 
地理政治 dìlǐzhèngzhì
日耳曼语 rì’ĕrmànyǔ
来自德语的词语 láizìdéyǔ de cíyǔ
日耳曼语言学 rì’ěrmànyǔyánxué
德国 Déguó
诠释学 quánshìxué
赫尔墨斯主义 hèʼĕrmòsīzhŭyì
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герундий  
гештальт
гештальт теориясы 

гештальтизм
гид-аудармашы
гипербола (әсірелеу) 
гипероним (hypernym)

гипоним (hyponym)

гиперсинтаксис  
гиперфонема  
гипонимия  
гипотаксис  

гипотеза
глаголица 

глайд 
глоссарий

глоссематика 
глоттогония 
(тілдің пайда болуы)
глоттохронология
говор (сөйленіс)
голланд тілі  
Голландия
Гондурас
гот стилі

гот тілі
готикалық қаріп

гносеология 

动名词 dòngmíngcí
格式塔 géshìtǎ (完形 wánxíng)
格式塔理论 géshìtǎlǐlùn, 
格式塔学说 géshìtǎxuéshuō
格式塔主义 géshìtǎzhǔyì
导游翻译 dǎoyóufānyì
夸张 kuāzhāng
上位词 shàngwèicí, 
上义词 shàngyìcí
下位词 xiàwèicí, 
下义词 xiàyìcí
超句法学 chāojùjùfǎxué
超音位 chāoyīnwèi
上下义 shàngxiàyì
形合 xínghé; 偏正 piānzhèng;
主从关系 zhŭcóngguānxi; 
从属关系 cóngshǔguānxi 
假说 jiǎshuō
格拉哥里字母 gélāgēlǐzìmǔ 
(古斯拉夫语字母的一种)

流音 liúyīn
词汇 cíhuì; 
专业词汇 zhuānyècíhuì; 
术语汇编 shùyǔhuìbiān; 
注释词典 zhùshìcídiǎn
语符学 yŭfúxué
语言的起源 yǔyán de qǐyuán

语言年代学 yǔyánniándàixué
土话 tǔhuà, 土语 tŭyŭ
荷兰语 hélányǔ
荷兰 Hélán
洪都拉斯 Hóngdūlāsī
哥特式 gētèshì, 
哥特风格 gētèfēnggé
哥特语 gētèyǔ
哥特体(字) gētètǐ (zì), 粗体字 cūtǐzì, 
方头字 fāngtóuzì
认识论 rènshilùn
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层递 céngdì
纯语法主义 chúnyǔfǎzhǔyì
语法 yǔfǎ, 语法学 yǔfǎxué
语法词典 yǔfǎcídiăn
语法理论 yǔfǎlĭlùn
语法化 yǔfǎhuà, 
语法形式化 yǔfǎxíngshìhuà
语法差异 yǔfǎchāyì

语法交替 yǔfǎjiāotì
语法类比法 yǔfǎlèibǐfǎ
语法关系 yǔfǎguānxi, 
语法联系 yǔfǎliánxì
语法主语 yǔfǎzhǔyǔ
语法上的谓语 yǔfǎshàng de wèiyǔ
语法特征 yǔfǎtèzhēng
语法单位 yǔfǎdānwèi
语法熟巧 yǔfǎshúqiǎo
语法方言词 yǔfǎfāngyáncí

语法规则 yǔfǎguīzé
语法特点 yǔfǎtèdiǎn
语法系统 yǔfǎxìtǒng
语法规律 yǔfǎguīlǜ
语法等级体系 yǔfǎděngjítǐxì
语法范畴 yǔfǎfànchóu
语法标志 yǔfǎbiāozhì
语法停顿 yǔfǎtíngdùn
语法错误 yǔfǎcuòwù
语法关系 yǔfǎguānxi, 
语法联系 yǔfǎliánxì
语法上的一致关系
yǔfǎshàng de yízhìguānxì
语法结构 yǔfǎjiégòu
语法构造 yǔfǎgòuzào
语法意义 yǔfǎyìyì
表示语法意义的手段 
biǎoshìyǔfǎyìyì de shǒuduàn
语法语素 yǔfǎyǔsù

градация (дамыту)
грамматизм
грамматика
грамматика сөздігі  
грамматика теориясы
грамматикалану

грамматикалық 
айырмашылық
грамматикалық алмасу
грамматикалық аналогия
грамматикалық байланыс

грамматикалық бастауыш
грамматикалық баяндауыш
грамматикалық белгі
грамматикалық бірлік
грамматикалық дағды
грамматикалық 
диалектизмдер
грамматикалық ережелер
грамматикалық ерекшеліктер
грамматикалық жүйе
грамматикалық заңдылық
грамматикалық иерархия
грамматикалық категория
грамматикалық көрсеткіш
грамматикалық кідіріс
грамматикалық қате
грамматикалық қатынас

грамматикалық қиысу 

грамматикалық құрылым
грамматикалық құрылыс
грамматикалық мағына
грамматикалық мағынаның 
берілу тәсілдері
грамматикалық морфема



Г

48

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

грамматикалық норма
грамматикалық синоним
грамматикалық сөйлем
грамматикалық стилистика
грамматикалық талдау
грамматикалық тәсілдер
грамматикалық тек 
категориясы
грамматикалық терминдер
грамматикалық тұлға
грамматикалық ұғым
грамматист  
грамматология 
граммема 

граммофон
графема 
графика  

графикалық
графикалық әдістер
графикалық белгі
графикалық жүйе
графология

грек жазуы  
грек тілі  
Гренада
Греция 
грецизмдер (грек сөздері)

Грузия  
грузин тілі  
гуандун диалекті 
(кантон диалекті) 
(қытай тіліне тән)

语法规范 yǔfǎguīfàn
语法同义 yǔfǎtóngyì
语法句 yǔfǎjù
语法修辞学 yǔfǎxiūcíxué
语法分析 yǔfǎfēnxī
语法手段 yǔfǎshǒuduàn
语法性范畴 yǔfǎxìngfànchóu

语法术语 yǔfǎshùyŭ
语法形式 yǔfǎxíngshì
语法概念 yǔfǎgàiniàn
语法学家 yǔfǎxuéjiā
文字学 wénzìxué
语法单位 yǔfǎdānwèi,  
法位名素 făwèimíngsù
语法位 yǔfǎwèi, 
语法名素 yǔfǎmíngsù
留声机 liúshēngjī
书写单位 shūxiědānwèi
字体 zìtǐ, 字形 zìxíng, 
书写法 shūxiěfǎ; 文字 wénzì
字体的 zìtǐ de; 字形的 zìxíng de
图示法 túshìfǎ; 图解法 tújiěfǎ
表音符号 biăoyīnfúhào
书写体系 shūxiětǐxì
笔迹学 bǐjìxué, 
笔相术 bǐxiàngshù
希腊文字 xīlàwénzì
希腊语 xīlàyŭ
格林纳达 Gélínnàdá
希腊 Xīlà 
来自希腊语的词语 
láizìxīlàyǔ de cíyǔ
格鲁吉亚 Gélŭjíyà
格鲁吉亚语 gélŭjíyàyǔ
粤语 yuèyǔ, 
广东话 guǎngdōnghuà
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官话 guānhuà

惯用语 guànyòngyǔ

人文主义 rénwénzhǔyì
人道主义者 réndàozhǔyìzhě
洪堡特 Hóngbăotè
洪堡特主义 hóngbăotèzhŭyì
(印欧语的 yìn’ōuyǔ de) 
颚辅音 èfǔyīn
喉音化 hóuyīnhuà

гуаньхуа (Mandarin) 
(қытай тіліне тән)
гуаньюнъюй (дағдылы 
тіркестер, әдетке айналған 
сөздер мен тіркестер) 
(қытай тіліне тән лексикалық бірлік)
гуманизм  
гуманист 
Гумбольдт
гумбольдтшылдық
гуттурал дауыссыздар

гуттуралдану 
(гуттурализация)
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Ғ

ғазел 
ғалам
ғаламдану (жаһандану)
ғаламтор (интернет)

ғұмырнама
ғылым  
Ғылым академиясы
ғылым докторы
ғылым кандидаты
ғылым қоры
ғылым саласы
ғылым-техника
ғылыми  
ғылыми-ақпараттық стиль
ғылыми атақ
ғылыми атеизм
ғылыми аударма
ғылыми әдебиеттер
ғылыми әдіс
ғылыми-әдістемелік

ғылыми басылым
ғылыми бедел
ғылыми-білім беру
ғылыми грамматика
ғылыми дәреже
ғылыми дискурс
ғылыми жаңалық 
ғылыми жетекші
ғылыми жоба 
ғылыми журнал

ғылыми зерттеу 

嘎泽拉诗体 gázélāshītǐ
全球 quánqiú
全球化 quánqiúhuà
互联网 hùliánwǎng, 
网络 wǎngluò, 因特网 yīntèwǎng
人物传记 rénwùzhuànjì
科学 kēxué
科学院 kēxuéyuàn
科学博士 kēxuébóshì
副博士 fùbóshì
科学基金 kēxuéjījīn
科学界 kēxuéjiè
科学技术 kēxuéjìshù 
科学的 kēxué de
科学信息语体 kēxuéxìnxīyǔtǐ
职称 zhíchēng
科学无神论 kēxuéwúshénlùn
科学翻译 kēxuéfānyì
科技文献 kējìwénxiàn
科学方法 kēxuéfāngfǎ
科学方法的 kēxuéfāngfǎ dе,
科学教学法的 kēxuéjiàoxuéfǎ dе
学术刊物 xuéshùkānwù
学术分量 xuéshùfènliàng
科学教育 kēxuéjiàoyù
科学语法 kēxuéyǔfǎ
学位 xuéwèi
科学语篇 kēxuéyǔpiān
科学发现 kēxuéfāxiàn
导师 dǎoshī
科研项目 kēyánxiàngmù
科学期刊 kēxuéqīkān, 
学术期刊 xuéshùqīkān 
科学研究 kēxuéyánjiū
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ғылыми-зерттеу әдістері

ғылыми-зерттеу жұмыстары

ғылыми еңбек

ғылыми коммунизм

ғылыми конференция
ғылыми концепция
ғылыми-көпшілік
ғылыми-көпшілік әдебиет
ғылыми-көпшілік журнал
ғылыми көпшілік стиль
ғылыми-көпшілік фильм
ғылыми-көркем фильм
ғылыми қоғам
ғылыми қорытынды
ғылыми қызметкер
ғылыми лексика
ғылыми мақала
ғылыми мәтін
ғылыми негіз
ғылыми парадигма
ғылыми проза
ғылыми редактор
ғылыми семинар
ғылыми социализм
ғылыми стиль
ғылыми талдау
ғылыми талқы 
ғылыми-танымдық стиль
ғылыми тәжірибе 
ғылыми теория
ғылыми теориялық
ғылыми терминдер

ғылыми-техникалық аударма

科学研究方法 
kēxué yánjiūfāngfǎ 
科学研究工作 
kēxuéyánjiūgōngzuò
学术著作 xuéshùzhùzuò, 
科学著作 kēxuézhùzuò
科学共产主义 
kēxuégòngchǎnzhǔyì
学术研讨会 xuéshùyántǎohuì
科学概念 kēxuégàiniàn
科普 kēpǔ
科普读物 kēpǔdúwù
科普杂志 kēpǔzázhì
科普语体 kēpǔyǔtǐ
科普片 kēpǔpiàn
科学艺术影片 kēxuéyìshùyǐngpiàn
科学协会 kēxuéxiéhuì
科学结论 kēxuéjiélùn
科学工作者 kēxuégōngzuòzhě
科学词汇 kēxuécíhuì
学术论文 xuéshùlùnwén
科学文本 kēxuéwénběn
科学根据 kēxuégēnjù
科学范式理论 kēxuéfànshìlǐlùn
科学文 kēxuéwén
科学编辑 kēxuébiānjí
学术研讨会 xuéshùyántǎohuì
科学社会主义 kēxuéshèhuìzhǔyì
科学语体 kēxuéyǔtǐ
科学分析 kēxuéfēnxī
科学讨论 kēxuétǎolùn
科普语体 kēpŭyǔtǐ
科学实验 kēxuéshíyàn
科学理论 kēxuélǐlùn
科学理论的 kēxuélǐlùn de
科学术语 kēxuéshùyǔ, 
学术语 xuéshùyǔ
科技翻译 kējìfānyì
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ғылыми-техникалық аударма 
әдісі
ғылыми-техникалық 
басылымдар
ғылыми-техникалық сөздік
ғылыми-техникалық стиль
ғылыми тіл
ғылыми ұғым
ғылыми-фантастикалық 
әдебиет
ғылыми-фантастикалық 
әңгіме
ғылыми-фантастикалық 
роман
ғылыми-фантастикалық 
фильм
ғылыми фильм
ғылыми эксперимент
ғылымтану

科技翻译方法 kējìfānyìfāngfǎ

科技出版物 kējìchūbǎnwù

科技词典 kējìcídiǎn
科技语体 kējìyǔtǐ
科学语言 kēxuéyǔyán
科学概念 kēxuégàiniàn
科幻文学 kēhuànwénxué

科幻故事 kēhuàngùshì

科幻小说 kēhuànxiǎoshuō

科幻电影 kēhuàndiànyǐng

科学电影 kēxuédiànyǐng
科学实验 kēxuéshíyàn 
科学学 kēxuéxué 
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Д

дағды 
дағыстан тілдері 
дадаизм
дай 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дай тілі
дайджест

дакота тайпасының тілі
дактилология
дактиль

дамыту (градация)
даналық сөз 
Дания  
дара анықтауыш 
дара бастауыш 
дара баяндауыш
дара дауыссыздар
дара еліктеу сөздер
дара етістік
дара етістік баяндауыш
дара сан есім
дара стиль
дара толықтауыш
дара тіл
дара үстеу
дара ым тілі
дара эвфемизмдер
дара этимология
даралаушы тілдер
дастан 
дат тілі
даур 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)

熟巧 shúqiǎo, 技能 jìnéng
达格斯坦语言 dágésītǎnyǔyán
达达主义 dádázhǔyì
傣族 dǎizú

傣语 dǎiyǔ
(定期出版的) 文摘 wénzhāi;
 (文学作品的) 摘选 zhāixuǎn
达科他语 dákētāyǔ
手指语 shǒuzhǐyǔ, 手语 shǒuyǔ
扬抑抑格 yángyìyìgé, 
长短短格 chángduǎnduǎngé
层递 céngdì
至理名言 zhìlǐmíngyán
丹麦 Dānmài
简单定语 jiǎndāndìngyǔ
简单主语 jiǎndānzhǔyǔ
简单谓语 jiǎndānwèiyǔ
单辅音 dānfǔyīn
单部摹拟词 dānbùmónǐcí
简单动词 jiǎndāndòngcí
简单动词谓语 jiǎndāndòngcíwèiyǔ
简单数词 jiǎndānshùcí
个人风格 gèrénfēnggé
简单宾语 jiǎndānbīnyŭ
个体语言 gètǐyǔyán
简单副词 jiǎndānfùcí
个人身势语 gèrénshēnshìyǔ
个人委婉语 gèrénwěiwǎnyǔ
个别词源 gèbiécíyuán
孤立语 gūlìyǔ
达斯坦 dásītǎn
丹麦语 dānmàiyŭ
达斡尔族 dáwò’ěrzú
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даур тілі
дауыс
дауыс шымылдығы
дауыс шымылдығының 
дірілдеуі
дауыс ырғағы
дауыссыз дыбыс әріптері
дауыссыз дыбыстар  
дауыссыз дыбыстар жүйесі
дауыссыз фонема
дауыссыздар
дауыссыздар тобы
дауыссыздардың алмасуы
дауыссыздардың 
артикуляторлық сипаттамасы
дауыссыздардың бірігуі
дауыссыздардың дәстүрлі 
алмасуы
дауыссыздардың жіктелімі
дауыссыздардың жіңішкеруі
дауыссыздардың қатаңдануы
дауыссыздардың өзгеруі
дауыссыздардың тарихи 
алмасуы
дауыссыздардың түсіп қалуы
дауысты әріп
дауысты дыбыстар
дауысты дыбыстар жүйесі
дауыстылар
дауыстылар үндестігі 
(сингармонизм)
дауыстылардың алмасуы
дауыстылардың 
артикуляторлық сипаттамасы
дауыстылардың жиілік 
сызбасы
дауыстылардың жіктелімі
дауыстылардың 
редукциялануы

达斡尔语 dáwò’ěryǔ
声音 shēngyīn, 音 yīn
声带 shēngdài
声带振动 shēngdàizhèndòng

语调 yǔdiào, 调 diào
辅音字母 fǔyīnzìmǔ
辅音 fǔyīn
辅音体系 fǔyīntǐxì
辅音音位 fǔyīnyīnwèi
辅音 fǔyīn
辅音群 fǔyīnqún
辅音交替 fǔyīnjiāotì
辅音的发音特点 
fǔyīn de fāyīntèdiǎn
辅音融合 fǔyīnrónghé
辅音的传统交替
fǔyīn de chuántǒngjiāotì
辅音的分类 fǔyīn de fēnlèi
辅音的软化 fǔyīn de ruǎnhuà
辅音清化 fǔyīnqīnghuà
辅音演变 fǔyīnyǎnbiàn
辅音的历史交替 
fǔyīn de lìshǐjiāotì
辅音脱落 fǔyīntuōluò
元音字母 yuányīnzìmǔ
元音 yuányīn
元音系统 yuányīnxìtǒng
元音 yuányīn
元音和谐 yuányīnhéxié

元音交替 yuányīnjiāotì
元音的发音特点 
yuányīn de fāyīntèdiǎn
元音频率图 yuányīnpínlǜtú

元音分类 yuányīnfēnlèi
元音弱化 yuányīnruòhuà
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дауыстылардың түсіп қалуы
дауыстылардың үндесім заңы
дачжуань 
(көне қытай жазуының бір түрі)
дәйексөз 
дәйекше 
дәлме-дәл аударма
дәнекер сөздер
дәнекер тіл
дәреже
дәріптеу белгісі 
(акценттеу белгісі)   ( . ) 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
дәстүрлі әдіс
дәстүрлі грамматика
дәстүрлі діндер
дәстүрлі лингвистика
дәуір  
дәуірнама 

двандва
дебют (бастама)

деизм
дейксис (сілтеме, көрсету)
декадент

декаденттік
демеулік үстеулер 
(қытай тіліне тән)
демеулік шылаулар
демеуліктер
дене қозғалысының тілі
дене тілі
денотат 

денотативтік аспект

元音脱落 yuányīntuōluò
元音和谐律 yuányīnhéxiélǜ
大篆 dàzhuàn

引文 yǐnwén
隔音符号 géyīnfúhào
精确翻译 jīngquèfānyì
关联词语 guānliáncíyǔ
中介语 zhōngjièyǔ
程度 chéngdù; 等级 děngjí
着重号 zhuózhònghào

传统方法 chuántǒngfāngfǎ
传统语法 chuántǒngyǔfǎ
传统宗教 chuántǒngzōngjiào
传统语言学 chuántǒngyǔyánxué
时代 shídài
历史性长篇作品
lìshǐxìngchángpiānzuòpǐn, 
长篇史诗 chángpiānshǐshī, 
史诗 shǐshī
合成词 héchéngcí
初次登台 chūcìdēngtái; 
初演 chūyǎn
自然神论 zìránshénlùn
指示 zhǐshì, 指示词 zhǐshìcí
颓废派 tuífèipài, 
颓废主义者 tuífèizhǔyìzhě
颓废主义 tuífèizhǔyì
语气副词 yǔqìfùcí

语气助词 yǔqìzhùcí  
语气词 yǔqìcí
体态语 tǐtàiyǔ
身势语 shēnshìyǔ, 体态语 tǐtàiyǔ
所指 suǒzhǐ, 
所指实物 suǒzhǐshíwù
指称内容 zhǐchēngnèiróng
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денотативтік қомпонент
денотативтік қатынас
денотативтік қызмет
денотативтік мағына 
денотативтік ситуатив
денотативтік ситуация
денотативтік статус
денотативтік субъект
денотативтік талдау
денотация

деңгей 
деңгейлік
дербес мәнді сөздер 
дербес фонетика
дерек 
дереккөз
дерекқор

дерексіз
дерексіз зат есімдер
дерексіз категория
дерексіз лексика
дерексіз мағына
деректану

деректі фильм 
(документалды фильм)

дериват 
дериватология 
деривация

десигнат
десигнатель
десигнатор 
дескриптивизм 
дескриптивті әдіс

指称成分 zhǐchēngchéngfen
指谓关系 zhǐwèiguānxі
指谓功能 zhǐwèigōngnéng   
所指意义 suǒzhǐyìyì
指称情景词 zhǐchēngqíngjǐngcí
所指情景 suǒzhǐqíngjǐng
指物地位 zhǐwùdìwèi
指称性主体 zhǐchēngxìngzhǔtǐ
所指分析 suǒzhǐfēnxī
指称 zhǐchēng, 指示意义 zhǐshìyìyì; 
指谓 zhǐwèi; 明示义 míngshìyì
层次 céngcì; 水平 shuǐpíng
层次性 céngcìxìng
实词 shící
个别语音学 gèbiéyǔyīnxué
事实 shìshí
资料 zīliào, 文献 wénxiàn 
数据库 shùjùkù, 资料库 zīliàokù, 
信息库 xìnxīkù
抽象 chōuxiàng
抽象名词 chōuxiàngmíngcí
抽象范畴 chōuxiàngfànchóu
抽象词汇 chōuxiàngcíhuì
抽象意义 chōuxiàngyìyì
文献学 wénxiànxué, 
史料学 shǐliàoxué, 
考据学 kǎojùxué
文献片 wénxiànpiàn, 
纪录片 jìlùpiàn, 
记录影片 jìlùyǐngpiàn
派生词 pàishēngcí
构词学 gòucíxué
派生 pàishēng, 
派生法 pàishēngfă
所指 suǒzhǐ
能指 néngzhǐ
能指 néngzhǐ
描写语言学 miáoxiěyǔyánxué
描写法 miáoxiěfǎ
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дескриптивті грамматика
дескриптивті диалектология
дескриптивті мектеп 
дескриптивті семантика
дескриптивті теория
дескриптивті тіл білімі
детектив роман 
детектив фильм
детерминант

детерминативті байланыс
дефис
Джибути
диаграмма (салыстырма)
диалект
диалект сөздер сөздігі
диалектизмдер 
(жергілікті сөздер)
диалектография
диалектолог 
(диалект зерттеуші)
диалектология 
(жергілікті сөздер туралы ілім)
диалектологиялық атлас

диалектологиялық карта
диалектілік ерекшелік
диалектілік лексика
диалектілік фонетика
диалог (екеуара сөйлесім)
диалог клише
диалогтық сөз
диалогтық сөйлеу
диапазон

диасистема
диахрония
диахрониялық грамматика

描写语法 miáoxiěyǔfǎ
描写方言学 miáoxiěfāngyánxué
描写语言学派 miáoxiěyǔyánxuépài
描写语义学 miáoxiěyǔyìxué
描写理论 miáoxiělǐlùn
描写语言学 miáoxiěyǔyánxué
侦探小说 zhēntànxiǎoshuō
侦探片 zhēntànpiàn
限定语 xiàndìngyǔ, 
限定成分 xiàndìngchéngfèn,
限定语成分 xiàndìngyǔchéngfèn
限定关系 xiàndìngguānxi
连词符 liáncífú, 连字符 liánzìfú
吉布提 Jíbùtí
图表 túbiǎo, 图解 tújiě
方言 fāngyán, 地方话 dìfānghuà
方言词典 fāngyáncídiǎn
方言词 fāngyáncí, 
方言词语 fāngyáncíyǔ
方言地图学 fāngyándìtúxué
方言学家 fāngyánxuéjiā

方言学 fāngyánxué

方言分布区域图 
fāngyánfēnbùqūyùtú
方言地图 fāngyándìtú
方言特点 fāngyántèdiǎn
方言词汇 fāngyáncíhuì
方言语音学 fāngyányǔyīnxué
对话 duìhuà
对话惯用语 duìhuàguànyòngyǔ
对话语 duìhuàyǔ
对话言语 duìhuàyányǔ
音域 yīnyù; 声幅 shēngfú; 
音叉 yīnchā
对应系统 duìyìngxìtǒng
历时性 lìshíxìng
历时语法 lìshíyǔfǎ
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диахрониялық лексикология
диахрониялық типология
диахрониялық тіл білімі
диахрониялық фонетика
дивергенция
диграф

диереза
диктант   
диктор
дикция  
диктум
дилогия
динамика
динамикалық аспект
динамикалық грамматика
динамикалық екпін
динамикалық құрылым
динамикалық модель
динамикалық оқу
динамикалық процесс 
динамкалық стереотип
(динамкалық таптаурын)
дино (цзино)  
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дино (цзино) тілі
дипломдық жұмыс
дисграфия

дисиллаб
дискурс

дискурс теориясы
дискурсология
дискурстық сөз
дискурстық талдау
дискурстық талдау теориясы

历时词汇学 lìshícíhuìxué
历时类型学 lìshílèixíngxué
历时语言学 lìshíyǔyánxué
历时语音学 lìshíyǔyīnxué
变异交替 biànyìjiāotì  
二合字母 èrhézìmǔ,
两字一音 liǎngzìyīyīn, 
单音双字母 dānyīnshuāngzìmǔ, 
双字母 shuāngzìmǔ
脱落 tuōluò
听写 tīngxiě, 默写 mòxiě
播音员 bōyīnyuán
口音 kǒuyīn, 发音 fāyīn
客观陈述 kèguānchénshù
二部曲 èrbùqǔ
动态 dòngtài
动态观点 dòngtàiguāndiǎn
动态语法 dòngtàiyǔfǎ
力重音 lìzhòngyīn  
动态结构 dòngtàijiégòu
动态模型 dòngtàimóxíng
快速阅读法 kuàisùyuèdúfǎ
动态过程 dòngtàiguòchéng
动力定型 dònglìdìngxíng, 
动型 dòngxíng
基诺族 jīnuòzú

基诺语 jīnuòyǔ
毕业论文 bìyèlùnwén
书写障碍 shūxiězhàng’ài;
无写作能力 wúxiězuònénglì
双音节词 shuāngyīnjiécí
语篇 yǔpiān, 篇章 piānzhāng, 
话语 huàyǔ 
话语理论 huàyǔlǐlùn
篇章学 piānzhāngxué
话语词 huàyǔcí
话语分析法 huàyǔfēnxīfǎ
话语分析理论 huàyǔfēnxīflǐlùn
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дислексия
диспут
диссертация
диссертациялық жұмыс
диссимиляция (үйлеспеу)
дистих 
диссонанс  
дистрибутивтік талдау 
дистрибутивтік талдау әдісі
дистрибуция
дисфазия
дисфемизмдер 
(тұрпайы сөздер)
дифтонг
дифтонгоид
дифференциалды белгі

диффузды лингвистика
дихотомия
догматизм    
догматикалық әдіс
документ (құжат)
документалды роман
документалды фильм

долған тілі
доминант 
Доминикан 
дорсал дауыссыздар
дөрекі сөздер
драма
драматург
драматургия 

дуа 
дуалау 
дублет сөздер

失读症 shīdúzhèng
辩论 biànlùn, 辩论会 biànlùnhuì
学位论文 xuéwèilùnwén
学位论文 xuéwèilùnwén
异化 yìhuà
二行诗 èrhángshī
失调 shītiáo, 不协调 bùxiétiáo
分布分析 fēnbùfēnxī
分布分析法 fēnbùfēnxīfǎ
分布 fēnbù
言语困难 yányǔkùnnan
粗直语 cūzhíyǔ, 粗野词 cūyěcí,  
粗鲁词 cūlŭcí
二合元音 èrhéyuányīn
准二合元音 zhǔn’èrhéyuányīn
区分特征 qūfēntèzhēng, 
区别性特征 qūbiéxìngtèzhēng
模糊语言学 móhúyǔyánxué
二分法 èrfēnfǎ
教条主义 jiàotiáozhǔyì
注入主义 zhùrùzhǔyì
文件 wénjiàn, 公文 gōngwén
记实小说 jìshíxiǎoshuō
纪录片 jìlùpiàn, 
记录影片 jìlùyǐngpiàn
多尔甘语 duō’ěrgānyǔ
主要部分 zhŭyàobùfen
多米尼加 Duōmǐníjiā
舌背辅音 shébèifǔyīn
粗鲁词 cūlǔcí
话剧 huàjù
剧作家 jùzuòjiā
戏剧艺术 xìjùyìshù, 
话剧艺术 huàjùyìshù;
话剧作品 huàjùzuòpǐn, 
剧作学 jùzuòxué
咒语 zhòuyǔ
念咒 niànzhòu
同源词 tóngyuáncí 
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дубляж
дулуң 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дулуң тілі
дуң 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дуң тілі
дуңсяң 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дуңсяң тілі
дүбара тілдер

дүңген
дүниетаным
дыбыс
дыбыс алмасуы
дыбыс әуені
дыбыс жасау орындары
дыбыс жиілігі
дыбыс жүйесі
дыбыс көтеріңкілігі
дыбыс күші 
дыбыс құрау
дыбыс өзгерістері
дыбыс саңылауы
дыбыс созылыңқылығы
дыбыс тембрі
дыбыс толқыны
дыбыс тіркесімі
дыбыс ырғағы
дыбыс ырғағының бәсеңдеуі
дыбыс ырғағының көтерілуі
дыбыс жазу 
дыбысталмайтын әріп
дыбыстаным (фонетика)
дыбыстарды бөлу белгісі
дыбыстарды таңбалау
дыбыстардың алмасуы
дыбыстардың комбинаторлық 

配音 pèiyīn
独龙族 dúlóngzú

独龙语 dúlóngyǔ
侗族 dòngzú

侗族语 dòngzúyǔ
东乡族 dōngxiāngzú

东乡语 dōngxiāngyǔ
混合语 hùnhéyǔ, 
洋泾浜 yángjīngbāng
东干族 dōnggānzú
世界观 shìjièguān
声音 shēngyīn
语音交替 yǔyīnjiāotì
音色 yīnsè, 音质 yīnzhì
构音部位 gòuyīnbùwèi
音频 yīnpín
音系 yīnxì
音高 yīngāo
音强 yīnqiáng, 音势 yīnshì
拼音 pīnyīn
语音变化 yǔyīnbiànhuà
声门 shēngmén
音长 yīncháng
音色 yīnsè; 音质 yīnzhì
声波 shēngbō, 音波 yīnbō
音组 yīnzǔ
音高 yīngāo; 音调 yīndiào
音调下降 yīndiàoxiàjiàng
音调上升 yīndiàoshàngshēng
录音 lùyīn, 录声 lùshēng
不发音字母 bùfāyīnzìmǔ
语音学 yǔyīnxué
隔音符号 géyīnfúhào
标音 biāoyīn
语音交替 yǔyīnjiāotì
联音变化 liányīnbiànhuà, 
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өзгерістері
дыбыстау
дыбыстау аппараты
дыбыстау және есту 
лингвистикасы
дыбыстау мүшелері
дыбыстау нормасы
дыбыстау орны
дыбыстау стилі
дыбысты ажырату
дыбысты есту және саралау 
тәжірибесі
дыбысты түзету
дыбыстық аударма
дыбыстық-әріптік жазу
дыбыстық жазу (әріп жазуы)
дыбыстық өзгеріс
дыбыстық өзгеріс заңдары
дыбыстық таңба

дыбыстық тіл
дыбыстың әлсіреуі
дыбыстың жасалу тәсілдері

дыбыстың көтеріңкілігі
дыбыстың күшеюі
дыбыстың созылыңқылығы
дыбыстың түсіп қалуы
дінбасы
діни лексика
діни пьеса
діни сенім
діни сөздер
діни терминдер
діни фанатизм
діни шығарма
дінтану
дінтанушы
діріл дауыссыздар

连音变化 liányīnbiànhuà
发音 fāyīn
发音器官 fāyīnqìguān
听说语言学 tīngshuōуǔyánхué

发声器官 fāshēngqìguān
发音规范 fāyīnguīfàn
发音部位 fāyīnbùwèi
音体 yīntǐ
辨音 biànyīn
听辨试验 tīngbiànshíyàn

正音 zhèngyīn
音译 yīnyì
表音文字 biǎoyīnwénzì
拼音文字 pīnyīnwénzì
语音变化 yǔyīnbiànhuà
语音变化规律 yǔyīnbiànhuàguīlǜ
音标 yīnbiāo, 
注音字母 zhùyīnzìmǔ
有声语言 yǒushēngyǔyán
音的弱化 yīn de ruòhuà
音的构成方式 
yīn de gòuchéngfāngshì
音的高度 yīn de gāodù
音的强化 yīn de qiánghuà
音长 yīncháng
语音脱落 yǔyīntuōluò
宗教领袖 zōngjiàolǐngxiù
宗教词汇 zōngjiàocíhuì
宗教剧 zōngjiàojù
宗教信仰 zōngjiàoxìnyǎng
宗教词语 zōngjiàocíyǔ
宗教术语 zōngjiàoshùyǔ
宗教狂 zōngjiàokuáng 
宗教作品 zōngjiàozuòpǐn
宗教学 zōngjiàoxué
宗教学家 zōngjiàoxuéjiā 
颤辅音 chànfǔyīn
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діріл дыбыс
дэаң (палаунг) 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
дэаң тілі (палаунг тілі)

颤音 chànyīn
德昂族 dé’ángzú

德昂语 dé’ángyǔ
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Е

Египет (Мысыр)
египет тілі (мысыр тілі)
егіз ұйқас
ежелгі әдебиет
ежелгі грек тіл білімі
ежелгі грек тілі
ежелгі жазу
ежелгі қытай тілі
ежелгі орыс тілі
ежелгі өткен шақ
езулік дауыссыздар
езулік дауыстылар
екпін
екпін сөздігі
екпін таңбасы
екпінді буын
екпінді дауыстылар
екпінді өлеңдер
екпінсіз буын
екі буынды бунақ
екі жақты аударма
екі жақты қызмет атқаратын 
сөзді сөз тіркестері
(қос міндет атқаратын сөзді 
сөз тіркестері) 
(қытай тіліне тән)
екі орынды предикат
екі өлшемді штрих-код 
(QR-код)
екінші жақ 
екінші тіл
екінші шет тілі
екіұшты мағына
екіұшты мағыналы сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)

埃及 Āijí
埃及语 āijíyǔ
邻韵 línyùn  
古代文学 gǔdàiwénxué
古希腊语言学 gǔxīlàyǔyánxué
古希腊语 gǔxīlàyǔ
古文字 gǔwénzì
古代汉语 gǔdàihànyǔ
古俄语 gǔ’éyǔ
久远过去时 jiǔyuǎnguòqùshí
不圆唇辅音 bùyuánchúnfǔyīn
不圆唇元音 bùyuánchúnyuányīn
重音 zhòngyīn
重音词典 zhòngyīncídiǎn
重音符号 zhòngyīnfúhào
重读音节 zhòngdúyīnjié
重读元音 zhòngdúyuányīn 
重音律诗 zhòngyīnlǜshī 
非重读音节 fēizhòngdúyīnjié
双音节音步 shuāngyīnjiéyīnbù
双向翻译 shuāngxiàngfānyì
兼语短语 jiānyǔduǎnyǔ

二位述谓 èrwèishùwèi
二维码 èrwéimǎ

第二人称 dì’èrrénchēng
第二语言 dì’èryŭyán
第二外语 dì’èrwàiyŭ
歧义 qíyì
歧义短语 qíyìduǎnyǔ
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екіұшты мағыналы сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
екіұштылық
елтаным (елтану)
елтаным сөздер
елтанымдық мәлімет
елтаңба
еліктеу
еліктеу арқылы жасалған 
сөздер
еліктеу сөздер
еліктеу сөздердің құрылымдық 
түрлері
еліктеу сөздердің мағыналық 
түрлері
еліктеуіш сөздер
еліктеуіш теориясы
емле
емле ережелері
емле сөздігі
ереже
ерекше сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
ересектер тілі
еркелету мәнді жұрнақтар
еркелету мәнді зат есімдер
еркелету мәнді сөздер

еркін аударма
еркін байланыс
еркін екпін
еркін морф
еркін негіз
еркін нұсқа
еркін сөз тіркесі
еркін тұлға
еркін тіркесу 

еркін ұйқас

歧义句 qíyìjù

歧义 qíyì
国情学 guóqíngxué
国情词 guóqíngcí
国情学信息 guóqíngxuéxìnxī
国徽 guóhuī
模仿 mófǎng
仿造词 fǎngzàocí

摹拟词 mónǐcí
摹拟词的结构类型 
mónǐcí de jiégòulèixíng
摹拟词的意义类型  
mónǐcí de yìyìlèixíng
拟声词 nǐshēngcí
拟声论 nǐshēnglùn
正字法 zhèngzìfă
正字法规则 zhèngzìfăguīzé
正字法词典 zhèngzìfăcídiǎn
规则 guīzé
特殊短语 tèshūduǎnyǔ

成人语言 chéngrényǔyán
表爱后缀 biǎo’àihòuzhuì
表爱名词 biǎo’àimíngcí
表爱词 biǎo’àicí, 
爱称词 àichēngcí
自由翻译 zìyóufānyì
自由联系 zìyóuliánxì
自由重音 zìyóuzhòngyīn
自由形素 zìyóuxíngsù
自由词干 zìyóucígàn
自由变体 zìyóubiàntǐ
自由词组 zìyóucízǔ
自由形式 zìyóucígēn
自由搭配 zìyóudāpèi, 
自由组合 zìyóuzǔhé
自由韵 zìyóuyùn
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ертегі
ертегілер әлемі
ерін-велярланған дыбыс
ерін-еріндік дауыссыздар
ерін-тіс дауыссыздары
еріндік дауыссыздар
еріндік дауыстылар
есептік сан есімдер
естеліктер
есту қабілеті
есту мүшелері
естілім
естілім фонетикасы
есім баяндауыш
есім сөздер
есімді сөз тіркестері

есімді түбір
есімдік 
есімдіктену
есімдіктің түрлері
есімше
есімшелі оралымдар
есімшелі сөз тіркестері
етіс
етіс категориясы
етістік
етістік баяндауыш
етістік баяндауышты сөйлем 
(баяндауышы етістіктен 
жасалған сөйлемдер) 
(қытай тіліне тән)
етістік негізі
етістік-толықтауыштық 
құрылым (қытай тіліне тән)
етістік-толықтауыштық сөз 
тіркесі (қытай тіліне тән)
етістік-толықтауыштық үлгі  
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)

童话 tónghuà
童话世界 tónghuàshìjiè
唇软腭音 chúnruǎn’èyīn
双唇辅音 shuāngchúnfǔyīn
唇齿辅音 chúnchǐfǔyīn
唇辅音 chúnfǔyīn
唇元音 chúnyuányīn
基数词 jīshùcí
回忆录 huíyìlù
听觉 tīngjué; 听力 tīnglì
听觉器官 tīngjuéqìguān
听 tīng; 听力 tīnglì
感知语音学 gǎnzhīyǔyīnxué
静词谓语 jìngcíwèiyǔ
体词 tǐcí, 静词 jìngcí
体词词组 tǐcícízǔ, 
静词词组 jìngcícízŭ
静词词根 jìngcícígēn
代词 dàicí
代词化 dàicíhuà
代词的类别 dàicí de lèibié
形动词 xíngdòngcí
形动词短语 xíngdòngcíduǎnyǔ
形动词词组 xíngdòngcícízŭ
态 tài, 语态 yǔtài
态范畴 tàifànchóu
动词 dòngcí
动词谓语 dòngcíwèiyǔ
动词谓语句 dòngcíwèiyǔjù

动词词干 dòngcícígàn
动宾结构 dòngbīnjiégòu

动宾短语 dòngbīnduǎnyǔ

动宾式 dòngbīnshì
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动补结构 dòngbǔjiégòu

动补短语 dòngbǔduǎnyǔ

动补式 dòngbǔshì

动词性成语 dòngcíxìngchéngyǔ
无动词句 wúdòngcíjù
动词性非主谓句 
dòngcíxìngfēizhǔwèijù
动词化 dòngcíhuà
动词构词法 dòngcígòucífǎ
动词变位 dòngcíbiànwèi
动词结构 dòngcíjiégòu
动词搭配 dòngcídāpèi
动词性词组 dòngcíxìngcízǔ; 
动词短语 dòngcíduǎnyǔ
动词句 dòngcíjù
动词词组 dòngcícízǔ
动词的分析形式 
dòngcí de fēnxīxíngshì
动词的不定式 dòngcí de bùdìngshì
动词的肯定式 
dòngcí de kěndìngshì
动词的否定式 
dòngcí de fǒudìngshì
动词配价 dòngcípèijià
动词人称形式 
dòngcírénchēngxíngshì
动词人称词尾 
dòngcí rénchēngcíwěi
动词人称形式 
dòngcírénchēngxíngshì
动词的愿望式 
dòngcí de yuànwàngshì
动词的重叠 
dòngcí de chóngdié
动词的构成
dòngcí de gòuchéng

етістік-толықтырғыштық 
құрылым (қытай тіліне тән)
етістік-толықтырғыштық сөз 
тіркесі (қытай тіліне тән)
етістік-толықтырғыштық үлгі  
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
етістік фразеологизмдер
етістіксіз сөйлем
етістіктен жасалған бір құрамды 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
етістіктену
етістіктер сөзжасамы
етістіктердің жіктелуі
етістікті құрылым
етістікті меңгеру
етістікті сөз тіркестері

етістікті сөйлем
етістікті тіркес 
етістіктің аналитикалық 
формасы
етістіктің белгісіз тұлғасы
етістіктің болымды түрі

етістіктің болымсыз түрі

етістіктің валенттілігі
етістіктің жақтық тұлғасы

етістіктің жіктік жалғауы

етістіктің жіктік тұлғасы

етістіктің қалау рай тұлғасы

етістіктің қосарлануы

етістіктің құрамы
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动词的结构 dòngcí de jiégòu
动词词干 dòngcícígàn
动词的式 dòngcí de shì
动词前缀 dòngcíqiánzhuì

动词的构词意义 
dòngcí de gòucíyìyі
动词的构词类型 
dòngcí de gòucílèixíng 
动词的体 dòngcí de tǐ
动词的变化 dòngcí de biànhuà
动词的分类 dòngcí de fēnlèi
动词的体 dòngcí de tĭ
动词的时态 dòngcí de shítài
动词的时态形式 
dòngcí de shítàixíngshì
欧亚 Ōuyà 
欧亚媒体论 Ōuyàméitǐlùntán

етістіктің құрылымы
етістіктің негізі
етістіктің райлары
етістіктің сөз алды 
қосымшалары
(етістіктің приставкалары)
етістіктің сөзжасамдық 
мағынасы
етістіктің сөзжасамдық 
типтері
етістіктің сыпаты
етістіктің түрленуі
етістіктің түрлері
етістіктің тұрпаты
етістіктің шақтары
етістіктің шақтық тұлғалары

Еуразия
Еуразиялық медиа форум
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Ж

жабық буын
жабық дыбыс
жабық ұйқас
жабысыңқы дыбыс
жағымды кейіпкер
жағымды мағыналы сөздер
жағымсыз бағалау
жағымсыз кейіпкер
жағымсыз мағыналы сөздер
жазба әдеби тіл

жазба әдебиет
жазба деректер
жазба материал
жазба тіл

жазбалар
жазбаша

жазбаша аударма
жазбаша аудармашы
жазбаша тіл
жазу
жазу және тіл
жазу жүйесі
жазу ережесі
жазу қабілеті
жазу реформасы
жазу таңбалары
жазу тарихы
жазудың түрлері
жазушы 
жазушылар одағы
жазушылар сөздігі
жазушылар тілі сөздігі

闭音节 bìyīnjié
闭塞音 bìsèyīn
附声韵 fùshēngyùn
塞擦音 sècāyīn
正面人物 zhèngmiànrénwù
褒义词 bāoyìcí
否定评价 fǒudìngpíngjià
反面人物 fǎnmiànrénwù
贬义词 biǎnyìcí
书面文学语言 
shūmiànwénxuéyǔyán
书面文学 shūmiànwénxué
文字记载 wénzìjìzǎi
书面材料 shūmiàncáiliào
书面语言 shūmiànyǔyán, 
笔头语 bǐtóuyǔ
记载 jìzǎi
书面的 shūmiàn de,
文字的 wénzì de
笔译 bǐyì, 书面翻译 shūmiànfānyì
笔译员 bǐyìyuán, 笔译者 bǐyìzhě
书面语言 shūmiànyǔyán
文字 wénzì; 书写 shūxiě; 字 zì 
文字与语言 wénzì yú yǔyán
文字系统 wénzìxìtǒng
正字法 zhèngzìfǎ
写作能力 xiězuònénglì
文字改革 wénzìgǎigé
文字符号 wénzìfúhào 
文字史 wénzìshǐ
文字的类型 wénzì de lèixíng
作家 zuòjiā
作家协会 zuòjiāxiéhuì
作家词典 zuòjiācídiǎn
作家语言词典 zuòjiāyǔyáncídiǎn
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作者的世界观 zuòzhě de shìjièguān
作家风格 zuòjiāfēnggé
写 xiě; 写作 xiězuò
拼写法 pīnxiĕfǎ
正字法词典 zhèngzìfăcídiǎn

同形字 tóngxíngzì

同形异义词 тóngxíngyìyìcí

简单趋向补语 jiǎndānqūxiàngbǔyǔ

简单比较级 jiǎndānbǐjiàojí
简单短语 jiǎndānduǎnyǔ

单句 dānjù, 简单句 jiǎndānjù
简单句学 jiǎndānjùxué,
单句学 dānjùxué
简单句的结构 jiǎndānjù de jiégòu
简单句的语义结构
jiǎndānjù de yŭyìjiégòu
简单句的类型 
jiǎndānjù de lèixíng
一般级 yībānjí, 简单级 jiǎndānjí
宽韵 kuānyùn
扩展同位语 kuòzhǎntóngwèiyǔ
扩展句 kuòzhǎnjù
人称 rénchēng
人称范畴 rénchēngfànchóu
无人称句 wúrénchēngjù
人称动词 rénchēngdòngcí
人称名词 rénchēngmíngcí
人称句 rénchēngjù
人称主体句 rénchēngzhǔtǐjù
括号 kuòhào
单音节 dānyīnjié
单辅音 dānfǔyīn
单元音 dānyuányīn
独体字 dútǐzì

жазушының дүниетанымы
жазушының стилі
жазылым
жазылым (орфография)
жазылым сөздігі 
(орфография сөздігі)
жазылымдас иероглифтер
(қытай тіліне тән)
жазылымдас сөздер 
(омографтар)
жай бағыт-бағдар толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
жай салыстырмалы шырай
жай сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
жай сөйлем
жай сөйлем синтаксисі

жай сөйлемнің құрылымы
жай сөйлемнің семантикалық 
құрылымы
жай сөйлемнің түрлері

жай шырай
жай ұйқас (қытай тіліне тән)
жайылма айқындауыш
жайылма сөйлем
жақ 
жақ категориясы
жақсыз сөйлем
жақты етістік
жақты зат есім
жақты сөйлем
жақты-субъектілі сөйлем
жақша
жалаң буын
жалаң дауыссыздар 
жалаң дауыстылар
жалаң иероглифтер
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单书名号 dānshūmínghào

单述谓结构 dānshùwèijiégòu
单词 dāncí, 单纯词 dānchúncí
非扩展句 fēikuòzhǎnjù, 
单词句 dāncíjù
单纯形容词 dānchúnxíngróngcí
单引号 dānyǐnhào
单韵母 dānyùnmǔ

单纯部件 dānchúnbùjiàn

黏着语 niánzhuóyǔ
假信息 jiǎxìnxī
虚伪报导 xūwěibàodǎo, 
造假消息 zàojiàxiǎoxi
词尾 cíwěi
连接词 liánjiēcí, 连词 liáncí
连接助词 liánjiēzhùcí, 
关联词 guānliáncí
无连接词的 wúliánjiēcí de, 
不带连接词 bùdàiliánjiēcí de
无连接词的联系 
wúliánjiēcí de liánxì
无连接词的复合句 
wúliánjiēcí de fùhéjù
无连接词的主从复合句
wúliánjiēcí de zhŭcóngfùhéjù
无连接词的并列复合句 
wúliánjiēcí de bìnglièfùhéjù
带连接词的 dàiliánjiēcí de
带连接词的主从复合句 
dàiliánjiēcí de zhŭcóngfùhéjù
带连接词的并列复合句 
dàiliánjiēcí de bìnglièfùhéjù
专有名词 zhuānyǒumíngcí
普通语法学 pǔtōngyǔfǎxué
普通国情学 pǔtōngguóqíngxué

жалаң кітап аттары белгісі  
(〈 〉)  
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
жалаң предикативтік құрылым
жалаң сөздер
жалаң сөйлем

жалаң сын есім
жалаң тырнақша
жалаң юньму (жалаң финаль)
(қытай тіліне тән)
жалаң элемент (иероглиф 
құрайтын) (қытай тіліне тән)
жалғамалы тілдер
жалған ақпарат
жалған хабар

жалғау
жалғаулық 
жалғаулық шылаулар

жалғаулықсыз

жалғаулықсыз байланыс

жалғаулықсыз құрмалас 
сөйлемдер
жалғаулықсыз сабақтас 
құрмалас сөйлемдер
жалғаулықсыз салалас 
құрмалас сөйлемдер
жалғаулықты
жалғаулықты сабақтас 
құрмалас сөйлемдер
жалғаулықты салалас 
құрмалас сөйлемдер
жалқы есімдер
жалпы грамматика
жалпы елтаным
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жалпы есімдер
жалпы зат есімдер

жалпы қолданыстағы

жалпы қолданыстағы 
иероглифтер
жалпы қолданыстағы лексика
жалпы лексика
жалпы лексикология
жалпы өткен шақ 
жалпы семантика
жалпы терминология
жалпы типология
жалпы тіл білімі
жалпы фонетика
жалпыхалықтық сөздер
жалпыхалықтық тіл
жалпылама жақты сөйлемдер
жалпылама зат есімдер
жалпылама лексика
жалпылама мағына
жалпылау есімдігі

жалпылауыш сөздер
жанама
жанама әсірелеу
жанама дауыссыздар
жанама интерференция
жанама мағына
жанама септіктер
жанама толықтауыш

жанасу
жанды-жансыз категория

жанды зат есімдер
жансыз зат есімдер
жанр

普通名词 pǔtōngmíngcí
普通名词 pǔtōngmíngcí, 
公名 gōngmíng
常用的 chángyòng de, 
通用的 тōngyòng de
常用字 chángyòngzì

通用词汇 тōngyòngcíhuì
普通词汇 pǔtōngcíhuì
普通词汇学 pǔtōngcíhuìxué
泛指过去时 fànzhǐguòqùshí
普通语义学 pǔtōngyǔyìxué
普通术语学 pǔtōngshùyǔxué
普通类型学 pǔtōnglèixíngxué
普通语言学 pǔtōngyǔyánxué
普通语音学 pǔtōngyǔyīnxué
全民词汇 quánmíncíhuì
全民语言 quánmínyŭyán
泛指人称句 fànzhǐrénchēngjù
抽象名词 chōuxiàngmíngcí
抽象词汇 chōuxiàngcíhuì
抽象意义 chōuxiàngyìyì
全指代词 quánzhǐdàicí, 
泛指代词 fànzhǐdàicí
概括词 gàikuòcí
间接 jiànjiē
间接夸张 jiànjiēkuāzhāng
边音 biānyīn
间接干扰 jiànjiēgānrǎo
间接意义 jiànjiēyìyì
间接格 jiànjiēgé
间接宾语 jiānjiēbīnyǔ;  
远宾语 yuǎnbīnyǔ
并行关系 bìngxíngguānxì
动物性与非动物性范畴
dòngwùxìng yǔ fēidòngwùxìngfànchóu
动物名词 dòngwùmíngcí
非动物名词 fēidòngwùmíngcí
体裁 tǐcái, 风格 fēnggé
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жанрлық кескіндеме
Жаңа Зеландия 
жаңа мағына
жаңа роман мектебі
жаңа сөздер (неологизмдер)
жаңа сөздер сөздігі
жаңалық
жаңғырық
жаңылтпаш
жапон тілі
Жапония
жарапазан
жар-жар
жаргон

жаргонизмдер
жарнама
жарнама дискурс
жарнама тілі
жарнамалық бейнеролик

жарнамалық корреспонденция
жарияланым

жариялау
жартылай ассимиляция
жартылай ашық буын
жартылай ашық дауыстылар
жартылай дауыстылар
жартылай дербес сөздер
жартылай диалект
жартылай көтеріңкі 
дауыстылар
жартылай қосымшалар
жартылай қысаң дауыстылар
жартылай мағыналы етістік
жартылай предикаттық
жартылай предикаттық 
қатынас

风俗画 fēngsúhuà
新西兰 Xīnxīlán
新义 xīnyì
新小说派 xīnxiǎoshuōpài
新词 xīncí, 新词语 xīncíyǔ
新词词典 xīncícídiǎn
新闻 xīnwén; 消息 xiāoxi
共鸣 gòngmíng
绕口令 ràokǒulìng
日语 rìyǔ
日本 Rìběn
封斋歌 fēngzhāigē
加尔加尔 jiā’ěr-jiā’ěr
同行语 tónghángyǔ, 行话 hánghuà,  
黑话 hēihuà, 隐语 yĭnyǔ
行话词语 hánghuàcíyǔ
广告 guǎnggào
广告语篇 guǎnggàoyǔpiān
广告语言 guǎnggàoyŭyán
广告宣传短片
guǎnggàoxuānchuánduǎnpiàn 
广告信件 guǎnggàoxìnjiàn
发表的作品 fābiǎo de zuòpǐn,
出版的作品 chūbǎn de zuòpǐn
发表 fābiǎo, 出版 chūbǎn
不完全同化 bùwánquántónghuà
半开音节 bànkāiyīnjié
半开元音 bànkāiyuányīn
半元音 bànyuányīn
半实词 bànshící
半方言 bànfāngyán
半高元音 bàngāoyuányīn

半后加成分 bànhòujiāchéngfèn
半闭元音 bànbìyuányīn
半实义动词 bànshíyìdòngcí
半述谓性 bànshùwèixìng
半述谓关系 bànshùwèiguānxì
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жартылай префикс
жартылай созылыңқы 
дауыстылар
жартылай суффикс
жартылай төмен дауыстылар
жартылай тіс дыбыстары
жартылай ұяң дауыссыздар
жартылай фарингал дыбыс
жартылай ықпал
жарыса бағыну

жарыспалы бағыныңқы 
сөйлемдер
жас грамматизм
жас тілші (юнкор)
жасалым фонетикасы
жасаңқы дем 
(дыбысар артикуляциясының 
екінші фазасы)
жасанды тіл 
жасырын интерференция
жатыс септік
жаһандану (ғаламдану)
жәдігер
жедел өткен шақ
жеке тіл білімі  
жеке фонетика
жекелік мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
жекеше түр
желі 
желі (фабула) 
желі қолданушы
желілік журнал
жеңіл тон (қытай тіліне тән)
жеңілдетілген иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
жер-су атаулары
жер-су атаулары сөздігі

半前加成分 bànqiánjiāchéngfèn
半长元音 bànchángyuányīn

半后缀 bànhòuzhuì
半低元音 bàndīyuányīn
半齿音 bànchǐyīn
半浊辅音 bànzhuófǔyīn
半喉塞音 bànhóusèyīn
不完全同化 bùwánquántónghuà
并列从属关系 
bìngliècóngshǔguānxi
并列从属句 bìngliècóngshǔjù

新语法学派 xīnyǔfǎxuépài
少年通讯员 shàoniántōngxùnyuán
发音语音学 fāyīnyǔyīnxué
持阻 chízǔ

人造语言 rénzàoyǔyán
隐性干扰 yĭnxìnggānrǎo
位格 wèigé, 方位格 fāngweigé
全球化 quánqiúhuà
文物 wénwù
刚过去时 gāngguòqùshí
个别语言学 gèbiéyǔyánxué
个别语音学 gèbiéyǔyīnxué
个体量词 gètĭliàngcí

单数 dānshù
线 xiàn, 网络 wǎngluò, 线路 xiànlù
情节 qíngjié 
网民 wǎngmín, 网友 wǎngyǒu
网络杂志 wǎngluòzázhì
轻声 qīngshēng
简体字 jiǎntǐzì, 简化字 jiǎnhuàzì

地名 dìmíng
地名词典 dìmíngcídiǎn
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жергілікті диалект
жергілікті сөздер 
(диалектизмдер)
жергілікті тіл  

жетекші диалект
жинақты стиль
жинақтық зат есімдер
жинақтық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
жинақтық сан есімдер
жиі қолданылатын сөздер 
жиі қолданылатын сөздер сөздігі
жиілік
жиілік сөздік
жоғары ерін
жоғары ерін дыбыстары
жоғары регистр
жоғары сегментті
жоқтау 
жоқтау айту
жол естелігі

жолма-жол аударма

жолсапар суреттері
жорамал  
жуан дауыссыздар  
жуан дауыстылар  
жуан дыбыс  
жуан дыбыс белгісі
журнал
журналист

журналистика

журналистік зерттеу
жұмбақ
жұмбақ өлең

地方方言 dìfāngfāngyán
方言词 fāngyáncí

地方话 dìfānghuà, 
土著语言 tǔzhùyǔyán
主导方言 zhǔdǎofāngyán
简洁的文体 jiǎnjié de wéntǐ
集合名词 jĭhémíngcí
集合量词 jĭhéliàngcí

集合数词 jĭhéshùcí
常用词 chángyòngcí
常用词词典 chángyòngcícídiǎn
频率 pínlǜ
频率词典 pínlǜcídiǎn
上唇 shàngchún
上唇音 shàngchúnyīn
高音区 gāoyīnqū
超语段的 chāoyǔduàn de
挽歌 wǎngē
唱挽歌 chàngwǎngē, 
游行记 yóuxíngjì, 
旅行笔记 lǚxíngbǐjì
逐词翻译 zhúcífānyì, 
逐字翻译 zhúzìfānyì
游记 yóujì 
假设 jiǎshè
硬辅音 yìngfǔyīn
硬元音 yìngyuányīn
硬音 yìngyīn
硬音符(号) yìngyīnfú (hào)
杂志 zázhì; 记录簿 jìlùbù
新闻工作者 xīnwéngōngzuòzhě, 
记者 jìzhě
新闻业 xīnwényè, 
新闻工作 xīnwéngōngzuò
新闻调查 xīnwéndiàochá
谜语 míyǔ
谜语歌 míyǔgē
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жұмсақ таңдай
жұмыс тілі  
жұп дыбыстар
жұп сан
жұп фонема
жұрнақ
жұрнақ қосылу (суффиксация)
жұрнақты етістік
жұрнақты сөз
жұтқыншақ 
жүйе
жүйелендіру
жүйелі лексикография
жүйелік
жүйелік тәсіл
жүрдек сөздер (актив сөздер)
жылжымалы екпін
жылнама
жыр
жыр жинағы
жырлау
жыршы
жік 
жіктелім
жіктелу
жіктеу

жіктеу есімдігі
жіктеу есімдіктерінің септелуі

жіктік жалғаулары
жіңішке дауыссыздар
жіңішке дауыстылар
жіңішкерту белгісі
жіңішкеру

软腭 ruǎn’è  
工作语言 gōngzuòyǔyán
叠音 diéyīn
双数 shuāngshù
对偶音位 duì’ǒuyīnwèi
后缀 hòuzhuì
后缀法 hòuzhuìfă
带后缀的动词 dài hòuzhuì de dòngcí
带后缀的词 dài hòuzhuì de cí
咽头 yāntóu
系统 xìtǒng
系统化 xìtǒnghuà, 规范化 guīfànhuà
系统词典学 xìtǒngcídiǎnxué
系统性 xìtǒngxìng
系统方法 xìtǒngfāngfǎ
积极词汇 jījícíhuì
移动重音 yídòngzhòngyīn
年鉴 niánjiàn
歌谣 gēyáo, 民谣 mínyáo
诗集 shījí
歌颂 gēsòng
民间歌手 mínjiāngēshǒu
派别 pàibié, 派 pài
分类 fēnlèi
变位法 biànwèifă
人称变化 rénchēngbiànhuà, 
变位 biànwèi
人称代词 rénchēngdàicí
人称代词的变格 
rénchēngdàicí de biàngé
人称词尾 rénchēngcíwěi
软辅音 ruǎnfǔyīn
软元音 ruǎnyuányīn
软音符号 ruǎnyīnfúhào
软化 ruǎnhuà
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З

заман 
заманауи  
Замбия
заң әдебиеті 
заң терминдері
заң терминдері сөздігі
заңғар жазушы
заңдылық
зат есім
зат есім бағыныңқы сөйлем
зат есім баяндауыш
зат есім баяндауышты сөйлем 
(баяндауышты зат есімнен 
жасалған сөйлемдер)
(қытай тіліне тән)
зат есімдер сөзжасамы
зат есімді сөз тіркестері
зат есімді тіркес

зат есімнен жасалған бір 
құрамды сөйлемдер
(қытай тіліне тән)
зат есімнің жекеше түрі
зат есімнің жұрнақтары
зат есімнің көптелуі
зат есімнің көпше түрі
зат есімнің қосымшалары

зат есімнің құрылымдық 
жіктелімі
зат есімнің құрылымы
зат есімнің грамматикалық 
категориялары
зат есімнің лексика-
грамматикалық категориялары

时代 shídài
现代 xiàndài
赞比亚 Zànbǐyà
法律文献 fǎlǜwénxiàn
法律术语 fǎlǜshùyǔ
法律术语词典 fǎlǜshùyǔcídiǎn
杰出的作家 jiéchū de zuòjiā
规律性 guīlǜxìng
名词 míngcí
名词从属句 míngcícóngshǔjù
名词谓语 míngcíwèiyǔ
名词谓语句 míngcíwèiyǔjù

名词构词法 míngcígòucífǎ
名词性词组 míngcíxìngcízǔ
名词词组 míngcícízǔ; 
名词短语 míngcíduǎnyǔ
名词性非主谓句
míngcíxìngfēizhǔwèijù

名词的单数 míngcí de dānshù
名词后缀 míngcíhòuzhuì
名词的数 míngcí de shù
名词的复数 míngcí de fùshù
名词的附加成分 
míngcí de fùjiāchéngfèn
名词的结构类型  
míngcí de jiégòulèixíng
名词的结构 míngcí de jiégòu
名词的语法范畴
míngcí de yǔfǎfànchóu
名词的词汇语法范畴
míngcí de cíhuìyǔfǎfànchóu
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зат есімнің лексика-
грамматикалық сипаты
зат есімнің семантикалық 
жіктелімі
зат есімнің септелуі
зат есімнің сөзжасамдық 
мағынасы
зат есімнің сөзжасамдық 
типтері
зат есімнің тәуелденуі
зат есімнің түрлері
заттанған 
заттанған есімше
заттанған сан есім
заттанған сын есім

заттану (субстантивтену)
заттық зат есімдер
заттық мағына 
(лексикалық мағына) 
заттық мәдениет 
(материалдық мәдениет)
заттық мәнді сөздер
заттық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
зекіру одағайлары

зерде 

зерделеу 
зерттеу 
зерттеу нысаны
зерттеу пәні
зерттеу тақырыбы
зерттеудің әдіс-тәсілдері
зерттеудің мақсаты
зерттеудің міндеті
зерттеудің өзектілігі

名词的词汇语法性质 
míngcí de cíhuìyǔfǎxìngzhì
名词的意义类型  
míngcí de yìyìlèixíng
名词的变格 míngcí de biàngé
名词的构词意义 
míngcí de gòucíyìyì
名词的构词类型 
míngcí de gòucílèixíng
名词的附属 míngcí de fùshǔ
名词的分类 míngcí de fēnlèi
名词化的 míngcíhuà de
名词化形动词 míngcíhuàxíngdòngcí
名词化数词 míngcíhuàshùcí
名词化形容词 
míngcíhuàxíngróngcí
名词化 míngcíhuà
物质名词 wùzhìmíngcí
实体意义 shítǐyìyì 
(词汇意义 cíhuìyìyì)
物质文明 wùzhìwénmíng

事物词 shìwùcí
物量词 wùliàngcí

表示斥责的感叹词
biǎoshìchìzé de gǎntàncí
智慧 zhìhuì, 智能 zhìnéng; 
理智 lǐzhì
领会 lǐnghuì, 理解 lǐjiě  
研究 yánjiū
研究对象 yánjiūduìxiàng
研究课题 yánjiūkètí
研究题目 yánjiūtímù
研究方法 yánjiūfāngfǎ
研究目的 yánjiūmùdì
研究任务 yánjiūrènwu
研究的重要性 
yánjiū de zhòngyàoxìng
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зерттеудің әдіснамалық 
негіздері
зерттеудің теориялық 
және практикалық 
маңыздылықтары
Зимбабве
зиялы қауым (интеллигенция)

зияткерлік 

зияткерлік меншік
зоонизмдер

研究方法基础 yánjiūfāngfǎjīchǔ

研究的理论意义和实践意义 
yánjiū de lǐlùnyìyì hé shíjiànyìyì

津巴布韦 Jīnbābùwéi
知识界 zhīshijiè, 
知识分子 zhīshifènzǐ
智力的 zhìlì de, 知识的 zhīshi de, 
理智的 lǐzhìde
知识产权 zhīshichǎnquán
动物名称 dòngwùmíngchēng,  
动物专名 dòngwùzhuānmíng
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И

и 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
и тілі
иберий-кавказ тілдері

ибо тілі
идеалды тіл
идеализм  

идеалист
идеограмма

идеография

идеографиялық жазу
идеолект
идеология
идиллия
идиома

идиоматика

идиш (жаңа еврей) тілі
иелік категориясы
иерархия

иероглиф
иероглиф жасау
иероглиф жасаушы элементтер
иероглиф қоры  
иероглиф мағынасы
иероглиф сызықтары (бихуа)
иероглиф сызықтарының 
жазылу тәртібі (бишунь) 

彝族 yízú

彝语 yíyǔ
伊比利亚─高加索诸语言
yībǐlìyà-gāojiāsuǒzhūyǔyán
伊博语 yībóyǔ
理想语言 lǐxiǎngyǔyán
唯心主义 wéixīnzhǔyì, 
唯心论 wéixīnlùn  
唯心主义者 wéixīnzhǔyìzhě
表义符号 biǎoyìfúhào, 
表意符号 biǎoyìfúhào
表意符号 biǎoyìfúhào, 
表意文字 biǎoyìwénzì
表意文字 biǎoyìwénzì
理念语 lǐniànyǔ
意识形态 yìshíxíngtài
牧歌 mùgē, 田园诗 tiányuánshī
成语性熟语 chéngyǔxìngshúyǔ, 
熟语 shúyǔ, 习语 xíyǔ, 
成语 chéngyǔ
成语学 chéngyǔxué, 
熟语学 shúyǔxué
伊狄士语 yīdíshìyǔ
领属范畴 lǐngshǔfànchóu
等级 děngjí, 层级 céngjí, 
层次 céngcì
字 zì, 汉字 hànzì
造字 zàozì
构字部件 gòuzìbùjiàn 
字汇 zìhuì
字义 zìyì
笔画 bǐhuà
笔顺 bǐshùn
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иероглиф төркіні
иероглиф тұлғасы
иероглифжасам
иероглифика

иероглифтаным 
иероглифтер сөздігі
иероглифтерді бихуа арқылы 
іздеу әдісі
иероглифтерді іздеу әдісі
иероглифтік жазу
иероглифтің дыбыстық белгісі 
(чжуиньфухао) 
иероглифтің жасалу тәсілдері
изоколон
изоморфизм 

изосемия 
Израиль  
иллюстрация  
Иордания  
имажинизм

имажинист 

имидж  
императив 
императивтік одағайлар 
имперфект 

импрессионизм
импровизатор ақын 
(суырып салма ақын)
импровизация

инвариант

инвектива (инвектив лексика)

字源 zìyuán
字形 zìxíng
造字法 zàozìfǎ, 构字法 gòuzìfǎ
文字学 wénzìxué, 字学 zìxué 
汉字学 hànzìxué, 汉字学 hànzìxué
字学 zìxué
字典 zìdiǎn
笔画查字法 bǐhuàcházìfǎ

查字法 cházìfǎ, 检字法 jiǎnzìfǎ
象形文字 xiàngxíngwénzì
注音符号 zhùyīnfúhào

造字法 zàozìfǎ
对仗 duìzhàng
同构现象 tónggòuxiànxiàng, 
形义同构 xíngyìtónggòu
义形对称 yìxíngduìchèn
以色列 Yǐsèliè
插画 chāhuà, 插图 chātú
约旦 Yuēdàn
形象派 xíngxiàngpài, 
意象派 yìxiàngpài;
意象主义 yìxiàngzhǔyì
形象派诗人 xíngxiàngpàishīrén,
意象派诗人 yìxiàngpàishīrén
形象 xíngxiàng, 面貌 miànmào
命令式 mìnglìngshì
命令式感叹词 mìnglìngshìgǎntàncí
未完成过去时 
wèiwánchéngguòqùshí
印象派 yìnxiàngpài
即兴诗人 jíxìngshīrén

即兴 jíxìng; 即兴诗 jíxìngshī
即兴作品 jíxìngzuòpǐn; 
常项 chángxiàng, 常体 chángtǐ, 
不变体 bùbiàntǐ, 变量 biànliàng
谩骂语 mànmàyǔ, 詈语 lìyǔ
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инверсия

инверсияланған сөйлем

ингуш тілі
индекс

индикатор 
Индия (Үндістан)
индонезия тілі
Индонезия
индоеуропа тілдері
инженерлік лингвистика
инициаль (шынму) 
(қытай тіліне тән)
инициатор
инкорпоративті тілдер
интеграция  (ықпалдастық) 
интеграциялық процесс
интеллект

интеллигенция 
(зиялы қауым)
интенсивті оқыту әдісі
интенция 

интерактивті оқыту
интерактивті оқыту әдісі
интервал 
интервью (сұхбат)
интердиалект
интержаргон
интермедия 

интернационал 
(халықаралық)
интернационал көмекші тіл
интернационалдық терминдер
(халықаралық терминдер)

倒装 dǎozhuāng; 
逆序修辞格 nìxùxiūcígé
倒装句 dǎozhuāngjù, 
变式句 biànshìjù 
印古什语 yìngǔshíyǔ
索引 suǒyǐn; 邮编 yóubiān; 
指数 zhǐshù
指示 zhǐshì
印度 Yìndù
印度尼西亚语 yìndùníxīyàyŭ
印度尼西亚 Yìndùníxīyà
印欧语 yìn’ōuyǔ
工程语言学 gōngchéngyǔyánxué
声母 shēngmǔ

首倡者 shǒuchàngzhě
编插语 biānchāyǔ
一体化 yītǐhuà
一体化过程 yītǐhuàguòchéng
智力 zhìlì, 智能 zhìnéng, 
理智 lǐzhì
知识界 zhīshijiè; 
知识分子 zhīshifènzǐ
强化教学法 qiánghuàjiàoxuéfǎ
意含 yìhán, 意向 yìxiàng, 
意图 yìtú
互动式教学 hùdòngshìjiàoxué
互动式教学法 hùdòngshì jiàoxuéfǎ
行距 hángjù; 音程 yīnchéng
采访 cǎifǎng
共同方言 gòngtóngfāngyán
国际行话 guójìhánghuà
幕间剧 mùjiànjù, 
幕间小喜剧 mùjiānxiǎoxǐjù
国际 guójì

国际辅助语 guójìfǔzhùyǔ
国际通用术语 guójìtōngyòngshùyǔ
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интернационализм 
(халықаралық сөздер)
интернет (ғаламтор)

интернет БАҚ
интернет-портал (web-портал)
интернет-сленг

интернет тілі
интернет-цензура

интерференция

интерфикс
интерфиксация

интонация
интонациялық бірлік
интонациялық контур
интонациялық құрылым
интонациялық сызық
интонациялық ұстаным
интонология 
интервербалды аударма
интерлингвистика
инфикс

инфинитив

инфинитивті сөйлем
Ирак  
Иран 
ирланд тілі
Ирландия 
ирония

ирониялық реңк
ирониялық сөз

国际词语 guójìcíyǔ

互联网 hùliánwǎng, 
网络 wǎngluò, 因特网 yīntèwǎng
网络媒体 wǎngluòméitǐ
门户网站 ménhùwǎngzhàn
网络俚语 wǎngluòlǐyǔ,  
网络用语 wǎngluòyòngyǔ
网络语言 wǎngluòyǔyán
网络审查 wǎngluòshěnchá, 
互联网审查 hùliánwǎngshěnchá
干扰 gānrăo, 母语干扰 mŭyŭgānrăo, 
语言干扰 yǔyángānrăo
中缀 zhōngzhuì, 间缀 jiānzhuì
加用中缀 jiāyòngzhōngzhuì, 
加用间缀 jiāyòngjiānzhuì
语调 yǔdiào; 语气 yǔqì
语调单位 yǔdiàodānwèi
调型 diàoxíng
语调结构 yǔdiàojiégòu
升降调曲线 shēngjiàngdiàoqūxiàn
语调原则 yǔdiàoyuánzé
语调学 yǔdiàoxué
语内翻译 yǔnèifānyì
语际语言学 yǔjìyǔyánxué
中缀 zhōngzhuì,
内缀 nèizhuì, 词嵌 cíqiàn
不定式 bùdìngshì, 
动词原形 dòngcíyuánxíng,  
动词不定式 dòngcíbùdìngshì
不定式句 bùdìngshìjù
伊拉克 Yīlākè
伊朗 Yīlǎng
爱尔兰语 ài’ěrlányŭ
爱尔兰 Ài’ěrlán
反语 fǎnyǔ, 诡谐 guǐxié, 
倒反 dǎofǎn
讽刺意味 fěngcìyìwèi
讽刺语 fěngcìyǔ
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Исландия 
ислам әдебиеті
ислам діні
ислам күнтізбесі
ислам мәдениеті
испан тілі  
Испания  
историзмдер (тарихи сөздер)
Италия 
итальян тілі
ишарат тілі

иудаизм (яһуди діні)

冰岛 Bīngdǎo
伊斯兰文学 yīsīlánwénxué
伊斯兰教 yīsīlánjiào
伊斯兰教历 yīsīlánjiàolì
伊斯兰文化 yīsīlánwénhuà
西班牙语 xībānyáyǔ
西班牙 Xībānyá
历史词 lìshǐcí
意大利 Yìdàlì
意大利语 yìdàlìyŭ
手势语 shǒushìyǔ, 
手势语言 shǒushìyǔyán
犹太教 yóutàijiào
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Й

Йемен
йога 

йорубалар 
йоруба тілі
йот 
йота  

也门 Yěmén
瑜伽宗 yújiāzōng; 瑜伽 yújiā; 
瑜伽术 yújiāshù
约鲁巴人 yuēlǔbārén 
约鲁巴语 yuēlǔbāyǔ
j 音的名称 «j» yīn de míngchēng
希腊字母 i 的名称 
xīlàzìmǔ «i» de míngchēng
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К

Кабо-Верде  
кавказ тілдері
кайшу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
какография
какофония 
(құлаққа жағымсыз дыбыс)
каламбур 
(сөзойнатым, ойнақы сөз)
каллиграф
каллиграфия (көркем жазу,
хаткерлік, құснихат)
калька (көшірме сөздер)
калькалау (көшірмелеу)

Камбоджа
Камерун
кана (жапон тіліне тән)
Канада
кандзи  
канон 
каннада тілі
кантата  
кантон диалекті (гуандун 
диалекті) (қытай тіліне тән) 
канцеляризмдер
карикатура (келемежсурет)
картотекалық әдіс
карточка
карточкалы каталог
катакана (жапон тіліне тән)
каталектикалық өлең
Катар 
катахреза

佛得角 Fódéjiăo
高加索语 gāojiāsuǒyǔ
楷书 kǎishū

拼写错误 pīnxiĕcuòwù
不悦耳的声音 
bùyuè’ěr de shēngyīn
双关修辞格 shuāngguānxiūcígé

书法家 shūfǎjiā
书法 shūfǎ, 书艺 shūyì

仿译词 fǎngyìcí, 仿借词 fǎngjiècí
翻译借用 fānyìjièyòng, 
仿译 fǎngyì
柬埔寨 Jiǎnpǔzhài
喀麦隆 Kāmàilóng  
假名 jiǎmíng
加拿大 Jiānádà
日本汉字 rìběnhànzì
典范 diǎnfàn, 教规 jiàoguī
卡纳雷语 kănàléiyǔ
颂歌 sònggē; 颂诗 sòngshī
粤语 yuèyǔ, 
广东话 guǎngdōnghuà
公文用语 gōngwényòngyǔ
漫画 mànhuà; 讽刺画 fěngcìhuà
卡片法 kăpiànfǎ
卡片 kăpiàn
卡片目录 kǎpiànmùlù
片假名 piànjiǎmíng
截尾诗行 jiéweǐshīháng
卡塔尔 Kǎtǎ’ěr
词义误用 cíyìwùyòng, 
矛盾搭配 máodùndāpèi
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кртвель тілдері
картография
каталог 
категория
категориялық грамматика
категориялық мағына
катрен (төрт тармақ)
кашкай тілі

кашмири тілі
каузатив (өзгелік етіс)
каузатив етістік
кәсіби аудармашы
кәсіби ғылыми тіл
кәсіби жаргон
кәсіби қазақ тілі
кәсіби құзыреттілік
кәсіби лексика
кәсіби сөздер
кәсіби терминдер
кәсіби этика
квантитатив
квантитативті әдістер
квантитативті екпін
Кватроченто (Бастапқы 
Қайта жаңғыру дәуірі)
кездейсоқ эвфемизмдер
кезең 
кейінді ықпал
кейіпкер
кейіптендіру 
кейіптеу
кейіптеу тәсілі
кекесін
келер шақ
келер шақтық есімше

келер шақтың күрделі түрі
келте дыбыс

南高加索语系 nángāojiāsuǒyǔxì
绘图法 huìtúfǎ
目录 mùlù
范畴 fànchóu
范畴语法 fànchóuyǔfǎ
范畴意义 fànchóuyìyì
四行诗 sìhángshī
卡什凯语 kǎshénkǎiyǔ,
卡什加语 kǎshénjiāyǔ
克什米尔语 kèshímǐ’ěryǔ
使役态 shĭyìtài
使役动词 shĭyìdòngcí
专业翻译 zhuānyèfānyì
专业科学语言 zhuānyèkēxuéyǔyán
职业行话 zhíyèhánghuà
专业哈萨克语 zhuānyèhāsàkèyǔ
业务能力 yèwùnénglì
职业词汇 zhíyècíhuì
行业词汇 hángyècíhuì
行业术语 hángyèshùyŭ
职业道德 zhíyèdàodé
数量词 shùliàngcí
定量分析法 dìngliàngfēnxīfǎ
量重音 liàngzhòngyīn
文艺复兴初期 wényìfùxīngchūqī

偶然性委婉语 ǒuránxìngwěiwǎnyǔ
时期 shíqī, 阶段 jiēduàn, 时 shí
逆同化 nìtónghuà
人物 rénwù
拟人化 nǐrénhuà, 人格化 réngéhuà
拟人 nǐrén
拟人法 nǐrénfǎ
反语 fǎnyǔ, 讽刺 fěngcì
将来时 jiāngláishí
将来时形动词 
jiāngláishíxíngdòngcí
复合式将来时 fùhéshìjiāngláishí
短音 duǎnyīn
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кельт тілдері
кельт тілдері тобы
Кения
кең мағына
кеңестік әдебиет
кеңестік тіл білімі
кеңсе тілі
кеңістік 
кеңістік дейксис
кеңістік қатынас
кері сан
кері санау
кері қайталау
кері слэш ( \ )

кері сөздік

кері сөзжасам
кері шендестіру
кескіндеме
кескіндеме өнері
кестелі грамматика
көркемсурет туындылары
Киелі Кітап
кинематограф
кинематография
кинесика
кинодрама
кинодраматург 
кинокадр
кинокомедия
киномелодрама
киномонтаж

кинооператор
кинопродюсер
кинопрокат
кинорежиссёр

凯尔特语 kǎi’ěrtèyǔ
凯尔特语族 kǎi’ěrtèyǔzú
肯尼亚 Kěnníyà
广义 guǎngyì
苏联文学 sūliánwénxué
苏联语言学 sūliányǔyánxué
公文语 gōngwényǔ
空间 kōngjiān
空间指示 kōngjiānzhǐshì
空间关系 kōngjiānguānxì
倒数 dǎoshù
倒数 dàoshǔ
回环修辞格 huíhuánxiūcígé
反斜线 fǎnxiéxiàn, 
反斜杠 fǎnxiégàng
倒排词典 dàopáicídiǎn, 
逆序词典 nìxùcídiǎn
逆构词 nìgòucí
反对 fǎnduì
绘画 huìhuà
绘画艺术 huìhuàyìshù
图示语法 túshìyǔfǎ
绘画作品 huìhuàzuòpǐn
圣经 Shèngjīng
电影艺术 diànyǐngyìshù
电影业 diànyǐngyè
身势学 shēnshìxué
戏剧片 xìjùpiàn
电影剧作家 diànyǐngjùzuòjiā
电影画面 diànyǐnghuàmiàn
喜剧片 xǐjùpiàn
传奇片 chuánqípiàn
电影剪辑 diànyǐngjiǎnjí, 
蒙太奇 méngtàiqí
电影摄影师 diànyǐngshèyìngshī
电影制片人 diànyǐngzhìpiànrén 
电影发行 diànyǐngfāxíng
电影导演 diànyǐngdǎoyǎn
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长故事片 chánggùshìpiàn, 
长篇电影故事 
chángpiāndiànyǐnggùshì
影片角色 yǐngpiànjuésè
电影艺术 diànyǐngyìshù
电影剧本 diànyǐngjùběn
滑稽片 huájīpiàn
电影片 diànyĭngpiàn
塞浦路斯 Sāipǔlùsī
基里巴斯 Jīlǐbāsī  
西里尔字母 xīlǐ’ěrzìmǔ, 
基里尔字母 jīlĭ’ĕrzìmŭ
古典作家 gǔdiǎnzuòjiā
经典作家 jīngdiǎnzuòjiā
经典作品 jīngdiǎnzuòpǐn; 
经典著作 jīngdiǎnzhùzuò
古典的 gǔdiǎn de
古典文学 gǔdiǎnwénxué
古典语言学 gǔdiǎnyǔyánxué
古典语言 gǔdiǎnyǔyán
古典作品 gǔdiǎnzuòpǐn
类别词 lèibiécí
古典主义 gǔdiǎnzhǔyì
诗行末尾的重音音节后的部分
shīhángmòwěi de zhòngyīnyīnjié 
hòu de bùfēn
层进 céngjìn, 阶升法 jiēshēngfă, 
递升 dìshēng
套词 tàocí, 惯用语 guànyòngyǔ
认知主义 rènzhīzhǔyì
认知教学 rènzhījiàoxué
认知功能语法 rènzhīgōngnéngyǔfǎ

认知的 rènzhī de
认知观点 rènzhīguāndiǎn, 
认知角度 rènzhījiǎodù
认知方法 rènzhīfāngfǎ
认知语法 rènzhīyǔfǎ
认知范畴 rènzhīfànchóu

кинороман

кинорөл 
кино өнері 
киносценарий
кинофарс
кинофильм
Кипр 
Кирибати
кирилл жазуы (кириллица)

классик
классик жазушы
классика

классикалық  
классикалық әдебиет 
классикалық лингвистика
классикалық тілдер
классикалық шығарма
классификатор
классицизм
клаузула

климакс  

клише
когнитивизм
когнитивті оқыту
когнитивті-функционалды 
грамматика
когнитивтік (танымдық)
когнитивтік аспект

когнитивтік әдіс
когнитивтік грамматика
когнитивтік категория
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когнитивтік көзқарас
когнитивтік құрылым
когнитивтік қызмет
когнитивтік лингвистика
когнитивтік мағына
когнитивтік метафора
когнитивтік механизм
когнитивтік негіз
когнитивтік процесс 
когнитивтік семантика
когнитивтік сөзжасам
когнитивтік талдау
когнитивтік ұғым
когнитивтік ілім
когниция 
код 

койне
коллоквиализмдер
коллоквиалистика
Колумбия
колядка

комбинаторлық вариант 
комбинаторлық вариация
комбинаторлық сөздік
комбинаторлық талдау

комедиант 

комедиограф
комедия
комедия жанры
комедиялық сюжет
комитатив 
Комор аралдары
комментарий
комментатор

认知观点 rènzhīguāndiǎn
认知结构 rènzhījiégòu
认知功能 rènzhīgōngnéng
认知语言学 rènzhīyǔyánxué
认知意义 rènzhīyìyì
认知隐喻 rènzhīyǐnyù
认知机制 rènzhījīzhì
认知基础 rènzhījīchǔ
认知过程 rènzhīguòchéng
认知语义学 rènzhīyǔyìxué
认知构词学 rènzhīgòucíxué
认知分析 rènzhīfēnxī
认知概念 rènzhīgàiniàn
认知科学 rènzhīkēxué
认知 rènzhī
代码 dàimǎ; 电码 diànmǎ; 
密码 mìmǎ
共同语 gòngtóngyǔ; 土白 tǔbái
口语词汇 kǒuyǔcíhuì
口语学 kǒuyǔxué
哥伦比亚 Gēlúnbǐyà
圣诞节祝歌 shèngdànjiézhùgē,  
柯里达歌 kēlǐdágē
组合变体 zǔhébiàntǐ
组合变异 zǔhébiànyì  
搭配词典 dāpèicídiǎn
组合分析 zǔhéfēnxī, 
配合分析 pèihéfēnxī
喜剧演员 xǐjùyǎnyuán; 
丑角 chǒujué
喜剧作家 xǐjùzuòjiā 
喜剧 xǐjù
喜剧体裁 xǐjùtǐcái 
喜剧情节 xǐjùqíngjié
共事 gòngshì
科摩罗 Kēmóluó
评论 pínglùn; 注解 zhùjiĕ
评论员 pínglùnyuán,
注解者 zhùjiĕzhě
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коммерциялық 
корреспонденция
(коммерциялық хат-хабар)
коммуникант
коммуникативтік
коммуникативтік акт
коммуникативтік аспект
коммуникативтік әдіс
коммуникативтік әдістеме
коммуникативтік баламалық
коммуникативтік бірлік
коммуникативтік грамматика
коммуникативтік жағдаят
коммуникативтік жүйе
коммуникативтік кеңістік
коммуникативтік контекст
коммуникативтік құзыреттілік
коммуникативтік құрылым
коммуникативтік қызмет
коммуникативтік мақсат
коммуникативтік мәдениет
коммуникативтік мәнмәтін
коммуникативтік морфология
коммуникативтік міндет
коммуникативтік ниет
коммуникативтік норма
коммуникативтік парадигма
коммуникативтік сәтсіздік
коммуникативтік синтаксис
коммуникативтік ситуация
коммуникативтік стратегия
коммуникативтік табу
коммуникативтік тәсіл
коммуникативтік тіл білімі
коммуникативтік шок
коммуникация  
компарат
компаратив 
компаративистика

商业信函 shāngyèxìnhán

交际者 jiāojìzhě
交际的 jiāojì de
交际行为 jiāojìxíngwéi
交际观点 jiāojìguāndiǎn
交际法 jiāojìfǎ
交际教学法 jiāojìjiàoxuéfǎ
交际等值 jiāojìděngzhí
交际单位 jiāojìdānwèi
交际语法 jiāojìyǔfǎ
交际情景 jiāojìqíngjĭng
交际系统 jiāojìxìtǒng
交际空间 jiāojìkōngjiān
交际语境 jiāojìyǔjìng 
交际能力 jiāojìnénglì
交际结构 jiāojìjiégòu
交际功能 jiāojìgōngnéng
交际目的 jiāojìmùdì
交际文化 jiāojìwénhuà
交际语境 jiāojìyǔjìng
交际词法学 jiāojìcífǎxué
交际任务 jiāojìrènwu
交际意图 jiāojìbiāozhǔn
交际标准 jiāojìbiāozhǔn
交际性聚合体 jiāojìxìngjùhétĭ
交际失误 jiāojìshīwù
交际句法 jiāojìjùfǎ
交际情景 jiāojìqíngjǐng
交际策略 jiāojìcèlüè
交际禁忌 jiāojìjìnjì
交际手段 jiāojìshǒuduàn
交际语言学 jiāojìyǔyánxué
交际休克 jiāojìxiūkè
交际 jiāojì, 交往 jiāowǎng
对比对象 duìbǐduìxiàng
比较等级 bǐjiàoděngjí
比较语言学 bǐjiàoyǔyánxué
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компаративті фразеологизмдер
компаративтік сөйлемдер
компендиум
компетенция (құзыреттілік)
комплемент
композиция  

композициялық ерекшелік
композициялық шешім
компонент
компоненттік талдау
компоненттік талдау әдісі
конвергенция 
конверсия
Конго (Браззавиль) 
Конго (Киншаса) 
конго тілі (киконго)
коннотативтік 
коннотативтік компонент 
коннотация 

коннотациялық мағына

консонантизм
консонант жазу
константа 
контаминация
контекст (мәнмәтін)
контраст
контрастивтік категория
контрастивтік лингвистика
Конфуций  
конфуцийшілдік
концепт
концептология
концептуалды өріс
концептуалды сөз

比较成语 bǐjiàochéngyǔ
比较级句 bǐjiàojíjù
摘要 zhāiyào; 扼要叙述 èyàoxùshù
能力 nénglì
补足语 bǔzúyǔ
结构 jiégòu, 构思 gòusī,
构图 gòutú; 作曲学 zuòqǔxué
结构特点 jiégòutèdiǎn
结构处理 jiégòuchǔlǐ
成分 chéngfèn, 成素 chéngsù
成分分析 chéngfènfēnxī
成分分析法 chéngfènfēnxīfă
音素合并 yīnsùhébìng, 辐合 fúhé
转换法 zhuǎnhuànfǎ, 换位 huànwèi
刚果 (布) Gāngguǒ (bù)
刚果 (金) Gāngguǒ (jīn)
刚果语 gāngguǒyǔ
有内涵的 yǒunèihán de
内涵成分 nèihánchéngfèn
暗含义 ànhányì, 
内涵意义 nèihányìyì,
附加意义 fùjiāyìyì, 
伴随意义 bànsuíyìyì
附加意义 fùjiāyìyì, 
伴随意义 bànsuíyìyì
辅音体系 fǔyīntǐxì
辅音文字 fǔyīnwénzì
常项 chángxiàng
错合法 cuòhéfǎ
上下文 shàngxiàwén
对比 duìbǐ, 对照 duìzhào
对比范畴 duìbǐfànchóu
对比语言学 duìbǐyǔyánxué
孔子 Kǒngzǐ
孔子学说 kǒngzǐxuéshuō 
观念 guānniàn, 概念 gàiniàn
概念学 gàiniànxué
概念场 gàiniànchǎng
概念词 gàiniàncí
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концептуалды сөздік
концептуалдық жүйе
концептуалдық талдау
концептуализм
концепция (тұжырымдама)

конъюнктив 
Копенгаген лингвистикалық 
мектебі
Копенгаген мектебі
копирайтер
копт тілі
корей тілі

корпус 
корпустық лингвистика
коррелят
корреляттік байланыс
корреляттік қызмет
корреспондент
корреспонденция (хат-хабар)

коса тілі
Косто-Рика
Кот-д’Ивуар
көгілдір экран

көзқарас
көлбеу қаріп
көлемдік үстеу
көмей
көмей дауыссыздар
көмей дыбыс (ларингал дыбыс)
көмей қуысы
көмекей
көмекей шеміршегі
көмектес септік
көмекші есімдер

概念词典 gàiniàncídiǎn
观念系统 guānniànxìtǒng
概念分析法 gàiniànfēnxīfǎ
概念主义 gàiniànzhǔyì
观念 guānniàn, 
概念 gàiniàn, 理念 lǐniàn
假定式 jiǎdìngshì
哥本哈根语言学派 
Gēběnhāgēnyǔyánxuépài 
哥本哈根学派 Gēběnhāgēnxuépài
文案 wén’àn
科普特语 kēpǔtèyǔ
韩国语 hánguóyǔ, 
朝鲜语 cháoxiănyŭ
语料库 yǔliàokù
语料库语言学 yǔliàokùyǔyánxué
对应词语 duìyìngcíyǔ
对应关系 duìyīngguānxі
关联作用 guānliánzuòyòng
记者 jìzhě, 通讯员 tōngxùnyuán
通信 tōngxìn; 信件 xìnjiàn;
通讯 tōngxùn, 
通讯报导 tōngxùnbàodǎo
科萨语 kēsàyǔ
哥斯达黎加 Gēsīdálíjiā
科特迪瓦 Kētèdíwǎ
电视机荧光 diànshìjīyíngguāngpíng; 
荧光屏 yíngguāngpíng
观点 guāndiǎn, 看法 kànfǎ
斜体字 xiétĭzì
范围副词 fànwéifùcí
喉头 hóutóu
喉头辅音 hóutóufǔyīn
喉音 hóuyīn
喉腔 hóuqiāng
会厌 huìyàn
会厌软骨 huìyànruǎngǔ   
助格 zhùgé, 工具格 gōngjùgé
辅助名词 fŭzhùmíngcí
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көмекші етістіктер
көмекші модаль сөздер
көмекші морфемалар

көмекші сөздер

көмекші тіл

көне қытай тілі 
көне славян тілі
көне түркі тілі
көне ұйғыр жазуы
көнерген сөздер (архаизмдер)
көңіл-күй одағайлары

көп бағыныңқы сабақтас

көп басыңқы сабақтас
көп буынды сөздер
көп дыбысты әріп
көп дыбыстылық
көп етістікті сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
көп етістікті сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
көп құрамды анықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
көп құрамды пысықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
көп мағыналы 
көп мағыналы иероглифтер
(тұлғасы ұқсас, бірақ 
дыбысталуы мен мағынасы 
ұқсамайтын иероглифтер) 
(қытай тіліне тән)
көп мағыналық
көп нүкте
көп предикативтік 
құрылымдар

助动词 zhùdòngcí
辅助情态词 fǔzhùqíngtàicí
辅助语素 fǔzhùyǔsù, 
附加词素 fùjiācísù
虚词 xūcí, 辅助词 fŭzhùcí, 
助词 zhùcí
伴随语言 bànsuíyǔyán, 
辅助语 fǔzhùyǔ
古代汉语 gǔdàihànyŭ
古斯拉夫语 gǔsīlāfūyŭ
古突厥语 gǔtūjuéyǔ
回鹘文 huíhúwén
旧词 jiùcí, 古词 gǔcí, 古词语 gǔcíyǔ
表示情感的感叹词
biǎoshìqínggǎn de gǎntàncí
多从复句 duōcóngfùjù, 
多偏复句 duōpiānfùjù
多正复句 duōzhèngfùjù
多音节词 duōyīnjiécí
多音字母 duōyīnzìmǔ
多音现象 duōyīnxiànxiàng
连动短语 liándòngduǎnyǔ

连动句 liándòngjù

多项定语 duōxiàngdìngyǔ

多项状语 duōxiàngzhuàngyǔ

多义 duōyì
多义字 duōyìzì

多义 duōyì
省略号 shĕnglüèhào
多述谓结构 duōshùwèijiégòu
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көп сызықты элемент 
(иероглифтің) 
(қытай тіліне тән)
көп тілді білім беру
көп тілді сөздік
көп тілдік құбылыс
көпжалғаулық 
көпсериалды телефильм
көптік
көптік жалғау
көптілділік (мультилингвизм)

көпше түр
көркем аударма
көркем әдебиет
көркем әдебиет метафорасы
көркем әдебиет стилистикасы
көркем әдебиет стилі
көркем әдіс
көркем бейне
көркем-беллетристік стиль
көркем жазу (каллиграфия)  
көркем қиял
көркем мәтін
көркем образ
көркем ойтүрткі
көркем оқу
көркем проза
көркем публицистика
көркем публицистикалық 
стиль
көркем сөйлеу стилистикасы
көркем тәсіл ( көркемдік тәсіл)
көркем туынды

көркем фильм

көркем шығарма

多笔部件 duōbǐbùjiàn

多语教育 duōyǔjiàoyù
多语词典 duōyǔcídiǎn
多语现象 duōyǔxiànxiàng
连接词叠用 liánjiēcídiéyòng
电视系列片 diànshìxìlièpiàn
复数 fùshù
复数词尾 fùshùcíwěi
多语制 duōyǔzhì, 
多语现象 duōyǔxiànxiàng
复数 fùshù
文艺翻译 wényìfānyì
文学作品 wénxuézuòpǐn
文学作品隐喻 wénxuézuòpǐnyǐnyù
文学修辞学 wénxuéxiūcíxué
文艺语体 wényìyǔtǐ
艺术手法 yìshùshǒufǎ
艺术形象 yìshùxíngxiàng
文艺小说语体 wényìxiǎoshuōyǔtǐ
书法 shūfǎ
艺术虚构 yìshùxūgòu
艺术本文 yìshùběnwén
艺术形象 yìshùxíngxiàng
艺术构思 yìshùgòusī
艺术朗读 yìshùlǎngdú
艺术散文 yìshùsǎnwén
文艺性政论 wényìxìngzhènglùn
文艺政论语体 wényìzhènglùnyǔtǐ

艺术言语修辞学 yìshùyányǔxiūcíxué
艺术手法 yìshùshǒufǎ
艺术作品 yìshùzuòpǐn, 
文艺作品 wényìzuòpǐn
故事片 gùshìpiàn, 
艺术影片 yìshùyǐngpiàn
艺术作品 yìshùzuòpǐn, 
文艺作品 wényìzuòpǐn



К

95

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

көркем шығармашылық
көркем шығармашылық 
қабілет
көркемдік
көркемдік жетекші
көркемдік редактор
көркемдік стиль
көркемдік тәсіл
көркемдік шеберлік  
көркемсурет
көркемсурет туындылары
көріністі фильм
көршілес дыбыс 
көсемсөз (публицистика)
көсемсөзші (публицист)
көсемше
көсемшелі оралым
көтеріңкі тегіс тон
көтеріңкі тон
көшпенді тайпалар
көшпенділер
көшпенділер мәдениеті
көшірме сөздер (калька)
креативтік
креоль тілдер

криптология  
кросслингвистика
Кувейт
Куба 
куба тілі
куплет (шумақ)
курд тілі
курсив
курстық жұмыс
күлдіргі 
күнделік
күнделікті ауызекі сөйлеу 
стилі

艺术创作 yìshùchuàngzuò
艺术创作能力 
yìshùchuàngzuò nénglì
艺术性 yìshùxìng
艺术指导 yìshùzhǐdǎo
艺术编辑 yìshùbiānjí
艺术风格 yìshùfēnggé
艺术手法 yìshùshǒufǎ
艺术技巧 yìshùjìqiǎo
绘画 huìhuà
绘画作品 huìhuàzuòpǐn
风景片 fēngjǐngpiàn
邻音 línyīn
政论 zhènglùn
政论家 zhènglùnjiā
副动词 fùdòngcí
副动词短语 fùdòngcíduǎnyǔ
高平调 gāopíngdiào
高声调 gāoshēngdiào
游牧部落 yóumùbùluò
游牧民族 yóumùmínzú
游牧文化 yóumùwénhuà
仿译词 fǎngyìcí, 仿借词 fǎngjiècí
创意性 chuàngyìxìng
克里奥耳语 kèlǐ’ào’ěryǔ, 
混合语 hùnhéyǔ
密码学 mìmǎxué  
跨语言学 kuàyǔyánxué
科威特 Kēwēitè
古巴 Gǔbā
古巴语 gǔbāyǔ
诗节 shījié
库尔德语 kù’ěrdéyǔ
斜体字 xiétĭzì
课程论文 kèchénglùnwén
笑话 xiàohua
日记 rìjì
日常生活口语体 
rìchángshēnghuókǒuyǔtǐ
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күнделікті газет
күнделікті тұрмыстық лексика
күнделікті тұрмыстық сөздер

күнделікті тұрмыстық стиль
күнделікті іскери стиль
күрделі анықтауыш
күрделі бағыт-бағдар 
толықтырғыш
(қытай тіліне тән)
күрделі баяндауыш
күрделі бихуа (иероглифтің) 
(қытай тіліне тән)
күрделі дауыссыздар
күрделі дауыстылар
күрделі демеуліктер
күрделі есім баяндауыш
күрделі етістік
күрделі етістік баяндауыш
күрделі жалғаулықтар

күрделі зат есімдер
күрделі қысқарған сөздер
күрделі мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
күрделі негіз
күрделі одағайлар
күрделі сан есімдер
күрделі синтаксистік бірлік
күрделі синтаксистік 
құрылым
күрделі синтаксистік 
тұтастық
күрделі сөз тіркесі

күрделі сөздер
күрделі суффикстер
күрделі сын есімдер
күрделі тілдік бірлік

日报 rìbào
日常口语词汇 rìchángkǒuyǔcíhuì
日常口头语 rìchángkǒutóuyǔ,
日常生活词汇 rìchángshēnghuócíhuì
日常生活语体 rìchángshēnghuóyǔtǐ
日常事务语体 rìchángshìwùyǔtǐ
复合定语 fùhédìngyǔ
复合趋向补语 fùhéqūxiàngbǔyǔ

复合谓语 fùhéwèiyǔ
复合笔画 fùhébǐhuà

复辅音 fùfǔyīn
复元音 fùyuányīn
复合语气词 fùhéyǔqìcí
复合静词谓语 fùhéjìngcíwèiyǔ
复合动词 fùhédòngcí
复合动词谓语 fùhédòngcíwèiyǔ
复合连词 fùhéliáncí, 
复合连接词 fùhéliánjiēcí
复合名词 fùhémíngcí
复合缩写词 fùhésuōxiěcí
复合量词 fùhéliàngcí

复合式词干 fùhéshìcígàn
复合感叹词 fùhégǎntàncí
复合数词 fùhéshùcí
句群 jùqún, 句组 jùzǔ
复合句法结构 fùhéjùfǎjiégòu

句群 jùqún, 句组 jùzǔ

复合词组 fùhécízŭ, 
复杂词组 fùzácízŭ
复合词 fùhécí
复合后缀 fùhéhòuzhuì
复合形容词 fùhéxíngróngcí
复合语言单位 fùhéyǔyándānwèi
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күрделі үстеулер
күрделі юньму 
(күрделі финаль) 
(қытай тіліне тән)
күшейткіш демеуліктер

күшейткіш толықтырғыш
(қытай тіліне тән)
күшейткіш үстеулер
күшейтпелі мағына
күшейтпелі шырай
күшті дауыссыздар
күшті екпін
күшті мағына
күшті нысан (күшті объект)
кхмер тілі

кэцзя диалекті (хакка) 
(қытай тіліне тән)
кідіріс 
кілт (иероглифтің) 
кілт сөздер
кірме иероглифтер
кірме сөздер
кірігу
кіріккен сөздер
кіріккен сөйлемдер 
(құрмалас сөйлемнің кірігуі) 
(қытай тіліне тән)
кіріспе
кісі аттары
кітаби лексика

кітаби стиль

кітаби тіл
кітап аттары белгісі  
(《  》,〈  〉)
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)

复合副词 fùhéfùcí
复韵母 fùyùnmǔ

强调语气助词 qiángdiàoyŭqìzhùcí,
加强语气词 jiāqiángyŭqìcí
程度补语 chéngdùbǔyǔ

程度副词 chéngdùfùcí
加强意义 jiāqiángyìyì
加强级 jiāqiángjí
强辅音 qiángfǔyīn
强重音 qiángzhòngyīn
强语义 qiángyǔyì
强客体 qiángkètĭ
高棉语 gāomiányǔ 
(柬埔寨语 jiǎnpǔzhàiyǔ)
客家方言 kèjiāfāngyán

停顿 tíngdùn
部首 bùshǒu
关键词 guānjiàncí
假借字 jiǎjièzì
借词 jiècí, 外来语 wàiláiyǔ
缩合法 suōhéfǎ
并合词 bìnghécí, 紧缩词 jǐnsuōcí
紧缩句 jǐnsuōjù

序言 xùyán, 绪论 xùlùn
人名 rénmíng
书面词语 shūmiàncíyǔ, 
文语词 wényǔcí
书面语体 shūmiànyǔtǐ, 
文语体裁 wényǔtǐcái
书面语言 shūmiànyǔyán
书名号 shūmínghào
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кітап палатасы
кітаптану 
кітаптың халықаралық 
стандартты нөмірі (ISBN)
кітапханатану
кіші әріп
кіші нүкте ( . ) 
(қытай тілінде ғылыми әдебиет- 
терде қолданылатын белгі)
кіші тақырыпша
кішірейтіп әсірелеу

书籍院 shūjíyuàn
图书学 túshūxué 
国际标准书号 
guójìbiāozhǔnshūhào
图书馆学 túshūguǎnxué
小写字母 xiǎoxiĕzìmǔ
小点号 xiǎodiǎnhào  

小标题 xiǎobiāotí, 小题目 xiǎotímù
缩小夸张 suōxiǎokuāzhāng



Қ

99

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

Қ

қабыса байланысқан сөз 
тіркестері

қабысу
қазақ әдебиеті
қазақ әдебиетінің 
хрестоматиясы
қазақ мәдениеті
қазақ өнері
қазақ тіл білімі
қазақ тілі
қазақ тілі мен әдебиеті

қазақ тілінің грамматикасы
қазақ тілінің лексикологиясы
қазақ тілінің стилистикасы
қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

қазақ тілінің фонетикасы
қазақ филологиясы
қазанама (некролог)
Қазан мектебі
қазіргі жазушылар 
қазіргі заман әдебиеті
қазіргі қазақ әдебиеті

қазіргі қазақ тілі
қазіргі қытай әдебиеті

қазіргі қытай тілінің сөздігі
Қайта өркендеу дәуірі 
(Ренессанс)
қайталақтау (тавтология)

附加关系的词组 fùjiāguānxì de cízǔ,
通过附加关系构成的词组
tōngguòfùjiāguānxì gòuchéng de cízǔ
附加关系 fùjiāguānxì
哈萨克文学 hāsàkèwénxué
哈萨克文学作品选
hāsàkèwénxuézuòpǐnxuǎn
哈萨克文化 hāsàkèwénhuà
哈萨克艺术 hāsàkèyìshù
哈萨克语言学 hāsàkèyǔyánxué
哈萨克语 hāsàkèyǔ
哈萨克语言文学 
hāsàkèyǔyánwénxué
哈萨克语语法 hāsàkèyǔyǔfǎ
哈萨克语词汇 hāsàkèyǔcíhuì 
哈萨克语修辞学 hāsàkèyǔxiūcíxué
哈萨克语详解词典
hāsàkèyǔxiángjiěcídiǎn
哈萨克语语音学 hāsàkèyǔyǔyīnxué
哈萨克语言文学 hāsàkèyǔyánwénxué
讣告 fùgào  
喀山学派 Kāshānxuépài
当代作家 dāngdàizuòjiā
现代文学 xiàndàiwénxué
当代哈萨克文学 
dāngdàihāsàkèwénxué
现代哈萨克语 xiàndàihāsākèyǔ
当代中国文学
dāngdàizhōngguówénxué
现代汉语词典 xiàndàihànyǔcídiǎn
文艺复兴时代 wényìfùxīngshídài

重复 chóngfù, 
词语叠用 cíyǔdiéyòng
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қайталама
қайталама дыбыстар
қайталанып қолданылатын 
жалғаулықтар
қайталау
қайталау мәнді үстеулер
қайырма 
қала ауызекі сөйлеу тілі
қала диалектісі
қала тілі
қаламақы
қалау рай
қалжың
қалпына келтірілмеген сөздік 
қор
қалың қаріп
қалып-күй
қалып-күй етістіктері
қалып-күй категориясы
қалып-күй пысықтауышы 
(қытай тіліне тән)
қалып-күй үстеуі 
(қытай тіліне тән)
қанатты сөздер
қара пиар
қарағас тілі
қарайым тілі
қарақалпақ тілі
қарапайым лексика
қарапайым сөздер
қаратпа сөздер
қаратпа сөйлем
қарасөз (проза)   
қарашай-балқар тілі

қарғау

қарғыс 
қарлұқ тілі

重复修辞格 chóngfùxiūcígé
叠音 diéyīn
对偶连接词 dùi’ŏuliánjiēcí

重复 chóngfù, 重叠 chóngdié
重复副词 chóngfùfùcí 
副歌 fùgē
城市口头言语 chéngshìkǒutóuyányǔ
城市方言 chéngshìfāngyán
城市语 chéngshìyǔ
稿费 gǎofèi
愿望式 yuànwàngshì
笑话 xiàohuà, 玩笑 wánxiào
消极词汇 xiāojícíhuì

黑体字 hēitǐzì
状态 zhuàngtài
状态动词 zhuàngtàidòngcí
状态范畴 zhuàngtàifànchóu
状态状语 zhuàngtàizhuàngyǔ

状态副词 zhuàngtàifùcí

名言 míngyán, 典故 diǎngù
黑公关 hēigōngguān
卡拉嘎斯语 kǎlāgāsīyǔ
卡拉伊姆语 kǎlāyīmǔyǔ
卡拉卡尔帕克语 kǎlākǎěrpàkèyǔ
一般词汇 yìbāncíhuì
俗语 súyǔ
称呼语 chēnghuyŭ, 呼语 huyŭ
呼语句 hūyǔjù
散文 sǎnwén
卡拉切伊-巴尔卡尔语 
kǎlāqièyī-bā’ěrkǎ’ěryǔ
诅咒 zǔzhòu, 咒诅 zhòuzǔ, 
咒骂 zhòumà
咒语 zhòuyǔ, 诅咒 zǔzhòu
葛逻禄语 gēluólùyǔ
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қарсымәндес сөздер 
(антонимдер) 
қарсылықты бағыныңқы 
құрмалас сөйлемдер
қарсылықты жалғаулықтар

қарсылықты күрделі 
синтаксистік тұтастық
(қытай тіліне тән)
қарсылықты қатынастар

қарсылықты салалас 
құрмалас 

қарым-қатынас
қаріп
қатаң дауыссыздар
қатаң дыбыс
қатаң сүзілмелі дыбыс
қатаң үзілмелі дыбыс
қатаң-ұяң
қатаңдар 
қатты таңдай
қатты таңдай дауыссыздар
қатыстық анықтауыш
қатыстық есімдіктер
қатыстық сөйлем
қатыстық сын есімдер
қатыстық үстеулер
қатысым (тілдік)
қатысым стереотипі
қаусырмалы ұйқас
қауырт желі
қаһарман
қаһармандық бейне
қиғаш сызық ( /  )
қимыл
қимыл-әрекет

反义词 fǎnyìcí

对立关系复句 duìlìguānxìfùjù,
让步从属句 ràngbùcóngshǔjù
转折连接助词 
zhuǎnzhéliánjiēzhùcí,
对立连接词 duìlìliánjiēcí; 
转折连词 zhuǎnzhéliáncí
转折句群 zhuǎnzhéjùqún

对立关系 duìlìguānxi; 
让步关系 ràngbùguānxi
转折复句 zhuǎnzhéfùjù;
对立关系的并列复句
duìlìguānxì de bìnglièfùjù
交际 jiāojì, 关系 guānxì
字 zì, 字体 zìtǐ
清辅音 qīngfǔyīn
清音 qīngyīn
清擦音 qīngcāyīn
清塞音 qīngsèyīn
清浊 qīngzhuó
清音 qīngyīn
硬腭 yìng’è
硬腭辅音 yìng’èfǔyīn
关系定语 guānxìdìngyǔ
关系代词 guānxìdàicí
关系句 guānxìjù
关系形容词 guānxìxíngróngcí
关系副词 guānxìfùcí
交际 jiāojì
行为定型 xíngwéidìngxíng
隔双行押韵 géshuānghángyāyùn
热线 rèxiàn
英雄 yīngxióng
英雄形象 yīngxióngxíngxiàng
斜线号 xiéxiànhào
动作 dòngzuò
动作行为 dòngzuòxíngwéi
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қимыл-әрекеттің аяқталуы
қимыл есім
қимыл иесі

қимыл категориясы
қимыл-сын
қимыл-сын бағыныңқы 
сабақтас сөйлемдер
қимыл-сын пысықтауыш

қимыл-сын үстеулері
қимылдық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
қиысу
қиял
қиял-ғажайып ертегілер

қоғам
қоғам қайраткері

қоғамдық-ақпараттық мәтін

қоғамдық-саяси лексика

қоғамдық-саяси терминдер

қойылым
қолданбалы грамматика
қолданбалы тіл білімі
қолданбалы фонетика
қолданыс
қолжазба
қолтаңба (автограф)
қопарма
қопармалы тілдер
қорқынышты (үрейлі) фильм
қорытынды
қорытынды сөз

动作的完成 dòngzuò de wánchéng
动名词 dòngmíngcí
动作发出者 dòngzuòfāchūzhě,  
施事者 shīshìzhě
动作范畴 dòngzuòfànchóu
行为方式 xíngwéifāngshì
行为方法从句 
xíngwéifāngfǎcóngjù
行为方式状语 
xíngwéifāngshìzhuàngyǔ
行为方式副词 xíngwéifāngshìfùcí
动量词 dòngliàngcí

一致关系 yízhìguānxì
虚构 xūgòu
神话故事 shénhuàgùshì, 
魔幻童话 móhuàntónghuà, 
神奇的童话 shénqí de tónghuà
社会 shèhuì
社会活动家 shèhuìhuódongjiā,
公众人物 gōngzhòngrénwù
社会新闻文本 shèhuìxīnwénwénběn

社会政治词汇 shèhuìzhèngzhìcíhuì

社会政治术语 
shèhuìzhèngzhìshùyǔ
演出 yǎnchū, 节目 jiémù
实用语法 shíyòngyǔfǎ
应用语言学 yìngyòngyǔyánxué 
实用语音学 shíyòngyǔyīnxué
用法 yòngfǎ
手稿 shǒugǎo
签名 qiānmíng, 亲笔 qīnbǐ
屈折 qūzhé
屈折语 qūzhéyǔ
恐怖片 kǒngbùpiàn
结论 jiélùn, 结束语 jiéshùyǔ
结束语 jiéshùyǔ
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қос акут
қос бөлшектер
қос бөлшектер әдісі

қос буын
қос бүйір дауыссыздар
қос дауыссыздар
қос ерін
қос компонентті сөйлем
қос кітап аттары белгісі  (《 》)
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
қос құрамды сөйлемдер
қос нүкте
қос сөздер
қос тармақ (дистих)
қос толықтауыш
қос толықтауышты етістік 
баяндауыштық сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
қос тырнақша
қос тіл (билингвизм)
қос тілдлі адам (билингв)
қос тілді аударма
қос тілді сөздік
қос тілділік

қосалқы кейіпкер
қосалқы мағына
қосар әріп
қосар дауыстылар
қосарлана бағыну

қосарланған дауыссыздар
қосарланған дыбыс
қосарланған жуан дауыссыздар
қосарланған жұмсақ 
дауыссыздар
қосарлау

双尖符 shuāngjiānfú
直接成分 zhíjiēchéngfèn
层次分析法 céngcìfēnxīfǎ,
直接成分分析 zhíjiēchéngfènfēnxīfǎ
双音节 shuāngyīnjié
边音 biānyīn
双辅音 shuāngfǔyīn
双唇 shuāngchún
双要素句 shuāngyàosùjù
双书名号 shuāngshūmínghào

双部句 shuāngbùjù
冒号 màohào
对偶词 dùi’òucí
二行诗 èrhángshī, 对句 duìjù
双宾语 shuāngbīnyǔ
双宾语动词谓语句
shuāngbīnyǔdòngcíwèiyǔjù

双引号 shuāngyǐnhào
双语 shuāngyǔ
操双语者 cāoshuāngyǔzhě
双语翻译 shuāngyǔfānyì
双语词典 shuāngyǔcídiǎn
双语 shuāngyǔ, 
双语制 shuāngyǔzhì
次要人物 cìyàorénwù
伴随意义 bànsuíyìyì
二合字母 èrhézìmǔ
二合元音 èrhéyuányīn
平行从属关系 
píngxíngcóngshǔguānxì
对偶辅音 duì’ǒufǔyīn
叠音 diéyīn
对偶硬辅音 duì’ǒuyìngfǔyīn
对偶软辅音 duì’ǒuruǎnfǔyīn

重叠 chóngdié
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重叠法 chóngdiéfǎ, 
重叠方式 chóngdiéfāngshì
双部同位语 shuāngbùtóngwèiyǔ

双重连接词 shuāngchóngliánjiēcí
重叠名词 chóngdiémíngcí
次重音 cìzhòngyīn
辅助意义 fŭzhùyìyì, 
附加意义 fùjiāyìyì
增补词 zēngbǔcí, 补充词 bǔchōngcí
词缀 cízhuì, 附加成分 fùjiāchéngfèn
词缀法 cízhuìfǎ
词缀构词法 cízhuìgòucífǎ
恭维话 gōngweihuà, 
奉承话 fèngchenghuà
导演 dǎoyǎn, 总导演 zǒngdǎoyǎn
摄影指导 shèyǐngzhǐdǎo
总导演 zǒngdǎoyǎn, 
演出人 yǎnchūrén,
总监制 zǒngjiānzhì
美术指导 měishùzhǐdǎo
木偶剧 mù’ǒujù
木偶片 mù’ǒupiàn
现象 xiànxiàng
能力 nénglì 
不悦耳的声音 
búyuè’ěr de shēngyīn
库梅克语 kùméikèyǔ
价值 jiàzhí
价值观 jiàzhíguān
暗语 ànyǔ
音段 yīnduàn
分节现象 fēnjiēxiànxiàng, 
切分 qiēfēn
合成谓语 héchéngwèiyǔ
混合词组 hùnhécízǔ
组成成分 zǔchéngchéngfèn, 
组成部分 zǔchéngbùfen
成分分析 chéngfènfēnxī

қосарлау тәсілі

қосарлы айқындауыш
(қосарланған айқындауыш)
қосарлы жалғаулықтар
қосарлы зат есімдер
қосымша екпін
қосымша мағына

қосымша сөздер
қосымшалар
қосымшалау
қосымшалы сөзжасам
қошемет сөздер (комплимент)

қоюшы
қоюшы-оператор
қоюшы-режиссер

қоюшы-суретші
қуыршақ театры
қуыршақ фиьлм
құбылыс
құзыреттілік (компетенция)
құлаққа жағымсыз дыбыс 
(какофония)
құмық тілі
құндылық 
құндылықтар жүйесі
құпия тіл
құрақ (сегмент)
құрақтану (сегментация)

құрама баяндауыш
құрама сөз тіркесі
құрамдас бөлік 

құрамдық талдау
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Құран 
құранды жалғаулықтар
құранды күрделі сөздер
құранды предлог
құранды сан есімдер
құранды сөздер
құрастыру
құрастырушы
құрмалас сөйлем
құрмалас сөйлем синтаксисі

құрылым
құрылымдық аспект
құрылымдық әдіс 
(структуралық әдіс)
құрылымдық байланыс
құрылымдық грамматика

құрылымдық жіктелім

құрылымдық компонент
құрылымдық мағына
құрылымдық-мағыналық 
жіктелім
құрылымдық мәнмәтін
құрылымдық-
морфологиялық талдау
құрылымдық поэтика
құрылымдық семантика
құрылымдық-семантикалық 
ұстаным
құрылымдық-синтаксистік 
ұстаным
құрылымдық сигнал
құрылымдық синтаксис
құрылымдық стилистика
құрылымдық талдау
құрылымдық топ
құрылымдық түр 

古兰经 Gǔlánjīng
合成连接词 héchéngliánjiēcí
合成复合词 héchéngfùhécí
合成前置词 héchéngqiánzhìcí
合成数词 héchéngshùcí
合成词 héchéngcí
编 biān, 编写 biānxiě
编者 biānzhě
复合句 fùhéjù, 复句 fùjù
复合句学 fùhéjùxué, 
复句学 fùjùxué
结构 jiégòu
结构观点 jiégòuguāndiăn
结构法 jiégòufǎ

结构关系 jiégòuguānxi
结构主义语法 jiégòuzhǔyìyǔfǎ, 
结构语法 jiégòuyǔfǎ
结构类型 jiégòulèixíng, 
结构分类 jiégòufēnlèi
结构要素 jiégòuyàosù
结构意义 jiégòuyìyì
结构语义分类法 
jiégòuyǔyìfēnlèifă
结构语境 jiégòuyǔjìng
形态结构分析法 
xíngtàijiégòufēnxīfǎ
结构诗学 jiégòushīxué
结构语义学 jiégòuyǔyìxué
语义结构原则 yǔyìjiégòuyuánzé

句法结构原则 jùfǎjiégòuyuánzé

结构信号 jiégòuxìnhào
结构句法 jiégòujùfǎ
结构修辞学 jiégòuxiūcíxué
结构分析法 jiégòufēnxīfǎ
结构群 jiégòuqún
结构类型 jiégòulèixíng
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құрылымдық тіл білімі

құрылымдық үлгі 
қызмет (функция)

қыпшақ
қыпшақ тілдері
қырғыз тілі

Қырғызстан 
қырым татарлары
қырым татарлары тілі
қысаң дауыстылар
қысқа дауыссыздар
қысқа дыбыс
қысқа хабар (хроника)
қысқаша жаңалықтар
қысқаметражды фильм
қысқарған сөздер

қысқарған сөздер сөздігі
қысқаша өмірбаян
қыстырма сөздер
қыстырма сөйлемдер
қытай әдебиеті
қытай әдебиетінің тарихы
қытай әдебиетінің 
хрестоматиясы
қытай иероглифтері
қытай иероглифтерін 
реформалау
қытай иероглифтерін 
ықшамдау
қытай иероглифтерін 
ықшамдау жобасы
қытай иероглифінің жасалу 
тәсілдері
қытай иероглифінің 
құрылымдық бірліктері

结构主义语言学 
jiégòuzhǔyìyǔyánxué
结构模式 jiégòumóshì
功能 gōngnéng, 作用 zuòyòng, 
用途 yòngtú
钦察人 qīnchárén
克普恰克语 kèpǔqiàkèyǔ
吉尔吉斯语 jí’ĕrjísīyǔ, 
柯尔克孜语 kē’ěrkèzīyǔ
吉尔吉斯斯坦 Jí’ěrjísīsītǎn
克里米亚鞑靼人 kèlǐmǐyàdádárén
克里米亚鞑靼语 kèlǐmǐyàdádáyǔ
窄元音 zhǎiyuányīn
短辅音 duǎnfǔyīn
短音 duǎnyīn
时事纪要 shíshìjìyào; 简讯 jiǎnxùn
简讯 jiǎnxùn
电影短片 diànyǐngduǎnpiàn
缩写词 suōxiĕcí, 
缩略词语 suōlüècíyǔ
缩略词语词典 suōlüècíyǔcídiǎn
简历 jiǎnlì  
插入词 chārùcí, 插入语 chārùyǔ
嵌入句 qiànrùjù, 插入句 chārùjù
中国文学 zhōngguówénxué
中国文学史 zhōngguówénxuéshǐ
中国文学作品选 
zhōngguówénxuézuòpǐnxuǎn
汉字 hànzì
汉字改革 hànzìgǎigé

汉字简化 hànzìjiǎnhuà

汉字简化方案 hànzìjiǎnhuàfāng’àn

汉字的构造方式 
hànzì de gòuzàofāngshì
汉字的结构单位 
hànzì de jiégòudānwèi
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қытай иероглифінің 
құрылымы
қытай иероглифінің мәдени 
шеңбері
қытай иероглифінің 
нормалануы
қытай-тибет тілдері семьясы
қытай тіл білімі
қытай тілі (хань тілі)
қытай тілі мен әдебиеті
қытай тілінің фонетикалық 
дыбыстаңба жобасы
қытай тілінің грамматикасы
қытай тілінің лексикологиясы
қытай тілінің сөзжасамы
қытай тілінің стилистикасы
қытай тілінің фонетикакалық 
әліпбиі
қытай тілінің фонетикасы
қытай тілінің фонологиясы
қытай филологиясы
қытайтану
қытайтанушы

汉字的结构 hànzì de jiégòu

汉字文化圈 hànzìwénhuàquān

汉字的标准化 
hànzì de biāozhǔnhuà
汉藏语族 hànzàngyǔzú
汉语言学 hànyǔyánxué
汉语 hànyǔ
汉语言文学 hànyǔyánwénxué
汉语拼音方案 hànyǔpīnyīnfāng’àn

汉语语法 hànyǔyǔfǎ
汉语词汇 hànyǔcíhuì
汉语构词法 hànyǔgòucífǎ
汉语修辞学 hànyǔxiūcíxué
汉语拼音字母表 
hànyǔpīnyīnzìmǔbiǎo
汉语语音学 hànyǔyǔyīnxué
汉语音韵学 hànyǔyīnyùnxué
汉语言文学 hànyǔyánwénxué
汉学 hànxué
汉学家 hànxuéjiā
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Л

лабиалданған дауыссыздар
лабиалданған дыбыс
лабиалдану
лабиаль дыбыс
лакуна 
лакуна әдісі
Лаос 
лаос тілі
ларингал дыбыс (көмей дыбыс) 
Латвия
латинизмдер
латын әліпбиі
латын әліпбиіне көшу
латын әріптері
латын жазуы
латын сөздері
латын тілі
латын тілі грамматикасы
латындану
латыншаға көшу
латыш тілі
лаху 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
лаху тілі
лебізді екпін
лексема
лексемотактика
лексика
лексика-грамматикалық 
белгілер
лексика-грамматикалық 
категория
лексика-грамматикалық 
топтар
лексика және мәдениет

唇化辅音 chúnhuàfǔyīn
唇化音 chúnhuàyīn
唇化 chúnhuà
唇音 chúnyīn
脱漏 tuōlòu
空缺法 kòngquēfǎ
老挝 Lǎowō
老挝语 lǎowōyǔ
喉音 hóuyīn
拉脱维亚 Lātuōwéiyà
拉丁词语 lādīngcíyǔ
拉丁字母表 lādīngzìmǔbiǎo
拉丁化 lādīnghuà
拉丁字母 lādīngzìmǔ
拉丁文字 lādīngwénzì
拉丁词语 lādīngcíyǔ
拉丁语 lādīngyǔ
拉丁语语法 lādīngyǔyǔfǎ
拉丁化 lādīnghuà
拉丁化 lādīnghuà
拉脱维亚语 lātuōwéiyàyǔ
拉祜族 lāhùzú

拉祜语 lāhùyǔ
力重音 lìzhòngyīn
词位 cíwèi
词位学 cíwèixué
词汇 cíhuì, 语汇 yǔhuì
词汇语法特征 cíhuìyǔfǎtèzhēng

词汇语法范畴 cíhuìyǔfăfànchóu

词汇语法类别 cíhuìyǔfǎlèibié

词汇与文化 cíhuì yú wénhuà



Л

109

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

лексика-семантикалық деңгей
лексика-семантикалық нұсқа
лексика-семантикалық өріс
лексика-семантикалық 
парадигма
лексика-семантикалық 
сөзжасам тәсілі
лексика-семантикалық 
топтар
лексика-синтаксистік 
сөзжасам
лексика-синтаксистік 
сөзжасамдық тәсіл
лексика-синтаксистік тәсіл
лексикалану (сөздену)
лексикализм 
лексикалық абстракция
лексикалық актант
лексикалық аналогия
лексикалық анафора
лексикалық ая
лексикалық бірлік
лексикалық валенттілік
лексикалық деңгей (саты)
лексикалық ерекшеліктер
лексикалық жүйе
лексикалық калька
лексикалық лакуна
лексикалық мағына  
лексикалық минимум
лексикалық өзгерім (өзгеріс)
лексикалық өріс
лексикалық семантика
лексикалық стилистика
лексикалық тәсіл
лексикалық трансформация
лексикалық тіркесімділік
лексикалық ұғым
лексикалық ұя

词汇语义层次 cíhuìyǔyìcéngcì
词汇语义变体 cíhuìyǔyìbiàntǐ
词汇语义场 cíhuìyǔyìchǎng
词汇语义聚合体 cíhuìyǔyìjùhétǐ

词汇语义构词方式 
cíhuìyǔyìgòucífāngshì
词汇语义群 cíhuìyǔyìqún

词汇句法构词法 cíhuìjùfǎgòucífă

词汇句法构词方式 
cíhuìjùfǎgòucífāngshì
词汇句法手段cíhuìjùfǎshǒuduàn
词化 cíhuà, 词汇化 cíhuìhuà
词汇主义 cíhuìzhǔyì
词汇抽象 cíhuìchōuxiàng
词汇题元 cíhuìtíyuán
词汇类比法 cíhuìlèibǐfǎ
词汇复指 cíhuìfùzhǐ
词汇背景 cíhuìbèijǐng
词汇单位 cíhuìdānwèi
词汇配价 cíhuìpèijià
词汇层 cíhuìcéng
词汇特点 cíhuìtèdiǎn
词汇体系 cíhuìtǐxì  
词汇仿拟 cíhuìfǎngnǐ
词汇空缺 cíhuìkòngquē
词汇意义 cíhuìyìyì
最低词汇量 zuìdīcíhuìliàng
词汇变化 cíhuìbiànhuà
词场 cíchǎng, 词汇场 cíhuìchǎng
词汇语义学 cíhuìyǔyìxué
词汇修辞学 cíhuìxiūcíxué
词汇手段 cíhuìshǒuduàn
词汇转换 cíhuìzhuǎnhuàn
词汇搭配 cíhuìdāpèi
词汇概念 cíhuìgàiniàn
词族 cízú
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лексикограф

лексикография (сөздікжасам)
 
лексикографиялық

лексиколог 
лексикология (сөзтаным)
лексикологиялық терминдер
лексикон
леп белгісі  
лепсіз
лепсіз дыбыс
лепті
лепті дауыссыздар
лепті дауыстылар  
лепті интонация
лепті сөйлем
Лесото
Ливерия
Ливия
лигатура 
лингва франка
лингвист (тілші)
лингвистика
лингвистикалық 
лингвистикалық аспект
лингвистикалық аударматану
лингвистикалық әдістер
лингвистикалық корпус 
лингвистикалық мектеп
лингвистикалық прагматика
лингвистикалық статистика 
лингвистикалық талдау
лингвистикалық терминдер
лингвистикалық терминдер 
сөздігі
лингвистикалық типология
лингвоәдістеме

词典编纂者 cídiǎnbiānzuǎnzhě,
词典学家 cídiǎnxuéjiā
词典学 cídiǎnxué, 
词典编纂 cídiǎnbiānzuǎn
词典编纂的 cídiǎnbiànzuǎn de, 
词典学的 cídiǎnxué de
词汇学家 cíhuìxuéjiā
词汇学 cíhuìxué, 语汇学 yǔhuìxué
词汇学术语 cíhuìxuéshùyǔ
词库 cíkù; 词典 cídiǎn; 词汇 cíhuì
感叹号 gǎntànhào
不送气 búsòngqì
不送气音 búsòngqìyīn
送气 sòngqì
送气辅音 sòngqìfǔyīn
送气元音 sòngqìyuányīn
感叹语调 gǎntànyǔdiào
感叹句 gǎntànjù
莱索托 Láisuǒtuō
利比里亚 Lìbǐlǐyà
利比亚 Lìbǐyà
合体字母 hétǐzìmŭ; 连字 liánzì
通用语 tōngyòngyǔ
语言学家 yǔyánxuézhě
语言学 yǔyánxué
语言学的 yǔyánxué de
语言学角度 yǔyánxuéjiǎodù
语言翻译学 yǔyánfānyìxué
语言学方法 yǔyánxuéfāngfǎ
语料库 yǔliàokù
语言学派 yǔyánxuépài
语言语用学 yǔyányǔyòngxué
语言统计学 yǔyántǒngjìxué
语言学分析 yǔyánxuéfēnxī
语言学术语 yǔyánxuéshùyǔ
语言学术语词典 
yǔyánxuéshùyǔcídiǎn
语言类型学 yǔyánlèixíngxué
语言教学法 yǔyánjiàoxuéfǎ
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лингводидактика
лингвоелтаным
лингвоелтанымдық 
лексикология
лингвомәдени 
лингвомәдени бірлік

лингвомәдени құзыреттілік
лингвомәдени парадигма

лингвомәдени талдау
лингвомәдениет
лингвомәдениеттану
лингвопсихологизм 
лингвопсихология
лингвосемиотика
лингвостатистикалық әдіс

лингвостатистикалық 
талдау
лингвоэтникалық кедергі

лингвоэтникалық 
коммуникативтік құзыреттілік
лиризм
лирик
лирик ақын
лирика
лирикалық жыр
лирикалық кейіпкер
лирикалық поэма
лирикалық туынды
лирикалық шегініс
лису 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
лису тілі
Литва 
литва тілі
Лихтенштейн

语言教学论 yǔyánjiàoxuélùn
语言国情学 yǔyánguóqíngxué
语言国情词汇学 
yǔyánguóqíngcíhuìxué
语言文化的 yǔyánwénhuà de
语言文化单位 
yǔyánwénhuàdānwèi
语言文化能力 yǔyánwénhuànénglì
语言文化聚合体 
yǔyánwénhuàjùhétǐ
语言文化分析 yǔyánwénhuàfēnxī
语言文化 yǔyánwénhuà
语言文化学 yǔyánwénhuàxué
语言心理词 yǔyánxīnlǐcí
语言心理学 yǔyánxīnlǐxué
语言符号学 yǔyánfúhàoxué
语言研究统计法 
yǔyányánjiūtǒngjìfǎ
语言统计分析 yǔyántǒngjìfēnxī

民族语言障碍 
mínzúyǔyánzhàng’ài
民族语言交际能力 
mínzúyǔyánjiāojìnénglì
抒情风格 shūqíngfēnggé
抒情的 shūqíng de
抒情诗人 shūqíngshīrén
抒情诗 shūqíngshī
抒情诗 shūqíngshī
抒情主人公 shūqíngzhǔréngōng
抒情长诗 shūqíngchángshī
抒情作品 shūqíngzuòpǐn
抒情插笔 shūqíngchābǐ
傈僳族 lìsùzú

傈僳语 lìsùyǔ
立陶宛 Lìtáowǎn
立陶宛语 lìtáowǎnyǔ
列支敦士登 Lièzhīdūnshìdēng
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литота
лишу
(көне қытай жазуының бір түрі)
лоба 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
лоба тілі
логика
логикалық бағыт
логикалық бастауыш
логикалық баяндауыш
логикалық грамматика
логикалық екпін
логикалық кідіріс  
логикалық прeдикат
логикалық субъект
логикалық талдау
локализмдер 
локатив (жатыс септік)
Лондон мектебі
Люксембург  
люксембург тілі

反叙法 fǎnxùfǎ, 缩小 suōxiǎo
隶书 lìshū

珞巴族 luòbāzú

珞巴语 luòbāyǔ
逻辑 luójí
逻辑学派 luójíxuépài
逻辑主语 luójízhǔyǔ
逻辑谓语 luójíwèiyǔ
逻辑语法 luójíyǔfǎ
逻辑重音 luójízhòngyīn
逻辑停顿 luójítíngdùn
逻辑述语 luójíshùyǔ
逻辑主体 luójízhǔtǐ
逻辑分析 luójí fēnxī
方言词汇 fāngyáncíhuì
方位格 fāngweigé
伦敦学派 lúndūnxuépài
卢森堡 Lúsēnbǎo
卢森堡语 lúsēnbǎoyǔ
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М

Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар
мадур тілі
магия
мағына
мағыналық аударма
мағыналық байланыс
мағыналық бірлік

мағыналық жақтан 
ырықсыз сөйлемдер
(қытай тіліне тән)
мағыналық жіктелім
мағыналық өріс
мағыналық талдау
мағыналық топ
мағынасы қарама-қарсы 
сөздер (антонимдер)
мағынасыз
мадьяр (венгр) тілі
мазмұн
мазмұндық талдау
майя жазуы
македон тілі
Македония
макроаударма
макроқұрылым
макролингвистика
макромәнмәтін
макрорема
макросегмент
макротема
макросоциолингвистика

毛里求斯 Máolǐqiúsī  
毛里塔尼亚 Máolǐtǎníyà  
马达加斯加 Mǎdájiāsījiā
马都拉语 mădūlāyŭ
魔法 mófǎ, 魔术 móshù
意义 yìyì, 意思 yìsi
意译 yìyì
意义联系 yìyìliánxì
意义单位 yìyìdānwèi, 
表义单位 biǎoyìdānwèi
意义上的被动句 
yìyìshàng de bèidòngjù

意义类型 yìyìlèixíng
语义场 yǔyìchǎng
意义分析 yìyìfēnxī
语义群 yǔyìqún
反义词 fǎnyìcí

无意义的 wúyìyì de
马扎尔语 mǎzhá’ěryǔ
内容 nèiróng
内容分析 nèiróngfēnxī
玛雅文字 mǎyǎwénzì
马其顿语 mǎqídùnyŭ
马其顿 Mǎqídùn
宏观翻译 hóngguānfānyì
宏观结构 hóngguānjiégòu
宏观语言学 hóngguānyǔyánxué
大语境 dàyǔjìng
大述位 dàshùwèi
大句段 dà jùduàn
大主位 dàzhǔwèi
宏观社会语言学 
hóngguānshèhuìyǔyánxué
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мақал
мақсат бағыныңқы сабақтас 
сөйлем
мақсат бағыныңқы сөйлем
мақсат мәнді жалғаулықтар
мақсат пысықтауыш
мақсат үстеулері
мақсатты келер шақ
мақсатты күрделі 
синтаксистік тұтастық
(қытай тіліне тән)
мақтау өлең

малагаси тілі
малай тілі
малай-полинезия тілдері

Малайзия
малаялам тілі
Мали 
Мальдивы
Мальта
маңызды жаңалықтар

маонань 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
маонань тілі
маори тілі
маньчжур 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
маньчжур жазуы
маньчжур тілі
маратхи тілі

Марокко
марш
маскалар комедиясы

谚语 yànyǔ
目的从属句 mùdìcóngshǔjù

目的副句 mùdìfùjù
目的连接词 mùdìliánjiēcí
目的状语 mùdìzhuàngyǔ
目的副词 mùdìfùcí
目的将来时 mùdìjiāngláishí
目的句群 mùdìjùqún

赞歌 zàngē, 颂诗 sòngshī, 
颂歌 sònggē
马达加斯加语 mǎdájiāsījiāyŭ
马来语 mǎláiyǔ
马来-波利尼西亚语族 
mǎlái-bōlìníxīyàyǔzú
马来西亚 Mǎláixīyà
马拉亚拉姆语 mălāyàlāmǔyŭ
马里 Mǎlǐ
马尔代夫 Mǎ’ěrdàifū
马耳他 Mǎ’ěrtā
重要新闻 zhòngyàoxīnwén;
焦点新闻 jiāodiǎnxīnwén
毛南族 máonánzú

毛南语 máonányǔ
毛利语 máolìyǔ
满族 mǎnzú

满文 mǎnwén
满语 mǎnyǔ
马拉提语 mălātíyŭ 
(摩刺陀语 mócìtuóyŭ)
摩洛哥 Móluògē
进行曲 jìnxíngqǔ
假面具戏剧 jiǎmiànjùxìjù
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матаса байланысқан сөз 
тіркестері

матаса байланысу

матасу

математикалық лингвистика
материал
материал жинау

материалдық байлық
материалдық мәдениет
материалдық субстрат 
материалдық тұрмыс 
маусымдық журнал
машиналық аударма
машиналық тіл

мәдени дәстүр
мәдени диалог
мәдени интерференция
мәдени концепт
мәдени құндылық
мәдени лингвистика 
мәдени мұра
мәдени стереотип
мәдени шок
мәдениет
мәдениетаралық қатынас
мәдениеттану
мәдениеттанушы
мәлімдеме 
мәндес
мәндес сөздер (синонимдер)

并列从属关系词组
bìngliècóngshǔguānxìcízǔ, 
通过并列从属关系构成的词组
tōngguòbìngliècóngshǔguānxì 
gòuchéng de cízǔ
并列从属关系 
bìngliècóngshǔguānxì,
领属关系 lǐngshǔguānxì
并列从属关系 
bìngliècóngshǔguānxì,
领属关系 lǐngshǔguānxì
数理语言学 shùlǐyǔyánxué
材料 cáiliào; 素材 sùcái
搜集素材 sōujísùcái; 
搜集资料 sōujízīliào
物质财富 wùzhìcáifù
物质文化 wùzhìwénhuà
物质本质 wùzhìběnzhì
物质生活 wùzhìshēnghuó
季刊 jìkān
机器翻译 jīqìfānyì
机器语言 jīqìyǔyán, 
计算机语言 jìsuànjīyǔyán
文化传统 wénhuàchuántǒng
文化对话 wénhuàduìhuà
文化干扰 wénhuàgānrǎo
文化概念 wénhuàgàiniàn
文化价值 wénhuàjiàzhí
文化语言学 wénhuàyǔyánxué
文化遗产 wénhuàyíchǎn
文化定型 wénhuàdìngxíng
文化休克 wénhuàxiūkè
文化 wénhuà
跨文化交际 kuàwénhuàjiāojì
文化学 wénhuàxué
文化学家 wénhuàxuéjiā 
公报 gōngbào
同义 tóngyì
同义词 tóngyìcí
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мәндес сөздердің қатары 
(синонимдік қатар)
мәнер 
мәнерлеп оқу
мән-мағына
мәнмәтін (контекст)

мәтел
мәтін
мәтін бөлшегі  (мәтін компоненті)
мәтін грамматикасы
мәтін дейксисі
мәтін лингвистикасы

мәтін прагматикасы
мәтін синтаксисі
мәтін стилистикасы
мәтін типологиясы
мәтін фонетикасы
мәтінді талдау
мәтінге филологиялық талдау

мәтінгер (текстолог)
мәтіндік айшықтар
мәтіндік корпус 
мәтінтану
медиа
медиа дискурс
медиа кеңістік
медиа форум
медиаль

мезгіл
мезгіл бағыныңқы сабақтас 
сөйлемдер
мезгіл-мекен толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
мезгіл мәнді зат есімдер 
(қытай тіліне тән)

同义词列 tóngyìcíliè 

方式 fāngshì, 样式 yàngshì
表情朗读 biǎoqínglǎngdú
意义 yìyì, 意思 yìsi
上下文 shàngxiàwén,
语境 yǔjìng 
俗语 súyŭ
篇章 piānzhāng, 语篇 yǔpiān
篇章要素 piānzhāngyàosù
篇章语法 piānzhāngyǔfǎ
篇章指示 piānzhāngzhǐshì
篇章语言学 piānzhāngyǔyánxué,
话语语言学 huàyǔyǔyánxué
篇章语用学 piānzhāngyǔyòngxué
篇章句法学 piānzhāngjùfǎxué
话语修辞学 huàyǔxiūcíxué
篇章类型学 piānzhānglèixíngxué
话语语音学 huàyǔyǔyīnxué
篇章分析 piānzhāngfēnxī
篇章的语文学分析 
piānzhāng de yǔwénxuéfēnxī
文献学者 wénxiànxuézhě
篇章修辞格 piānzhāngxiūcígé
语料库 yǔliàokù
文献学 wénxiànxué
媒体 méitǐ
媒体语篇 méitǐyǔpiān
媒体空间 méitǐkōngjiān
媒体论坛 méitǐlùntán
介音 jièyīn, 
中介元音 zhōngjièyuányīn
时间 shíjiān
时间副句 shíjiānfùjù,
时间关系复句 shíjiānguānxìfùjù
时地补语 shídìbǔyǔ

时间名词 shíjiānmíngcí



М

117

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

мезгіл мәнді сөздер
мезгіл пысықтауыш
мезгіл толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
мезгіл үстеулері
мезгілдік қатынас
мейозис

мекен
мекен бағыныңқы сөйлемдер
мекен-бағыт мәнді зат есімдер 
(қытай тіліне тән)
мекен мәнді сөз тіркестері
(қытай тіліне тән)
мекен пысықтауыш
мекен үстеулері
Мексика
мектеп (бағыт) 
мектеп грамматикасы

мелодика 
мелодия
мелодиялық екпін
мелодрама
меморандум
мемлекеттік әнұран
мемлекеттік стандарт
мемлекеттік ту
мемлекеттік тіл  
менталдық 

менталдық өріс
менталдық стереотип
ментализм

менталитет 

меншікті тілші

时间词 shíjiāncí
时间状语 shíjiānzhuàngyǔ
时间补语 shíjiānbǔyǔ

时间副词 shíjiānfùcí
时间关系 shíjiānguānxi
微言 wēiyán, 
缩小修辞格 suōxiǎoxiūcígé
地点 dìdiǎn, 处所 chùsuǒ
处所关系复句 chùsuǒguānxìfùjù
处所名词 chùsuǒmíngcí

方位短语 fāngwèiduǎnyǔ

地点状语 dìdiǎnzhuàngyǔ
地点副词 dìdiǎnfùcí
墨西哥 Mòxīgē
学派 xuépài
学校语法 xuéxiàoyǔfǎ, 
教学语法 jiàoxuéyǔfǎ
旋律学 xuánlǜxué
旋律 xuánlǜ
乐重音 yuèzhòngyīn
传奇剧 chuánqíjù, 情节剧 qíngjiéjù
备忘录 bèiwànglù
国歌 guógē
国家标准 guójiābiāozhǔn
国旗 guóqí
国语 guóyǔ
民族意识 mínzúyìshì,  
民族精神 mínzújīngshén
心智场 xīnzhìchǎng
心智定型 xīnzhìdìngxíng
精神论 jīngshénlùn, 
民族意识 mínzúyìshì
思维方式 sīwéi fāngshì, 
民族心态 mínzúxīntài
本台记者 běntáijìzhě, 
本报记者 běnbàojìzhě
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меншіктілік-тәуелдік қатынас

меңгере байланысу
меңгеретін сөз 
меңгеру
меңгеріле байланысқан сөз 
тіркестері

меңгерілетін сөз  
мерзімді басылымдар
металингвистика
метатеза 
(дыбыстардың орын ауыстыруы)
метатіл 
метафора (бейнелеу)
метафоралану 
метафоралық мағына 
методология

метонимия (ат алмасу)

метонимия әдісі
метрика 
метрикалық 
метрикалық өлең құрылысы

механикалық аударма
микроанализ
микроблок 
микролингвистика
минь диалекті 
(қытай тіліне тән)
мистерия
мистика 
мистикалық
мистикалық драма
мистикалық фильм
мистицизм

领有关系 lǐngyǒuguānxi, 
领属关系 lǐngshǔguānxi
支配关系 zhīpèiguānxi
支配词 zhīpèicí
支配 zhīpèi
支配关系词组 zhīpèiguānxìcízǔ, 
通过支配关系构成的词组
tōngguòzhīpèiguānxì gòuchéng de 
cízǔ
被支配词 bèizhīpèicí
定期刊物 dìngqíkānwù
元语言学 yuányǔyánxué
音移法 yīnyífǎ

元语言 yuányǔyán
借喻 jièyù, 比拟法 bǐnǐfǎ
隐喻化 yǐnyùhuà
比喻义 bǐyùyì
方法论 fāngfǎlùn, 
方法学 fāngfǎxué
借代 jièdài, 换名 huànmíng, 
旁代 pángdài
借代法 jièdàifǎ
诗律学 shīlǜxué, 诗韵学 shīyùnxué
格律的 gélǜ de, 韵律的 yùnlǜ de
长短格韵律 chángduǎngéyùnlǜ, 
短长格诗式 duǎnchánggéshīshì 
机械翻译 jīxièfānyì
微观分析 wéiguānfēnxī
微薄 wēibó
微观语言学 wēiguānyǔyánxué
闽方言 mǐnfāngyán

宗教神秘剧 zōngjiàoshénmìjù
神秘论 shénmìlùn
神秘的 shénmìde
神秘剧 shénmìjù
悬念片 xuánniànpiàn
神秘主义 shénmìzhǔyì
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миф 
мифология
мифологиялық аңыздар
мифологиялық кейіпкер
мифтік әңгімелер
модалдық

модалдық реңк
модалдық толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
модаль етістіктер 
(мүмкіндік-қалау етістіктері) 
(қытай тіліне тән)
модаль сөздер
модель (үлгі)
модельдеу (үлгілеу)
модернизм
модернизмді жақтаушылар
модернист
модернист жазушы
модификатор
модификация

модус 
Мозамбик
молдаван тілі
Молдавия
Молдова
Монако
монограмма  
монография
монолингвизм (біртілділік)

монолог
монологтік сөйлеу
моносемия (бір мағыналық)
монофтонг
монтаж
моңғол тілі

神话 shénhuà
神话学 shénhuàxué
神话故事 shénhuàgùshì
神话人物 shénhuàrénwù
神话故事 shénhuàgùshì
情态的 qíngtài de, 
语态的 yǔtài de, 语气的 yǔqì de
语气色彩 yǔqìsècǎi
情态补语 qíngtàibǔyǔ

能愿动词 néngyuàndòngcí

情态词 qíngtàicí
模式 móshì
模式化 móshìhuà
现代主义 xiàndàizhǔyì
现代派 xiàndàipài
现代主义者 xiàndàizhǔyìzhe
现代派作家 xiàndàipàizuòjiā
形变手段 xíngbiànshǒuduàn
变异 biànyì, 变形 biànxíng, 
变体 biàntǐ
模态 mótài
莫桑比克 Mòsāngbǐkè
摩尔达维亚语 mó’ěrdáwéiyàyǔ
摩尔达维亚 mó’ěrdáwéiyà
摩尔多瓦 Mó’ěrduōwǎ
摩纳哥 Mónàgē
组合字 zǔhézì, 花字 huāzì
专著 zhuānzhù
单语言 dānyǔyán, 
单语主义 dānyǔzhǔyì
读白 dúbái
读白言语 dúbáiyányǔ
单义 dānyì, 单义性 dānyìxíng
单元音 dānyuányīn
剪辑 jiǎnjí
蒙古语 mĕnggǔyǔ
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Моңғолия
мора 
мордва тілі
морф
морфема
морфема нұсқалары
морфемалық жазу
морфемдік талдау
морфемика
морфология 

морфология-синтаксистік 
сөзжасамдық тәсіл
морфологиялық алмасу
морфологиялық белгі

морфологиялық ерекшеліктер
морфологиялық жіктелім
морфологиялық категория

морфологиялық құрам
морфологиялық өзгеріс

морфологиялық сөзжасам

морфологиялық талдау

морфологиялық тәсіл
морфологиялық тұлға

морфологиялық ұстаным
морфологиялық фонетика
морфонема

морфонология

морфонологиялық алмасу
морфонологиялық құбылыс

蒙古国 Mĕnggǔguó
短音节 duǎnyīnjié
摩尔多瓦语 mó’ěrduōwǎyǔ
形素 xíngsù
词素 císù, 语素 yǔsù
词素变体 císùbiàntǐ
语素文字 yǔsùwénzì
词素分析 yǔsùfēnxī
词素学 císùxué, 语素学 yǔsùxué
词法 cífǎ, 词法学 cífǎxué, 
形态学 xíngtàixué
形态句法构词方式
xíngtàijùfǎgòucífāngshì
形态交替 xíngtàijiāotì
词法特征 cífǎtèzhēng,  
形态特征 xíngtàitèzhēng
词法特点 cífǎtèdiǎn
形态学分类 xíngtàixuéfēnlèi
形态范畴 xíngtàifànchóu, 
词法范畴 cífǎfànchóu
形态构成 xíngtàigòuchéng
形态变化 xíngtàibiànhuà, 
词形变化 cíxíngbiànhuà
形态构词法 xíngtàigòucífǎ, 
词法构词法 cífǎgòucífǎ
词法分析 cífǎfēnxī, 
形态分析 xíngtàifēnxī
形态手段 xíngtàishǒuduàn
形态形式 xíngtàixíngshì, 
词法形式 cífǎxíngshì
词法原则 cífǎyuánzé
形态语音学 xíngtàiyǔyīnxué
形态音位 xíngtàiyīnwèi,
语素音位 yǔsùyīnwèi
形态音位学 xíngtàiyīnwèixué,
词素音位学 císùyīnwèixué
形态音位交替 xíngtàiyīnwèijiāotì
形态音位现象
xíngtàiyīnwèixiànxiàng
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мотив (уәж)
мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
мөлшер сөзді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
мөлшер үстеуі
музыкалық фильм
мулао 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
мулао тілі
мультилингвизм 
(көптілділік)
мультипликация
мультипликациялық фильм
мультфильм
мұқаба
мұқам
мұрағат (архив)
мұрын жолдану (назалдану)
мұрын жолды дауыссыздар
мұрын жолды дауыстылар
мұрын жолды дыбыс
мұрын жолды финаль 
(мұрын жолды юньму) 
(қытай тіліне тән)
мұрын-көмей қуысы 
мұрын қуысы
мұрын қуысы жаңғырығы 
(резонанстар)
мүмкіндік толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
мысал 
мысал өлең
Мысыр 
мысыр жазуы
мысыртану
мінездеме
Мьянма

理据 lǐjù
量词 liàngcí

量词短语 liàngcíduǎnyǔ

数量副词 shùliàngfùcí
音乐片 yīnyuèpiàn
仫佬族 mùlǎozú

仫佬语 mùlǎoyǔ
多语现象 duōyǔxiànxiàng, 
多语制 duōyǔzhì
动画 dònghuà
动画片 dònghuàpiàn
动画片 kǎtōngpiàn
封面 fēngmiàn
木卡姆 mùkǎmǔ
档案 dàng’àn
鼻(音) 化 bí (yīn) huà
鼻辅音 bífǔyīn
鼻元音 bíyuányīn
鼻官音 bíguānyīn
鼻韵母 bíyùnmǔ

鼻咽腔 bíyānqiāng
鼻腔 bíqiāng
鼻腔共鸣 bíqiānggòngmíng

可能补语 kěnéngbǔyǔ

寓言 yùyán; 例子 lìzi
寓言诗 yùyánshī
埃及 Āijí
埃及文字 āijíwénzì
埃及学 āijíxué
鉴定 jiàndìng, 评定 píngdìng
缅甸 Miǎndiàn
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门巴族 ménbāzú

门巴语 ménbāyǔ
苗族 miáozú

苗语 miáoyǔ

мэньба 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
мэньба тілі
мяо (хмонги) 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
мяо тілі
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Н

назалданған дауыстылар
назалданған дыбыс
назалдану
нақ осы шақ
нақтылаушы демеуліктер
нақтылы зат есім
нақтылы мағына
нақыл сөз (афоризм)
Намибия 
нанай 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
нанай тілі
наси 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
наси тілі
насихат 
натурализм
Науру 
Наурыз мерекесі

нахгешихте

нәтиже пысықтауыш 
(қытай тіліне тән)
нәтиже толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
негіз
негіз айырғыш тілдер
негізгі бірлік
негізгі дауыстылар

негізгі дыбыс
негізгі екпін

негізгі етістік

鼻化元音 bíhuàyuányīn
鼻音 bíyīn, 鼻化音 bíhuàyīn
鼻音化 bíyīnhuà
正在进行时 zhèngzàijìnxíngshí
确切语气词 quèqièyǔqìcí
具体名词 jùtǐmíngcí
具体意义 jùtǐyìyì
格言 géyán, 警句 jĭngjù
纳米比亚 Nàmǐbǐyà
赫哲族 hèzhézú

赫哲语 hèzhéyǔ
纳西族 nàxīzú

纳西语 nàxīyǔ
宣传 xuānchuán
自然主义 zìránzhǔyì
瑙鲁 Nǎolǔ  
纳乌热孜节 nàwúrìzījié, 
纳吾肉孜节 nàwúròuzījié
倒叙法 dàoxùfǎ, 
倒插笔 dàochābǐ
结果状语 jiéguǒzhuàngyǔ

结果补语 jiéguǒbǔyǔ

词干 cígàn
词根孤立语 cígēngūlìyǔ
基本单位 jībĕndānwèi
基本元音 jībĕnyuányīn, 
主要元音 zhǔyàoyuányīn
基本音 jīběnyīn
主重音 zhǔzhòngyīn, 
基本重音 jībĕnzhòngyīn
基础动词 jīchǔdòngcí
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негізгі жалғау
негізгі идея (шығарманың)
негізгі мағына
негізгі морфема
негізгі сөздер

негізгі сөздік қор
негізгі тон
негізгі үстеу
негізгі элементтер 
(иероглифтің) (қытай тіліне тән)
нейролингвистика
неміс тілі
неологизмдер
неореализм
неоромантизм
Непал 
Нигер 
Нигерия 
нигилизм
Нидерландия
Никарагуа
нобай 
новатор
новелла
новеллист

ноғай тілі
номенклатура 

номинат
номинатив
номинативтік құрылым
номинативтік қызмет 
номинативтік сөйлем
Норвегия
норма

нормалану

基本词尾 jībĕncíwĕi
主题思想 zhǔtísīxiǎng
基本意义 jīběnyìyì
实语素 shíyǔsù
实词 shící; 基础词 jīchǔcí, 
基本词 jīběncí
基本词汇 jībĕncíhuì
基音 jīyīn
基本副词 jībĕnfùcí
基础部件 jīchǔbùjiàn

神经语言学 shénjīngyǔyánxué
德语 déyǔ
新词语 xīncíyǔ
新现实主义 xīnxiànshízhǔyì
新浪漫主义 xīnlàngmànzhǔyì
尼泊尔 Níbó’ěr  
尼日尔 Nírì’ěr
尼日利亚 Nírìlìyà
虚无主义 xūwúzhǔyì  
荷兰 Hélán
尼加拉瓜 Níjiālāguā
草稿 cǎogǎo, 草图 cǎotú
革新者 géxīnzhě
短篇小说 duǎnpiānxiǎoshuō  
短篇小说作家 
duǎnpiānxiǎoshuōzuòjiā
诺盖语 nuògàiyǔ
名称 míngchēng, 
品名表 pǐnmíngbiǎo, 目录 mùlù
称名物 chēngmíngwù
主格 zhǔgé
称名结构 chēngmíngjiégòu
称名功能 chēngmínggōngnéng
主格句 zhǔgéjù
挪威 Nuówēi
标准 biāozhǔn, 规范 guīfàn; 
准则 zhǔnzé
规范化 guīfànhuà
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нормативті актілер
нормативті грамматика
нормативті құжаттар

нормативті лингвистика
нормативті сөздік
нота
нөлдік аффикс
нөлдік дауыссыздар
нөлдік дауыстылар
нөлдік жалғау
нөлдік интерфикс
нөлдік қопарма
нөлдік суффикс
нөлдік тұлға (нөлдік форма)
нөлдік шынму 
(нөлдік инициаль) 
(қытай тіліне тән)
ну 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
нумерал (сан есім)
нұсқа (вариант) 
нүкте
нүктелі үтір
нысан (объект)
нысан категориясы
нысан тіл
нысандық қатынастар
нышан (символ)

规范性法令 guīfànxìngfǎlìng
规范语法 guīfànyǔfǎ
规范文件 guīfàn wénjiàn, 
标准文件 biāozhǔnwénjiàn
规范语言学 guīfànyǔyánxué
规范词典 guīfàncídiǎn
音符 yīnfú; 照会 zhàohuì
零位词缀 língwèicízhuì
零辅音 língfǔyīn
零元音 língyuányīn
零位词尾 língwèicíwěi
零位中缀 língwèizhōngzhuì
零屈折 língqūzhé
零位后缀 língwèihòuzhuì  
零形式 língxíngshì
零声母 língshēngmǔ

怒族 nùzú

数词 shùcí
变体 biàntǐ
句号 jùhào, 点号 diǎnhào
分号 fēnhào
客体 kètǐ, 对象 duìxiàng
客体范畴 kètǐfànchóu
目标语 mùbiāoyǔ
客体关系 kètǐguānxì
征兆 zhēngzhào, 象征 xiàngzhēng
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О

обертон 
образ
образ жасау
образды типтендіру
образдылық
объект (нысан)
объективті мағына
объективті сөз тәртібі
объектілі-кеңістік қатынастар
объектілік
объектілік қатынастар

объектілік мағына
одағай
одағайдан жасалған бір 
құрамды сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
ой ағысы 
ой екпіні
ойдан шығарылған
ойлау  
ойлау лингвистикасы
ойлау стереотипі

ойлау тәсілдері

окказионализмдер 
(бір қолданым сөздер)
оксия (акут) 
оксюморон (оксиморон)

оқиға
оқиға желісі
оқу аудармасы

陪音 péiyīn
形象 xíngxiàng
塑造形象 sùzàoxíngxiàng
形象典型化 xíngxiàngdiǎnxínghuà
形象性 xíngxiàngxìng
客体 kètǐ, 对象 duìxiàng
客体意义 kètǐyìyì
客观词序 kèguāncíxù
客体空间关系 kètǐkōngjiānguānxì
客观性 kèguānxìng
客观关系 kèguānguānxi; 
宾动关系 bīndòngguānxì
客观意义 kèguānyìyì
感叹词 gǎntàncí, 叹词 tàncí
叹词性非主谓句 
tàncíxìngfēizhǔwèijù

意识流 yìshíliú
逻辑重音 luójízhòngyīn
虚构 xūgòu
思维 sīwéi
思维语言学 sīwéiyǔyánxué
思维定型 sīwéidìngxíng, 
思维定势 sīwéidìngshì
思维方法 sīwéifāngfǎ, 
思维方式 sīwéifāngshì
临时词 línshící, 
随机词语 suíjīcíyǔ
尖音符 jiānyīnfú
矛盾语 máodùnyǔ, 逆喻 nìyù,
对顶修辞格 duìdǐngxiūcígé,
矛盾修饰法 máodùnxiūshìfǎ
事件 shìjiàn, 故事 gùshì
故事情节 gùshiqíngjié
教学翻译 jiàoxuéfānyì
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оқу құралы

оқу сөздігі
оқулық
оқылым
оқылымдар  
оқырман
оқыту 
оқытылатын тіл
омоантонимдер
омографтар 
(жазылымдас сөздер)
омоморфема
Омон 
омонимдер 
омонимдер сөздігі
омонимдес жалғаулар
омонимдес негіз
омонимдес префикстер
омонимдес суффикстер
омонимика
омофондар 
(айтылымдас сөздер)
омоформдар
ондық бөлшек
онлайн
онлайн-анықтама
онлайн аударма
онлайн аудармашы
онлайн-басылым
онлайн-конференция
онлайн сөздік
онлайн сұхбат
онлайн-чат
ономасиология

ономастика

教学参考书 jiàoxuécānkǎoshū, 
教材 jiàocái
学习词典 xuéxícídiǎn
教材 jiàocái
读 dú, 阅读 yuèdú
读物 dúwù
读者 dúzhě
教学 jiàoxué
所学语言 suǒxuéyǔyán
同音反义词 tóngyīnfǎnyìcí
同写词 тóngxiěcí, 
同形异义词 тóngxíngyìyìcí
同音词素 tóngyīncísù
阿曼 Āmàn  
同音异义词 tóngyīnyìyìcí
同音异义词词典 tóngyīnyìyìcícídiǎn
同音词尾 tóngyīncíwěi
同音异义词干 tóngyīnyìyìcígàn
同音前缀 tóngyīnqiánzhuì
同音后缀 tóngyīnhòuzhuì
同音学 tóngyīnxué
同音异形词 tóngyīnyìxíngcí

同形异义词 tóngxíngyìyìcí
小数 xiǎoshù
在线 zàixiàn
在线查询 zàixiàncháxún
在线翻译 zàixiànfānyì
在线翻译 zàixiànfānyì
联网出版物 liánwǎngchūbǎnwù
网络会议 wǎngluòhuìyì
在线词典 zàixiàncídiǎn
在线采访 zàixiàncăifăng
在线聊天 zàixiànliáotiān
专名学 zhuānmíngxué, 
名称学 míngchēngxué
专名 zhuānmíng, 
人名学 rénmíngxué,
专有名词学 zhuānyǒumíngcíxué
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ономастикалық сөздік

ономатология

ономатопея

онтология 
оңашаланған айқындауыш

оңашаланған мүшелер

Оңтүстік Африка
Оңтүстік Корея 

опера
опера-балет
оппозиция
оппозициялық байланыс
орал тілдері
оралым 
орама ұйқас
оратор (шешен)

орда ақыны 
орда әдебиеті
оромо тілі

орта тек (средний род)
ортақ етіс

ортақ тіл

ортаңғы дауыстылар
орфография

орфографиялық анықтағыш

专有名词词典 
zhuānyǒumíngcícídiǎn
专名学 zhuānmíngxué, 
命名学 mìngmíngxué
拟声构词法 nǐshēnggòucífǎ,
摹声修辞格 móshēngxiūcígé
本体论 běntǐlùn
独立同位语 dúlìtóngwèiyǔ, 
句子的独立成分 
jùzi de dúlìchéngfèn
句子的独立成分
jùzi de dúlìchéngfèn
南非 Nánfēi
韩国 Hánguó 
(南朝鲜 Náncháoxiăn)
歌剧 gējù
歌舞剧 gēwǔjù
对立 duìlì
对立关系 duìlìguānxì
乌拉尔语系 wūlā’ěryǔxì
包孕句 bāoyùnjù, 短语 duǎnyǔ
环抱韵 huánbàoyùn
演说者 yǎnshuōzhě, 
演说家 yǎnshuōjiā
宫廷诗人 gōngtíngshīrén
宫廷文学 gōngtíngwénxué
奥罗莫语 àoluómòyǔ, 
奥罗英 àoluóyīng
中性 zhōngxìng
参与态 cānyùtài, 
共同态 gòngtóngtài, 
相互态 xiānghùtài
共同语 gòngtóngyǔ, 
共同语言 gòngtóngyǔyán, 
通用语 tōngyòngyǔ
中元音 zhōngyuányīn
拼写法 pīnxiĕfǎ, 
正字法 zhèngzìfă
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正字法手册 zhèngzìfăshǒucè
正字法错误 zhèngzìfăcuòwù
拼写法词典 pīnxiĕfǎcídiǎn, 
正字法词典 zhèngzìfăcídiǎn
正读法 zhèngdúfǎ, 
正音法 zhèngyīnfǎ, 
正音学 zhèngyīnxué, 
读音法 dúyīnfǎ
正音规则 zhèngyīnguīzé 
正音规范 zhèngyīnguīfàn
正音法词典 zhèngyīnfăcídiǎn, 
读音法词典 dúyīnfǎcídiǎn
鄂尔浑文 è’ěrhúnwén
鄂尔浑―叶尼赛文 
ě’ěrhún-yènísàiwén
倒装 dǎozhuāng, 换位 huànwèi
俄罗斯文学 éluósīwénxué
俄罗斯语言学 éluósīyǔyánxué,
俄语语言学 éyǔyǔyánxué
俄语语言文学 éyǔyǔyánwénxué
奥斯卡金像奖 Àosīkǎ Jīnxiàngjiǎng
现在时 xiànzàishí
现在时形动词 xiànzàishíxíngdòngcí
爱国主义 àiguózhǔyì
爱国心 àiguóxīn, 
爱国精神 àiguójīngshén
爱国心 àiguóxīn, 
爱国精神 àiguójīngshén
爱国主义教育 àiguózhǔyìjiàoyù
家庭悲剧 jiātíngbēijù
家庭悲剧 jiātíngbēijù
家谱 jiāpǔ, 族谱 zúpǔ
胶印 jiāoyìn, 胶版 jiāobǎn
胶版印刷 jiāobǎnyìnshuā
特写 tèxiě, 随笔 suíbǐ, 
纲要 gāngyào
特写作家 tèxiězuòjiā
报告文学 bàogàowénxué

орфографиялық қате
орфографиялық сөздік

орфоэпия

орфоэпиялық ережелер
орфоэпиялық норма
орфоэпиялық сөздік

орхон жазулары
орхон-енисей жазбалары

орын ауыстыру
орыс әдебиеті
орыс тіл білімі

орыс филологиясы

«Оскар» кинопремиясы
осы шақ
осы шақтық есімше
отансүйгіштік 
отансүйгіштік  рух

отансүйгіштік сезім 

отансүйгіштік тәрбие
отбасылық драма
отбасылық трагедия
отбасылық шежіре
офсет
офсеттік баспа
очерк

очеркші (очеркист)
очерктік әдебиет
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Ө

өзара бағыну

өзбек тілі
Өзбекстан 
өзгермейтін сөздер
өзгермейтін сөз табы
өзгелік етіс
өздік есімдік
өздік етіс

өздік етістік
өзек
өзекті

өзекті құрылым
өзекті мәселе
өзекті мүшелену (сөйлемнің)
(сөйлемнің актуальды 
мүшеленуі)
өзектілік

өзін-өзі тану
өлең
өлең жолдары
өлең құрылысы 
өлең өлшемі
өлең сөздері
өлең теориясы
өлең шығару
өлеңмен жазылған роман
өлеңтану
өлшем (критерий)
өлшемдік зат есімдер

相互从属联系 
xiānghùcóngshǔliánxì
乌兹别克语 wūzībiékèyǔ
乌兹别克斯坦 Wūzībiékèsītǎn
不变化词 bùbiànhuàcí
不变化词类 bùbiànhuàcílèi
使动态 shǐdòngtài
反身代词 fǎnshēndàicí
自负态 zìfùtài, 
反身语态 fǎnshēnyǔtài, 
自动态 zìdòngtài
反身动词 fǎnshēndòngcí
核心 héxīn
迫切的 pòqiè de, 紧迫的 jǐnpò de,  
现实的 xiànshí de
核心结构 héxīnjiégòu
重要问题 zhòngyàowèntí
实义切分 shíyìqiēfēn,  
实际切分法 shíjìqiēfēnfă

迫切性 pòqièxìng, 
紧迫性 jǐnpòxìng; 
现实性 xiànshíxìng
自我意识 zìwǒyìshí
诗 shī, 诗歌 shīgē, 歌谣 gēyáo
诗行 shīháng
作诗 zuòshī
诗格 shīgé, 诗的格律 shīde gélǜ
诗词 shīcí
诗歌理论 shīgēlǐlùn
写诗 xiěshī, 作诗 zuòshī
诗体小说 shītǐxiǎoshuō
诗学 shīxué
标准 biāozhǔn
参数名词 cānshǔmíngcí
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өлі жұрнақ
өлі метафора
өлі тілдер

өмірбаян
өмірбаяндық әдіс
өмірбаяндық роман
өмірге көзқарас
өнегелік құндылықтар
өнер
өнер адамы

өнер қайраткері
өнер саласы
өнертану
өнертанушы

өнімді жұрнақтар
өнімді қосымшалар
өңірлік диалект
өркениет
өріс
өріс теориясы
өрістік талдау
өсімдік атаулары
өтем әдісі (компенсация әдісі)
өткен шақ
өткен шақтық есімше
өтпелі 
өтпелі кезең
өтінім

өтініш

死词缀 sǐcízhuì
死隐喻 sǐyǐnyù
死语言 sǐyǔyán, 
灭亡语言 mièwángyǔyán
传记 zhuànjì, 生平 shēngpíng
传记法 zhuànjìfǎ
自传小说 zìzhuànxiǎoshuō
人生观 rénshēngguān
价值观 jiàzhíguān
艺术 yìshù
艺术者 yìshùzhě,
从事一种艺术的人
cóngshìyīzhǒngyìshù de rén
艺术家 yìshùjiā
艺术界 yìshùjiè
艺术学 yìshùxué
艺术学家 yìshùxuéjiā, 
艺术理论家 yìshùlǐlùnjiā
能产后缀 néngchănhòuzhuì
能产词缀 néngchăncízhuì
地域方言 dìyùfāngyán
文明 wénmíng
场 chǎng
场理论 chǎnglǐlùn
场性分析 chǎngxìngfēnxī
植物词语 zhíwùcíyǔ
补偿法 bǔchángfǎ
过去时 guòqùshí
过去时形动词 guòqùshíxíngdòngcí
过渡的 guòdù de
过渡时期 guòdùshíqī
申请 shēnqǐng, 
申请书 shēnqǐngshū
申请书 shēnqǐngshū
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П

пазиграфия

пайдаланылған әдебиеттер
пайдалану
пайымдау
палатал дыбыстар
палаталданған дауыссыздар
палаталдану
палаунг (дэан) 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
палаунг тілі (дэан тілі)
палеоантрополог
палеоантропология
палеограф

палеография

пали тілі
палиндром

памфлет

памфлетист 
Панама 
пантонима 
Папуа-Жаңа Гвинея 
папуас тілі
Парагвай
парадигма

万国通用书写符号
wànguótōngyòngshūxiěfúhaò
参考文献 cānkǎowénxiàn
参考 cānkǎo, 采用 cǎiyòng
判断 pànduàn, 判定 pàndìng
腭音 èyīn
腭化辅音 èhuàfǔyīn
腭化 èhuà
德昂族 dé’ángzú

德昂语 dé’ángyǔ
古人类学家 gǔrénlèixuéjiā
古人类学 gǔrénlèixué
古文字学家 gǔwénzìxuéjiā,
古字体研究者 gǔzìtǐyánjiūzhě,  
金石家 jīnshíjiā
古字学 gǔzìxué, 金石学 jīnshíxué, 
古字体 gǔzìtǐ, 
古文字学 gǔwénzìxué
巴利语 bālìyǔ
回文 huíwén, 回文体 huíwéntǐ, 
回文诗 huíwénshī
讽剌文 fěngcìwén, 
打击文章 dǎjīwénzhāng
讽剌作者 fěngcìzuòzhě
巴拿马 Bānámǎ
哑剧 yăjù
巴布亚新几内亚 Bābùyàxīnjĭnèiyà
巴布亚语 bābùyàyǔ
巴拉圭 Bālāguī
词形变化表 cíxíngbiànhuàbiǎo, 
变格表 biàngébiǎo,  
变位表 biànwèibiǎo; 
聚合体 jùhétĭ
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парадигматика

парадигматикалық байланыс
парадигматикалық мағына
парадигматикалық өзгеріс
парадигматикалық тәсіл
паралингвистика

параллелизм

параллель құрылым
параллель синтаксистік 
құрылым
параллель сөздер
параллельді байланыс
параметр
парасинтез

паратаксис

парафраз (парафраза)

пародия

паронимдер 
паронимдер сөздігі
парономасия
парсы тілі
пассив
пассив валенттілік
пассив грамматика
пассив дыбыстау мүшелері

пассив құрылым

纵向聚合关系
zòngxiàngjùhéguānxì, 
聚合体学 jùhétǐxué
聚合关系 jùhéguānxì
聚合意义 jùhéyìyì
聚合变化 jùhébiànhuà
聚合手段 jùhéshǒuduàn
伴随语言学 bànsuíyǔyánxué, 
副语言学 fùyǔyánxué
对称法 duìchènfǎ, 
平行法 píngxíngfǎ, 
排偶法 pái’ǒufǎ; 对偶 duì’ǒu,
对称 duìchèn,平行 píngxíng;
排比修辞格 páibǐxiūcígé
平行结构 píngxíngjiégòu
平行句法结构 pīngxíngjùfǎjiégòu

并行词 bìngxíngcí
平行关系 pīngxíngguānxì
参数 cānshù
前缀 ─ 后缀构词法 
qiánzhuì-hòuzhuìgòucífǎ
意合 yìhé, 
并列关系 bìnglièguānxi
代用语 dàiyòngyǔ, 
别称 biéchēng, 借代 jièdài
模仿 mófǎng, 
讽刺摹拟作品 fěngcìmónǐzuòpǐn,
仿拟修辞格 fǎngnǐxiūcígé
近音词 jìnyīncí
近音词词典 jìnyīncícídiǎn
近音修辞格 jìnyīnxiūcígé
波斯语 bōsīyǔ
消极 xiāojí
消极配价 xiāojípèijià
消极语法 xiāojíyǔfǎ
被动发音器官 bèidòngfāyīnqìguān,
消极发音器官 xiāojífāyīnqìguān
被动结构 bèidòngjiégòu
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пассив романтизм
пассив сөздер (сырдақ сөздер)
пассив сөздік
пассив сөйлеу мүшелері
патриот
патриот ақын
патриотизм 
патриоттық
патриоттық әндер
патриоттық рух

патриоттық тәрбие
пауза (кідіріс)
пациентив
пәлсапа (философия)
пәлсапашы (философ)
пәнаралық ғылым
педагог
педагогика
пейзаж (табиғат суреті)

пейзажист
пейілдік сөздер 
(экспрессивті сөздер)
пейілдік және сезімдік сөздер
(экспрессивті-эмоционалдық 
сөздер)
перифраз (перифраза)

Перу 
пессимизм 
перфект

перформатив
перформативті сөйлем
перформативті сөйленім
петит
пиджин 

消极浪漫主义 xiāojílàngmànzhǔyì
消极词语 xiāojícíyǔ
消极词汇 xiāojícíhuì
消极言语器官 xiāojíyányǔqìguān
爱国主义者 àiguózhǔyìzhĕ
爱国诗人 àiguóshīrén
爱国主义 àiguózhǔyì
爱国主义的 àiguózhǔyì de
爱国主义歌曲 àiguózhǔyìgēqǔ
爱国心 àiguóxīn, 
爱国精神 àiguójīngshén
爱国主义教育 àiguózhǔyìjiàoyù
停顿 tíngdùn
受事 shòushì
哲学 zhéxué
哲学家 zhéxuéjiā
跨学科科学 kuàxuékēkēxué
教育家 jiàoyùjiā; 教师 jiàoshī
教育学 jiàoyùxué
风景 fēngjǐng, 景色 jǐngsè, 
山水 shānshuǐ
风景画家 fēngjǐnghuàjiā
富有表现力的词汇 
fùyǒubiǎoxiànlì de cíhuì
富有表现力和感情色彩的词汇
fùyǒubiǎoxiànlì hé gǎnqíngsècǎi de cíhuì,  
表情词 biǎoqíngcí
代用语 dàiyòngyǔ, 
迂回说法 yūhuíshuōfǎ, 
纡说文 yūshuōwén
秘鲁 Bìlǔ  
悲观主义 bēiguānzhǔyì
复合过去完成时 
fùhéguòqùwánchéngshí
施为句 shīwéijù
施为句 shīwéijù
施为语句 shīwéiyǔjù
小号字 xiǎohàozì
皮钦语 píqīnyǔ, 混杂语言 hùnzáyǔyán,
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пиктография

пиктографиялық
пиктографиялық жазу

пиньинь 
(дыбыстаңба; дыбыс құрау) 
(қытай тіліне тән)
пиң диалекті (қытай тіліне тән)
пиррихий  

плагиат 
(шығармашылық ұрлық)
плагиатор

плеоназм

повесть
повестің желісі

полемика (пікірталас)
позиция

позициялық вариант 
позициялық грамматика
позициялық өзгерістер
полилог
полиглот

полиглотизм
полиграфия (баспа ісі)

полисемия

полисинтетикалық тілдер

洋泾浜 yángjīngbāng
图画文字 túhuàwénzì, 
象形文字 xiàngxíngwénzì
图画文字的 túhuàwénzì de
图画文字 túhuàwénzì, 
象形文字 xiàngxíngwénzì
拼音 pīnyīn

平语 píngyǔ
一个音节中无重音 
yīgè yīnjiézhōngwúzhòngyīn;
无重音音节音步
wúzhòngyīnyīnjiéyīnbù
剽窃 piāoqiè, 抄袭 chāoxí

剽窃者 piāoqièzhě, 
抄袭者 chāoxízhě 
同义叠用 tóngyìdiéyòng, 
冗句 rǒngjù, 赘词 zhuìcí; 
赘语法 zhuìyǔfǎ
中篇小说 zhōngpiānxiǎoshuō
中篇小说的情节 
zhōngpiānxiǎoshuō de qíngjié
辩论 biànlùn, 论战 lùnzhàn
位 wèi, 位置 wèizhi; 
立场 lìchàng, 态度 tàidu
随位变体 suíwèibiàntǐ
位语法 wèiyǔfǎ
随位变化 suíwèibiànhuà
多口对话 duōkǒuduìhuà
通晓多种语言的人
tōngxiǎoduōzhǒngyǔyán de rén
多语性 duōyǔxìng
印刷业 yìnshuāyè, 
印刷术 yìnshuāshù
多义 duōyì, 多义性 duōyìxìng, 
多义现象 duōyìxiànxiàng
多式综合语 duōshìzōnghéyǔ
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политехникалық сөздік
политолог

политология (саясаттану)
полифония
полифтонг
полонизмдер

Польша 
поляк тілі
поляризация
порнография
порнографиялық басылым
порнографиялық сайт
портал

портрет

портреттік очерк
Португалия 
португаль тілі
постфикс

потенциал (әлеует)
потенциалды мағына
потенциалды сөздер
почерк
поэзия
поэзия алыбы
поэзия жанры
поэзия тілі
поэзиялық аударма
поэзиялық шығарма
поэма
поэтизмдер
поэтика
поэтикалық аударма

科技词典 kējìcídiǎn
政治评论家 zhèngzhìpínglùnjiā,
政治学家 zhèngzhìxuéjiā
政治学 zhèngzhìxué
多音现象 duōyīnxiànxiàng
复合元音 fùhéyuányīn
来自波兰文的词语 
láizì bōlánwén de cíyǔ
波兰 Bōlán
波兰语 bōlányǔ
两级词 liǎngjící
诲淫作品 huìyínzuòpǐn
黄色书刊 huángsèshūkān
黄色网站 huángsèwǎngzhàn
入门网站 rùménwǎngzhàn,
网站 wǎngzhàn, 门户 ménhù
人物肖像 rénwùxiàoxiàng 
(文学作品中对人物的) 
描写 miáoxiě; 肖像 xiàoxiàng, 
画像 huàxiàng
人物特写 rénwùtèxiě
葡萄牙 Pútáoyá
葡萄牙语 pútáoyáyǔ
后缀 hòuzhuì, 
后加成分 hòujiāchéngfèn
潜能 qiánnéng, 潜力 qiánlì
潜在意义 qiánzàiyìyì
潜在词 qiánzàicí
笔迹 bǐjī; 书法 shūfǎ
诗 shī, 诗篇 shīpiān, 诗歌 shīgē
诗歌巨子 shīgējùzǐ
诗歌语体 shīgēyǔtǐ
诗歌语言 shīgēyǔyán
诗歌翻译 shīgēfānyì
诗歌作品 shīgēzuòpǐn
叙事长诗 xùshìchángshī
诗体词 shītǐcí
诗学 shīxué, 诗体 shītǐ, 诗论 shīlùn
诗歌翻译 shīgēfānyì
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поэтикалық лексика
поэтикалық мәтін
поэтикалық синтаксис
поэтикалық сөздер
поэтикалық стиль
поэтикалық туынды

поэтикалық шабыт
Прага мектебі
прагмалингвистика
прагмастилистика
прагматизм  
прагматика
прагматикалық  
прагматикалық аспект
прагматикалық 
бағытталушылық
прагматикалық дейксис
прагматикалық деңгей
прагматикалық ережелер
прагматикалық құндылық
прагматикалық құрылым
прагматикалық мағына
прагматикалық мектеп  
прагматикалық потенциал
прагматикалық талдау
практика 
практикалық

практикалық грамматика
практикалық лексикология
практикалық стилистика
практикалық фонетика
предикат
предикатив
предикативтік
предикативтік байланыс

предикативтік бастауыш

诗歌词汇 shīgēcíhuì
诗歌篇章 shīgēpiānzhāng
诗体句法 shītǐjùfǎ
诗体词 shītǐcí
诗歌语体 shīgēyǔtǐ
诗作 shīzuò, 
诗歌作品 shīgēzuòpǐn
作诗的灵感 zuòshī de línggǎn
布拉格学派 bùlāgéxuépài
语用语言学 yǔyòngyǔyánxué
语用修辞学 yǔyòngxiūcíxué
实用主义 shíyòngzhǔyì
语用学 yǔyòngxué
语用的 yǔyòng de
语用角度 yǔyòngjiǎodù
语用指向 yǔyòngzhǐxiàng

语用指示 yǔyòngzhǐshì
语用层 yǔyòngcéng
语用规则 yǔyòngguīzé
语用价值 yǔyòngjiàzhí
语用结构 yǔyòngjiégòu
语用意义 yǔyòngyìyì
实用主义学派 shíyòngzhǔyìxuépài
语用潜力 yǔyòngqiánlì
语用分析 yǔyòngfēnxī
实践 shíjiàn
实用 shíyòng, 应用 yìngyòng, 
实践 shíjiàn
实用语法 shíyòngyǔfǎ
实用词汇学 shíyòngcíhuìxué
实用修辞学 shíyòngxiūcíxué
实用语音学 shíyòngyǔyīnxué
谓语 wèiyǔ, 述语 shùyǔ
述谓词 shùwèicí, 述语词 shùyǔcí
述谓性 shùwèixìng
述谓关系 shùwèiguānxì,
主谓联系 zhǔwèiliánxì
述谓性主语 shùwèixìngzhǔyǔ
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предикативтік құрылым
предикативтік тізбек 
предикативтік тіркес 
предикативтік фразеологизм

предикаттық қатынас
предикация

предлог 
предлогты сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
премьера (тұсаукесер)

пресс-конференция
(баспасөз мәслихаты)
префикс
(сөз алды қосымшасы)
префиксация
(сөз алды қосымшалы сөзжасам 
тәсілі)
примитивизм
приставка (сөз алды қосымшасы)
приступ (экскурсия) 
(дыбыс артикуляциясының 
алғашқы фазасы) 
проблемалық очерк
продюсер 
проза
проза жанрлары
прозаик
прозалық шығарма
прозалық шумақтар
прозопопея
проклитика 
(проклитикалық сөз)
пролепсис
пролог 

пропозиция

述谓结构 shùwèijiégòu
主谓结构 zhǔwèijiégòu
主谓结构 zhǔwèijiégòu
述谓性成语 
shùwèixìngchéngyǔ
述谓关系 shùwèiguānxi
述谓化 shùwèihuà, 
表述部分 biǎoshùbùfen
前置词 qiánzhìcí; 介词 jiècí
介词短语 jiècíduǎnyǔ

初次上演 chūcìshàngyǎn, 
首映 shǒuyìng, 首演 shǒuyǎn
吹风会 chuīfēnghuì,
新闻发布会 xīnwénfābùhuì
前缀 qiánzhuì

前缀构词法 qiánzhuìgòucífǎ

原始主义 yuánshǐzhǔyì
前缀 qiánzhuì, 词头 cítóu
成阻 chéngzǔ

事件特写 shìjiàntèxiě
制片人 zhìpiānrén
散文 sǎnwén
散文语体 sǎnwényǔtǐ
散文作家 sǎnwénzuòjiā
散文作品 sǎnwénzuòpǐn
散文段 sǎnwénduàn
拟人 nǐrén
前附词 qiánfùcí, 
后接词 hòujiēcí
复指修辞格 fùzhǐxiūcígé
序 xù, 剪言 qiányán, 
开场白 kāichǎngbái, 序幕 xùmù
命题 mìngtí
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просодема
просодия

просодиялық фонетика
прототип 
профессор 
псалом (діни өлең)
псалтырь 
психика

психолингвистика 
психология
психологиялық бағыт
психологиялық байымдау 
психологиялық екпін
психологиялық мәнмәтін
психологиялық мектеп
психологиялық предикат
психологиялық роман
психологиялық талдау
психолог
психофонетика
публицист (көсемсөзші)

публицистика (көсемсөз)

публицистикалық мақала
публицистикалық мәтіндер
публицистикалық сөздер
публицистикалық стиль
публицистикалық тіл
публицистикалық шығарма
публицистикалық фельетон
пуми 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)

超段语素 chāoduànyǔsù
超音质特征 chāoyīnzhìtèzhēng, 
韵律特征 yùnlǜtèzhēng 
(包括重音、音长、语调等);
诗律学 shīlǜxué, 韵律学 yùnlǜxué, 
作诗法 zuòshīfǎ
韵律语音学 yùnlǜyǔyīnxué
原型 yuánxíng
教授 jiàoshòu
赞美诗 zànměishī
赞美诗 zànměishī
心理 xīnlǐ; 
精神状态 jīngshénzhuàngtài
心理语言学 xīnlǐyǔyánxué
心理学 xīnlǐxué
心理学派 xīnlǐxuépài
心理判断 xīnlǐpànduàn
心理重音 xīnlǐzhòngyīn
心理语境 xīnlǐyǔjìng
心理主义学派 xīnlǐzhǔyìxuépài
心理述谓 xīnlǐshùwèi
心理小说 xīnlǐxiǎoshuō
心理分析 xīnlǐfēnxī
心理学家 xīnlǐxuéjiā
心理语音学 xīnlǐyǔyīnxué
政论作家 zhènglùnzuòjiā, 
政论家 zhènglùnjiā, 
时评家 shípíngjiā
政论 zhènglùn, 时评 shípíng, 
政论作品 zhènglùnzuòpǐn
政论文章 zhènglùnwénzhāng
政论文 zhènglùnwén
政论词 zhènglùncí
政论语体 zhènglùnyǔtǐ
政论语言 zhènglùnyǔyán
政论作品 zhènglùnzuòpǐn
政论小品文 zhènglùnxiǎopǐnwén
普米族 pǔmǐzú
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普米语 pǔmǐyǔ
纯洁主义 chúnjiézhǔyì, 
纯洁论 chúnjiélùn
普通话 pǔtōnghuà

波多黎各 Bōduōlígè  
状语 zhuàngyǔ
状语从句 zhuàngyǔcóngjù

状中关系 zhuàngzhōngguānxì
状中关系的词组
zhuàngzhōngguānxì de cízǔ
状语的意义类型 
zhuàngyǔ de yìyìlèixíng
剧本 jùběn, 话剧 huàjù
辩论会 biànlùnhuì
辩论 biànlùn, 讨论 tǎolùn; 
辩论会 biànlùnhuì, 
讨论会 tǎolùnhuì
尺寸 chǐcùn, 开本 kāiběn

пуми тілі
пуризм

путунхуа 
(қытай халқының ортақ тілі)
Пуэрто-Рико
пысықтауыш 
пысықтауыш бағыныңқы 
сөйлемдер
пысықтауыштық қатынастар
пысықтауыштық 
қатынастағы сөз тіркестері
пысықтауыштың мағыналық 
түрлері 
пъеса
пікірсайыс (дискуссия)
пікірталас (диспут)

пішін (формат)
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Р

радио 

радио тілі
радиоарна   

радиоаудитория
радиобағдарлама
радиожарнама 
радиожелі
радиожаңалық 
радиожүргізуші
радиожурналист
pадиокомментатор
радиоқойылым
радиопублицистика  
радиорепортаж 

радиоспектакль
радиосөз
радиосұхбат 
радиотеатр
радиохабар  
радиохабар тілі

радиофония 
радисоид 
рай
рай категориясы  
рационалды грамматика
рационализм
рационалист 
рәміз (символ)
реакция 
реализм
реалист 

无线电 wúxiàndiàn; 
广播 guǎngbō; 收音机 shōuyīnjī
广播语言 guǎngbōyǔyán
无线电频道 wúxiàndiànpíndào, 
无线电波道 wúxiàndiànbōdào
广播听众 guǎngbōtīngzhòng
广播节目 guǎngbōjiémù
广播广告 guǎngbōguǎnggào 
无线电网 wúxiàndiànwǎng
广播新闻 guǎngbōxīnwén
广播员 guǎngbōyuán
广播记者 guǎngbōjìzhě
广播评论员 guǎngbōpínglùnyuán 
广播剧 guǎngbōjù 
广播政论 guǎngbōzhènglùn
无线电实况广播
wúxiàndiànshíkuàngguǎngbō
广播剧 guǎngbōjù 
广播讲话 guǎngbōjiǎnghuà 
广播采访 guǎngbōcǎifǎng
广播剧院 guǎngbōjùyuàn
广播新闻 guǎngbōxīnwén
广播新闻语言 
guǎngbōxīnwényǔyán
广播音响学 guǎngbōyīnxiǎngxué
类词根 lèicígēn
式 shì
式范畴 shìfànchóu
唯理语法 wéilǐyǔfǎ
唯理论 wéilǐlùn 
唯理论者 wéilǐlùnzhě
象征 xiàngzhēng, 标志 biāozhì
反应 fǎnyìng
现实主义 xiànshízhǔyì
现实主义者 xiànshízhǔyìzhě
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реалист ақын
реалист жазушы
реалистік әдебиет
реалити-шоу

реалия 

регистр 
регрессивті ассимиляция 
регрессивті диссимиляция
регрессивтік талдау
редактор
редактор-аудармашы

редакция
редакция алқасы
редукция
редукцияланған дауыстылар
редукциялану
резонанс

резонатор
резюме (түйіндеме)

«Рейтер» агенттігі 

рейтинг

рекурсия 
(дыбыс артикуляциясының 
соңғы фазасы)
релятив 
релятивизм   

реляциялық мәліметтер қоры

现实主义诗人 xiànshízhǔyìshīrén
现实主义作家 xiànshízhǔyìzuòjiā
现实主义文学 xiànshízhǔyìwénxué
真人实境节目 zhēnrénshíjìngjiémù, 
真人秀 zhēnrénxiù
民俗词语 mínsúcíyǔ; 
文化实在 wénhuàshízài;
实际事物 shíjìshìwù; 现实 xiànshí
音区 yīnqū
逆同化 nìtónghuà
递同化 dìtónghuà 
回归分析 huíguìfēnxī
编辑 biānjí 
编辑─笔译员 biānjí-bǐyìyuán, 
编笔 biānyì 
编辑部 biānjíbù 
编辑委员会 biānjíwěiyuánhuì
弱化 ruòhuà
弱化元音 ruòhuàyuányīn 
弱化 ruòhuà
共振 gòngzhèn; 共鸣 gòngmíng; 
反响 fǎnxiǎng, 反应 fǎnyìng
共鸣器 gòngmíngqì
概要 gàiyào, 
内容提要 nèiróngtíyào; 
简历 jiǎnlì, 履历 lǚlì
(英国) 路透社 
(Yīngguó) Lùtòushè
声望率 shēngwànglǜ, 
受欢迎率 shòuhuānyínglǜ;
排行榜 páihángbǎng; 
知名度 zhīmíngdù
除阻 chúzǔ

反应词语 fǎnyìngcíyǔ
相对主义 xiāngduìzhǔyì, 
相对论 xiāngduìlùn
关系数据库 guānxìshùjùkù
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реляциялық предикат
рема
рең 
реңк
репертуар
реплика 

реплика (сөз қыстыру)
реплика-жауап
реплика-стимул
реплика-сұрақ
репортаж

репортер

Ресей 
Ренессанс 
(Қайта өркендеу дәуірі)
ресми
ресми оппонент 

ресми құжаттық стиль

ресми мәлімдеме (коммюнике)
ресми сайт
ресми стиль 
ресми тіл
ресми хабар
ресми іс-қағаздар
ресми іс-қағаздар лексикасы
ресми іс-қағаздар стилі
ресми іс-қағаздар тілі
ресми-іскери тіл
ресми-іскерлік стиль
ресурстар стилистикасы
ретардация

关系述谓 guānxìshùwèi
述题 shùtí, 述位 shùwèi
色调 sèdiào
色彩 sècǎi
剧目 jùmù
尾白 wěibái; 对白 duìbái; 
台词 táicí; 
艺术复制品 yìshùfùzhìpǐn
插话 chāhuà
受话人答话 shòuhuàréndáhuà
刺激话轮 cìjīhuàlún
问话 wènhuà
报道 bàodào, 
新闻报导 xīnwénbàodào,
现场采访 xiànchǎngcǎifǎng; 
报道记者 bàodàojìzhě, 
采访记者 cǎifǎngjìzhě
俄罗斯 Éluósī 
文艺复兴 wényìfùxīng,  
复兴时代 fùxīngshídài  
正式 zhèngshì
评论员 pínglùnyuán
(学位论文答辩会上的评论员)
公文文件语体 
gōngwénwénjiànyǔtǐ
公报 gōngbào
官方网站 guānfāngwǎngzhàn 
正式语体 zhèngshìyǔtǐ
官方语言 guānfāngyǔyán
正式公告 zhèngshìgōnggào
公文 gōngwén
公文词汇 gōngwéncíhuì
公文语体 gōngwényǔtǐ
公文事务语言 gōngwénshìwùyǔyán
公文语言 gōngwényǔyán
公文事务语体 gōngwénshìwùyǔtǐ
资源修辞学 zīyuánxiūcíxué
同化 (作用) tónghuà (zuòyòng); 
阻滞 zǔzhì; 情节延缓 qíngjiéyánhuǎn
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ретрофлексті дауыссыздар
ретрофлексті дауыстылар
ретсан (нөмір)

реттік сан 
реттік сан есімдер
реферат

реферативтік аударма
реферативтік журнал
референс
референт 

референция теориясы
рефлексив   
рефлексив код
рефлексивті етістік
рефлексология 
реформатор
рефрен 

рецензия (пікір)
рецензент
рецептор 
реципиент 

Рим
рим цифрлары
ритм 
ритмика

ритмикалық топ
риторика
риторикалық сұрақ
риторикалық сұраулы сөйлем
рифмовка
род (тек)

翘舌辅音 qiàoshéfǔyīn
翘舌音 qiàoshéyīn
号 hào, 号码 hàomǎ, 
号数 hàoshù
序数 xùshù
序数词 xùshùcí
摘要 zhāiyào, 文摘 wénzhāi, 
简介 jiǎnjiè, 
专题报告 zhuāntíbàogào
摘译 zhāiyì
文摘杂志 wénzhāizázhì
照应用法 zhàoyìngyòngfǎ
所指物 suǒzhǐwù, 所指 suǒzhǐ, 
所指对象 suǒzhǐduìxiàng
指称理论 zhǐchēnglǐlùn
反身 fǎnshēn
反演码 fǎnyǎnmǎ
反身动词 fǎnshēndòngcí
反射学 fǎnshèxué
改革者 gǎigézhě, 改革家 gǎigéjiā
副歌 fùgē; 迭句 diéjù; 
重复句 chóngfùjù; 送声 sòngshēng 
书评 shūpíng, 评论 pínglùn
评论家 pínglùnjiā, 评论者 pínglùnzhě 
感受器 gǎnshòuqì, 接收者 jiēshōuzhě
受话人 shòuhuàrén, 
听话人 tīnghuàrén, 
信息接受者 xìnxījiēshòuzhě
罗马 Luómǎ
罗马数字 luómǎshùzì
格律 gélǜ, 节奏 jiézòu, 韵律 yùnlǜ
韵律 yùnlǜ, 节律 jiélǜ, 
韵律学 yùnlǜxué
节奏群 jiézòuqún 
反问 fǎnwèn, 设问 shèwèn
设问修辞格 shèwènxiūcígé
反问句 fǎnwènjù
押韵法 yāyùnfǎ
性 xìng



Р

145

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

род категориясы
роман
роман тілдері

роман тілдері тобы
роман филологиясы
роман-эпопея

романист

романның арқауы
романның композициясы 
романның негізгі идеясы

романның сюжет желісі

романның эпилогы
романс

романтизм
романтик 

романтика

романтикалық ақын
романтикалық әдебиет

романтикалық ән
романтикалық жазушы
романтикалық өлеңдер
романтикалық мектеп
романтикалық повесть
романтикалық поэзия   
романтикалық роман

性范畴 xìngfànchóu
长篇小说 chángpiānxiǎoshuō
罗曼诸语言 luómànzhūyǔyán, 
罗马语 luómăyǔ 
罗马语族 luómăyǔzú
罗马语文学 luómăyǔwénxué
长篇历史小说 
chángpiānlìshǐxiǎoshuō, 
长篇史诗 chángpiānshǐshī
小说家 xiǎoshuōjiā, 
长篇小说作家 
chángpiānxiǎoshuōzuòjiā;
罗马语系语言学家 
luómǎyǔxìyǔyánxuéjiā
小说主题 xiǎoshuōzhǔtí
小说的结构 xiǎoshuō de jiégòu
小说的主题思想 
xiǎoshuō de zhǔtísīxiǎng
小说的情节线索 
xiǎoshuō de qíngjiéxiànsuǒ
小说的结语 xiǎoshuō de jiéyǔ 
情诗 qíngshī, 情歌 qínggē, 
浪漫曲 làngmànqǔ
浪漫主义 làngmànzhǔyì
浪漫主义者 làngmànzhǔyìzhě, 
罗曼蒂克 luómàndìkè  
浪漫主义精神 làngmànzhǔyìjīngshén, 
罗曼蒂克 luómàndìkè  
浪漫主义诗人 làngmànzhǔyìshīrén
浪漫主义文学 
làngmànzhǔyìwénxué
浪漫歌曲 làngmàngēqǔ
浪漫主义作家 làngmànzhǔyìzuòjiā
浪漫主义诗歌 làngmànzhǔyìshīgē
浪漫主义流派 làngmànzhǔyìliúpài
言情小说 yánqíngxiǎoshuō
浪漫主义诗 làngmànzhǔyìshī
浪漫主义小说 
làngmànzhǔyìxiǎoshuō
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浪漫主义作品 
làngmànzhǔyìzuòpǐn
爱情片 àiqíngpiàn, 
言情片 yánqíngpiàn 
部落 bùluò
氏族语 shìzúyǔ
罗马尼亚语 luómǎníyàyǔ
罗马尼亚 Luómǎníyà
鲁尼文字 lǔníwénzì
借用俄罗斯语 jièyòngéluósīyǔ,
源自俄语词语 yuánzìéyǔcíyǔ
俄语学 éyǔxué
精神 jīngshén
精神财富 jīngshéncáifù
精神文明复兴 
jīngshénwénmíngfùxīng
精神领袖 jīngshénlǐngxiù
精神文明 jīngshénwénmíng
骑士文学 qíshìwénxué 
骑士小说 qíshìxiǎoshuō
拉普 lāpǔ, 抓普 zhuāpǔ
拉普表演者 lāpǔbiǎoyǎnzhě, 
说唱歌手 shuōchànggēshǒu

романтикалық туынды

романтикалық фильм

ру
ру тілі
румын тілі
Румыния
руна жазуы
русизмдер 

русистика
рух 
рухани байлық
Рухани Жаңғыру

рухани көсем
рухани мәдениет
рыцарлық әдебиет 
рыцарлық роман
рэп 
рэпер 
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C

сабақтас байланыс 

сабақтас құрмалас сөйлем

сабақтаса байланысқан сөз 
тіркесі
сабақтастырушы 
жалғаулықтар
сабақты етістік
сага 

сазгер (композитор)
сайт 
сақинаша шеміршек
сақталу мағынасын білдіретін 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
салалас
салалас байланыс
салалас құрмалас сөйлемдер

салалас тіркес 
салаласа байланысқан сөз 
тіркесі 
cалаластық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
салаластырушы жалғаулықтар
салалық сөздік 
салар 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
салар тілі
салғастырмалы әдіс 
салғастырмалы бағыныңқы 
сөйлем
салғастырмалы грамматика

从属关系 cóngshǔguānxi, 
主从关系 zhǔcóngguānxi
主从复合句 zhŭcóngfùhéjù, 
偏正复句 piānzhèngfùjù 
从属关系词组 cóngshǔguānxìcízǔ,
偏正词组 piānzhèngcízǔ
从属连接词 cóngshǔliánjiēcí, 
主从连接词 zhǔcóngliánjiēcí 
及物动词 jíwùdòngcí
(古代斯堪的纳维亚和爱尔兰文学
中的) 民间史诗 mínjiānshǐshī; 
韵文故事 yùnwéngùshì
作曲家 zuòqǔjiā
网站 wǎngzhàn 
环状软骨 huánzhuàngruǎngǔ  
存在句 cúnzàijù

并列 bìngliè
并列关系 bìnglièguānxi
并列复合句 bìnglièfùhéjù, 
联合复句 liánhéfùjù
联合词组 liánhécízŭ
联合词组 liánhécízŭ

并列式 bìnglièshì, 
联合式 liánhéshì 
并列连接词 bìnglièliánjiēcí 
行业词典 hángyècídiǎn
撒拉族 sālāzú

撒拉语 sālāyǔ
对比法 duìbǐfǎ 
对比从属句 duìbǐcóngshǔjù

对比语法学 duìbǐyǔfǎxué
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салғастырмалы жалғаулықтар
салғастырмалы зерттеу
салғастырмалы лексикология
салғастырмалы лингвоелтану

салғастырмалы морфология
салғастырмалы синтаксис
салғастырмалы стилистика
салғастырмалы талдау
салғастырмалы типология
салғастырмалы тіл білімі
салғастырмалы фонетика
салғастыру
салғастыру әдісі
салдыр
салдыр дауыссыздар
салон тілі 

салт етістік
салыстырмалы әдебиет
салыстырмалы әдіс 
салыстырмалы бағыныңқы 
сөйлем
салыстырмалы грамматика
салыстырмалы жалғаулықтар
салыстырмалы лексикология
салыстырмалы септік
салыстырмалы сөздік
салыстырмалы сөйлем
салыстырмалы-тарихи әдіс
салыстырмалы-тарихи 
грамматика
салыстырмалы-тарихи 
зерттеу
салыстырмалы-тарихи тіл 
білімі
салыстырмалы-тарихи 
фонетика
салыстырмалы тіл білімі

对比连接词 duìbǐliánjiēcí 
对比研究 duìbǐyánjiū
对比词汇学 duìbǐcíhuìxué
对比语言国情学
duìbǐyǔyánguóqíngxué
对比词法学 duìbǐcífǎxué
对比句法学 duìbǐjùfǎxué
对比修辞学 duìbǐxiūcíxué
对比分析 duìbǐfēnxī 
对比类型学 duìbǐlèixíngxué
对比语言学 duìbǐyǔyánxué
对比语音学 duìbǐyǔyīnxué
对比 duìbǐ, 对照 duìzhào
对比法 duìbǐfǎ
噪音 zàoyīn
噪辅音 zàofǔyīn 
沙龙语言 shālóngyǔyán, 
客厅语言 kètīngyǔyán
不及物动词 bùjíwùdòngcí 
比较文学 bǐjiàowénxué
比较法 bǐjiàofǎ
比较从属句 bǐjiàocóngshǔjù

比较语法 bǐjiàoyǔfǎ 
比较连接词 bǐjiàoliánjiēcí
比较词汇学 bǐjiàocíhuìxué 
比较格 bǐjiàogé
对照词典 duìzhàocídiǎn
比较句 bǐjiàojù, 对比句 duìbǐjù
历史比较法 lìshǐbǐjiàofǎ
历史比较语法 lìshǐbǐjiàoyǔfǎ

历史比较研究 lìshǐbǐjiàoyánjiū

历史比较语言学
lìshǐbǐjiàoyǔyánxué
历史比较语音学 
lìshǐbǐjiàoyǔyīnxué
比较语言学 bǐjiàoyǔyánxué 
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салыстырмалы үстеу
салыстырмалы фонетика
cалыстырмалы шырай
салыстырмалы шырай 
тұлғасы
салыстыру
салыстыру әдісі
салыстыру мәнді демеуліктер
салыстыру мәнді пысықтауыш
салыстыру мәнді сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)
салыстыру мәнді шылаулар 
(қытай тіліне тән)
Сальвадор
Самоа
сан
сан есім
сан есімнің грамматикалық 
белгілері
сан есімнің сөзжасамдық 
типтері
сан есімнің түрлері
сан категориясы
Сан-марино
сан-мөлшер 
сан-мөлшер есімдігі
сан-мөлшер категориясы
сан-мөлшер сөздер  
сан-мөлшер толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
сан-мөлшер үстеуі
Сан-томе және Принсипи 

сандық әдістер

сандық байланыс
сандық деректер
сандық мәлімет
сандық фразеологизмдер

比较副词 bǐjiàofùcí
比较语音学 bǐjiàoyǔyīnxué
比较级 bǐjiàojí
比较等级形式 bǐjiàoděngjíxíngshì 

比较 bǐjiào, 对照 duìzhào
对比法 duìbǐfǎ; 比喻法 bǐyùfǎ
比较语气词 bǐjiàoyǔqìcí 
比较状语 bǐjiàozhuàngyǔ
比况短语 bǐkuàngduǎnyǔ 

比况助词 bǐkuàngzhùcí 

萨尔瓦多 Sà’ěrwǎduō
萨摩亚 Sàmóyà
数 shù, 数量 shùliàng
数词 shùcí
数词的语法特征 
shùcí de yǔfǎtèzhēng
数词的构词类型 
shùcí de gòucílèixíng 
数词的分类 shùcí de fēnlèi
数范畴 shùfànchóu
圣马力诺 Shèngmǎlìnuò
数量 shùliàng
数量代词 shùliàngdàicí
数量范畴 shùliàngfànchóu
数量词 shùliàngcí 
数量补语 shùliàngbǔyǔ 

数量副词 shùliàngfùcí
圣多美和普林西比 
Shèngduōměi hé Pǔlínxībǐ
数量统计法 shùliàngtŏngjìfǎ, 
定量法 dìngliàngfǎ 
数字化通信 shùzìhuàtōngxìn
数字化信息 shùzìhuàxìnxī
数字信息 shùzìxìnxī 
数字成语 shùzìchéngyǔ
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梵语 fànyǔ, 梵文 fànwén
性质形容词 xìngzhìxíngróngcí
宫廷诗人 gōngtíngshīrén
庙堂文学 miàotángwénxué
宫体诗 gōngtǐshī
鉴定人 jiàndìngrén
嘲讽 cháofěng
裕固族 yùgùzú 

裕固语 yùgùyǔ
黄色报刊 huángsèbàokān
讽刺 fěngcì, 
讽刺文学 fěngcìwénxué
讽刺语体 fěngcìyǔtǐ
讽刺喜剧 fěngcìxǐjù 
讽刺小说 fěngcìxiǎoshuō
讽刺作家 fěngcìzuòjiā
层次 céngcì
递进句群 dìjìnjùqún 

递进复句 dìjìnfùjù

层次性 céngcìxìng
层次关系 céngcìguānxì; 
递进关系 dìjìnguānxì
调査表 diàochábiǎo
沙特阿拉伯 Shātè ālābó
原声音乐 yuánshēngyīnyuè
舞台 wǔtái
舞台语言 wǔtáiyǔyán
政治笑话 zhèngzhìxiàohuà
政治对话 zhèngzhìduìhuà
政治语篇 zhèngzhìyǔpiān
政治文本 zhèngzhìwénběn
政治比喻 zhèngzhìbǐyù
政治术语 zhèngzhìshùyǔ
政治语言 zhèngzhìyǔyán
政治评论家 zhèngzhìpínglùnjiā
对应 duìyìng

санскрит
сапалық сын есімдер 
сарай ақыны
сарай әдебиеті
сарай поэзиясы
сарапшы (эксперт)
сарказм
сары ұйғырлар
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
сары ұйғыр тілі
сарыжағал басылымдар
сатира

сатира стилі
сатиралық комедия
сатиралық роман
сатирик (сықақшы)
саты
сатылы күрделі синтаксистік 
тұтастық  (қытай тіліне тән)
сатылы құрмалас сөйлемдер
(қытай тіліне тән)
сатылық
сатылық байланыс

сауалнама (анкета)
Сауд Арабиясы 
саундтрек (soundtrack)
сахна
сахна тілі
саяси анекдот
саяси диалог
саяси дискурс
саяси мәтіндер
саяси метафора
саяси терминдер
саяси тіл
саяси шолушы 
сәйкес 
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对应音 duìyìngyīn
对应词 duìyìngcí, 
对等词 duìděngcí
斯威士兰 Sīwēishìlán
原因状语 yuányīnzhuàngyǔ
因果 yīnguǒ
因果副句 yīnguǒfùjù, 
因果关系复句 yīnguǒguānxìfùjù
因果连接助词 yīnguǒliánjiēzhùcí,
因果连接词 yīnguǒliánjiēcí
因果句群 yīnguǒjùqún 

原因副词 yuányīnfùcí
因果关系 yīnguǒguānxi
切分成分 qiēfēnchéngfèn, 
音段 yīnduàn
切分 qiēfēn
切分分析法 qiēfēnfēnxīfă 
切分语音学 qiēfēnyǔyīnxué, 
音段语音学 yīnduànyǔyīnxué 
八音节诗 bāyīnjiéshī
感情 gǎnqíng
富有感情色彩的词汇 
fùyǒugǎnqíngsècǎi de cíhuì
塞舌尔 Sāishé’ěr
义子 yìzǐ, 义素 yìsù,义项 yìxiàng
义素分析 yìsùfēnxī
语义单位 yǔyìdānwèi; 义素 yìsù
语义 yǔyì; 语义学 yǔyìxué
语义功能语法 yǔyìgōngnéngyǔfǎ

语义化 yǔyìhuà
语义信息 yǔyìxìnxī
语义古词 yǔyìgǔcí
语义角度 yǔyìjiǎodù
语义学派 yǔyìxuépài
语义关系 yǔyìguānxi
语义特征 yǔyìtèzhēng 

сәйкес дыбыстар
сәйкес сөздер

Свазиленд
себеп пысықтауыш
себеп-салдар 
себеп-салдар бағыныңқы 
сабақтас сөйлем
себеп-салдар жалғаулықтар

себеп-салдар күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
себеп-салдар үстеуі
себеп-салдарлық байланыс
сегмент (құрақ)

сегментация (құрақтану)
сегменттік талдау
сегменттік фонетика

сегіз буынды өлеңдер
сезім 
сезімдік сөздер 
(эмоционалдық сөздер)
Сейшель аралдары
сема
семалық талдау 
семантема 
семантика
семантика-функционалды 
грамматика
семантикалану
семантикалық ақпарат
семантикалық архаизмдер
семантикалық аспект
семантикалық бағыт
семантикалық байланыс
семантикалық белгі
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语义逐字逐句的翻译 
yǔyìzhúzìzhújù de fānyì
语义单位 yǔyìdānwèi
语义价 yǔyìjià, 
语义配价 yǔyìpèijià
语义变体 yǔyìbiàntǐ
语义完形 yǔyìwánxíng
语义语法 yǔyìyǔfǎ
语义指示 yǔyìzhǐshì
语义层 yǔyìcéng
语义方言词 yǔyìfāngyáncí
语义连接词 yǔyìliánjiēcí
语义体系 yǔyìtĭxì
语义研究 yǔyìyánjiū
语义常体 yǔyìchángtǐ
语义范畴 yǔyìfànchóu
语义成分 yǔyìchéngfèn, 
语义要素 yǔyìyàosù
语义压缩 yǔyìyāsuō

语义结构 yǔyìjiégòu
语义功能 yǔyìgōngnéng
语义元语言 yǔyìyuányǔyán
语义机制 yǔyìjīzhì
语义新词 yǔyìxīncí
语义变体 yǔyìbiàntĭ
语义客体 yǔyìkètǐ
语义同音 yǔyìtóngyīn
语义对立 yǔyìduìlì
语义变化 yǔyìbiànhuà
语义标准 yǔyìbiāozhǔn
语义场 yǔyìchǎng
语义聚合体 yǔyìjùhétǐ
语义参数 yǔyìcānshù
语义格 yǔyìgé
语义同义词 yǔyìtóngyìcí
语义句法 yǔyìjùfǎ
语义词典 yǔyìcídiǎn
语义主体 yǔyìzhǔtǐ  

семантикалық буквализм

семантикалық бірлік
семантикалық валенттілік

семантикалық вариант
семантикалық гештальт
семантикалық грамматика
семантикалық дейксис
семантикалық деңгей (саты)
семантикалық диалектизм
семантикалық жалғаулықтар
семантикалық жүйе
семантикалық зерттеу
семантикалық инвариант
семантикалық категория
семантикалық компонент

семантикалық компрессия 
(семантикалық сығым)
семантикалық құрылым
семантикалық қызмет
семантикалық метатіл
семантикалық механизм
семантикалық неологизмдер
семантикалық нұсқа
семантикалық объект
семантикалық омонимия
семантикалық оппозиция
семантикалық өзгеріс
семантикалық өлшем
семантикалық өріс
семантикалық парадигма
семантикалық параметр
семантикалық септік
семантикалық синонимдер
семантикалық синтаксис
семантикалық сөздік
семантикалық субъект
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语义分析 yǔyìfēnxī
语义类别 yǔyìlèibié
语义群 yǔyìqún
语义修辞格 yǔyìxiūcígé
语义组合 yǔyìzǔhé 
语义的完整性 yǔyì de wánzhěngxìng 
语义理据 yǔyìlǐjù
语义原则 yǔyìyuánzé
语义模式 yǔyìmóshì
词义学 cíyìxué, 
语义学 yǔyìxué
符号学 fúhàoxué
义位 yìwèi
闪语 shǎnyǔ
闪 ― 含语系 shǎn-hányǔxì 
塞内加尔 Sāinèijiā’ěr
轰动一时的事件
hōngdòngyīshí de shìjiàn,
轰动一时的消息
hōngdòngyīshí de xiāoxi
轰动一时的新闻 
hōngdòngyīshí de xīnwén
感伤主义 gǎnshāngzhǔyì
感伤主义小说 
gǎnshāngzhǔyìxiǎoshuō
变格词类 biàngécílèi 
不变格名词 búbiàngémíngcí
不变格数词 búbiàngéshùcí
变格 biàngé, 变格法 biàngéfǎ
后置词 hòuzhìcí, 
格助词 gézhùcí 
格 gé
格语法 géyǔfǎ
格词尾 gécíwĕi, 
变格词尾 biàngécíwěi,
格附加成分 géfùjiāchéngfèn
塞尔维亚语 sāi’ěrwéiyàyǔ
塞尔维亚 Sài’ěrwéiyà
小夜曲 xiǎoyèqǔ; 情歌 qínggē

семантикалық талдау
семантикалық тип 
семантикалық топ
семантикалық троп
семантикалық тіркесім
семантикалық тұтастық
семантикалық уәжділік
семантикалық ұстаным
семантикалық үлгі
семасиология 
(сөз мағыналары)
сематология 
семема
семит тілдері
семит-хамит тілдер семьясы
Сенегал
сенсация

сенсациялық жаңалық

сентиментализм
сентименталдық роман

септелетін сөз таптары
септелмейтін зат есімдер
септелмейтін сан есімдер
септеу
септеулік шылаулар

септік 
септік грамматикасы
септік жалғаулары

серб тілі
Сербия
серенада 



C

154

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

骑士小说 qíshìxiǎoshuō

歇后语 xiēhòuyǔ 

信号 xìnhào
锡金 Xījīn
魔法 mófǎ
魔幻童话 móhuàntónghuà
音节 yīnjié
音节文字 yīnjiéwénzì
音节诗 yīnjiéshī
象征 xiàngzhēng
象征主义 xiàngzhēngzhǔyì
象征意义 xiàngzhēngyìyì
象征性意义 xiàngzhēngxìngyìyì
象征派诗人 xiàngzhēngpàishīrén
象征学 xiàngzhēngxué
对称的 duìchèn de
交响诗 jiāoxiǎngshī
新加波 Xīnjiāpō
元音和谐律 yuányīnhéxiélǜ
代用语 dàiyòngyǔ, 
对代 duìdài, 提喻法 tíyùfǎ
中略 zhōnglüè,
省略中间的字母或音节
shěnglüèzhōngjiān de zìmǔ huò yīnjié
汉学家 hànxuéjiā
汉学 hànxué
同义词 tóngyìcí
同义词词典 tóngyìcícídiǎn
同义的 tóngyì de
同义词尾 tóngyìcíwěi
同义结构 tóngyìjiégòu
同义前缀 tóngyìqiánzhuì
同义后缀 tóngyìhòuzhuì
同义词列 tóngyìcíliè 

同义学 tóngyìxué, 
同义词学 tóngyìcíxué

серілік роман 
(рыцарлық роман)
сехоуюй (астарлы сөздер) 
(қытай тіліне тән лексикалық бірлік)
сигнал 
Сикким
сиқыр 
сиқырлы ертегі
силлабема 
силлабикалық жазу
силлабикалық өлең
символ (нышан)
символизм
символика
символикалық мағына
символист ақын
симвология 
симметриялы 
симфониялық поэма
Сингапур
сингармонизм (үндестік)
синекдоха (меңзеу)

синкопа 

синолог 
синология 
синонимдер (мәндес сөздер)
синонимдер сөздігі
синонимдес
синонимдес жалғау
синонимдес құрылым
синонимдес префикс
синонимдес суффикс
синонимдік қатар 
(мәндес сөздердің қатары)
синонимика
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组合体 zǔhétǐ, 结合体 jiéhétǐ, 
语段 yǔduàn, 句段 jùduàn, 
结构段 jiégòuduàn, 
音义段 yīnyìduàn
组合联系 zǔhéliánxì, 
组合关系 zǔhéguānxi
语段重音 yǔduànzhòngyīn 
组合关系 zǔhéguānxi
组合意义 zǔhéyìyì
句段分析法 jùduànfēnxīfǎ
横向组合关系 
héngxiàngzǔhéguānxi,
句段学 jùduànxué, 
组合体学 zǔhétǐxué
句法 jùfǎ, 句法学 jùfǎxué
句法修辞格 jùfǎxiūcígé

句法联系 jùfǎliánxì 
句法单位 jùfǎdānwèi
句法价 jùfǎjià
句法层次 jùfǎcéngcì

句法重音 jùfǎzhòngyīn
句法范畴 jùfǎfànchóu
分句 fēnjù 

句法关系 jùfǎguānxi
句法结构 jùfǎjiégòu
句法作用 jùfǎzuòyòng, 
句法功能 jùfǎgōngnéng
句法意义 jùfǎyìyì
句法上的独立语 jùfǎshàng de dúlìyǔ
句法标准 jùfǎbiāozhǔn
句法场 jùfǎchăng
句法语义 jùfǎyǔyì
句法词组 jùfǎcízǔ
句法构词 jùfǎgòucí

синтагма

синтагмалық байланыс

синтагмалық екпін
синтагмалық қатынас
синтагмалық мағына
синтагмалық талдау
cинтагматика

синтаксис
синтаксистік айшық 
(синтаксистік фигура)
синтаксистік байланыс
синтаксистік бірлік
синтаксистік валенттілік
синтаксистік деңгей 
(синтаксистік саты)
синтаксистік екпін
синтаксистік категория
синтаксистік компоненттер
(құрмалас сөйлемнің 
құрамындағы жеке жай 
сөйлемдер)
синтаксистік қатынас
синтаксистік құрылым
синтаксистік қызмет

синтаксистік мағына
синтаксистік орамдар
синтаксистік өлшем
синтаксистік өріс
синтаксистік семантика
синтаксистік сөз тіркесі
синтаксистік сөзжасам
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句法构词法 jùfǎgòucífǎ

句法修辞学 jùfǎxiūcíxué
句法分析 jùfǎfēnxī
句法方式 jùfǎfāngshì
句法原则 jùfǎyuánzé
句法语音学 jùfǎyǔyīnxué
合成 héchéng, 综合 zōnghé; 
合成法 héchéngfǎ, 综合法 zōnghéfǎ
综合的 zōnghé de
综合手段 zōnghéshǒuduàn, 
综合方式 zōnghéfāngshì
综合形式 zōnghéxíngshì
综合语言 zònghéyǔyán
同声翻译 tóngshēngfānyì
同步口译员 tóngbùkǒuyìyuán 
共时语法 gòngshíyǔfǎ
共时语言学 gòngshíyǔyánxué
共时语音学 gòngshíyǔyīnxué
共时 gòngshí
共时角度 gòngshíjiǎodù  
行书 xíngshū

换说修辞格 huànshuōxiūcígé,  
代用语 dàiyòngyǔ,  
迂回说法 yūhuíshuōfǎ
描写性翻译 miáoxiěxìngfānyì
描写法 miáoxiěfǎ

描写语法学 miáoxiěyǔfǎxué
描写词汇学 miáoxiěcíhuìxué
描写语义学 miáoxiěyǔyìxué
修饰句 xiūshìjù
描写语言学 miáoxiěyǔyánxué
描写语音学 miáoxiěyǔyīnxué
描写 miáoxiě, 描述 miáoshù
副题元 fùtíyuán
苏语 sūyǔ
截屏 jiépíng, 截图 jiétú

синтаксистік сөзжасамдық 
тәсіл
синтаксистік стилистика
синтаксистік талдау
синтаксистік тәсіл
синтаксистік ұстаным
синтаксистік фонетика
синтез 

синтетикалық 
синтетикалық тәсілдер

синтетикалық тұлға
синтетикалық тілдер
синхронды аударма 
синхронды аудармашы
синхронды грамматика
синхронды лингвистика
синхронды фонетика
синхрония
синхрониялық аспект
сиңшу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
сипаттама сөздер (перифраза)

сипаттамалы аударма
сипаттамалы 
(дескриптивтік) әдіс
сипаттамалы грамматика
сипаттамалы лексикология
сипаттамалы семантика
сипаттамалы сөйлем
сипаттамалы тіл білімі
сипаттамалы фонетика
сипаттау 
сирконстант 
сиу тілі
скриншот 
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斯拉夫语 sīlāfūyŭ
斯拉夫词语 sīlāfūyŭcíyǔ
斯拉夫学 sīlāfūxué
自动换片 zìdònghuànpiàn
俚语 lǐyǔ
斯洛伐克 Sīluòfákè
斯洛伐克语 sīluòfákèyǔ
斯洛文尼亚 Sīluòwénníyà
斯罗文语 sīluòwén 
斜杠 xiégàng 
苏维埃词语 sūwéi’āicíyǔ
粟特文学 sùtèwénxué
粟特文 sùtèwén
粟特语 sùtèyǔ
长辅音 chángfǔyīn
长元音 chángyuányīn
长音 chángyīn
长重音 chángzhòngyīn
所罗门群岛 Suǒluóménqúndǎo
北朝鲜 Běicháoxiăn
身势学 shēnshìxué
身势语 shēnshìyǔ
身势成语 shēnshìchéngyǔ
十四行诗 shísìhángshī
尾音节 wěiyīnjié
尾音 wěiyīn
最新消息 zuìxīnxiāoxi
社会语言学 shèhuìyǔyánxué 
社会主义现实主义
shèhuìzhǔyìxiànshízhǔyì
社会语用学 shèhuìyǔyòngxué
社会语义学 shèhuìyǔyìxué
社会语音学 shèhuìyǔyīnxué 
词 cí
前缀 qiánzhuì 

言语礼节 yányǔlǐjié, 
礼貌套语 lǐmàotàoyǔ
合成法 héchéngfǎ

славян тілдері
славянизм 
славянтану 
слайд-шоу
сленг
Словакия 
словак тілі
Словения
словен тілі
слэш 
советизмдер
соғды әдебиеті
соғды жазуы
соғды тілі
созылыңқы дауыссыздар
созылыңқы дауыстылар
созылыңқы дыбыстар
созылыңқы екпін
Соломон аралдары 
Солтүстік Корея (КХДР) 
соматизм
соматикалық тіл
соматикалық фразеологизмдер
сонет
соңғы буын
соңғы дыбыс
соңғы жаңалықтар
социолингвистика
социалиститік реализм

социопрагматика
социосемантика
социофонетика
сөз 
сөз алды қосымшасы 
(приставка)
сөз әдебі

сөз біріктіру тәсілі
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言论自由 yánlùnzìyóu 
词的变体 cí de biàntǐ 
词重音 cízhòngyīn
构词 gòucí
构词语气词 gòucíyǔqìcí
构词附加成分 gòucífùjiāchéngfèn
构词后缀 gòucíhòuzhuì
构词后缀 gòucíhòuzhuì
词与概念 cí yú gàiniàn
词列 cíliè
用词 yòngcí, 
词的使用 cí de shǐyòng,
词的结构 cí de jiégòu
词义 cíyì
词义转移 cíyìzhuǎnyí
词义的扩大 cíyì de kuòdà
词义的缩小 cíyì de suōxiǎo
语言修养 yǔyánxiūyǎng, 
言语文明 yányǔwénmíng
文字游戏 wénzìyóuxì
词句 cíjù, 语句 yǔjù
词的反应 cí de fǎnyìng
措词 cuòcí, 措辞 cuòcí, 
用词 yòngcí
词类 cílèi
词的兼类 cí de jiānlèi
沉默 chénmò
词的类别 cí de lèibié, 
词的分类 cí de fēnlèi
词源 cíyuán
派生法 pàishēngfă
构词后缀 gòucíhòuzhuì
构词词干 gòucícígān
构形词缀 gòuxíngcízhuì
构形后缀 gòuxínghòuzhuì
构形词缀 gòuxíngcízhuì
构形前缀 gòuxíngqiánzhuì
构形后缀 gòuxínghòuzhuì
构形手段 gòuxíngshǒuduàn

сөз бостандығы
сөз варианттары 
сөз екпіні
сөз жасау
сөз жасаушы демеуліктер 
сөз жасаушы қосымшалар
сөз жасаушы жұрнақтар
сөз жасаушы суффикстер
сөз және ұғым
сөз қатары 
сөз қолданыс

сөз құрамы
сөз мағынасы
сөз мағынасының ауысуы
сөз мағынасының кеңеюі
сөз мағынасының тарылуы
сөз мәдениеті

сөз ойыны
сөз орамдары
сөз реакциясы
сөз саптау

сөз таптары
сөз таптарының алмасуы
сөз тастап кету
сөз топтары 
(сөздерді классификациялау)
сөз төркіні
сөз тудыру тәсілі
сөз тудырушы жұрнақтар
сөз тудырушы негіз 
сөз түрлендіруші аффикстер
сөз түрлендіруші жұрнақтар
сөз түрлендіруші қосымшалар
сөз түрлендіруші префикстер
сөз түрлендіруші суффикстер
сөз түрлендіруші тәсілдер
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构形形式 gòuxíngxíngshì
构形链 gòuxíngliàn
词形变化 cíxíngbiànhuà
词组 cízǔ, 短语 duǎnyǔ
词组学 cízǔxué
词组的从属词 cízǔ de cóngshǔcí

词组的主导词 cízǔ de zhǔdăocí

词组层 cízǔcéng
词组的类型 cízǔ de lèixíng
逐字逐句翻译 zhúzìzhújùfānyì, 
逐词翻译 zhúcífānyì, 
词对词翻译 cíduìcífānyì
词的语法分析 cí de yǔfǎfēnxī 

词化 cíhuà, 词汇化 cíhuìhuà
词的移行 cí de yíháng, 
断词移行 duàncíyíháng
词的移行规则 cí de yíhángguīzé

词类的划分 cílèi de huàfēn, 
划分词类 huàfēncílèi
划分词类的标准 
huàfēncílèi de biāozhǔn
词的组合手段 cí de zǔhéshǒuduàn 
词的组合类型 cí de zǔhélèixíng
词的组合形式 cí de zǔhéxíngshì

正常词序 zhèngchángcíxù

词的词汇语法类别  
cí de cíhuìyǔfǎlèibié
词序 cíxù, 语序 yǔxù 
词序变位 cíxùbiànwèi

词的搭配能力 cíde dāpèinénglì
词的搭配 cí de dāpèi, 
词的组合 cí de zǔhé 

сөз түрлендіруші тұлға
сөз түрлендіруші тізбек
сөз түрленім
сөз тіркесі 
сөз тіркесі синтаксисі
сөз тіркесінің бағыныңқы 
сыңары
сөз тіркесінің басыңқы 
сыңары
сөз тіркесінің қабаты (деңгейі)
сөз тіркесінің түрлері
сөзбе-сөз аудару

сөзге грамматикалық талдау 
жасау
сөздену (лексикалану) 
сөздерді тасымалдау

сөздерді тасымалдау ережелері

сөздерді таптастыру

сөздерді таптастыру 
ұстанымдары
сөздердің байланысу тәсілдері
сөздердің байланысу түрлері
сөздердің байланысу 
формалары
сөздердің қалыпты орын 
тәртібі
сөздердің лексика-
грамматикалық түрлері
сөздердің орын тәртібі
сөздердің орын тәртібінің 
өзгеруі
сөздердің тіркесу қабілеті
сөздердің тіркесуі
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词的搭配性 cí de dāpèixìng 
词典 cídiǎn, 辞典 cídiǎn
编纂词典 biānzuǎncídiǎn
词典编纂者 cídiǎnbiānzuǎnzhě
词汇 cíhuì, 词汇量 cíhuìliàng
词的分析形式 cí de fēnxīxíngshì 
词的引申义 cí de yǐnshēnyì
词的原形 cí de yuánxíng
词的单义性 cí de dānyīxìng 
词的语法意义 cí de yǔfǎyìyì 

词的构成 cí de gòuchéng 
词的多义性 cí de duōyìxìng 
词的使用频率 cí de shǐyòngpínlǜ
词的用法 cí de yòngfă
词的重叠 cí de chóngdié
词的结构模式 cí de jiégòumóshì
词的简化 cí de jiǎnhuà 
词的词汇意义 cí de cíhuìyìyì
词的表义成分 cí de biǎoyìchéngfèn 
词的语义结构 cí de yǔyìjiégòu
词的形态构成 cí de xíngtàigòuchéng,
词的形态成分 cí de xíngtàichéngfèn
词的修辞色彩 cí de xiūcísècǎi
词的外部形式 cí de wàibùxíngshì
词的直义 cí de zhíyì 
词变 cíbiàn, 
词形变化 cíxíngbiànhuà
词的内部形式 cí de nèibùxíngshì
构词 gòucí, 构词法 gòucífǎ, 
构词学 gòucíxué
构词过程 gòucíguòchéng
构词系统 gòucíxìtǒng
构词法词典 gòucífǎcídiǎn
构词方法 gòucífāngfǎ,
构词手段 gòucíshǒuduàn
构词模型 gòucímóxíng
构词联系 gòucíliánxì
构词后缀 gòucíhòuzhuì

сөздердің тіркесімділігі
сөздік 
сөздік жасау (сөздік құрастыру)
сөздік жасаушы
сөздік қор 
сөздің аналитикалық формасы
сөздің ауыспалы мағынасы
сөздің бастапқы тұлғасы
сөздің бір мағыналығы
сөздің грамматикалық 
мағынасы
сөздің жасалуы
сөздің көп мағыналығы
сөздің қолданылу жиілігі
сөздің қолданылуы
сөздің қосарлануы
сөздің құрылымдық үлгісі
сөздің қысқартылуы
сөздің лексикалық мағынасы
сөздің мағыналық бөлігі
сөздің мағыналық құрылымы
сөздің морфологиялық 
құрамы
сөздің стилистикалық бояуы
сөздің сыртқы тұлғасы
сөздің тура мағынасы
сөздің түрленуі

сөздің ішкі тұлғасы
сөзжасам

сөзжасам барысы
сөзжасам жүйесі  
сөзжасам сөздігі
сөзжасам тәсілі

сөзжасам үлгісі  
сөзжасамдық байланыс
сөзжасамдық жұрнақ
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сөзжасамдық калька
сөзжасамдық концепт
сөзжасамдық қабат
сөзжасамдық қабілет
сөзжасамдық құрылым
сөзжасамдық мағына
сөзжасамдық парадигма
сөзжасамдық префикстер
сөзжасамдық семантика
сөзжасамдық талдау
сөзжасамдық тарам 
(сөзжасамдық парадигма)
сөзжасамдық тип
сөзжасамдық тұлға
сөзжасамдық тұтастық
сөзжасамдық тізбек
сөзжасамдық уәж
сөзжасамдық ұя 

сөзжасамдық формант 
сөзжасамның жұрнақтық 
тәсілі
сөзжасамның қосымшалау 
тәсілі
сөзжасамның морфологиялық 
тәсілі
сөзжасамның семантикалық 
тәсілі
сөзжасамның синтетикалық 
тәсілі
сөзжасамның фонетикалық 
тәсілі
сөзқолданым
сөзойнатым (каламбур)
сөзтаным (лексикология)
сөзтұлға 
сөзтүрленім 
сөзтізбе
сөйлем 

构词仿拟 gòucífǎngnǐ
构词概念 gòucígàiniàn
构词层次 gòucícéngcì
构词能力 gòucínénglì
构词结构 gòucíjiégòu
构词意义 gòucíyìyì
构词聚合体 gòucíjùhétǐ
构词前缀 gòucíqiánzhuì
构词语义学 gòucíyǔyìxué
构词分析 gòucífēnxī
构词聚合体 gòucíjùhétǐ

构词类型 gòucílèixíng
构词形式 gòucíxíngshì
构词溶合 gòucírónghé
构词链 gòucíliàn
构词理据 gòucílǐjù 
构词族 gòucízú, 
构词词群 gòucícíqún
构词标志 gòucíbiāozhì
后缀构词法 hòuzhuìgòucífǎ

词缀构词法 cízhuìgòucífǎ

形态构词法 xíngtàigòucífǎ

语义构词法 yǔyìgòucífǎ

综合式构词法 zōnghéshìgòucífǎ

语音构词法 yǔyīngòucífǎ

词的用法 cí de yòngfǎ, 用词 yòngcí
双关修辞格 shuāngguānxiūcígé
词汇学 cíhuìxué 
词形 cíxíng, 词形式 cíxíngshì 
词变化 cíbiànhuà
词目表 címùbiǎo, 词表 cíbiǎo
句子 jùzi
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сөйлем айшықтары 
(сөйлем фигурасы)
сөйлем және байымдау
сөйлем категориясы
сөйлем құрылымы
сөйлем мағынасы
сөйлем мүшелері
сөйлем мүшелерінің орын 
тәртібі
сөйлем синтаксисі
сөйлем соңында келетін 
тыныс белгілері 
сөйлем талдау
сөйлем талдау әдістері
сөйлем ішінде келетін жақша
сөйлем ішінде келетін тыныс 
белгілері
сөйлемдегі оқшау сөздер

сөйлемнің айтылу 
мақсатына қарай топтасуы 
сөйлемнің актуалды 
мүшеленуі
сөйлемнің басында келетін 
пысықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің бірыңғай мүшелері

сөйлемнің желіліс мүшелері
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің коммуникативті 
парадигмасы
сөйлемнің күрделі мүшелері

сөйлемнің қосалқы мүшелері
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің құрылымдық 
моделі

句法辞格 jùfǎcígé

句子与判断 jùzi yú pànduàn
句子的范畴 jùzi de fànchóu
句子的结构 jùzi de jiégòu
句义 jùyì
句子成分 jùzichéngfèn
句子成分的次序 
jùzichéngfèn de cíxù
句子句法学 jùzijùfǎxué
句末点号 jùmòdiănhào

分析句子 fēnxījùzi
析句法 xījùfǎ
句内括号 jùnèikuòhào
句内点号 jùnèidiănhào

句子的独立成分 
jùzi de dúlìchéngfèn
句子的语气类型 
jùzi de yǔqìlèixíng
句子的实际切分 
jùzi de shíjìqiēfēn
句首状语 jùshǒuzhuàngyǔ 

句子的同等成分 
jùzi de tóngděngchéngfèn
句子的连带成分 
jùzi de liándàichéngfèn
句子的交际聚合体 
jùzi de jiāojìjùhétǐ
句子的复合成分 
jùzi de fùhéchéngfèn
句子的附加成分 
jùzi de fùjiāchéngfèn
句子的结构模式 
jùzi de jiégòumóshì
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сөйлемнің мағыналық 
құрылымы
сөйлемнің оңашаланған 
мүшелері
сөйлемнің парадигмасы

сөйлемнің соңында келетін 
жақша
сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

сөйлемше 
(құрмалас сөйлемнің құрамын- 
дағы жеке жай сөйлемдер) 
(қытай тіліне тән)
сөйленім 
сөйлеу
сөйлеу айшықтары 
(сөйлеу фигурасы)
сөйлеу ағыны
сөйлеу актісі
сөйлеу актісі теориясы
сөйлеу аппараты
сөйлеу әдебі

сөйлеу әрекеттері

сөйлеу әрекеті теориясы
сөйлеу әуені
сөйлеу бірлігі
сөйлеу дағдысы

сөйлеу интенциясы
сөйлеу жағдаяты
сөйлеу лексикасы

сөйлеу қарқыны 
сөйлеу мәдениеті

句子的语义结构
jùzi de yǔyìjiégòu
句子的独立成分
jùzi de dúlìchéngfèn
句子的聚合体 
jùzi de jùhétǐ
句外括号 jùwàikuòhào  

句子的主要成分 
jùzi de zhǔyàochéngfèn
句子的次要成分 
jùzi de cìyàochéngfèn
分句 fēnjù 

话语句 huàyǔjù, 语句 yǔjù
言语 yányǔ
言语修辞格 yányǔxiūcígé

语流 yǔliú
言语行为 yányǔxíngwéi
言语行为理论 yányǔxíngwéilǐlùn
发音器官 fāyīnqìguān
言语礼节 yányǔlǐjié, 
礼貌套语 lǐmàotàoyǔ 
言语动作 yányǔdòngzuò, 
言语活动 yányǔhuódòng
言语活动论 yányǔhuódònglùn
语气 yǔqì, 口音 kǒuyīn 
言语单位 yányǔdānwèi
言语套语 yányǔtàoyǔ; 
言语技能 yányǔjìnéng
交际意图 jiāojìyìtú
言语情景 yányǔqíngjǐng
口语词汇 kǒuyǔcíhuì, 
口语词 kǒuyǔcí 
语速 yǔsù 
言语修养 yányǔxiūyăng
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сөйлеу мәнері
сөйлеу мүшелері
сөйлеу нормасы
сөйлеу ортасы
сөйлеу сазы
сөйлеу синтезі

сөйлеу стилистикасы
сөйлеу стилі

сөйлеу ілімі
сөйлеу эвфемизмдері
сөйлеу этикеті
сөйлеуші
спондей (spondee)

спорт комментаторы 
спорт терминдері 
спектакль
стандарт
стандарт тіл
станс (өлең шумағы) 

статика
статикалық аспект
статикалық грамматика
статистикалық әдіс
статистикалық лингвистика
стенография
стереотип (таптаурын)

стиль 
стильдік бояу
стильдік еліктеу (стилизация)
стильдік ерекшелік 
стильдік мағына
стилист 
стилистика 

口气 kǒuqì, 口音 kǒuyīn
发音器官 fāyīnqìguān
言语规范 yányǔguīfàn
言语环境 yányǔhuánjìng
语气 yǔqì, 语调 yǔdiào
言语合成 yányǔhéchéng, 
语音合成 yǔyīnhéchéng
言语修辞学 yányǔxiūcíxué
言语语体 yányǔyǔtǐ, 
言语体式 yányǔtǐshì 
言语学 yányǔxué
话语委婉语 huàyǔwěiwǎnyǔ
言语礼节 yányǔlǐjié
说话者 shuōhuàzhĕ
扬扬格 yángyánggé; 
双位音步 shuāngwèiyīnbù
体育评论员 tǐyùpínglùnyuán
体育术语 tǐyùshùyǔ
戏剧 xìjù, 演出 yǎnchū
标准 biāozhǔn
标准语 biāozhǔnyǔ
一节诗 yījiéshī, 
诗的一段 shī de yīduàn; 
诗篇 shīpiān
静态 jìngtài
静态观点 jìngtàiguāndiǎn
静态语法 jìngtàiyǔfǎ
统计法 tŏngjìfǎ
统计语言学 tŏngjìyǔyánxué
速记术 sùjìshù, 速记法 sùjìfǎ
刻板印象 kèbǎnyìnxiàng,  
定型 dìngxíng
风格 fēnggé, 语体 yǔtǐ
语体色彩 yǔtǐsècǎi
模拟 mónǐ, 模仿 mófǎng
语体特征 yǔtǐtèzhēng
语体意义 yǔtĭyìyì
修辞家 xiūcíjiā, 文体家 wéntǐjiā
修辞学 xiūcíxué
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стилистикалық айшықтар
стилистикалық әрекет
стилистикалық бояу
стилистикалық грамматика
стилистикалық қателер
стилистикалық құрал
стилистикалық қызмет
стилистикалық лакуна
стилистикалық мағына
стилистикалық мәнмәтін
стилистикалық норма
стилистикалық өнімділік
стилистикалық ресурс

стилистикалық синтаксис
стилистикалық сөзжасамдық 
тәсіл
стилистикалық талдау 
стилистикалық тәсілдер
 
стилистикалық терминдер
стилистикалық терминдер 
сөздігі
стилистикалық 
трансформация
стилистикалық тұлға
стилистикалық түрленім
(стилистикалық модификация)
стилистикалық фигура
стилистикалық шектеу
структурализм
структуралық әдіс 
(құрылымдық әдіс)
суахили тілі
субдиалект
субстантивтену (заттану)
субстрат 
субтитр 
субтитрлі аударма

修辞格 xiūcígé
修辞活动 xiūcíhuódòng 
修辞色彩 xiūcísècǎi
修辞语法 xiūcíyǔfǎ
修辞错误 xiūcícuòwù
修辞手段 xiūcíshǒuduàn
修辞功能 xiūcígōngnéng
修辞性空缺 xiūcíxìngkòngquē
修辞意义 xiūcíyìyì
修辞语境 xiūcíyǔjìng
修辞规范 xiūcíguīfàn
修辞效果 xiūcíxiàoguò
修辞材料 xiūcícáiliào, 
修辞资源 xiūcízīyuán
修辞句法 xiūcíjùfǎ
修辞构词法 xiūcígòucífǎ

修辞分析 xiūcífēnxī
修辞方式 xiūcífāngshì, 
修辞手法 xiūcíshǒufǎ
修辞学术语 xiūcíxuéshùyǔ
修辞学术语词典 
xiūcíxuéshùyǔcídiǎn
修辞转换 xiūcízhuǎnhuàn

修辞个性 xiūcígèxìng
修辞变形法 xiūcíbiànxíngfǎ

修辞格 xiūcígé
修辞限制 xiūcíxiànzhì
结构主义 jiégòuzhǔyì 
结构法 jiégòufǎ

斯瓦希里语 sīwăxīlĭyǔ
次方言 cìfāngyán
名词化 míngcíhuà
口语基质 kǒuyǔjīzhì
字幕 zìmù   
字幕翻译 zìmùfānyì
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субъект 

субъект категориясы
субъект мәнді бастауыш 
(қытай тіліне тән)
субъект мәнді толықтауыш 
(қытай тіліне тән)
субъективті тілдік орта
субъективтік сөз тәртібі
субъективтілік
субъектсіз сөйлем
субъектілік қатынастар
субъектілік мағына
субъектілік-объектілік 
қатынастар
субъектілік-предикаттық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
Судан 
суперқұрылым 
супермодернизм
супплетив негіз
супплетивизм
супрасегментті 
супрасегментті фонема
супрасегментті фонетика 

суреттеу 

суретті жазу
суретті журнал
суретті-мағыналы жазу
Суринам
суффикс
суффиксация
суффикстік элемент
суырып салма ақын
суырып салма өлең
сұрақ белгісі 
сұрақ интонациясы

主体 zhǔtǐ, 施事 shīshì, 
行为的发出者 xíngwéi de fāchūzhĕ
主题范畴 zhǔtífànchóu
施事主语 shīshìzhǔyǔ

施事宾语 shīshìbīnyǔ

主观语境 zhǔguānyǔjìng
主观词序 zhŭguāncíxù
主观性 zhǔguānxìng
无主体句 wúzhǔtĭjù
主体关系 zhǔtĭguānxì
主体意义 zhǔtǐyìyì
主体客体关系 zhǔtĭkètĭguānxi

主谓式 zhǔwèishì 

苏丹 Sūdān
超级结构 chāojíjiégòu
超现代主义 chāoxiàndàizhǔyì
异词干 yìcígàn
异干互补 yìgānhùbǔ 
超音段 chāoyīnduàn
超音段音位 chāoyīnduànyīnwèi
超音段语音学 
chāoyīnduànyǔyīnxué
描写 miáoxiě, 描述 miáoshù, 
叙述 xùshù
图画文字 túhuàwénzì
画报 huàbào
图画表意文字 túhuàbiǎoyìwénzì
苏里南 Sūlǐnán
后缀 hòuzhuì
后缀法 hòuzhuìfă
后缀成分 hòuzhuìchéngfèn
即兴诗人 jíxìngshīrén
即兴诗 jíxìngshī
疑问号 yíwènhào, 问号 wènhào
疑问语调 yíwènyǔdiào
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сұрау есімдігі
сұрау есімдікті сұраулы 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
сұраулы сөйлем
сұраулық демеуліктер
сұхбат (интервью)
сұхбат беру
сұхбаттасу 
сұхбаттасу әдісі
сүзілмелі дыбыс
сүйірлену 
сыбыр 
сыған тілі

сығымдау (компрессия)
сызықша 

сықақ (сатира)
сықақ сөз
сықақшы (сатирик)
сын 
сын есім
сын есім баяндауыш
сын есім баяндауышты 
сөйлемдер (баяндауышты сын 
есімнен жасалған сөйлемдер) 
(қытай тіліне тән)
сын есім жалғауы
сын есімге айналу 
(адъективтену)
сын есімдер сөзжасамы
сын есімнің асырмалы 
шырайы
сын есімнің грамматикалық 
белгілері
сын есімнің жай шырайы

сын есімнің күшейтпелі 
шырайы

疑问代词 yíwèndàicí
特指问句 tèzhǐwènjù

疑问句 yíwènjù 
疑问语气助词 yíwènyǔqìzhùcí
采访 cǎifǎng, 谈话 tánhuà
接受采访 jiēshòucǎifǎng 
面试 miànshì, 谈话 tánhuà
谈话法 tánhuàfă
侧音 cèyīn
唇化 chúnhuà 
耳语 ěryǔ, 低语 dīyǔ 
吉卜赛语 jíbŭsàiyǔ, 
茨冈语 cígāngyǔ
压缩 yāsuō  
连字符 liánzìfú; 
连接号 liánjiēhào
讽刺 fěngcì, 诡谐 guǐxié
讽刺语 fěngcìyǔ
讽刺作家 fěngcìzuòjiā
批评 pīpíng, 批判 pīpàn
形容词 xíngróngcí
形容词谓语 xíngróngcíwèiyǔ
形容词谓语句 xíngróngcíwèiyǔjù

形容词的词尾 xíngróngcí de cíwěi
形容词化 xíngróngcíhuà

形容词构词法 xíngróngcígòucífǎ
形容词的最高级 
xíngróngcí de zuìgāojí
形容词的语法特征
xíngróngcí de yǔfǎtèzhēng
形容词的一般级 
xíngróngcí de yìbānjí
形容词的加强级 
xíngróngcí de jiāqiángjí



C

168

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

сын есімнің қосарлануы

сын есімнің салыстырмалы 
шырайы
сын есімнің сөзжасамдық 
мағынасы
сын есімнің сөзжасамдық 
типтері
сын есімнің түрлері

сын есімнің шырайлары
сын-қимыл пысықтауыш

сына жазу
сындану (адъективтену)
сыншы 
сыншыл реализм
сыңсу

сыңсу айту

сыпайы сөздер (эвфемизмдер)

сыпат (аспект)
сыпат категориясы
сыртқы семантика 
сыртқы флексия
сібе 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
сібе тілі
сілтеме
сілтеме жасау

сілтеу есімдігі
Съерра-Леоне
сюжет (желі)
сюжет грамматикасы
сюжет желісі

形容词的重叠 
xíngróngcí de chóngdié
形容词的比较级 
xíngróngcí de bǐjiàojí
形容词的构词意义 
xíngróngcí de gòucíyìyì
形容词的构词类型
xíngróngcí de gòucílèixíng 
形容词的分类 
xíngróngcí de fēnlèi
形容词的级 xíngróngcí de jí
行为方式状语 
xíngwèifāngshì zhuàngyǔ
钉头文字 dīngtóuwénzì
形容词化 xíngróngcíhuà
批评家 pīpíngjiā 
批判现实主义 pīpànxiànshízhǔyì
森斯玛 sēnsīmǎ; 
哭嫁歌 kūjiàgē
唱森斯玛 chàngsēnsīmǎ; 
唱哭嫁歌 chàngkūjiàgē
委婉词语 wěiwǎncíyǔ, 
婉转语 wǎnzhuǎnyǔ, 
讳称 huìchēng
体 tǐ
体范畴 tǐfànchóu
外部语义学 wàibùyǔyìxué 
外部曲折 wàibùqǔzhé
锡伯族 xībózú 

锡伯语 xībóyǔ
引文 yǐnwén, 引语 yǐnyǔ
采用引文 cǎiyòng yǐnwén, 
摘录引文 zhāilùyǐnwén
指示代词 zhǐshìdàicí
塞拉利昂 Sāilālìáng
情节 qíngjié, 题材 tícái
情节语法 qíngjiéyǔfǎ
情节线索 qíngjiéxiànsuǒ
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超现实主义 chāoxiànshízhǔyì 
超现实主义者 chāoxiànshízhǔyìzhĕ
湘方言 xiāngfāngyán
小篆 xiǎozhuàn 

сюреализм
сюреалист 
сян диалекті (қытай тіліне тән)
сяочжуань 
(көне қытай жазуының бір түрі)
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Т

табиғи тіл
табу 
(тергеу сөздер, тыйым сөздер)
табыс септік
тавтология 

тағылымдама 

таза дауыстылар
Таиланд
тай тілі
тайпа  
тайпа тілі 
таксис

такт 
тақ сан
тақырып
тақырыпнама (тематика)
тақырыптық бастауыш
тақырыптық сөздік
талдау
талдаушы (аналитик)
талғаулықты жалғаулықтар

талғаулықты күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
талғаулықты қатынас
талғаулықты салалас 
құрмалас сөйлем
талғаулықты сұраулы 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
тамада (асаба)

自然语言 zìrányǔyán
禁忌词 jìnjìcí, 禁忌语 jìnjìyǔ, 
塔布 tǎbù
宾格 bīngé, 对象格 duìxiànggé
重复 chóngfù, 
词语叠用 cíyǔdiéyòng
进修 jìnxiū, 实习 shíxí, 
见习 jiànxí
纯元音 chúnyuányīn
泰国 Tàiguó
泰语 tàiyǔ
部落 bùluò
部落语言 bùluòyǔyán
参照关系 cānzhàoguānxi, 
序范畴 xùfànchóu, 
时序 shíxù
小节 xiǎojié, 拍子 pāizi
单数 dānshù 
话题 huàtí; 题目 tímù
话题 huàtí, 题材 tícái
主题主语 zhǔtízhǔyǔ
分类词典 fēnlèicídiǎn
分析 fēnxī
分析家 fēnxījiā, 分析员 fēnxīyuán
选择连接助词 xuǎnzéliánjiēzhùcí,
选择连接词 xuǎnzéliánjiēcí
选择句群 xuǎnzéjùqún 

选择关系 xuǎnzéguānxi
选择复句 xuǎnzéfùjù

选择问句 xuǎnzéwènjù 

婚庆主持人 hūnqìngzhǔchírén
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танау
Танзания 
таным теориясы
танымдық (когнитивтік)
танымдық лингвистика
танымдық мағына
таңба 
таңбалар жүйесі
таңдай 
таңдай дыбысы
таңдай-тіс дауыссыздар
таңдамалы

таңдамалы шығармалар
таптаурын (стереотип)

тар мағына
таралым (тираж)
тарихи 
тарихи грамматика
тарихи диалектология
тарихи драма
тарихи дыбыстық алмасулар
тарихи жазбалар
тарихи құжаттар
тарихи лексикология
тарихи оқиға
тарихи поэтика
тарихи роман
тарихи-салыстырмалы әдіс
тарихи сөздер (историзмдер)
тарихи сөздік
тарихи тұлға
тарихи тіл білімі
тарихи ұстаным
тасымал (сөздерді тасымалдау)
тасымал белгісі
тасымалдау ережелері

鼻孔 bíkǒng 
坦桑尼亚 Tǎnsāngníyà  
认识论 rènshilùn
认知的 rènzhī de 
认知语言学 rènzhīyǔyánxué
认知意义 rènzhīyìyì
符号 fúhào
符号系统 fúhàoxìtǒng
腭 è
腭音 èyīn
腭齿音 èchǐyīn
选出的 xuǎnchū de, 
优秀的 yōuxiù de
选集 xuǎnjí
刻板印象 kèbǎnyìnxiàng, 
定型 dìngxíng
狭义 xiáyì
印数 yìnshù 
历史的 lìshǐ de
历史语法学 lìshǐyǔfǎxué
历史方言学 lìshǐfāngyánxué 
历史剧 lìshǐjù 
语音的历史交替 yǔyīn de lìshǐjiāotì 
历史记载 lìshǐjìzǎi
历史文献 lìshǐwénxiàn 
历史词汇学 lìshǐcíhuìxué 
历史事件 lìshǐshìjiàn
历史诗学 lìshǐshīxué
历史小说 lìshǐxiǎoshuō
历史比较法 lìshǐbǐjiàofǎ
历史词 lìshǐcí 
历史词典 lìshǐcídiǎn
历史人物 lìshǐrénwù 
历史语言学 lìshǐyǔyánxué
历史原则 lìshǐyuánzé
移行 yíháng
移行符号 yíhángfúhào
词的移行规则 cí de yíhángguīzé
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татар тілі

тәжік тілі
Тәжікстан 
тәмсіл 
тәуелдік есімдігі
тәуелдік жалғаулары

тәуелділік грамматикасы
твиттер (тwitter) 
творчествалык аударма
творчество (шығармашылық)
театр
театр сыншысы
тег (тэг)
тегіс әуен 
тегіс тон
тезис
тек (род)
тек жалғаулары
тек категориясы
текстолог (мәтінтанушы)
текстология (мәтінтану)

телеақпарат
телеаудитория
телебағдарлама
телебайланыс 
(телекоммуникация)
телеграмма
теледетектив
теледидар тілі
теледиктор
теледуман (телешоу)
тележарнама
тележурналист

鞑靼语 dádáyǔ, 
塔塔尔语 tătă’ěryǔ
塔吉克语 tājíkèyǔ
塔吉克斯坦 Tǎjíkèsītǎn
寓言 yùyán
物主代词 wùzhǔdàicí
领属词尾 lǐngshǔcíwěi,
领属附加成分 lǐngshǔfùjiāchéngfèn
依存语法 yīcúnyǔfǎ
推特 tuītè
创译 chuàngyì
创造 chuàngzào; 创作 chuàngzuò
戏剧 xìjù 
戏剧评论员 xìjùpínglùnyuán
关键词 guānjiàncí, 主题词 zhǔtící
平调 píngdiào
平调 píngdiào
提纲 tígāng
性 xìng
性词尾 xìngcíwěi 
性范畴 xìngfànchóu
文献学者 wénxiànxuézhě
原文鉴定学 yuánwénjiàndìngxué, 
版本学 bǎnběnxué, 
校勘学 jiàokānxué, 
考据学 kǎojùxué 
电视报道 diànshìbàodào
电视观众 diànshìguānzhòng
电视节目 diànshìjiémù
电信 diànxìn

电报 diànbào
电视侦探片 diànshìzhēntànpiàn 
电视言语 diànshìyányǔ
电视广播员 diànshìguǎngbōyuán
电视秀 diànshìxiù
电视广告 diànshìguǎnggào 
电视台记者 diànshìtáijìzhě
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тележүргізуші

тележұлдыз 
телеканал 
телекомментатор

телеконференция
телекорреспондент

телекөрермен
телеойын
телепродюсер 
телепублицистика
телерепортаж

телесериал 
телесұхбат
телетрансляция
телетүсірілім
телефильм
телехабар 
телеэкран
тема (хабарлау негізі) 
тема және рема
тема-ремалық
тембр (әуен)
темпоралдылық
темпоратив 
темпоративтік 
тенденция (үрдіс)

теңеу

теолог  
теология  
теоретик 
теория
теория мен практика

电视节目主持人 
diànshìjiémùzhǔchírén
电视明星 diànshìmíngxīng
电视频道 diànshìpíndào 
电视评论员 diànshìpínglùnyuán, 
电视讲解员 diànshìjiǎngjiěyuán
电视会议 diànshìhuìyì 
电视台记者 diànshìtáijìzhě, 
电视台通讯员 
diànshìtáitōngxùnyuán
电视观众 diànshìguānzhòng 
电视游戏 diànshìyóuxì
电视制作人 diànshìzhìzuòrén 
电视政论 diànshìzhènglùn
电视实况转播 
diànshìshíkuàngzhuǎnbō
电视连续剧 diànshìliánxùjù
电视采访 diànshìcǎifǎng
电视转播 diànshìzhuǎnbō
电视摄影 diànshìshèyǐng
电视影片 diànshìyǐngpiàn
电视新闻 diànshìxīnwén
电视屏幕 diànshipíngmù
主位 zhǔwèi
主位与述位 zhǔwèi yǔ shùwèi
主述位 zhǔshùwèi
音色 yīnsè, 音品 yīnpǐn
时貌 shímào
时间词 shíjiāncí
时间词的 shíjiāncí de
趋向 qūxiàng, 趋势 qūshì, 
倾向 qīngxiàng
比拟 bǐnǐ, 比喻 bǐyù, 
比拟法 bǐnǐfǎ
神学者 shénxuézhě
神学 shénxué
理论家 lǐlùnjiā
理论 lĭlùn
理论与实践 lĭlùn yǔ shíjiàn
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теориялық білім
теориялық грамматика
теориялық курс
теориялық тіл білімі
тергеу сөздер (табу)
термин
термин комитеті
терминдік лексика
терминология (терминтаным)
терминологиялық сөздік
тетралогия 
техника 
техникалық әдебиеттер
техникалық редактор
техникалық терминдер
технология 
тибет (тибет халқы) 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
тибет-бирма тілдері тобы
тибет жазуы
тибет тілі
тип (түр)
тип 
типографиялық шрифт
типология
типологиялық ерекшеліктер
типологиялық жіктелім
типтендіру 
типтік (үлгілік)  

типтік кейіпкер 
типтік образ (типтік бейне)
типтік образ жасау 

типтік мағына
тмезис
тоғыспалы ықпал
тоғысыңқы дауыссыздар

理论知识 lĭlùnzhīshi
理论语法 lĭlùnyǔfǎ
知识学科 zhīshixuékē 
理论语言学 lǐlùnyǔyánxué
禁忌语 jìnjìyǔ, 塔布 tǎbù
术语 shùyǔ
术语委员会 shùyǔwěiyuánhuì
术语词汇 shùyǔcíhuì
术语学 shùyǔxué
术语词典 shùyǔcídiǎn
四部曲 sìbùqǔ
技术 jìshù, 技巧 jìqiǎo
技术书籍 jìshùshūjí
技术编辑 jìshùbiānjí
技术术语 jìshùshùyǔ
技术 jìshù, 科技 kējì
藏族 zàngzú

藏缅语族 zàngmiǎnyǔzú 
藏文 zàngwén
藏语 zàngyŭ
类型 lèixíng
典型 diǎnxíng
铅字 qiānzì
类型学 lèixíngxué
类型特点 lèixíngtèdiǎn
类型分类法 lèixíngfēnlèifǎ
典型化 diǎnxínghuà
示范的 shìfànde, 
标准的 biāozhǔn de,
定型的 dìngxíngde
定型人物 diǎnxíngrénwù
典型形象 diǎnxíngxíngxiàng
塑造典型形象 
sùzàodiǎnxíngxíngxiàng
类型意义 lèixíngyìyì
插词法 chācífǎ
相互同化 xiānghùtónghuà
塞辅音 sèfǔyīn
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ток-шоу

толық балама
толық екпінді
толық мағыналы сөздер
толық cинонимдер 
(толық мәндес сөздер)
толық ықпал
толықметражды деректі 
фильм
толықметражды фильм
толықтауыш
толықтауыштық қатынас 

толықтауыш бағыныңқы 
сөйлемдер
толықтауыштық қатынастағы 
сөз тіркестері
толықтауыштың мағыналық 
түрлері 
толықтырғыш (қытай тіліндегі 
сөйлем мүшелерінің бірі)
толықтырғыштық қатынас 
(қытай тіліне тән)
толықтырғыштық үлгі (қытай 
тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
толықтырғыштың мағыналық 
түрлері  
толымды сөйлемдер 
толымсыз сөйлемдер 
тон (қытай тіліне тән)
тон белгісі (қытай тіліне тән)
Тонго 
тонема 
тонемика 
тоникалық өлең 
тоникалық тіл 
тонның мәні
тонның өзгерісі

脱口秀 tuōkǒuxiù, 
谈话性节目 tánhuàxìngjiémù 
绝对等同 juéduìděngtóng
重读 zhòngdú 
实词 shící 
绝对同义词 juéduìtóngyìcí

完全同化 wánquántónghuà
长纪录片 chángjìlùpiàn 

长片 chángpiàn, 大型片 dàxíngpiàn
宾语 bīnyǔ 
宾动关系 bīndòngguānxi; 
动宾关系 dòngbīnguānxi
宾语从句 bīnyǔcóngjù

宾动关系词组 bīndòngguānxìcízǔ

宾语的意义类型 
bīnyǔ de yìyì lèixíng
补语 bǔyǔ 

动补关系 dòngbǔguānxi 

补充式 bǔchōngshì 

补语的意义类型 
bǔyǔ de yìyì lèixíng
完全句 wánquánjù
不完全句 bùwánquánjù 
声调 shēngdiào
调号 diàohào
汤加 Tāngjiā
调位 diàowèi
调位学 diàowèixué
重音诗 zhòngyīnshí
声调语言 shēngdiàoyǔyán
调值 diàozhí
变调 biàndiào 
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тонның сапасы
тонның түрлері
топонимдер 

топонимдік сөздік 
(жер-су аттары сөздігі)
топонимия
топтау сан есім
төл сөз
төлеу сөз 
төмен регистр
төменгі (бәсең) тон 
(қытай тіліне тән)
төркіндес иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
төркіндес сөздер

төртжолды өлең
төртжолды шумақтар

төрт тармақ (катрен)
төте жазу
төтем
төтемдік аң
төтемдік сөздер
төтемизмдер
трагедия 
трагедиялық (трагизм)
трактат
транслитерация 

транскрипция 

транскрипция таңбасы
транскрипциялау 
транскрипциялау әдісі
транспозиция

трансформация 

调质 diàozhì
调类 diàolèi
地名 dìmíng, 
地理名称 dìlǐmíngchēng
地名词典 dìmíngcídiǎn

地名学 dìmíngxué
批量数词 pīliàngshùcí
直接引语 zhíjiēyǐnyǔ
间接引语 jiànjiēyǐnyǔ
低音区 dīyīnqū 
去声 qùshēng

同源字 tóngyuánzì

同源词 tóngyuáncí, 
同族词 tóngzúcí
四行诗 sìhángshī
四行的诗节 sìháng de shījié, 
四行诗段 sìhángshīduàn
四行诗 sìhángshī
老文字 lǎowénzì
图腾 túténg
图腾动物 túténgdòngwù
图腾词 túténgcí
图腾词语 túténgcíyǔ
悲剧 bēijù
悲剧性 bēijùxìng
(专题) 论文 lùnwén; 条约 tiáoyuē
音译 yīnyì, 按字母直译 ànzìmǔzhíyì, 
形译 xíngyì; 拼写 pīnxiě
音标 yīnbiāo; 拼音 pīnyīn; 
拼写 pīnxiě; 注音 zhùyīn
标音符号 biāoyīnfúhào
标音 biāoyīn; 拼写 pīnxiě
标音法 biāoyīnfǎ
词的兼类 cí de jiānlèi,
转化构词法 zhuǎnhuàgòucífǎ
转换 zhuǎnhuàn



Т

177

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

трансформация үлгісі 
трансформациялы-
генеративтік грамматика
трансформациялы-
генеративтік лингвистика
трансформациялық әдіс
трансформациялық ереже
трансформациялық талдау
триллер
трилогия
тримакр
Тринидад және Тобаго 

трифтонг
трохей  

Тувалу 
Тунис
троп (көріктеу құралдары)
тура әсірелеу
тура интерференция
тура мағына 
тура слэш ( / )
тура толықтауыш 
тура шендестіру 
туынды
туынды етістіктер
туынды зат есімдер
туынды негіз
туынды омонимдер
туынды сөздер
туынды сын есімдер
туынды түбірлер
туыс тілдер
туыстас тілдер
туыстық атаулар

туыстық байланыс

转换模式 zhuǎnhuànmóshì
转换生成语法 
zhuǎnhuànshēngchéngyǔfǎ
转换生成语语言学 
zhuǎnhuànshēngchéngyǔyánxué
变换法 biànhuànfǎ 
转换规则 zhuǎnhuànguīzé
转换分析法 zhuǎnhuànfēnxīfǎ
惊悚片 jīngsǒngpiàn 
三部曲 sānbùqǔ
扬扬扬格 yángyángyánggé
特立尼达和多巴哥 
Tèlìnídá hé Duōbāgē  
三合元音 sānhéyuányīn
扬抑格 yángyìgé; 
长短格 chángduǎngé 
图瓦卢 Túwǎlú
突尼斯 Tūnísī 
修辞手法 xiūcíshǒufǎ 
直接夸张 zhíjiēkuāzhāng
直接干扰 zhíjiēgānrăo
直义 zhíyì
正斜杠 zhèngxiégàng
直接宾语 zhíjiēbīnyǔ 
正对 zhèngduì
派生 pàishēng; 作品 zuòpǐn
派生动词 pàishēngdòngcí
派生名词 pàishēngmíngcí
派生词干 pàishēngcígàn
派生同音词 pàishēngtóngyīncí
派生词 pàishēngcí
派生形容词 pàishēngxíngróngcí
派生词根 pàishēngcígēn
亲属语言 qīnshǔyǔyán
近亲语言 jìnqīnyŭyán
亲属词 qīnshǔcí, 
亲属称谓词 qīnshǔchēngwèicí
亲属关系 qīnshǔguānxi
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туцзя
 (Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
туцзя тілі
тұжырымдама (концепция)
тұйық буын
тұйық дауыстылар
тұйық етістік
тұйық рай
тұйық райлы етістік
тұлға (форма)
тұлға және мағына
тұлғажасам
тұлғалас иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
тұлғалас сөздер 
тұлғатаным (морфология)
тұңғыс-маньчжур тілдері

тұңғыс тілі
тұрақсыз  
тұрақсыз тон  
тұрақты 
тұрақты екпін
тұрақты қолданыс
тұрақты сөз тіркестері 
тұрақты эвфемизм
тұрлаулы мүшелер
тұрлаусыз мүшелер
тұрмыстық сөздер
тұрпайы сөздер
тұсаукесер

тұтасу 
(сөзжасам тәсілінің бір түрі)
түбір 
түбір буын
түбір морфемалар

土家族 tǔjiāzú

土家语 tǔjiāyǔ
观念 guānniàn
闭音节 bìyīnjié
闭元音 bìyuányīn
动词的不定式 dòngcí de bùdìngshì
不定式 búdìngshì
不定式动词 búdìngshìdòngcí
形式 xíngshì
形式与意义 xíngshì yú yìyì
构形法 gòuxíngfǎ
同形字 tóngxíngzì 

同形词 tóngxíngcí
词法 cífǎ, 形态学 xíngtàixué
通古斯满洲语族 
tōnggǔsīmǎnzhōuyǔzú,
通古斯满语系 tōnggǔsīmǎnyǔxí 
通古斯语 tōnggǔsīyǔ
不固定的 bù gùdìng de
不固定声调 bù gùdìngshēngdiào 
固定的 gùdìng de
固定重音 gùdìngzhòngyīn
习惯用法 xíguànyòngfǎ
固定词组 gǔdìngcízŭ
固定委婉语 gùdìngwěiwǎnyǔ
主要成分 zhŭyàochéngfèn
次要成分 cìyàochéngfèn
日常词汇 rìchángcíhuì 
粗野词 cūyěcí, 粗俗词 cūsúcí
初次上演 chūcìshàngyǎn, 
首映 shǒuyìng, 首演 shǒuyǎn;
首发式 shǒufāshì
融合法 rónghéfă, 
融合构词法 rónghégòucífă 
词根 cígēn
词根音节 cígēnyīnjié
词根词素 cígēncísù
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түбір одағай
түбір сөздер 
түбір тілдер
түбірлер тіркесімі
түбірлердің бірігуі
түбірлес 
түбірлес сөздер
түйдектаным (фразеология)
түйсік тілі
түйін
түйін сөздер
түпкі ой
түпнұсқа
түпнұсқа тіл
түр (тип)
түр-түс атаулары

түркизмдер 
(түрік тілінен енген сөздер)
Түркия 
түркі тілдер тобы
түркі тілдері
түркі тілдерінің сөздігі 
(диуани лұғат ат-түрік)
түркітану (түркология)
түркітанушы (түрколог)
түрленбейтін сөздер
түрлену 
түрленім (модификация)

түрік тілі
түрікмен тілі
Түрiкменстан
түсіндірме сөз
түсіндірме сөздік
түсіндірмелі (сипаттамалы) 
аударма
түсіндірмелі бағыныңқы 
сөйлем

单纯感叹词 dānchúngǎntàncí
根词 gēncí, 词根词 cígēncí
词根语 cígēnyǔ 
词根组合 cígēnzǔhé
词根复合 cígēnfùhé 
同根 tónggēn
同根词 tónggēncí
成语学 chéngyǔxué 
触觉语言 chùjuéyǔyán
结局 jiéjú
关键词 guānjiàncí
构思 gòusī
原文 yuánwén
源语 yuányǔ, 源出语 yuánchūyǔ
分类 fēnlèi, 类型 lèixíng
色彩词 sècǎicí, 
颜色词语 yánsècíyǔ
从土耳其语借用来的词语
cóng tǔ’ĕrqíyǔ jièyònglái de cíyǔ
土耳其 Tǔ’ěrqí
突厥语族 tūjuéyǔzú 
突厥语 tūjuéyǔ
突厥语大词典 tūjuéyǔdàcídiǎn

突厥学 tūjuéxué
突厥学家 tūjuéxuéjiā
不变化词 búbiànhuàcí
变化 biànhuà
变异 biànyì, 变形 biànxíng, 
变体 biàntǐ 
土耳其语 tǔ’ĕrqíyǔ
土库曼语 tǔkùmànyǔ
土库曼斯坦 Tǔkùmànsītǎn
说明语 shuōmíngyǔ
详解词典 xiángjiĕcídiǎn
释译 shìyì

说明性主从复合句
shuōmíngxìngzhǔcóngfùhéjù 
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түсіндірмелі жалғаулықтар
түсіндірмелі күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
түсіндірмелі қатынас

түсіндірмелі салалас құрмалас 
сөйлем
түсіндірмелі сөйлем
түсіндіру
түсініктеме (комментарий)
түсіп қалу
тыва тілі
тыныс алу аппараты
тыныс белгілері
тыныс жолдары
тыңдалым 
тыңдаушы
тырнақалды туынды
тырнақша
тізбекті шендестіру
тікелей теңеу 
тікелей эфир

тіл 
тіл алды 
тіл алды дауыстылар
тіл алды дыбысы
тіл арты
тіл арты бітелме дыбыс
тіл арты дауыссыздар
тіл арты дауыстылары
тіл арты дыбысы
тіл арты мұрын жолды дыбыс
тіл арты фонемасы
тіл бұтағы
тіл білімі 
тіл білімі саласы
тіл білімі сөздігі

说明连接词 shuōmíngliánjiēcí
解说句群 jiĕshuōjùqún

注解关系 zhùjiĕguānxi, 
说明关系 shuōmíngguānxi
解说复句 jiĕshuōfùjù 

说明句 shuōmíngjù
说明 shuōmíng, 解释 jiěshì
注解 zhùjiĕ, 评论 pínglùn
脱落 tuōluò
图瓦语 túwǎyǔ
呼吸器官 hūxīqìguān
标点符号 biāodiǎnfúhào 
呼吸道 hūxīdào  
听 tīng; 听力 tīnglì
听话人 tīnghuàrén
处女作 chǔnǚzuò
引号 yǐnhào
串对 chuànduì
直喻 zhíyù 
现场直播 xiànchǎngzhíbō, 
实况转播 shíkuàngzhuǎnbō 
语言 yǔyán, 语 yǔ; 舌头 shétou
舌前 shéqián
舌前元音 shéqiányuányīn
舌前音 shéqiányīn
舌根 shégēn
舌根塞音 shégēnsèyīn
舌根辅音 shégēnfǔyīn
舌后元音 shéhòuyuányīn 
舌根音 shégēnyīn
舌根鼻音 shégēnbíyīn
舌后音位 shéhòuyīnwèi 
语支 yǔzhī
语言学 yǔyánxué
语言学界 yǔyánxuéjiè
语言学词典 yǔyánxuécídiǎn
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语言学史 yǔyánxuéshĭ
语言学理论 yǔyánxuélǐlùn
语言学术语 yǔyánxuéshùyǔ
语言学术语词典 
yǔyánxuéshùyǔcídiǎn
语言学概论 yǔyánxuégàilùn
语音 yǔyīn
语音的声学属性  
yǔyīn de shēngxuéshǔxìng
语音变化 yǔyīnbiànhuà
语言与社会 yǔyán yú shèhuì
语言与文化 yǔyán yú wénhuà
语言与思维 yǔyán yú sīwéi
语言与言语 yǔyán yú yányǔ
语言文字 yǔyánwénzì
语言文字工作委员会
yǔyánwénzìgōngzuòwěiyuánhuì
语言规律 yǔyánguīlǜ
语言委员会 yǔyánwěiyuánhuì
语言工具 yǔyángōngjù
语言学家 yǔyánxuéjiā
语言修养 yǔyánxiūyǎng
语言地位 yǔyándìwèi
语言规范 yǔyánguīfàn
舌中辅音 shézhōngfǔyīn
语言警察 yǔyánjǐngchá
语言政策 yǔyánzhèngcè
语言修辞学 yǔyánxiūcíxué
语言语体 yǔyányǔtǐ
语言史 yǔyánshĭ
舌尖 shéjiān
舌尖辅音 shéjiānfǔyīn
舌尖音 shéjiānyīn
舌背 shébèi, 舌面 shémiàn
舌背辅音 shébèifǔyīn
语言哲学 yǔyánzhéxué
语言生态学 yǔyánshēngtàixué 
语际翻译 yǔjìfānyì
语际交际 yǔjìjiāojì

тіл білімі тарихы 
тіл білімі теориясы
тіл білімі терминдері 
тіл білімі терминдері сөздігі

тіл біліміне кіріспе
тіл дыбыстары
тіл дыбыстарының акустикалық 
тұрғыдан сипаттамасы
тіл дыбыстарының өзгерісі
тіл және қоғам
тіл және мәдениет
тіл және ойлау
тіл және сөйлеу
тіл-жазу 
тіл-жазу комитеті

тіл заңдылығы
тіл комитеті
тіл құралы
тіл маманы
тіл мәдениеті
тіл мәртебесі
тіл нормалары
тіл ортасы дауыссыздары
тіл сақшысы
тіл саясаты
тіл стилистикасы
тіл стилі
тіл тарихы 
тіл ұшы 
тіл ұшы дауыссыздар
тіл ұшы дыбыстары 
тіл үсті 
тіл үсті дауыссыздар
тіл философиясы 
тіл экологиясы
тіларалық аударма 
тіларалық қатысым
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тілдегі үнем заңы

тілдер семьясы 
тілдер туыстығы

тілдердің генеалогиялық 
(шығу тегі жағынан) жіктемесі
тілдердің морфологиялық 
жіктемесі
тілдердің типологиялық 
жіктелімі
тілдердің тоғысуы

тілдердің топтастырылуы
тілдік ағыс
тілдік әмбебап

тілдік байланыс
тілдік бірлік
тілдік бірлік стилистикасы

тілдік жағдаят
тілдік жалпылық 
тілдік жанр
тілдік жанрлар теориясы
тілдік жүйе
тілдік категория
тілдік қабілет
тілдік қатынас
тілдік құбылыс
тілдік құзыреттілік
тілдік құрал
тілдік мағына
тілдік материал
тілдік норма 
тілдік нұсқа 
тілдік ойлау 
тілдік ойын 
тілдік орта

语言的经济原则 
yǔyán de jīngjìyuánzé
语族 yǔzú
语言的亲属关系 
yǔyán de qīnshǔguānxi
语言的谱系分类  
yǔyán de pŭxìfēnlèi
语言的形态分类法 
yǔyán de xíngtàifēnlèifă
语言的类型分类法 
yǔyán de lèixíngfēnlèifă
语言的融合 yǔyán de rónghé, 
语言的融化 yǔyán de rónghuà
语言的分类 yǔyán de fēnlèi 
语流 yǔliú
语言的普遍现象 
yǔyán de pǔbiànxiànxiàng
语言接触 yǔyánjiēchù
语言单位 yǔyándānwèi
语言单位修辞学 
yǔyándānwèixiūcíxué
语境 yǔjìng
语言社团 yǔyánshètuán
言语体裁 yányǔtǐcái
言语体裁理论 yányǔtǐcáilǐlùn
语言体系 yǔyántĭxì
语言范畴 yǔyánfànchóu
语言能力 yǔyánnénglì
语言交际 yǔyánjiāojì
语言现象 yǔyánxiànxiàng
语言能力 yǔyánnénglì
语言手段 yǔyán shǒuduàn
语言意义 yǔyányìyì
语言材料 yǔyáncáiliào
语言规范 yǔyánguīfàn
语言变体 yǔyánbiàntǐ
语言思维 yǔyánsīwéi
语言游戏 yǔyányóuxì
语言环境 yǔyánhuánjìng
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语言的同一性 yǔyán de tóngyīxìng
言语反应 yányǔfǎnyìng
语言政策 yǔyánzhèngcè
语言时尚 yǔyánshíshàng
语言象征 yǔyánxiàngzhēng
语言定型 yǔyándìngxíng
语言分析 yǔyánfēnxī 
语言意识 yǔyányìshí
语言符号 yǔyánfúhào
语言个性 yǔyángèxìng
语言因素 yǔyányīnsù
语言委婉语 yǔyánwěiwǎnyǔ
语言的更替 yǔyán de gēngtì
语言的语法构造 
yǔyán de yǔfǎgòuzào
语言的发展 yǔyán de fāzhǎn 
语言的交际功能 
yǔyán de jiāojìgōngnéng
语言结构层 yǔyánjiégòucéng
语言的起源 yǔyán de qǐyuán
感叹说 gǎntànshuō

祝福语 zhùfúyŭ
语言学 yǔyánxué
语言性别学 yǔyánxìngbiéxué
语言地理学 yǔyándìlǐxué
记者 jìzhě; 
语言学家 yǔyánxuéjiā
小舌 xiǎoshé
小舌(辅)音 xiǎoshé (fǔ) yīn
所学语言国 suǒxuéyǔyánguó
组合词 zǔhécí
组合 zǔhé, 结合 jiéhé
句法学 jùfǎxué 
搭配 dāpèi, 结合 jiéhé, 组合 zǔhé
组合 zǔhé, 结合体 jiéhétǐ 
搭配词典 dāpèicídiǎn
活隐喻 huóyǐnyù
活的语言 huó de yǔyán

тілдік ортақтық
тілдік реакция
тілдік саясат
тілдік сән
тілдік символ
тілдік стереотиптер
тілдік талдау
тілдік таным
тілдік таңба
тілдік тұлға 
тілдік фактор
тілдік эвфемизмдер
тілдің ауысуы
тілдің грамматикалық 
құрылысы
тілдің дамуы
тілдің коммуникативті 
қызметі
тілдің құрылымдық қабаты
тілдің шығуы 
тілдің шығуы туралы одағай 
теориясы
тілек 
тілтаным
тілтанымдық гендерология
тілтанымдық география
тілші 

тілшік
тілшік дауыссыздар
тілі оқытылатын ел
тіркесті сөздер
тіркес
тіркестаным (синтаксис)
тіркесу 
тіркесім
тіркесім сөздігі
тірі метафора
тірі тіл
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齿间音 chǐjiānyīn
后齿音 hòuchǐyīn
齿音 chǐyīn

тіс аралық дауыссыздар
тіс арты дауыссыздары 
тіс дауыссыздары 
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У

吴方言 wúfāngyán 
动机 dòngjī
理由 lǐyóu, 论证 lùnzhèng
理据词 lǐjùcí
乌干达 Wūgāndá
芬兰乌戈尔语系 fēnlánwūgē’ěryǔxì
乌克兰语 wūkèlányŭ
乌克兰 Wūkèlán
元音音变 yuányīnyīnbiàn
普遍词 pǔbiàncí; 
普通动词 pǔtōngdòngcí
语义凝缩 yǔyìníngsuō, 
单词化 dāncíhuà
普遍语法 pǔbiànyǔfǎ
通用十进制图书分类法
tōngyòngshíjìnzhìtúshūfēnlèifǎ
普遍现象 pǔbiànxiànxiàng, 
共性 gòngxìng
共性 gòngxìng, 普遍性 pǔbiànxìng
唯一性 wéiyīxìng
统一 tǒngyī
孤词缀 gūcízhuì
奥义书 àoyìshū
都市主义 dūshìzhǔyì, 
大都市主义 dàdūshìzhǔyì
乌尔都语 wū’ĕrdūyŭ
乌拉圭 Wūlāguī
乌鲁姆语 wūlǔmǔyǔ
乌托邦主义 wūtuōbāngzhǔyì
乌托邦主义者 wūtuōbāngzhǔyìzhě;
空想家 kōngxiǎngjiā
乌托邦 wūtuōbāng;  空想 kōngxiǎng 
乌托邦文学 wūtuōbāngwénxué
幻想小说 huànxiǎngxiǎoshuō
空想社会主义 kōngxiǎngshèhuìzhǔyì

у диалекті (қытай тіліне тән)
уәж (мотив) 
уәждеме 
уәжді сөз
Уганда
угро-фин тілдері 
украин тілі
Украина  
умляут 
универб 

универбтену (универбация)

универсалды грамматика
универсалды ондық жіктеу 
(әмбебап ондық жіктеу)
универсалия 

универсум 
уникалдық 
унификация  
унификс
упанишадтар
урбанизм

урду тілі
Уругвай
урум тілі
утопизм  
утопист

утопия 
утопиялық әдебиет
утопиялық роман
утопиялық социализм
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Ұ

ұғым
ұғымдық категория
ұжым (коллектив)
ұйғыр тілі
ұйқас 

ұйқас сөздер
ұйқасу
ұйқасты проза
ұйқастыру 
ұйқастырып айту
ұйытқы сөз 

ұқсастық (аналогия)

ұқсастық заңы
ұлағатты ұстаз
ұласпалы күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
ұласпалы салалас құрмалас 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
ұлт
Ұлт Көшбасшысы
ұлтаралық

ұлтаралық келісім
ұлтаралық конфликт
ұлтаралық қатынас
ұлтаралық татулық
ұлтаралық тіл
ұлттық әдебиет  
ұлттық бояу
ұлттық бренд
ұлттық құндылықтар 

概念 gàiniàn
概念范畴 gàiniànfànchóu
集体 jítǐ
维吾尔语 wéiwú’ĕryǔ
韵 yùn, 押韵 yāyùn, 韵脚 yùnjiǎo, 
韵律 yùnlǜ
押韵词 yāyùncí
韵押 yùnyā
押韵散文 yāyùnsǎnwén
押韵法 yāyùnfǎ
押着韵说 yā zhe yùnshuō
中心词 zhōngxīncí, 
中心语 zhōngxīnyŭ
相似性 xiāngsìxìng, 
相同性 xiāngtóngxìng, 类推 lèituī
类推法 lèituīfǎ 
百世师 bǎishìshī
顺承句群 shùnchéngjùqún 

连贯关系复句 liánguānguānxìfùjù,
顺承复句 shùnchéngfùjù 
民族 mínzú
民族领袖 Mínzúlǐngxiù
族际 zújì, 
各民族之间的 gè mínzúzhījiān de
民族和睦 mínzúhémù
族际冲突 zújìchōngtū 
跨民族交际 kuàmínzújiāojì
民族团结 mínzútuánjié
族际语 zújìyǔ, 交际语 jiāojìyǔ 
民族文学 mínzúwénxué
民族色彩 mínzúsècǎi
民族品牌 mínzúpǐnpái 
民族价值观 mínzújiàzhíguān, 
民族价体系 mínzújiàzhítǐxì
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民族文化定型 
mínzúwénhuàdìngxíng
民族文化 mínzúwénhuà
民族意识 mínzúyìshí
民族的尊严 mínzú de zūnyán
民族意识 mínzúyìshí
民族政策 mínzúzhèngcè
民族感情 mínzúgǎnqíng
民族语言mínzúyǔyán 
民族主义者 mínzúzhǔyìzhě
民族主义 mínzúzhǔyì
民族主义文学 mínzúzhǔyìwénxué
伟大的诗人 wěidà de shīrén
伟大的作家 wěidà de zuòjiā
大不列颠 Dàbùlièdiān
标语 biāoyǔ 
教师 jiàoshī; 师父 shīfu
原则 yuánzé, 标准 biāozhǔn
手机 shǒujī
浊辅音 zhuófǔyīn
浊送气音 zhuósòngqìyīn
浊塞音 zhuósèyīn
浊音化 zhuóyīnhuà
浊音 zhuóyīn
清浊交替 qīngzhuójiāotì

ұлттық-мәдени стереотип

ұлттық мәдениет 
ұлттық менталитет 
ұлттық намыс
ұлттық сана 
ұлттық саясат
ұлттық сезім 
ұлттық тіл
ұлтшыл 
ұлтшылдық  
ұлтшылдық әдебиет 
ұлы ақын
ұлы жазушы
Ұлыбритания
ұран  
ұстаз 
ұстаным
ұялы телефон 
ұяң дауыссыздар
ұяң лепті дауыссыздар
ұяң үзілмелі дауыссыздар
ұяңдану
ұяңдар
ұяңның қатаңмен алмасуы
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Ү

үгіт 
үдемелі екпін
үдемелі интонация

үзілмелі дауыссыздар

үзінді 

үйлесім
үйлесімді 

үйлесімсіздік (дисгармония)

үйлеспеу (диссимиляция)
үйірлі мүшелер 
үлгі (модель)
үлгілеу (модельдеу)
үлгілік (типтік)  

үлгілік жоба
үлгілік шарт
үн 
үндес иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
үндес морфема
үндес сөздер
үндестік (үндесім)
үндестік заңы 
(сингармонизм заңы)
үндеу 
үндеу хат
үнді
үнді дауыссыздар
үнді екпін

宣传 xuānchuán
升调 shēngdiào
上升语调 shàngshēngyǔdiào, 
升调 shēngdiào
摩擦音 mócāyīn, 唏音 xīyīn, 
爆破辅音 bàopòfǔyīn
一段 yīduàn, 片段 piànduàn; 
摘录 zhāilù
和谐 héxié, 协调 xiétiáo, 一致 yīzhì
和谐的 héxié de, 谐和的 xiéhé de, 
和声的 héshēng de, 一致的 yīzhì de
不谐音 bùxiéyīn, 不谐和 bùxiéhé,
不协调 bùxiétiáo, 不一致 bùyīzhì
异化 yìhuà
句子合成成分 jùzihéchéngchéngfèn
模型 móxíng, 模式 móshì
模式化 móshìhuà
示范的 shìfànde, 
标准的 biāozhǔn de,
定型的 dìngxíngde
标准方案 biāozhǔnfāng’àn
示范合同 shìfànhétong
音 yīn, 声音 shēngyīn
同音字 tóngyīnzì

同音词素 tóngyīncísù
同音词 tóngyīncí
和声 héshēng, 和谐 héxié
元音和谐律 yuányīnhéxiélǜ

呼吁 hūyù
呼吁书 hūyùshū
响音 xiǎngyīn
响辅音 xiǎngfǔyīn 
调重音 diàozhòngyīn
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印欧语 yìn’ōuyŭ
印欧语系 yìn’ōuyǔxì
响度 xiǎngdù
(语言的) 经济原则 
(yǔyán de) jīngjìyuánzé
趋向 qūxiàng, 趋势 qūshì, 
倾向 qīngxiàng
倾向性 qīngxiàngxìng
印度 Yìndù  
录音 lùyīn
录音带 lùyīndài
统治阶级 tǒngzhìjiējí
优势语言 yōushìyǔyán
副词 fùcí
副词的意义类型 fùcí de yìyìlèixíng

副词的构词意义 fùcí de gòucíyìyì
副词的构词类型 fùcí de gòucílèixíng 
副词化 fùcíhuà
副词构词法 fùcígòucífǎ
副词词组 fùcícízŭ
上下唇 shàngxiàchún 
上下齿 shàngxiàchǐ
表层结构 biǎocéngjiégòu 
逗号 dòuhào
顿号 dùnhào 

三个平面理论 sāngèpīngmiànlĭlùn 

三音节的 sānyīnjié de
三音节音步 sānyīnjiéyīnbù
三音节词 sānyīnjiécí
三价动词 sānjiàdòngcí
三位述谓 sānwèishùwèi 
川柳 chuānliǔ 

哈萨克斯坦 “三语政策” 
Hāsàkèsītǎn “Sānyŭzhèngcè”

үндіеуропа тілдері
үндіеуропа тілдері семьясы
үнділік  
үнем заңы (тілдегі)

үрдіс (тенденция)

үрдісшілдік 
Үндістан 
үнжазба 
үнтаспа 
үстем тап
үстем тіл 
үстеу
үстеудің мағыналық түрлері
үстеудің сөзжасамдық 
мағыналары
үстеудің сөзжасамдық типтері
үстеулену (адвербиалдану)
үстеулер сөзжасамы
үстеулі сөз тіркесі  
үстіңгі және астыңғы ерін
үстіңгі және астыңғы тіс
үстірт құрылым 
үтір  
үтірше  ( 、) 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
үш аспект теориясы 
(қытай тіліне тән)
үш буынды
үш буынды бунақ
үш буынды сөз
үш валентті етістік
үш орынды предикат
үш тармақ (сэнрю) 
(жапон тіліне тән)
«Үш тұғырлы тіл» саясаты
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三语言词典 sānyŭcídiǎn
三语言 sānyŭyán
第三人称 dìsānrénchēng
第三声 dìsānshēng

үш тілді сөздік
үш тілділік
үшінші жақ
үшінші тон (қытай тіліне тән)
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Ф

фабула (желі)
факт 
фактор 
фанат 
фантазия  

фантастика 

фантастикалық повесть
фантастикалық реализм

фантастикалық роман
фантастикалық фильм
фарингал дауыссыздар
фарингал қатаң-ызың 
дауыссыздар
фарингал ұяң-ызың 
дауыссыздар
фарс

фейк жаңалықтар

фельетон

фельетон жанры
фельетонист 
феминизм  

феминизм қозғалысы
феминистік лингвистика

феномен  

情节 qíngjié, 故事情节 gùshìqíngjié
事实 shìshí
因素 yīnsù
粉丝 fěnsī
想象 xiǎngxiàng,  
想象力 xiǎngxiànglì; 
幻想 huànxiǎng;  
幻想曲 huànxiăngqŭ
幻想形象 huànxiǎngxíngxiàng, 
幻想作品 huànxiǎngzuòpǐn
幻想小说 huànxiǎngxiǎoshuō
想象现实主义 
xiǎngxiàngxiànshízhǔyì
幻想小说 huànxiǎngxiǎoshuō 
幻想片 huànxiăngpiàn 
喉壁音 hóubìyīn 
喉壁清擦音 hóubìqīngcāyīn

喉壁浊擦音 hóubìzhuócāyīn

滑稽剧 huájìjù, 滑稽戏 huájīxì, 
丑剧 chǒujù
伪新闻 wěixīnwén, 
假新闻 jiǎxīnwén
小品文 xiǎopǐnwén, 
讽刺小品 fèngcìxiǎopǐn
小品文文体 xiǎopǐnwénwéntǐ
小品文作家 xiǎopǐnwénzuòjiā
女权主义 nǚquánzhǔyì, 
女性主义 nǚxìngzhǔyì
女权运动 nǚquányùndòng
女性主义语言学 
nǚxìngzhǔyìyǔyánxué
现象 xiànxiàng,  
非凡现象 fēifánxiànxiàng
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现象学 xiànxiàngxué
现象分析 xiànxiàngfēnxī,
现象学分析 xiànxiàngxuéfēnxī
拜物教 bàiwùjiào; 
盲目崇拜 mángmùchóngbài;
偶像化 ǒuxiànghuà
斐济 Fěijì  
物理性质 wùlǐxìngzhì,  
物理属性 wùlǐshǔxìng
物理语音学 wùlǐyǔyīnxué 
生理学 shēnglǐxué
生理属性 shēnglǐshǔxìng, 
生理性质 shēnglǐxìngzhì
生理语音学 shēnglǐyǔyīnxué 
菲律宾 Fēilǜbīn
菲律宾语 fēilǜbīnyǔ
语文学家 yǔwénxuéjiā
语文学 yǔwénxué
语文词典 yǔwéncídiǎn
语文翻译 yǔwénfānyì
哲学家 zhéxuéjiā
哲学 zhéxué
哲学博士 zhéxuébóshì 
哲学博士学位 zhéxuébóshìxuéwèi
哲理语法 zhélǐyǔfǎ
哲理抒情诗 zhélǐshūqíngshī
哲理诗 zhélǐshī
哲理小说zhélǐxiǎoshuō 
哲学词典 zhéxuécídiǎn
哲学论文 zhéxuélùnwén
哲学随笔 zhéxuésuíbǐ
收藏录像带 shōucánglùxiàngdài
芬兰语 fēnlányǔ
芬兰乌戈尔语系 fēnlánwūgē’ěryǔxì
腓尼基字母 féiníjīzìmǔ 
腓尼基语 féiníjīzìyǔ
腓尼基文学 féiníjīwénxué
腓尼基文字 féiníjīwénzì
芬兰 Fēnlán

феноменология 
феноменологиялық талдау

фетишизм

Фиджи 
физикалық аспект

физикалық фонетика
физиология
физиологиялық аспект

физиологиялық фонетика
Филиппин 
филиппин тілі
филолог  
филология
филология сөздігі
филологиялық аударма
философ
философия 
философия докторы (Ph.D)
философия докторы дәрежесі
философиялық грамматика
философиялық лирика
философиялық поэма
философиялық роман
философиялық сөздік
философиялық трактат
философиялық эссе
филофония 
фин тілі
фин-угор тілдері 
финикий алфавиті
финикий тілі
финикия әдебиеті
финикия жазуы
Финляндия
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屈折 qūzhé, 屈折部 qūzhébù
屈折语 qūzhéyǔ

民间文学 mínjiānwénxué
民俗学 mínsúxué, 
民间创作学 mínjiānchuàngzuòxué
民间文学家 mínjiānwénxuéjiā
背景 bèijǐng 
发声 fāshēng
音位 yīnwèi
音位变体 yīnwèibiàntǐ

音位系统 yīnwèixìtǒng
音位结构 yīnwèijiégòu
音位位置 yīnwèiwèizhì
历史音位交替 lìshǐyīnwèijiāotì
音位文字 yīnwèiwénzì
音位层 yīnwèicéng
音位序列 yīnwèixùliè
音位短语 yīnwèiduǎnyǔ
音位必然变体 yīnwèibìránbiàntǐ

音声学 yīnshēngxué
语音 yǔyīn, 语音学 yǔyīnxué
语音系统 yǔyīnxìtǒng
语音交替 yǔyīnjiāotì
语音特征 yǔyīntèzhēng
语音单位 yǔyīndānwèi 
语音变体 yǔyīnbiàntǐ
语音特点 yǔyīntèdiǎn
表音文字 biǎoyīnwénzì
语音规律 yǔyīnguīlǜ
语音停顿 yǔyīntíngdùn
语音现象 yǔyīnxiànxiàng
语音结构 yǔyīnjiégòu 
语音规范 yǔyīnguīfàn
语音变体 yǔyīnbiàntǐ
语音变化 yǔyīnbiànhuà 
语音词 yǔyīncí 

флексия
флективті тілдер 
(қопармалы тілдер)
фольклор (ауыз әдебиеті)
фольклортану ғылымы 
(фольклористика)
фольклортанушы 
фон (ая)
фонация
фонема
фонема варианттары 
(фонема нұсқасы)
фонема жүйесі
фонема құрамы
фонема орны
фонемалардың тарихи алмасуы
фонемалық жазу
фонемалық қабат
фонемалық қатар
фонемалық фраза
фонеманың міндетті 
варианттары
фонематика
фонетика
фонетика жүйесі
фонетикалық алмасу
фонетикалық белгі
фонетикалық бірлік
фонетикалық вариант
фонетикалық ерекшелік
фонетикалық жазу
фонетикалық заңдылық
фонетикалық кідіріс
фонетикалық құбылыс
фонетикалық құрылым
фонетикалық норма
фонетикалық нұсқа
фонетикалық өзгеріс 
фонетикалық сөз
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语音分析 yǔyīnfēnxī 
语音符号 yǔyīnfúhào 
语音手段 yǔyīnshǒuduàn
语音学术语 yǔyīnxuéshùyǔ
语音标音 yǔyīnbiāoyīn 
语音和谐 yǔyīnhéxié
语音学家 yǔyīnxuéjiā 
实验语音图 shíyànyǔyīntú
音位学家 yīnwèixuéjiā
音位学 yīnwèixué
音位交替 yīnwèijiāotì
音位系统 yīnwèixìtǒng
音位研究 yīnwèiyánjiū
音位对立 yīnwèiduìlì
音位学派 yīnwèixuépài
音位分析 yīnwèifēnxī
音位标音 yīnwèibiāoyīn
形式 xíngshì
形式类比法 xíngshìlèibǐfǎ
形式主语 xíngshìzhǔyǔ
形式语法 xíngshìyǔfǎ
形式化 xíngshìhuà 
形式主义 xíngshìzhǔyì 
形式主义者 xíngshìzhǔyìzhě
构形成分 gòuxíngchéngfèn,
构词成分 gòucíchéngfèn,
附加成分 fùjiāchéngfèn; 
共振峰 gòngzhènfēng
尺寸 chǐcun, 开本 kāiběn
摄影记者 shèyǐngjìzhě
片段 piànduàn
语音句 yǔyīnjù
超句统一体 chāojùtǒngyītǐ
句子重音 jùzizhòngyīn, 
句重音 jùzhòngyīn
成语编纂学 chéngyǔbiānzuǎnxué, 
成语词典编纂学 
chéngyǔcídiǎnbiānzuǎnxué
成语化 chéngyǔhuà

фонетикалық талдау
фонетикалық таңба
фонетикалық тәсіл
фонетикалық терминдер
фонетикалық транскрипция
фонетикалық үндесім
фонетист 
фонограмма
фонолог
фонология 
фонологиялық алмасу
фонологиялық жүйе
фонологиялық зерттеу 
фонологиялық оппозиция
фонологиялық мектептер
фонологиялық талдау
фонологиялық транскрипция
форма (тұлға)
формалды аналогия
формалды бастауыш
формалды грамматика
формализация
формализм
формалист 
формант

формат (пішін)
фототілші 
фрагмент (үзік, үзінді)
фраза 
фразадан үстем тұтастық
фразалық екпін

фразеография 

фразеологизмге айналу
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成语 chéngyǔ
成语 chéngyǔ, 成语学 chéngyǔxué
成语单位 chéngyǔdānwèi
仿译成语 fāngyìchéngyǔ, 
伪造成语 wèizàochéngyǔ
熟语性成分 shúyǔxìngchéngfèn
成语词典 chéngyǔcídiǎn
成语溶合 chéngyǔrónghé
融合性词组 rónghéxìngcízǔ,
融合性成语 rónghéxìngchéngyǔ
成语性组合 chéngyǔxìngzǔhé
成语模式 chéngyǔmóshì
法国 Fǎguó
法语 făyǔ
框架 kuàngjià
框架模式 kuàngjiàmóshì
框架语义学 kuàngjiàyǔyìxué
框架分析 kuàngjiàfēnxī
摩擦音 mócāyīn
擦音 cāyīn
擦通音 cātōngyīn
赋 fù 

合并 hébìng, 溶合 rónghé 
功能语义语法 gōngnéngyǔyìyǔfǎ

功能语义范畴 gōngnéngyǔyìfànchóu

功能语义场 gōngnéngyǔyìсhǎng

功能语义分析法 
gōngnéngyǔyìfēnxīfǎ
功能平面 gōngnéngpíngmiàn
功能联系 gōngnéngliánxì
功能色彩 gōngnéngsècǎi
功能语法 gōngnéngyǔfǎ
功能语法学派 gōngnéngyǔfǎxuépài

功能分类 gōngnéngfēnlèi

фразеологизмдер (түйдектер)
фразеология (түйдектаным)
фразеологиялық бірлік
фразеологиялық калька

фразеологиялық оралым
фразеологиялық сөздік
фразеологиялық тұтастық
фразеологиялық түйдек

фразеологиялық тіркес
фразеологиялық үлгі
Франция 
француз тілі
фрейм 
фреймдік модель
фреймдік семантика
фреймдік талдау
фрикатив дауыссыздар
фрикатив дыбыс
фрикатив-өтпелі дауыссыздар
фу (ұйқасты проза) 
(қытай әдебиетіне тән)
фузия 
функционалды-семантикалық 
грамматика
функционалды-семантикалық 
категория
функционалды-семантикалық 
өріс
функционалды-семантикалық 
талдау
функционалдық аспект
функционалдық байланыс
функционалдық бояу
функционалдық грамматика
функционалдық грамматика 
мектебі
функционалдық жіктелім
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功能研究 gōngnéngyánjiū
功能范畴 gōngnéngfànchóu
功能语言学 gōngnéngyǔyánxué
功能新词 gōngnéngxīncí
功能对比 gōngnéngduìbǐ
功能句法 gōngnéngjùfǎ
功能修辞学 gōngnéngxiūcíxué
功能语体 gōngnéngyǔtǐ
功能分析gōngnéngfēnxī
功能语音学 gōngnéngyǔyīnxué
功能主义 gōngnéngzhǔyì
功能 gōngnéng, 作用 zuòyòng, 
用途 yòngtú
未来主义 wèiláizhǔyì; 
未来派风格 wèiláipàifēnggé 
未来主义者 wèiláizhǔyìzhě
未来派诗歌 wèiláipàishīgē

функционалдық зерттеу
функционалдық категория
функционалдық лингвистика
функционалдық неологизм
функционалдық салғастыру
функционалдық синтаксис
функционалдық стилистика
функционалдық стильдер
функционалдық талдау
функционалдық фонетика
функционализм
функция (қызмет)

футуризм

футурист 
футуристік өлеңдер
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Х

хабар 
хабарлама 
хабарлы интонация
хабарлы сөйлем
хабаршы

хадистер
хайку (жапон тіліне тән)
хайуанаттар тілі
хакер 
хакерлік шабуыл 
хақас тілі
халық ақыны
халық әндері
халық әндерін жинау
халық ертегілері

халық жазушысы
халық тілі

халықаралық
халықаралық лексика
халықаралық терминдер

халықаралық тілдер
халықаралық фонетика 
ассоциациясы  (ХФА)
халықаралық фонетикалық 
әліпби
халықтар бірлігі
халықтық  
халықтық жыр 
хамит тілдері
хангыль   

报道 bàodào, 消息 xiāoxi
通告 tōnggào, 布告 bùgào
陈述语调 chénshùyǔdiào
陈述句 chénshùjù
公报 gōngbào, 通报 tōngbào; 
大学学报 dàxuéxuébào
古兰经圣训 gǔlánjīngshèngxùn
俳句 páijù
动物语言 dòngwùyŭyán
黑客 hēikè
黑客攻击 hēikègōngjī
哈卡斯语 hākǎsīyǔ
人民诗人 rénmínshīrén
民歌 míngē
搜集民歌 sōujímíngē
民间故事 mínjiāngùshì,
民间传说 mínjiānchuánshuō
人民作家 rénmínzuòjiā
大众语 dàzhòngyǔ, 
民间语言 mínjiānyǔyán
国际 guójì
国际词汇 guójìcíhuì
国际性术语 guójìxìngshùyǔ,
国际通用术语 guójìtōngyòngshùyǔ
国际语言 guójìyǔyán
国际语音学会 
Guójì Yǔyīn Xuéhuì
国际音标 guójìyīnbiāo

民族团结 mínzútuánjié 
人民性 rénmínxìng
民谣 mínyáo
哈姆语 hāmǔyǔ
韩文 hánwén
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哈尼族 hānízú

哈尼语 hāníyǔ
韩文汉字 hánwénhànzì, 
朝鲜汉字 cháoxiǎnhànzì
汉语 hànyǔ
书法 shūfǎ
记录 jìlù, 笔录 bǐlù, 纪要 jìyào
回文修辞格 huíwénxiūcígé; 
交错配列 jiāocuòpèiliè, 
并行交错法 bìngxíngjiāocuòfǎ
故事 gùshì
印地语 yìndìyŭ 
平假名 pīngjiǎmíng
乔姆斯基 qiáomǔsījī 
乔姆斯基主义 qiáomǔsījīzhǔyì
呼罗珊语 hūluóshānyŭ
克罗地亚语 kèluódìyàyǔ
克罗地亚 Kèluódìyà
扬抑格 yángyìgé; 
长短格 chángduǎngé 
扬抑抑扬格 yángyìyìyánggé,
长短短长格 chángduǎnduǎnchánggé
文化专名学 wénhuàzhuānmíngxué
文选 wénxuǎn, 读本 dúběn, 
文选读本 wénxuǎndúběn
基督教徒 jīdūjiàotú
基督教 jīdūjiào
新闻纪录影片 xīnwénjìlùyǐngpiàn
新闻片 xīnwénpiàn
记时 jìshí, 
时间记时法 shíjiānjìshífǎ
年表 niánbiǎo, 年代学 niándàixué
年表 niánbiǎo
测时 cèshí, 计时 jìshí,
测定时刻 cèdìngshíkè
测时 cèshí, 计时学 jìshíxué
时空体 shíkōngtǐ

хани 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
хани тілі
ханча 

хань тілі (қытай тілі)
хаткерлік (каллиграфия)
хаттама 
хиазм  

хикая
хинди тілі  
хирагана (жапон тіліне тән)
Хомский (Chomsky) 
хомскийшілдік
хорасан тілі 
хорват тілі
Хорватия
хорей 

хориямб

хрематонимика  
хрестоматия 

христиан
христиан діні
хроникалды-деректі кино
хроникалды фильм
хронография

хронология
хронологиялық кесте
хронометраж (өлшем уақыты)

хронометрия
хронотоп 
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Ц

цаошу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
цезура 

цензура
цзин
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
цзин тілі
цзинпо 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
цзинпо тілі
цзиньвэнь (көне дәуірде қоладан 
жасалған заттар мен құралдарға 
жазылған көне қытай жазуы)
цзягувэнь (сүйекке немесе тасбақа 
сауытына жазылған көне қытай 
жазуы) 
циркумфлекс 

циркумфлексті екпін

цитат (дәйексөз) 
цитат келтіру

цифр (сан)
цифрландыру 
цифрлы код
цифрлы мәлімет
цифрлы сигнал 
цифрлы технология
цицеро 
цы (терме өлеңдер, еркін өлшемді 
өлеңдер) (қытай әдебиетіне тән)
цян 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)

草书 cǎoshū

隔韵 géyùn; 停顿 tíngdùn
(一行诗中间的停顿)
审查 shěnchá, 书刊检查 shūkānjiǎnchá
京族 jīngzú 

京族语 jīngzúyǔ
景颇族 jǐngpōzú

景颇语 jǐngpǒyǔ
金文 jīnwén 

甲骨文 jiǎgǔwén 

扬抑符 yángyìfú; 
音调符号 yīndiàofúhào 
音调符号重音 
yīndiàofúhàozhòngyīn
引文 yǐnwén, 引语 yǐnyǔ
采用引文 cǎiyòngyǐnwén, 
摘录引文 zhāilùyǐnwén
数字 shùzì
数字化 shùzìhuà
数字密码 shùzìmìmǎ
数字信息 shùzìxìnxī 
数字信号 shùzìxìnhào 
数字技术 shùzìjìshù
十二点活字 shí’èrdiǎnhuózì
词 cí 

羌族 qiāngzú
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Ч

Чад
чад тілдері
чероки тілі
чех тілі
Чехия  
Чили  
джуан 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
чжуаньшу
(көне қытай жазуының бір түрі)
чжуиньфухао 
(иероглифтің дыбыстық белгісі)
(қытай тіліне тән) 
чжурчжэн тілі (өлі тіл)
чжурчжэндер
Черногория  
чу өлеңдері (қытайдың ежелгі 
поэзиясының бір түрі)
чуваш
чуваш тілі
чулым тілі 
чэнъюй 
(қытай тіліндегі фразеологизмдер)
чэнъюйлер сөздігі 
(қытай тілінің фразеологиялық 
сөздігі)

乍得 Zhàdé
乍得语 zhàdéyǔ
切罗基语 qiēluójīyǔ
捷克语 jiékèyǔ 
捷克 Jiékè
智利 Zhìlì
壮族 zhuàngzú

篆书 zhuànshū 

注音符号 zhùyīnfúhào

女真语 nǚzhēnyǔ 
女真 nǚzhēn 
黑山 Hēishān
楚辞 chǔcí 

楚瓦什人 chǔwǎshírén
楚瓦什语 chǔwǎshíyǔ
楚利姆语 chǔlìmǔyǔ
成语 chéngyǔ

成语词典 chéngyǔcídiǎn
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Ш

шабыт
шағатай 
шағатай тілі
шағын сөздік

шағын тақырып
шағын талдау
шақ
шақ категориясы
шақтық шылаулар 
(қытай тіліне тән)
шалқыма 
(қытай әдебиетіне тән)
шалыс ұйқас

шаманизм 
шапшаң жазу үлгісі
(қытай тіліне тән)
шарада 
шартты бағыныңқы сабақтас 
сөйлемдер

шартты жалғаулықтар

шартты күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
шартты пысықтауыш
шартты рай 

шарттық қатынас
шарықтау шегі

шарықтау шыңы
швед тілі

灵感 línggǎn
察合台 cháhétái
察合台文 cháhétáiwén
简明词典 jiǎnmíngcídiǎn, 
袖珍词典 xiùzhēncídiǎn
小主题 xiǎozhǔtí
微观分析 wēiguānfēnxī
时 shí
时范畴 shífànchóu
时态助词 shítàizhùcí

散文 sǎnwén

交叉韵 jiāochāyùn, 
十字韵 shízìyùn
萨满主义 sàmǎnzhǔyì 
草写体 cǎoxiětǐ 

字谜 zìmí
条件副句 tiáojiànfùjù,
条件关系的复合句 
tiáojiànguānxì de fùhéjù
假设连接助词 jiǎshèliánjiēzhùcí,
条件连接词 tiáojiànliánjiēcí, 
假设连词 jiǎshèliáncí
条件句群 tiáojiànjùqún

条件状语 tiáojiànzhuàngyǔ
假设式 jiǎshèshì, 
条件式 tiáojiànshì
条件关系 tiáojiànguānxi
高潮 gāocháo, 顶点 dǐngdiǎn, 
极点 jídiǎn
最髙峰 zuìgāofēng, 顶点 dǐngdiǎn
瑞典语 ruìdiănyǔ
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瑞士 Ruìshì
瑞典 Ruìdiăn
技能 jìnéng, 技巧 jìqiǎo, 技艺 jìyì
插笔 chābǐ
杰作 jiézuò, 名作品 míngzuòpǐn
家谱 jiāpǔ, 族谱 zúpǔ 
限制性定语 xiànzhìxìngdìngyǔ
 
限制语气词 xiànzhìyǔqìcí
限制性状语 xiànzhìxìngzhuàngyǔ 

限定副词 xiàndìngfùcí, 
范围副词 fànwéifùcí
对偶 duì’ǒu, 映衬 yìngchèn, 
对照修辞格 duìzhàoxiūcígé
外国语 wàiguóyŭ
外国文学 wàiguówénxué
外来词 wàiláicí
外来词词典 wàiláicícídiǎn
外国语言文学 wàiguóyǔyánwénxué
有口才者 yǒukǒucáizhě, 
演说家 yǎnshuōjiā, 
善于辞令者 shànyúcílìngzhě
车臣语 chēchényŭ
演说术 yǎnshuōshù 
演说言语 yǎnshuōyányǔ
诗经 shījīng 

评论 pínglùn
评论员 pínglùnyuán 
绍尔语 shào’ěryǔ
苏格兰语 sūgélányǔ
苏格兰 Sūgélán
小抄 xiăochāo, 夹带 jiādài
斯里兰卡 Sīlǐlánkǎ
字体 zìtǐ
杂音 záyīn, 紊音 wěnyīn

Швейцария
Швеция
шеберлік 
шегініс 
шедевр (жауһар, үздік туынды) 
шежіре
шектеулік анықтауыш 
(қытай тіліне тән)
шектеулік демеуліктер
шектеулік пысықтауыш 
(қытай тіліне тән)
шектеулік үстеу 
(көлемдік үстеу)
шендестіру 

шет тілдері
шетел әдебиеті
шетел сөздері 
шетел сөздері сөздігі
шетел филологиясы
шешен 

шешен тілі
шешендік өнер
шешендік сөз
«Шицзин» («Жырнама») 
(Қытайдың ең алғашқы өлең-
жыр жинағы)
шолу
шолушы
шор тілі 
шотланд тілі
Шотландия
шпаргалка 
Шри-Ланка
шрифт (әріп, қаріп)
шу
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水族  shuǐzú

水族语 shuǐzúyǔ
噪辅音 zàofǔyīn
紊音 wěnyīn
噪清辅音 zàoqīngfǔyīn 
噪浊辅音 zàozhuófǔyīn 
诗节 shījié
诗段学 shīduànxué, 
诗节结构学 shījiéjiégòuxué,
诗节构造学 shījiégòuzàoxué
紧元音 jǐnyuányīn
作文 zuòwén; 文章 wénzhāng; 
作品 zuòpǐn
撰写文章 zhuànxiěwénzhāng, 
写作文 xiězuòwén
创作 chuàngzuò, 创造 chuàngzào
创作方法 chuàngzuòfāngfǎ
创作道路 chuàngzuòdàolù
创造劳动性 chuàngzàoxìngláodòng
创作能力 chuàngzuònénglì
创造性思维 chuàngzàoxìngsīwéi
创作过程 chuàngzuòguòchéng
创作成就 chuàngzuòchéngjiù
剽窃 piāoqiè, 抄袭 chāoxí

创作灵感 chuàngzuòlínggǎn
东方文学 dōngfāngwénxué
东方文明 dōngfāngwénmíng
东方文化 dōngfāngwénhuà
从格 cónggé 
东帝汶 Dōngdìwèn
东方语言 dōngfāngyǔyán
东方学 dōngfāngxué
东方学研究所 
Dōngfāngxué Yánjiūsuǒ
东方学家 dōngfāngxuéjiā
助词 zhùcí

шуй 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың бірі)
шуй тілі
шулы дауыссыздар
шулы дыбыстар
шулы қатаң дауыссыздар
шулы ұяң дауыссыздар
шумақ (өлең шумағы) 
шумақтаным 

шұғыл (үзілмелі) дауыстылар
шығарма 

шығарма жазу

шығармашылық 
шығармашылық әдіс
шығармашылық жол
шығармашылық еңбек
шығармашылық қабілет
шығармашылық ойлау
шығармашылық процесс
шығармашылық табыс
шығармашылық ұрлық 
(плагиат)
шығармашылық шабыт
шығыс әдебиеті
шығыс өркениеті
шығыс мәдениеті
шығыс септік 
Шығыс Тимор
шығыс тілдері
шығыстану
Шығыстану институты

шығыстанушы 
шылау
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шылау сөзді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
шынму (инициаль) 
(қытай тіліне тән)
шырай 
шытырман оқиғалы роман
шытырман оқиғалы фильм
шіркеу тілі
шэ 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
шэ тілі 

助词短语 zhùcíduǎnyǔ 

声母 shēngmǔ 

级 jí
惊险小说 jīngxiǎnxiǎoshuō
惊险影片 jīngxiǎnyǐngpiàn
教会语言 jiàohuìyǔyán
畲族 shēzú

畲语 shēyǔ
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Ы

ызың дауыссыздар
ықпал (ассимиляция)
ықпалдасу  (интеграция) 
ықпалсыз өзгерістер 
(спонтанды өзерістер)
ықшамдалған иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
ықшамдалған сөйлемдер 
(эллипс сөйлемдер)
ықшамдалу
ым
ым-ишара қарым-қатынасы
ым тілі
ыңғайлас
ыңғайлас күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
ыңғайлас салалас құрмалас 
сөйлемдер
ыңғайластық жалғаулықтар
ырғақ
ырғақ ілімі
ырғақты екпін

ырғақтық бірлік
ырлану (эризация) 
(қытай тіліне тән)
ырланған сөздер 
(қытай тіліне тән)
ырланған юньмулар
(ырланған финалдар)
(қытай тіліне тән)
ырықсыз  
ырықсыз бастауыш
ырықсыз есімше

摩擦音 mócāyīn, 唏音 xīyīn 
同化 tónghuà
一体化 yītǐhuà
自发音变 zìfāyīnbiàn

简化字 jiǎnhuàzì 

省略句 shĕnglüèjù, 
简略句 jiǎnluèjù
截短法 jiéduǎnfǎ
手势 shǒushì
手势交际 shǒushìjiāojì
手势语 shǒushìyǔ
并列 bìngliè
并列句群 bìnglièjùqún 

并列关系复句 bìnglièguānxifùjù
并列连接助词 bìnglièliánjiēzhùcí, 
并列连接词 bìnglièliánjiēcí 
格律 gélǜ, 节奏 jiézòu
格律学 gélǜxué
节奏重音 jiézòuzhòngyīn,  
节律重音 jiélǜzhòngyīn 
节奏单位 jiézòudānwèi
儿化 érhuà, 儿化音 érhuàyīn

儿化词语 érhuàcíyǔ

儿化韵 érhuàyùn

被动 bèidòng
被动主语 bèidòngzhǔyǔ
被动形动词 bèidòngxíngdòngcí
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被动语态 bèidòngyǔtài
被动动词 bèidòngdòngcí
被动短语 bèidòngduǎnyǔ
被动句 bèidòngjù 

被动形式 bèidòngxíngshì

ырықсыз етіс  
ырықсыз етістік  
ырықсыз орам  
ырықсыз сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
ырықсыз тұлға 
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І

ізашар
 

ізбе-із аударма

ізбе-із аудармашы 
ібіліс 
ілгерінді ықпал 

ілеспе аударма 
ілеспе аудармашы
ілкібет (авантитул)
ілік септігінің жалғаулары
ілік септік
ілікпе сөз (реплика) 

іліктес салалас құрмалас 
сөйлемдер
Інжіл 
іргелес салалас құрмалас 
сөйлемдер
іргелі ғылым
іргелі ғылыми-зерттеулер
іргелі зерттеулер
іріктеу
іс-әрекет 
іс-қимыл

іс-қимыл субьектісі
іс-әрекеттің жасалу тәсілі
іскерлік қағаздар
іскерлік стиль
ішкі дүние
ішкі заңдылық

先驱者 xiānqūzhě,
开辟者 kāipìzhě;  
先驱人物 xiānqūrénwù
交替翻译 jiāotìfānyì, 
交替传译 jiāotìchuányì
交替翻译 jiāotìfānyì
恶魔 èmó, 魔鬼 móguǐ
前进同化 qiánjìntónghuà, 
顺行同化 shùnxíngtónghuà
同声翻译 tóngshēngfānyì
同步口译员 tóngbùkǒuyìyuán
副封面 fùfēngmiàn
领属词尾 lǐngshǔcíwěi
领属格 lǐngshǔgé 
尾白 wěibái; 
 一段对白 yīduànduìbái; 
答句 dájù
连贯复合句 liánguànfùjù

福音书 fúyīnshū
并列复合句 bìnglièfùhéjù

基础科学 jīchǔkēxué
基础科研 jīchǔkēyán
基础研究 jīchǔyánjiū
选拔 xuănbá, 挑选 tiāoxuăn
动作行为 dòngzuòxíngwéi
动作行为 dòngzuòxíngwéi, 
动作 dòngzuò
施事者 shīshìzhě 
动作方式 dòngzuòfāngshì
应用文 yìngyòngwén
事务语体 shìwùyǔtǐ
内心世界 nèixīnshìjiè
内部规律 nèibùguīlǜ
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次范畴 cìfànchóu
内部屈折 nèibùqūzhé
深层结构 shēncéngjiégòu
内部语言学 nèibùyǔyánxué
内心独白 nèixīndúbái
内心情感 nèixīnqínggǎn
内部语义学 nèibùyǔyìxué
内部音义段 nèibùyīnyìduàn
内部句法 nèibùjùfǎ
内部言语 nèibùyányǔ
内心激情 nèixīnjīqíng
内心平静 nèixīnpíngjìng
内部形式 nèibùxíngshì
语言内的语义 yǔyánnèi de yǔyì
内部屈折 nèibùqūzhé
局部同化 júbùtónghuà, 
部分同化 bùfēntónghuà
部分一致关系 bùfēnyīzhìguānxі

ішкі категория
ішкі қопарма
ішкі құрылым
ішкі лингвистика  
ішкі монолог
ішкі сезім
ішкі семантика
ішкі синтагма
ішкі синтаксис
ішкі сөйлеу
ішкі тебіреніс
ішкі тыныштық
ішкі тұлға
ішкі тілдік семантика
ішкі флексия
ішінара ықпал 

ішінара қиысу
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Э

эвенки 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың 
бірі)
эвенки тілі
эволюция

эвристикалық әдіс
эвфемизмдер (сыпайы сөздер)

эвфония

экзоорталық (exocentric)
экзоорталық құрылым 
(exocentric construction)
эгоизм
эзоп тілі
Эквадор
Экваторлы Твинея 
эквивалент
эквивалентсіз лексика
эквивалентсіз сөз
экзистенциализм
экзотикалық лексика
эклектизм 
эклектика
эклектицизм
экран
эксклюзив 
эксклюзивті репортаж
эксклюзивті сұхбат

экскурсия (приступ) 
(дыбыс артикуляциясының 
алғашқы фазасы) 
эксофора

鄂温克族 èwēnkèzú

鄂温克语 èwēnkèyǔ
演变 yǎnbiàn, 演化 yǎnhuà; 
进化 jìnhuà
启发性方法 qǐfāxìngfāngfǎ

委婉语 wěiwǎnyǔ, 
婉转语 wǎnzhuǎnyǔ
谐音 xiéyīn; 音韵 yīnyùn; 
音韵学 yīnyùnxué
离心 líxīn 
离心结构 líxīnjiégòu

利己主义 lìjǐzhǔyì, 
自私自利 zìsīzìlì
伊索语言 yīsuǒyǔyán 
厄瓜多尔 Èguāduō’ěr
赤道几内亚 Chìdàojǐnèiyà
等值物 dĕngzhíwù
无等值词汇 wúdĕngzhícíhuì
无等值词 wúdĕngzhící
存在主义 cúnzàizhǔyì
外来词汇 wàiláicíhuì
折衷主义 zhézhōngzhǔyì
折中主义 zhézhōngzhǔyì 
折中主义 zhézhōngzhǔyì 
屏幕 píngmù
独家 dújiā
独家报道 dújiābàodào
独家采访 dújiācǎifǎng, 
专访 zhuānfǎng
成阻 chéngzǔ

外指 wàizhǐ



Э

210

Қазақша-қытайша тіл және әдебиет терминдерінің сөздігі

扩张 kuòzhāng, 扩展 kuòzhǎn
感受人 gǎnshòurén
实验 shíyàn, 试验 shìyàn
试验方法 shìyànfāngfǎ 
仪器语音学 yíqìyǔyīnxué 
评审委员会 píngshěnwěiyuánhuì
呼气  hūqì, 呼出 hūchū
富有表现力的词汇 
fùyǒubiǎoxiànlì de cíhuì
富有表现力和感情色彩的词汇 
fùyǒubiǎoxiànlì hé gǎnqíngsècǎi de cíhuì,
表情词 biǎoqíngcí
富于表情的 fùyú biǎoqíng de
表情重音 biǎoqíngzhòngyīn
表情功能 biǎoqínggōngnéng
表现力句法 biǎoxiànlìjùfǎ
表情表现词序 biǎoqíngbiǎoxiàncíxù 
表现主义 biǎoxiànzhǔyì
表现主义者 biǎoxiànzhǔyìzhĕ
表现主义电影 
biǎoxiànzhǔyìdiànyǐng
表情 biǎoqíng; 表达力 biǎodálì
外部语言学 wàibùyǔyánxué

外部语言学的 wàibùyǔyánxué de
动作片 dòngzuòpiàn, 
武打片 wǔdǎpiàn 
哀歌 āigē
成分 chéngfèn
省略 shěnglüè, 
省略元音 shěnglüèyuányīn 
希腊化 xīlàhuà 
希腊词语 xīlàcíyǔ
省略修辞格 shěnglüèxiūcígé
简略句 jiǎnlüèjù

电子化 diànzǐhuà
电子媒体 diànzǐméitǐ 
电子目录 diànzǐmùlù

экспансия
экспериенсив
эксперимент (тәжірибе)
эксперименталды әдіс
эксперименталды фонетика
эксперттік комиссия
экспирация 
экспрессивті сөздер 
(пейілдік сөздер)
экспрессивті-эмоционалдық 
сөздер 
(пейілдік және сезімдік сөздер)
экспрессивтік
экспрессивтік екпін
экспрессивтік қызмет
экспрессивтік синтаксис
экспрессивтік сөз тәртібі
экспрессионизм
экспрессионист
экспрессионистік фильм

экспрессия
экстралингвистика 
(сыртқы лингвистика)
экстралингвистикалық 
экшн фильм

элегия (мұңлы шығарма)
элемент
элизия

эллинизация
эллинизмдер 
эллипсис
эллипсис сөйлемдер 
(ықшамдалған сөйлемдер)  
электрлендіру
электронды БАҚ
электронды каталог
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电子书 diànzǐshū
电子教材 diànzǐjiàocái
电子邮件 diànzǐyóujiàn
数字化图书馆 shùzìhuàtúshūguǎn
电子词典 diànzǐcídiǎn
电子政府 diànzǐzhèngfǔ 
电子政府网站 
diànzǐzhèngfǔwǎngzhàn 
信息库 xìnxīkù
感情重音 gǎnqíngzhòngyīn
表情功能 biǎoqínggōngnéng
表情意义 biǎoqíngyìyì
感情色彩 gǎnqíngsècǎi
富有感情色彩的词汇
fùyǒugǎnqíngsècǎi de cíhuì
感情表现力色彩 
gǎnqíng-biǎoxiànlìsècǎi 
感情表现力语调
gǎnqíng-biǎoxiànlìyǔdiào 
感情 gǎnqíng
感情色彩 gǎnqíngsècǎi
共情 gòngqíng
着重 zhuózhòng, 
加重表情 jiāzhòngbiǎoqíng, 
加强语势 jiāqiángyǔshì
强调重音 qiángdiàozhòngyīn
强调词序 qiángdiàocíxù
对立词义 duìlìcíyì, 
对立词义现象 duìlìcíyìxiànxiàng; 
反语 fǎnyǔ
向心 xiàngxīn
向心结构 xiàngxīnjiégòu 

内指 nèizhǐ
后附词 hòufùcí
百科全书 bǎikēquánshū
百科词典 bǎikēcídiǎn 
增音法 zēngyīnfǎ, 
插入字母 chārùzìmǔ 

электронды кітап (e-book)
электронды оқулық
электронды пошта
электронды сандық кітапхана
электронды сөздік
электронды үкімет
электронды үкімет порталы

электрондық дерекқор
эмоционалды екпін
эмоционалды қызмет
эмоционалды мағына
эмоционалды реңк
эмоционалдық лексика

эмоционалды-экспрессивтік 
бояу 
эмоционалды-экспрессивтік 
интонация 
эмоция (сезім)
эмоциялы бояу
эмпатия
эмфаза

эмфатикалық екпін
эмфатикалық сөз тәртібі
энантиосемия

эндоорталық (endocentric)
эндоорталық құрылым 
(endocentric construction)
эндофора
энклитика 
энциклопедия
энциклопедиялық сөздік
эпентеза
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增音 zēngyīn
追随者 zhuīsuízhě; 
模仿者 mófǎngzhě, 
仿造者 fǎngzàozhě; 
临摹者 línmózhě
讽刺短诗 fèngcìduǎnshī,  
嘲讽短诗 cháofěngduǎnshī
题记 tíjì 
金石学 jīnshíxué
一段情节 yìduànqíngjié
配角 pèijué
尾声 wěishēng, 结语 jiéyǔ
叙述作品 xùshùzuòpǐn
书信 shūxìn,书简 shūjiǎn
书信体的 shūxìntǐ de
书信体文学 shūxìntǐwénxué
书信体体裁 shūxìntǐtǐcái   
书信体小说 shūxìntǐxiǎoshuō
书信语体 shūxìnyǔtǐ 
修饰修辞格 xiūshìxiūcígé, 
形容语 xíngróngyǔ, 
修饰语 xiūshìyǔ
知识学家 zhīshixuéjiā 
知识学 zhīshixué 
尾语平行 wěiyǔpíngxíng, 
尾语反复 wěiyǔfǎnfù
史诗 shǐshī
史诗 shǐshī, 叙事文学 xùshìwénxué
史诗 shǐshī
作格 zuògé
主动格 zhǔdònggé
作格语言 zuògéyǔyán
色情 sèqíng, 色欲 sèyù
色情文学 sèqíngwénxué
爱斯基摩语 аisījīmóyŭ
世界语 shìjièyǔ
杂文 záwén, 随笔 suíbǐ, 短论 duǎnlùn 
短评作者 duǎnpíngzuòzhě, 
随笔作家 suíbǐzuòjiā

эпентетикалық дыбыс 
эпигон

эпиграмма 

эпиграф 
эпиграфика 
эпизод
эпизодтық рөл
эпилог
эпилогтық туынды 
эпистола
эпистолярлық (хат үлгісіндегі) 
эпистолярлық әдебиет
эпистолярлық жанр
эпистолярлық роман
эпистолярлық стиль
эпитет (бейнелі сипаттама)

эпистемолог
эпистемология
эпифора

эпопея (дәуірнама)
эпос 
эпостық жыр 
эргатив
эргативті септік
эргативті тілдер 
эротика 
эротикалық әдебиет
эскимос тілі  
эсперанто
эссе
эссеист
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唯美主义 wéiměizhǔyì
审美学 shěnměixué, 美学 měixué
美学价值 měixuéjiàzhí
美学功能 měixuégōngnéng
美学意义 měixuéyìyì
美学思想 měixuésīxiǎng 
审美感 shěnměigǎn
爱沙尼亚语 àishāníyàyŭ
爱沙尼亚 Àishāníyà
理论道德 lǐlùndàodé
礼节 lĭjié, 交际礼节 jiāojìlĭjié
词源学家 cíyuánxuéjiā 
词源学 cíyuánxué
词源研究 cíyuányánjiū
词源学词典 cíyuánxuécídiǎn
词源分析法 cíyuánfēnxīfǎ
词源原则 cíyuányuánzé
词源形式 cíyuánxíngshì,
词源根词 cíyuángēncí
种族的 zhǒngzú de, 
民族的 mínzú de
哈裔 hāyì 
民族志学者 mínzúzhìxuézhě, 
人种志学者 rénzhóngzhìxuézhě
民族志学 mínzúzhìxué, 
人种志学 rénzhǒngzhìxué, 
民族学 mínzúxué
民俗方言词 mínsúfāngyáncí
人类语言学 rénlèiyǔyánxué, 
民俗语言学 mínsúyǔyánxué
人种学 rénzhǒngxué 
民族文化定型 
mínzúwénhuàdìngxíng
民族名称 mínzúmíngchēng,
民族语地名 mínzúyǔdìmíng 
民族政治学 mínzúzhèngzhìxué 
民族心理学mínzúxīnlǐxué 
民族共同体 mínzúgòngtóngtǐ, 
族裔 zúyì  

эстетизм
эстетика (әсемдік)
эстетикалық құндылық
эстетикалық қызмет
эстетикалық мағына
эстетикалық мұрат
эстетикалық сезім
эстон тілі
Эстония  
этика 
этикет
этимолог 
этимология (сөз төркіні)
этимологиялық зерттеу
этимологиялық сөздік
этимологиялық талдау
этимологиялық ұстаным
этимон 

этникалық 

этникалық қазақтар
этнограф

этнография 

этнографиялық диалектизм
этнолингвистика 
(этнотілтаным)
этнология 
этномәдени стереотип 

этнонимдер 

этнополитика 
этнопсихология
этнос 
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этносаралық  
этюд
Эфиопия

族裔间 zúyìjiān
短篇 duǎnpiān, 短文 duǎnwén
埃塞俄比亚 Āisài’ébǐyà
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Ю

Юань Династиясы
юмор (әзіл)
юмореска (әзіл-оспақ түріндегі 
қысқа шығарма) 
юморист 

юмористика (әзілнама) 
юморлық стиль 
юньвэй (соңғы финаль) 
(қытай тіліне тән)  
юньму (финаль) 
(қытай тіліне тән)  
юньту (басқы финаль) 
(қытай тіліне тән)  
юньфу (ортаңғы финаль) 
(қытай тіліне тән)
юс 

ютуб 
юэ диалекті (кантон) 
(қытай тіліне тән)

元朝 Yuán Cháo
幽默 yōumò
短小的幽默作品 
duǎnxiǎodeyōumòzuòpǐn
幽默作家 yōumòzuòjiā, 
幽默家 yōumòjiā
幽默学 yōumòxué
幽默语体 yōumòyǔtǐ
韵尾 yùnwĕi

韵母 yùnmǔ

韵头 yùntóu

韵腹 yùnfù

尤斯 yóusī 
(古斯拉夫文两个字母的名称)
You Tube
粤方言 yuèfāngyán
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Я

яван тілі
ядро (өзек)
ядролық құрылым  
якут (саха) тілі 

якуттар  
Ямайка
ямб  

яо 
(Қытайдағы саны аз ұлттардың 
бірі)  
яо тілі 
яянь 
(Қытайдың ең алғашқы ортақ тілі)
яһуди діні (иудаизм)

爪哇语 zhǎowāyǔ
核心 héxīn
核心结构 héxīnjiégòu
雅库特语 yǎkùtèyǔ 
(萨哈语 sàhāyǔ)
雅库特人 yǎkùtèrén
牙买加 Yámǎijiā
抑扬格 yìyánggé; 
短长格 duǎnchánggé
瑶族 yáozú

瑶语 yáoyǔ
雅言 yăyán

犹太教 yóutàijiào



ҚЫТАЙША-ҚАЗАҚША 
ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТЕРМИНДЕРІ

汉哈语言文学术语



汉语拼音字母表
Қытай тілінің фонетикалық әліпбиі 

     A a      B b     C c      D d     E e      F f       G g
      

     H h     I i       J j        K k     L l      M m    N n 
      

     O o     P p     Q q     R r       S s      T t
           

     U u     V v      W w   X x      Y y     Z z
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A

абазин тілі
Абай   
абайтану  
абхаз тілі
ачаң тілі
ачаң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
адыгей тілі
афроазиат тілдері

Албания
албан тілі
Алжир
алтайтану
алтай тілдері
алтай тілдер семьясы
африкаанс тілі

Ауғанстан 
ауған тілі
Аргентина
айтыскер ақын
ақындар айтысы
арабизмдер 
Біріккен Араб Әмірлігі (БАӘ)

араб цифрлары
араб әдебиеті
араб мәдениеті
араб жазуы
арабтану
арабтанушы
араб тілі
араб әрпі

阿巴津语 ābājīnyǔ
阿拜 Ābài
阿拜学 ābàixué
阿布哈兹语 ābùhāzīyǔ
阿昌语 āchāngyǔ 
阿昌族 āchāngzú

阿迪格语 ādígéyǔ
阿菲罗-亚细亚语系
āfēiluó-yàxìyàyǔxì 
阿尔巴尼亚 Ā’ěrbāníyà
阿尔巴尼亚语 ā’ěrbāníyàyǔ
阿尔及利亚 Ā’ěrjílìyà  
阿尔泰学 ā’ěrtàixué
阿尔泰语 ā’ěrtàiyǔ
阿尔泰语系 ā’ěrtàiyǔxì
阿非利堪斯语 āfēilìkānsīyǔ 
(南非语 nánfēiyǔ)
阿富汗 Āfùhàn
阿富汗语 āfùhànyǔ
阿根廷 Āgēntíng
阿肯 ākěn
阿肯弹唱会 ākěntánchànghuì
阿拉伯词语 ālābócíyǔ
阿拉伯联合酋长国 
Ālābó liánhé qiúzhǎngguó
阿拉伯数字 ālābóshùzì
阿拉伯文学 ālābówénxué
阿拉伯文化 ālābówénhuà
阿拉伯文字 ālābówénzì
阿拉伯学 ālābóxué
阿拉伯学家 ālābóxuéjiā
阿拉伯语 ālābóyǔ
阿拉伯字母 ālābózìmǔ

А
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阿拉伯字母表 ālābózìmǔbiǎo
阿拉米文字 ālāmǐwénzì
阿拉米语 ālāmǐyǔ
阿姆哈拉语 āmǔhālāyǔ
阿萨姆语 āsàmǔyǔ
阿塞拜疆 Āsàibàijiāng
阿塞拜疆语 āsàibàijiāngyǔ
阿瓦尔语 āwǎ’ěryǔ
阿维斯陀语 āwéisītuóyǔ
“啊”的变调 “a” de biàndiào

哀歌 āigē

埃塞俄比亚 Āisài’ébǐyà 
爱国诗 àiguóshī
爱国主义诗人 àiguózhǔyìshīrén 
爱国主义 àiguózhǔyì

爱国主义歌曲 àiguózhǔyìgēqǔ
爱国主义者 àiguózhǔyìzhĕ
埃及文字 āijíwénzì
爱称词 àichēngcí 

爱尔兰 Ài’ěrlán
爱尔兰语 ài’ěrlányŭ
爱情片 àiqíngpiàn 
爱沙尼亚 Àishāníyà
爱沙尼亚语 àishāníyàyŭ
爱斯基摩语 аisījīmóyŭ   

安道尔 Āndào’ěr  
安哥拉 Āngēlā 
暗语 ànyǔ
暗喻 ànyù 

按语 ànyǔ

араб әліпбиі
арамей жазуы
арамей тілі
амхар тілі
ассам тілі
Әзербайжан
әзербайжан тілі
авар тілі
авеста тілі
“啊” -ның тон өзгерісі 
(қытай тілі фонетикасына тән)

мұңды шығарма; 
зарлы өлең; элегия
Эфиопия
патриоттық өлеңдер
отансүйгіш ақын, патриот ақын
патриотизм, отансүйгіштік, 
патриоттық
патриоттық әндер
отансүйгіш, отаншыл, патриот
египет жазуы
еркелету сөздері, 
еркелету мәніндегі сөздер
Ирландия 
ирланд тілі
романтикалық фильм
Эстония
эстон тілі
эскимос тілі

Андорра
Ангола
арго, арготизмдер
астарлы (жабық) метафора; 
аллюзия
ескерту, сілтеме, комментарий

АI

АN
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按字母直译 ànzìmǔzhíyì

凹凸 āotū
凹凸画 āotūhuà
拗音 àoyīn
奥地利 Àodìlì
奥杰布瓦语 àojiébùwǎyŭ
奥里亚语 àolǐyàyŭ
奥秘 àomì
奥罗莫语 àoluómòyǔ
(奥罗英 àoluóyīng) 
奥斯卡金像奖  
Àosīkǎ jīnxiàngjiǎng 
奥义书 àoyìshū
澳大利亚 Àodàlìyà

транслитерация

ойыс-дөңес
бедерлі сурет
ёон (жапон тіліне тән)
Австрия
оджибве тайпасының тілі
ория тілі
құпия, сыр
оромо тілі

"Оскар" кинопремиясы

упанишадтар 
Австралия

АO
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B

巴巴多斯 Bābāduōsī
巴布亚新几内亚 
Bābùyàxīnjǐnèiyà
巴布亚语 bābùyàyǔ
巴哈马群岛 Bāhāmǎqúndăo
巴基斯坦 Bājīsītǎn
巴拉圭 Bālāguī
巴厘语 bālíyǔ
巴林 Bālín
巴洛克风格 bāluòkèfēnggé
巴洛克艺术 bāluòkèyìshù 
巴勒斯坦 Bālèsītǎn  
巴利语 bālìyǔ
巴拿马 Bānámǎ 
巴什基尔语 bāshíjī’ěryŭ
巴西 Bāxī
“把”字句 “bǎ” zìjù

白罗斯 Báiluósī 
(白俄罗斯 Bái’éluósī)
白罗斯语 báiluósīyǔ 
(白俄罗斯语 bái’éluósīyǔ)
白话 báihuà

白话文 báihuàwén 

白话文学 báihuàwénxué

Барбадос
Папуа-Жаңа Гвинея

папуас тілі
Багам аралдары
Пәкістан 
Парагвай
бали тілі
Бахрейн
барокко стилі 
барокко өнері
Палестина
пали тілі
Панама
башқұрт тілі
Бразилия
“把” иероглифті сөйлем 
(қытай тіліне тән)

Белорус

белорус тілі

байхуа 
(Бейжің ауызекі сөйлеу тілі 
негізінде қалыптасқан қазіргі 
қытай әдеби тілі)
байхуавэнь (байхуамен 
жазылған әдебиет; 
байхуамен жазылған проза) 
(қытай әдебиетіне тән)
байхуа әдебиеті

BA

BAI
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白语 báiyǔ
白族 báizú

白字 báizì

百科词典 bǎikēcídiǎn 
百科全书 bǎikēquánshū 

班图语支 bāntúyǔzhī
版本学 bǎnběnxué 
版权 bǎnquán
半闭元音 bànbìyuányīn 
半长元音 bànchángyuányīn
半齿音 bànchǐyīn
半低元音 bàndīyuányīn

半方言 bànfāngyán
半高元音 bàngāoyuányīn
半喉塞音 bànhóusèyīn

半后加成分 bànhòujiāchéngfèn
半后缀 bànhòuzhuì
半开音节 bànkāiyīnjié
半开元音 bànkāiyuányīn
半前加成分 bànqiánjiāchéngfèn
半前缀 bànqiánzhuì
半实词 bànshící
半述谓关系 bànshùwèiguānxі
半述谓性 bànshùwèixìng
半元音 bànyuányīn
半中加成分 bànzhōngjiāchéngfèn
半中缀 bànzhōngzhuì
半浊辅音 bànzhuófǔyīn
伴随意义 bànsuíyìyì
伴随语言 bànsuíyǔyán
伴随语言学 bànsuíyǔyánxué

бай тілі
бай 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
қате жазылған иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
энциклопедиялық сөздік
энциклопедия

банту тілдері
кітаптану, библиология
авторлық құқық
жартылай қысаң дауыстылар
жартылай созылыңқы дауыстылар
жартылай тіс дыбысы
жартылай ашық (төмен) 
дауыстылар
жартылай диалект
жартылай қысаң дауыстылар
жартылай көмекей үзілмелі 
дыбыстар, 
жартылай фарингал дыбыстар
жартылай қосымша
жартылай суффикс
жартылай ашық буын
жартылай ашық дауыстылар
жартылай префикс
жартылай префикс
жартылай дербес сөздер
жартылай предикаттық қатынас
жартылай предикаттық
жартылай дауыстылар
жартылай инфикс
жартылай инфикс
жартылай ұяң дауыссыздар
қосалқы мағына
көмекші тіл
паралингвистика

BAN
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орам, оралым
бағалауыштық реңк
жағымды мағыналы сөздер
баоань тілі
баоань 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
Болгария 
болгар тілі
хабар, хабарлама, репортаж
очерктік әдебиет; құжаттық проза
газет сөздері, газетизмдер
газет-журналдық жарнама
газет-ақпараттық аударма
газет-ақпараттық стиль
газет-публицистикалық стиль
шұғыл дауыссыс; 
үзілмелі дауыссыс
шұғыл дыбыс, үзілмелі дыбыс

трагедиялық, трагизм
трагикомедия
солтүстік диалекті 
(қытай тіліне тән)
солтүстік диалекті; 
солтүстік сөйленіс  
(қытай тіліне тән)
Бенин
аялық сөздер
аялық лексика
аялық ақпарат
еселік сан
ырықсыз
ырықсыз етістік
ырықсыз орам
пассив дыбыстау мүшелері
пассив құрылым

包孕句 bāoyùnjù
褒贬色彩 bāobiǎnsècǎi
褒义词 bāoyìcí
保安语 bǎo’ānyŭ
保安族 bǎo’ānzú

保加利亚 Băojiālìyà
保加利亚语 băojiālìyàyŭ
报道 bàodào
报告文学 bàogàowénxué 
报刊词语 bàokāncíyŭ
报刊广告 bàokānguǎnggào
报刊信息翻译 bàokānxìnxīfānyì
报刊信息语体 bàokānxìnxīyŭtĭ
报刊政论语体 bàokānzhènglùnyŭtĭ
爆发辅音 bàofāfǔyīn

爆发音 bàofāyīn 

悲剧性 bēijùxìng
悲喜剧 bēixǐjù
北方方言 běifāngfāngyán 

北方话 běifānghuà

贝宁 Bèiníng
背景词 bèijǐngcí
背景词汇 bèijǐngcíhuì
背景信息 bèijǐngxìnxī
倍数 bèishù 
被动 bèidòng
被动动词 bèidòngdòngcí
被动短语 bèidòngduǎnyǔ
被动发音器官 bèidòngfāyīnqìguān
被动结构 bèidòngjiégòu 

BAO
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ырықсыз сөйлем;  
пассив құрылымды сөйлем 
(қытай тіліне тән)
ырықсыз орам; пассив құрылым
ырықсыз етіс
ырықсыз есімше
ырықсыз тұлға
ырықсыз етістік
ырықсыз етіс
ырықсыз бастауыш
анықталушы сөз
“被” иероглифті сөйлем 
(қытай тіліне тән) 

жергілікті сөйленіс
жергілікті сөйленіс;  
жергілікті сөздер
онтология
негізгі (тура) мағына
негізгі дыбыс (қытай тіліне тән)
ана тілі

бэңлуң тілі
бэңлуң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

мұрын жолды дауыссыздар
мұрын жолды дыбыс
танау
мұрын қуысы
мұрын қуысы жаңғырығы
назалданған дауыстылар
мұрын жолдану, назалдану 
мұрын жолды дауыстылар
мұрын жолды юньму; мұрын 
жолды финаль (қытай тіліне тән)

被动句 bèidòngjù 

被动式 bèidòngshì
被动态 bèidòngtài
被动形动词 bèidòngxíngdòngcí
被动形式 bèidòngxíngshì
被动性动词 bèidòngxìngdòngcí
被动语态 bèidòngyǔtài
被动主语 bèidòngzhǔyǔ
被限定词 bèixiàndìngcí
“被”字句 “bèi” zìjù

本地话 běndìhuà
本地语 běndìyǔ

本体论 běntǐlùn
本义 běnyì
本音 běnyīn
本族语言 běnzúyǔyán

崩龙语 bēnglóngyǔ
崩龙族 bēnglóngzú

鼻辅音 bífǔyīn
鼻官音 bíguānyīn 
鼻孔 bíkǒng 
鼻腔 bíqiāng 
鼻腔共鸣 bíqiānggòngmíng 
鼻化元音 bíhuàyuányīn
鼻（音）化 bí (yīn) huà 
鼻元音 bíyuányīn
鼻韵母 bíyùnmǔ 
(鼻音尾韵母 bíyīnwěiyùnmǔ) 

BEN

BENG
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салыстыру
компаративті фразеологизмдер
салыстырмалы бағыныңқы 
сөйлемдер
салыстыру амалдары
шырай 
шырай формасы
салыстырмалы орам
салыстыру әдісі
cалыстырмалы шырай
салыстырмалы шырай тұлғасы
салыстырмалы үстеу
компаративтік сөйлемдер
салыстырмалы сөйлемдер
салыстырмалы жалғаулықтар
салыстырмалы әдебиет
салыстырмалы грамматика 
салыстыру мәнді демеуліктер
салыстырмалы тіл білімі, 
компаративистика
салыстыру мәнді пысықтауыш
бихар тілі
салыстыру мәнді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән) 
салыстыру мәнді шылаулар 
(қытай тіліне тән)
Бельгия
теңеу, салыстыру
теңеу, метафора
салыстыру, теңеу, метафора
салыстыру әдісі
метафоралық мағына
жазу стилі, жазу мәнері
бихуа (иероглиф сызықтары)  
(қытай тіліне тән) 
иероглифтерді бихуа арқылы 
іздеу әдісі (қытай тіліне тән)
иероглиф сызықтары жүйесі, 
бихуалар жүйесі (қытай тіліне тән)

比较 bǐjiào 
比较成语 bǐjiàochéngyǔ
比较从属句 bǐjiàocóngshǔjù

比较的方法 bǐjiào de fāngfǎ 
比较等级 bǐjiàoděngjí
比较等级形式 bǐjiàoděngjíxíngshì
比较短语 bǐjiàoduǎnyǔ 
比较方法 bǐjiàofāngfǎ 
比较级 bǐjiàojí
比较级形式 bǐjiàojíxíngshì 
比较副词 bǐjiàofùcí
比较级句 bǐjiàojíjù
比较句 bǐjiàojù 
比较连接词 bǐjiàoliánjiēcí
比较文学 bǐjiàowénxué
比较语法 bǐjiàoyǔfǎ 
比较语气词 bǐjiàoyǔqìcí 
比较语言学 bǐjiàoyǔyánxué 

比较状语 bǐjiàozhuàngyǔ
比哈尔语 bǐhā’ěryǔ
比况短语 bǐkuàngduǎnyǔ 

比况助词 bǐkuàngzhùcí 

比利时 Bǐlìshí
比拟 bǐnǐ
比拟法 bǐnǐfǎ
比喻 bǐyù
比喻法 bǐyùfǎ
比喻义 bǐyùyì
笔法 bǐfǎ
笔画 bǐhuà

笔画查字法 bǐhuàcházìfǎ

笔画系统 bǐhuàxìtǒng
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пен-клуб
жазу; жазба; естелік
жазу; қол; почерк 
графология
(әдеби) бүркеншік есім; лақап ат
бишунь (иероглиф сызықтарының 
жазылу тәртібі) 
(қытай тіліне тән)
жазба сөз
иероглиф сызықтарының 
тұлғасы (қытай тіліне тән)
пиктографикалық жазу
жазбаша аударма
автор, төлие
жабық дыбыстар
жабық, бітелме (затвор)
жабық (бітелме) дыбыстар
тұйық буын
қысаң дауыстылар
Перу

азу тіс
латерал дыбыстар; 
бүйір дауыссыздар;  
жанама дауыссыздар
құрастырып аудару; 
аудару және редакциялау; 
редактор-аудармашы
құрастыру, жасау
сөздік жасау, сөздік құрастыру
жағымсыз мағыналы сөздер
тонның өзгерісі (қытай тіліне тән)
септік; септеу, септелу
септелетін сөз таптары
септік жалғау
септік; септеу, септелу
жіктеу
трансформациялық әдіс

笔会 bǐhuì
笔记 bǐjì
笔迹 bǐjì
笔迹学 bǐjìxué
笔名 bǐmíng
笔顺 bǐshùn

笔头言语 bǐtóuyányǔ
笔形 bǐxíng

笔形文字 bǐxíngwénzì
笔译 bǐyì 
笔者 bǐzhě
闭合音 bìhéyīn
闭塞 bìsè 
闭塞音 bìsèyīn 
闭音节 bìyīnjié
闭元音 bìyuányīn
秘鲁 Bìlǔ

边齿 biānchǐ
边音 biānyīn 

编译 biānyì

编纂 biānzuǎn
编纂词典 biānzuǎncídiǎn
贬义词 biǎnyìcí 
变调 biàndiào 
变格 biàngé
变格词类 biàngécílèi 
变格词尾 biàngécíwěi 
变格法 biàngéfǎ 
变化法 biànhuàfǎ
变换法 biànhuànfǎ 

BIAN
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инверсияланған сөйлемдер
нұсқа, вариант
жіктеу 
жіктеу кестесі
бяньвэнь (қисалар) 
(қытай тіліне тән)
түрлену
вариация
дивергенция
дыбыстар өзгерісі
тондарды ажырату 
(қытай тіліне тән)
апология 
дыбыстарды ажырату

тыныс белгілері
белгі, нышан
тақырып
транскрипциялау; 
дыбыстарды таңбалау
транскрипциялау әдісі
транскрипция таңбасы
ұран
белгі; көрсеткіш; өлшем; нышан
стандарт, қалып, норма
стандарт тіл, әдеби тіл
әдеби стиль
әдеби айтылым
еркелету мәнді сөздер
еркелету мәнді жұрнақтар
еркелету мәнді зат есімдер 
кемсіту мағынасын беретін 
жұрнақтар
кемсіту реңкі
үстірт құрылым, 
сыртқы құрылым
диаграмма, 
кестемен түсіндіру әдісі

变式句 biànshìjù 
变体 biàntǐ 
变位 biànwèi 
变位表 biànwèibiǎo
变文 biànwén

变形 biànxíng
变异 biànyì  
变异交替 biànyìjiāotì  
变音 biànyīn
辨调 biàndiào 

辨解文 biànjiěwén
辨音 biànyīn

标点符号 biāodiǎnfúhào 
标记 biāojì
标题 biāotí
标音 biāoyīn

标音法 biāoyīnfǎ
标音符号 biāoyīnfúhào
标语 biāoyǔ
标志 biāozhì
标准 biāozhǔn
标准语 biāozhǔnyǔ
标准语体 biāozhǔnyǔtǐ
标准音 biāozhǔnyīn
表爱词 biǎo’àicí
表爱后缀 biǎo’àihòuzhuì
表爱名词 biǎo’àimíngcí
表卑后缀 biǎobēihòuzhuì

表卑意味 biǎobēiyìwèi
表层结构 biǎocéngjiégòu 

表解法 biǎojiěfǎ 

BIAO
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表情词语 biǎoqíngcíyǔ

表情功能 biǎoqínggōngnéng
表情朗读 biǎoqínglǎngdú
表情意味 biǎoqínyìwèi
表情意义 biǎoqíngyìyì
表情重音 biǎoqíngzhòngyīn
表情作用 biǎoqíngzuòyòng

表示人的名词 
biǎoshìrén de míngcí
表示时间的名词 
biǎoshìshíjiān de míngcí
表示事物的名词 
biǎoshìshìwù de míngcí

表述 biǎoshù 

表现力色彩 biǎoxiànlìsècǎi
表现主义 biǎoxiànzhǔyì
表形文字 biǎoxíngwénzì 
表义单位 biǎoyìdānwèi
表义符号 biǎoyìfúhào 
表意符号 biǎoyìfúhào
表意文字 biǎoyìwénzì 

表意性 biǎoyìxìng
表意字 biǎoyìzì
表音法 biǎoyīnfǎ
表音符号 biăoyīnfúhào
表音文字 biǎoyīnwénzì
表语 biǎoyǔ

别称 biéchēng
别号 biéhào

экспрессивті сөздер, 
пейілдік сөздер; 
экспрессивті лексика
эмоционалды қызмет
мәнерлеп оқу
экспрессивтік бояу
эмоционалды мағына
экспрессивтік екпін
экспрессивтік қызмет; 
экспрессивтік мағына
адамды білдіретін зат есімдер 
(қытай тіліне тән) 
мезгіл мәнді зат есімдер 
(қытай тіліне тән)
заттық зат есімдер; 
затты білдіретін зат есімдер
(қытай тіліне тән)
тұжырымдама; пікір; 
баяндау, тұжырымдау
экспрессиялық бояу
экспрессионизм
пиктографиялық жазу
мағыналы бірліктер
идеограмма 
идеограмма
идеография; 
идеографиялық жазу
мағыналық
идеограмма
фонография
графикалық белгі
фонетикалық жазу; фонограф
есім баяндауыш 
(байланыстырушысыз); 
предикат; баяндауыш

басқаша атауы
лақап ат, жалған ат

BIE
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别字 biézì

宾词 bīncí 
宾格 bīngé 
宾语 bīnyǔ 
宾语从句 bīnyǔcóngjù

冰岛 Bīngdǎo  
冰岛语 bīngdǎoyǔ 
并列 bìngliè 
并列词组 bìngliècízǔ 

并列从属关系  
bìngliècóngshǔguānxi  
并列短语 bìnglièduǎnyǔ 

并列复合句 bìnglièfùhéjù
并列复句 bìnglièfùjù 

并列关系 bìnglièguānxi 
并列句 bìnglièjù 
并列句群 bìnglièjùqún 

并列连接词 bìnglièliánjiēcí 
并列联系 bìnglièliánxì
并列式 bìnglièshì 

并行词 bìngxíngcí
并行关系 bìngxíngguānxі

波多黎各 Bōduōlígè  
波兰 Bōlán 
波兰语 bōlányǔ 

қате жазылған иероглифтер; 
қате қолданылған иероглифтер 
(қытай тіліне тән) 

предикат; толықтауыш
табыс септік
толықтауыш
толықтауыш бағыныңқы сөйлем

Исландия
исланд тілі
салалас
салаласа байланысқан сөз 
тіркестері
жарыса бағыну

салаласа байланысқан сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)
салалас құрмалас сөйлемдер
ыңғайлас салалас құрмалас 
сөйлемдер
салаласа байланыс; паратаксис
салаласа байланысқан сөйлемдер
ыңғайлас күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
ыңғайластық жалғаулықтар
салалас байланыс
cалаластық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
параллель сөздер
параллелизм

Пуэрто-Рико
Польша 
поляк тілі

BIN
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Босния және Герцеговина

парсы әдебиеті
парсы тілі
ирек сызық 
фигуралық жақша, өрнек жақша
Боливия
бербер тілі
Ботсвана
блог 
PhD докторы; философия 
докторы (PhD);  ғылым докторы
PhD докторы дәрежесі; 
философия докторы (PhD) 
дәрежесі;  
ғылым докторы дәрежесі
блогер 

өтем әдісі (компенсация)
қосымша сөздер
толықтырғыштық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
толықтырғыш мүше, комплемент 
(қытай тіліне тән)
толықтырғыштың мағыналық 
түрлері  (қытай тіліне тән)
комплемент
түрленбейтін сөздер
тұрақты екпін
жалғаулықсыз салалас құрмалас 
сөйлемдер
қатаң дауыссыздар; қатаң дыбыстар 
Бутан 
бутан тілі
“不” -дың тон өзгерісі  
(қытай тіліне тән) 
белгісіздік 
белгісіздік есімдік

波斯尼亚和黑塞哥维那 
Bōsīníyà hé Hēisàigēwéinà
波斯文学 bōsīwénxué
波斯语 bōsīyǔ
波形号 bōxínghào 
波形括号 bōxíngkuòhào 
玻利维亚 Bōlìwéiyà   
柏柏尔语 bóbó’ěryǔ 
博茨瓦纳 Bócíwǎnà
博客 bókè
博士 bóshì

博士学位 bóshìxuéwèi

博主 bózhǔ

补偿法 bǔchángfǎ
补充词 bǔchōngcí
补充式 bǔchōngshì 

补语 bǔyǔ

补语的意义类型 
bǔyǔ de yìyìlèixíng
补足语 bǔzúyǔ 
不变化词 bùbiànhuàcí
不变重音 bùbiànzhòngyīn 
不带连接词的并列复合句
bù dàiliánjiēcí de bìnglièfùhéjù
不带音 bùdàiyīn 
不丹 Bùdān 
不丹语 bùdānyǔ 
“不”的变调 “bù” de biàndiào 

不定 bùdìng 
不定代词 bùdìngdàicí

BU
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不定范畴 bùdìngfànchóu
不定副词 bùdìngfùcí
不定冠词 bùdìngguàncí
不定过去时 bùdìngguòqùshí ①
不定过去时 bùdìngguòqùshí ②
不定将来时 bùdìngjiāngláishí
不定量词 bùdìngliàngcí

不定人称句 bùdìngrénchēngjù 
不定式 bùdìngshì
不定式句 bùdìngshìjù
不发音字母 bùfāyīnzìmǔ 
不固定声调 bùgùdìngshēngdiào 
不及物动词 bùjíwùdòngcí 
不确定 bùquèdìng
不确定体 bùquèdìngtǐ 
不送气 bùsòngqì
不送气音 bùsòngqìyīn
不吐气 bùtǔqì  
不完全句 bùwánquánjù
不完全同化 bùwánquántónghuà
不移动重音 bùyídòngzhòngyīn
不圆唇元音 bùyuánchúnyuányīn
不悦耳的声音 
bùyuè’ěr de shēngyīn
布基纳法索 Bùjīnàfǎsuǒ 
布拉格学派 bùlāgéxuépài
布朗语 bùlǎngyǔ
布朗族 bùlǎngzú

布里亚特语 bùlǐyàtèyǔ 
布隆迪 Bùlóngdí
布依语 bùyīyǔ
布依族 bùyīzú

步金语 bùjīnyǔ
部分同化 bùfentónghuà 
部件 bùjiàn

белгісіздік категориясы
белгісіздік үстеу
белгісіздік артикль
ауыспалы өткен шақ
аорист
ауыспалы келер шақ
белгісіздік мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
белгісіз жақты сөйлемдер
тұйық рай; инфинитив
инфинитивті сөйлемдер
дыбысталмайтын әріп
тұрақсыз тон
салт етістік
белгісіз; белгісіздік
белгісіз тұрпат
лепсіз 
лепсіз дыбыс 
лепсіз
толымсыз сөйлемдер
жартылай ассимиляция
тұрақты екпін
езулік дауыстылар
құлаққа жағымсыз дыбыс

Буркина-Фасо
Прага мектебі
булаң тілі
булаң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
бурят тілі 
Бурунди
буи тілі
буи 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
буги тілі
жартылай ассимиляция
иероглиф құрайтын элементтер 
(қытай тілінде)
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тайпа тілі
графема; иероглиф кілті 
(иероглифтің кілттік көрсеткіші) 
(қытай тіліне тән)
тайпа тілі

部落语言 bùluòyǔyán
部首 bùshǒu

部族语言 bùzúyǔyán
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С

擦辅音 cāfǔyīn

擦通音 cātōngyīn
擦音 cāyīn

参考 cānkǎo
参考文献 cānkǎowénxiàn
参数 cānshù 
参数名词 cānshùmíngcí
参照关系 cānzhàoguānxi
残遗词 cányící

藏书家 cángshūjiā 
藏书票 cángshūpiào    
藏头诗 cángtóushī

操母语者 cāomŭyŭzhě

草稿 cǎogǎo
草书 cǎoshū

草体 cǎotǐ

草字 cǎozì

侧音 cèyīn

CA

ызың дауыссыздар, 
сүзілмелі дауыссыздар
фрикатив-өтпелі дауыссыздар
фрикатив дыбыс; 
сүзілмелі дыбыс; спирант

пайдалану
пайдаланылған әдебиеттер
параметр 
өлшемдік зат есімдер
таксис
көнерген сөздер, архаизмдер

кітап жинағыш, библиофил
экслибрис, иетаңба
акростих

тіл иесі 
(носитель языка, native speaker)
қолжазба
саушу, шапшаң жазу үлгісі, 
сүйкек жазу үлгісі 
(қытай жазуының бір түрі)
шапшаң жазу, сүйкек жазу 
(қытай тіліне тән)
шапшаң жазылатын иероглифтер  
(қытай тіліне тән)

бүйір дыбыстар

CAN

CANG

CAO

CE
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层次 céngcì
层次分析法 céngcìfēnxīfǎ
层次性 céngcìxìng
层递 céngdì 

插词法 chācífǎ
插画 chāhuà
插画师 chāhuàshī
插曲 chāqǔ 

插入 chārù 
插入词 chārùcí (插入语 chārùyǔ)
插入句 chārùjù 
插入字母 chārùzìmǔ 
插图 chātú
插音 chāyīn 
查字法 cházìfǎ

察合台文 cháhétáiwén

颤辅音 chànfǔyīn
颤音 chànyīn

长短短格 chángduǎnduǎngé 
长辅音 chángfǔyīn
长久过去时 chángjiǔguòqùshí
长篇史诗 chángpiānshǐshī
长篇小说 chángpiānxiǎoshuō
长篇小说作家 
chángpiānxiǎoshuōzuòjiā
长诗 chángshī
长元音 chángyuányīn
长音 chángyīn
长重音 chángzhòngyīn

деңгей (саты); жік
қос бөлшектер әдісі
деңгейлік, сатылық
градация; дамыту 

тмезис
иллюстрация, сурет
иллюстратор 
эпизот; интермедия; 
интерлюдия
қыстырма; қыстыру, қосу
қыстырма сөздер
қыстырма сөйлемдер
эпентеза
иллюстрация, сурет
дыбыс қосу; эпентезис
иероглифтерді (сөздіктен) іздеу 
әдісі
шағатай тілі

діріл дауыссыздар
діріл дыбыстар

дактиль (dactyl)
созылыңқы дауыссыздар
бұрынғы өткен шақ
роман-эпопея; дастан
роман
романист

поэма
созылыңқы дауыстылар
созылыңқы дыбыстар
созылыңқы екпін

CENG

CHA

CHAN

CHANG
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常用词 chángyòngcí
常用词词典 chángyòngcícídiǎn
常用字 chángyòngzì

场 chǎng 
场理论 chǎnglǐlùn
场性分析 chǎngxìngfēnxī

超段语素 chāoduànyǔsù
超级结构 chāojíjiégòu
超句句法 chāojùjùfǎ
超句统一体 chāojùtǒngyītǐ
超前夸张 chāoqiánkuāzhāng
超现代主义 chāoxiàndàizhǔyì
超现实主义 chāoxiànshízhǔyì 
超题元 chāotíyuán
超义子 chāoyìzǐ
超音段音位 chāoyīnduànyīnwèi
超音段语音学 
chāoyīnduànyǔyīnxué
超音位 chāoyīnwèi
超音质音位学 
chāoyīnzhìyīnwèixué
超语段的 chāoyǔduàn de
朝鲜 Cháoxiăn
朝鲜语 cháoxiănyŭ
嘲讽 cháofěng

沉默 chénmò
陈旧词 chénjiùcí 
陈述 chénshù
陈述短语 chénshùduǎnyǔ 

陈述关系 chénshùguānxi
陈述句 chénshùjù
陈述式 shénshùshì
陈述语调 chénshùyǔdiào

жиі қолданылатын сөздер
жиі қолданылатын сөздер сөздігі
жалпы қолданыстағы иероглифтер,  
жиі қолданылатын иероглифтер
өріс
өріс теориясы
өрістік талдау

просодема 
суперқұрылым
гиперсинтаксис
фразадан үстем тұтастық
асыра әсірелеу
супермодернизм
сюрреализм
архиактант
архисема
супрасегментті фонема
супрасегментті фонетика

гиперфонема
просодикалық фонетика

жоғары сегментті
Солтүстік Корея (КХДР) 
корей тілі (Солтүстік Корея) 
сарказм

сөз тастап кету
көнерген сөздер, архаизмдер
баяндау 
предикативтік сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
предикативтік қатынас
хабарлы сөйлем
ашық рай
хабарлы интонация

CHAO

CHEN
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衬词 chèncí
衬托 chèntuō

称呼 chēnghu
称呼动词 chēnghudòngcí
称呼句 chēnghujù
称呼语 chēnghuyŭ
称名 chēngmíng
称名单位 chēngmíngdānwèi
称名功能 chēngmínggōngnéng
称名结构 chēngmíngjiégòu
称名句 chēngmíngjù
称名物 chēngmíngwù
称名学 chēngmíngxué
称谓句 chēngwèijù
成分 chéngfèn
成分分析 chéngfènfēnxī

成分分析法 chéngfènfēnxīfă
成人语言 chéngrényǔyán
成素 chéngsù
成素分析 chéngsùfēnxī

成语 chéngyǔ ①

成语 chéngyǔ ②

成语词典 chéngyǔcídiǎn ①
成语词典 chéngyǔcídiǎn ②

成语单位 chéngyǔdānwèi 
成语化 chéngyǔhuà
成语模式 chéngyǔmóshì
成语溶合 chéngyǔrónghé
成语学 chéngyǔxué

әшекей сөз
әрлеу, көркемдеу

атау, шақыру 
аталым етістігі
вокативтік сөйлем
қаратпа сөздер
атау
атауыштық бірлік
номинативтік қызмет
номинативтік құрылым
атау сөйлемдер
атау, номинат
ономастика, ономастология
атаулы сөйлемдер
компонент; мүше; бөлік
компоненттік талдау, 
құрамдық талдау
компоненттік талдау әдісі
ересектер тілі
компонент
компоненттік талдау, 
құрамдық талдау
фразеологизмдер (түйдектер); 
идиомалар
чэнъюй (қытай тіліндегі 
фразеологизмдер)
фразеологиялық сөздік
чэнъюйлер сөздігі 
(қытай тілінің фразеологиялық 
сөздігі)
фразеологиялық бірлік
фразеологизмге айналу
фразеологиялық үлгілер
фразеологиялық тұтастық
фразеология (түйдектаным); 
идиоматика

CHENG
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成阻 chéngzǔ

城市方言 chéngshìfāngyán
城市口头言语  
chéngshìkǒutóuyányǔ
城市文学 chéngshìwénxué
城市语 chéngshìyǔ
程度 chéngdù
程度补语 chéngdùbǔyǔ

程度副词 chéngdùfùcí
程度状语 chéngdùzhuàngyǔ

持续音 chíxùyīn 
持阻 chízǔ

齿唇辅音 chǐchúnfǔyīn
齿间音 chǐjiānyīn
齿音 chǐyīn
齿龈音 chǐyínyīn

赤道几内亚 Chìdàojǐnèiyà 

虫书 chóngshū 

崇拜 chóngbài
重叠 chóngdié
重叠法 chóngdiéfǎ
重叠方式 chóngdiéfāngshì
重叠名词 chóngdiémíngcí 
重复副词 chóngfùfùcí 
重复修辞格 chóngfùxiūcígé

抽象 chōuxiàng 

экскурсия, приступ 
(дыбыс артикуляциясының 
алғашқы фазасы)
қала диалекті
қала ауызекі сөйлеу тілі

қала әдебиеті
қала тілі
дәреже, деңгей, мөлшер, шама
дәрежелік толықтырғыш; 
күшейткіш толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
күшейткіш үстеулер
мөлшер пысықтауыш

сүзілмелі дыбыс
жасаңқы дем (дыбыс 
артикуляциясының екінші фазасы)
тіс-еріндік дауыссыз дыбыс
тіс аралық дауыссыздар
тіс дауыссыздары
тіс түбі дауыссыздар, 
альвеолды дыбыс
Экваторлы Твинея

құрт тәрізді жазу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
табыну, сиыну
қосарлау, қайталау
қосарлау тәсілі
қосарлау түрі
қосарлы зат есімдер
қайталау мәнді үстеулер
қайталама

дерексіз, абстракт

CHI

CHONG

CHOU
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抽象词汇 chōuxiàngcíhuì
抽象概念 chōuxiànggàiniàn
抽象名词 chōuxiàngmíngcí
抽象范畴 chōuxiàngfànchóu
抽象派 chōuxiàngpài
抽象派艺术家 
chōuxiàngpàiyìshùjiā
抽象意义 chōuxiàngyìyì
丑剧 chǒujù  
丑闻 chǒuwén

出版物 chūbǎnwù
初稿 chūgǎo

除阻 chúzǔ

处女作 chǔnǚzuò 

楚辞 chǔcí

楚瓦什人 chǔwǎshírén
楚瓦什语 chǔwǎshíyǔ
楚利姆语 chǔlìmǔyǔ
处所从属句 chùsuǒcóngshǔjù
处所副词 chùsuǒfùcí
处所格 chùsuǒgé
处所关系 chùsuǒguānxі 
处所名词 chùsuǒmíngcí

处所意义 chùsuǒyìyì
触觉语言 chùjuéyǔyán

川剧 chuānjù 
传奇 chuánqí
传奇剧 chuánqíjù
传奇片 chuánqípiàn
传奇人物 chuánqírénwù

дерексіз лексика
абстракт ұғым 
дерексіз зат есімдер
дерексіз категория
абстракционизм
абстракционист

дерексіз мағына
фарс; пародия
скандал 

басылым, жарияланым
алғашқы нұсқа (шығарма); 
қарабайыр нобайы
рекурсия, отступ (дыбыс 
артикуляциясының соңғы фазасы) 
тырнақалды туынды, 
алғашқы туынды; дебют
Чу шумақтары, Чу өлеңдері 
(қытай әдебиетіне тән)
чуваштар
чуваш тілі
чулым тілі
мекен бағыныңқы сөйлемдер
мекен үстеу
жатыс септік
локалдық қатынас
мекен-бағыт мәнді зат есімдер 
(қытай тіліне тән)
локалдық мағына
түйсік тілі

Сычуань операсы
аңыз; аңызға айналған 
мелодрама
мелодрама, киномелодрама
аңыз адам

CHU

CHUAN
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传说 chuánshuō
传说故事 chuánshuōgùshi
传统文化 chuántǒngwénhuà 
传统语法 chuántǒngyǔfǎ
传统语言学 chuántǒngyǔyánxué
传统主义 chuántǒngzhǔyì 
串对 chuànduì

创刊号 chuàngkānhào

创新 сhuàngxīn
创作 сhuàngzuò

创作才能 chuàngzuòcáinéng    
创作道路 chuàngzuòdàolù
创作方法 сhuàngzuòfāngfǎ
创作空间 chuàngzuòkōngjiān
创作灵感 chuàngzuòlínggǎn
创作思想 chuàngzuòsīxiǎng

纯语法主义 chúnyǔfǎzhǔyì
纯语主义者 chúnyǔzhǔyìzhě
纯元音 chúnyuányīn
唇齿辅音 chúnchǐfǔyīn
唇辅音 chúnfǔyīn
唇化 chúnhuà
唇化辅音 chúnhuàfǔyīn
唇化音 chúnhuàyīn
唇化元音 chúnhuàyuányīn
唇软腭音 chúnruǎn’èyīn
唇形 chúnxíng
唇音 chúnyīn
唇元音 chúnyuányīn

аңыз
аңыз әңгіме
дәстүрлі мәдениет
дәстүрлі грамматика 
дәстүрлі лингвистика
традиционализм
тізбекті шендестіру

мерзімді басылымның алғашқы 
нөмірі (саны)
жаңашылдық; инновация
шығарма; шығармашылық; 
туынды
шығармашылық қабілет
шығармашылық жол
шығармашылық әдіс
шығармашылық кеңістік
шығармашылық шабыт
шығармашылық ой

грамматизм
пурист
таза дауыстылар
ерін-тіс дауыссыздары
еріндік дауыссыздар
лабиалдану, сүйірлену
лабиалданған дауыссыздар
лабиалданған дыбыстар
лабиалданған дауыстылар
ерін-велярланған дыбыстар
еріннің қалпы
лабиал (еріндік) дыбыс
еріндік дауыстылар

CHUANG

CHUN
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词 cí ①
词 cí ②

词变 cíbiàn
词变范畴 cíbiànfànchóu
词变化 cíbiànhuà
词表 cíbiǎo
词场 cíchǎng
词的表义成分 cí de biǎoyìchéngfèn  
词的变化 cí de biànhuà
词的重叠 cí de chóngdié
词的词汇意义 cí de cíhuìyìyì
词的词汇语法类别  
cí de cíhuìyǔfǎlèibié
词的搭配 cíde dāpèi
词的搭配能力 cíde dāpèinénglì 
 词的搭配性 cí de dāpèixìng
词的单义性 cí de dānyìxìng 
词的多义性 cí de duōyìxìng 
词的反应 cí de fǎnyìng
词的分类 cí de fēnlèi 
词的分析形式 cí de fēnxīxíngshì 
词的复合 cí de fùhé
词的感情表现力色彩
cí de gǎnqíngbiǎoxiànlìsècǎi
词的感情色彩 cí de gǎnqíngsècǎi

词的构成 cí de gòuchéng 
词的构造 cí de gòuzào

词的活用 cí de huóyòng
词的兼类 cí de jiānlèi

词的简化 cí de jiǎnhuà 
词的结构 cí de jiégòu
词的结构模式 cí de jiégòumóshì
词的内部形式 cí de nèibùxíngshì

сөз
цы (терме өлең; еркін өлшемді өлең)
(қытай әдебиетіне тән)
сөздің түрленуі; сөз түрлендіру
сөз түрлендіргіш категория
сөзтүрленім, сөздің түрленуі
сөзтізбе, сөздікше
лексикалық өріс
сөздің мағыналық бөлігі
сөздің түрленуі
сөздің қосарлануы
сөздің лексикалық мағынасы
сөздердің лексика-
грамматикалық түрлері
сөздердің тіркесуі
сөздердің тіркесу қабілеті
сөздердің тіркесімділігі
сөздің бір мағыналығы
сөздің көп мағыналығы
сөз реакциясы
сөз таптары; сөздерді таптастыру
сөздің аналитикалық формасы
сөздердің бірігуі
сөздің эмоционалды-
экспрессивті бояуы
сөздің эмоционалды бояуы, 
сөздің сезімдік бояуы
сөздің жасалуы; сөз құрамы
сөздің қүрылысы,  
сөздің құрылымы
сөздердің икемді қолданылуы
транспозиция; 
сөз таптарының алмасуы
сөздің қысқартылуы
сөз құрамы
сөздің құрылымдық үлгісі
сөздің ішкі тұлғасы

CI
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词的排列顺序 cí de páilièshùnxù
词的使用频率 cí de shǐyòngpínlǜ
词的外部形式 cí de wàibùxíngshì
词的形式 cí de xíngshì
词的形态成分  
cí de xíngtàichéngfèn
词的形态构成  
cí de xíngtàigòuchéng
词的修辞色彩 cí de xiūcísècǎi
词的移行 cí de yíháng
词的移行规则 cí de yíhángguīzé
词的引申义 cí de yǐnshēnyì
词的用法 cí de yòngfǎ 

词的语法分析 cí de yǔfǎfēnxī 
词的语法意义 cí de yǔfǎyìyì 
词的语义结构 cí de yǔyìjiégòu
词的原型 cí de yuánxíng
词的直义 cí de zhíyì 
词的组合 cí de zǔhé 

词的组合类型 cí de zǔhélèixíng
词的组合形式 cí de zǔhéxíngshì
词的组合手段 cí de zǔhéshǒuduàn 
词典 cídiǎn
词典编纂 cídiǎnbiānzuǎn
词典编纂法 cídiǎnbiānzuǎnfǎ
词典编纂学 cídiǎnbiānzuǎnxué
词典编纂者 cídiǎnbiānzuǎnzhĕ
词典学 cídiǎnxué
词典学家 cídiǎnxuéjiā
词法 cífǎ
词法分析 cífǎfēnxī
词法构词 cífǎgòucí
词法范畴 cífǎfànchóu 
词法特点 cífǎtèdiǎn
词法特征 cífǎtèzhēng 
词法形式 cífǎxíngshì 
词法学 cífǎxué 

сөздердің орын тәртібі
сөздің қолдану жиілігі
сөздің сыртқы тұлғасы
сөзтұлға, сөз тұлғасы
сөздің морфологиялық құрамы

сөздің морфологиялық құрамы

сөздің стилистикалық бояуы
сөз тасымалы 
сөзді тасымалдау ережелері
сөздің ауыспалы мағынасы
сөздің қолданылуы; 
сөзқолданым
сөзге грамматикалық талдау жасау
сөздің грамматикалық мағынасы
сөздің семантикалық құрылымы
сөздің бастапқы тұлғасы
сөздің тура мағынасы
сөздердің тіркесуі, 
сөздердің байланысуы
сөздердің байланысу түрлері
сөздердің байланысу формалары
сөздердің байланысу тәсілдері
сөздік
сөздік жасау, сөздік құрастыру
сөздік жасау принциптері
лексикография, сөздікжасам
лексикограф, сөздік құрастырушы
лексикография, сөздікжасам
лексикограф
морфология, тұлғатаным
морфологиялық талдау
морфологиялық сөзжасам
морфологиялық категория
морфологиялық ерекшеліктер
морфологиялық белгі
морфологиялық тұлға
морфология, тұлғатаным
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词法原则 cífǎyuánzé 
词概念 cígàiniàn
词干 cígàn 
词根 cígēn
词根词 cígēncí
词根词素 cígēncísù
词根复合 cígēnfùhé 
词根音节 cígēnyīnjié
词根语 cígēnyǔ 
词根组合 cígēnzǔhé 
词化 cíhuà
词汇 cíhuì 

词汇标志 cíhuìbiāozhì

词汇变化 cíhuìbiànhuà 
词汇背景 cíhuìbèijǐng
词汇场 cíhuìchǎng
词汇层 cíhuìcéng
词汇搭配 cíhuìdāpèi
词汇单位 cíhuìdānwèi
词汇复指 cíhuìfùzhǐ
词汇概念 cíhuìgàiniàn
词汇化 cíhuìhuà
词汇-句法构词 cíhuì-jùfǎgòucí
词汇-句法构词法 
cíhuì-jùfǎgòucífǎ
词汇-句法手段 
cíhuì-jùfǎshǒuduàn
词汇空缺 cíhuìkòngquē
词汇配价 cíhuìpèijià
词汇手段 cíhuìshǒuduàn
词汇特点 cíhuìtèdiǎn
词汇题元 cíhuìtíyuán
词汇体系 cíhuìtǐxì  
词汇修辞学 cíhuìxiūcíxué
词汇学 cíhuìxué
词汇意义 cíhuìyìyì
词汇与文化 cíhuì yú wénhuà

морфологиялық ұстаным
лексикалық ұғым
негіз
түбір
түбір сөз
түбір морфемалар
түбірлердің бірігуі
түбір буын
түбір тілдер
түбірлер тіркесімі
лексикалану, сөздену
лексика; сөзтізбе; глоссарий; 
сөз қоры; сөзқұрам
лексикалық көрсеткіш, 
лексикалық белгілер
лексикалық өзгерім
лексикалық фон
лексикалық өріс
лексикалық деңгей (саты)
лексикалық тіркесімділік
лексикалық бірлік
лексикалық анафора
лексикалық ұғым
лексикалану, сөздену
лексика-синтаксистік сөзжасам
сөзжасамның лексика-
синтаксистік тәсілдері
лексика-синтаксистік тәсілдер

лексикалық лакуна
лексикалық валенттілік
лексикалық тәсілдер
лексикалық ерекшеліктер
лексикалық актант
лексикалық жүйе
лексикалық стилистика
лексикология, сөзтаным
лексикалық мағына
лексика және мәдениет
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词汇-语法范畴 cíhuì-yǔfăfànchóu
词汇-语法类别 cíhuì-yǔfǎlèibié
词汇-语法特性 cíhuì-yǔfǎtèxìng 

词汇-语法特征 cíhuì-yǔfǎtèzhēng 
词汇语义学 cíhuìyǔyìxué
词汇语义变体 cíhuìyǔyìbiàntǐ 
词汇语义层次 cíhuì-yǔyìcéngcì
词汇语义场 cíhuì-yǔyìchǎng
词汇语义构词法 cíhuìyǔyìgòucífǎ
 
词汇语义聚合体 cíhuìyǔyìjùhétǐ 
词汇语义群 cíhuìyǔyìqún
词汇主义 cíhuìzhǔyì
词汇转换 cíhuìzhuǎnhuàn
词库 cíkù
词类 cílèi 
词类划分 cílèihuàfēn
词类替代 cílèitìdài
词列 cíliè
词目表 címùbiǎo 
词频 cípín
词频-语义词典 cípín-yǔyìcídiǎn
词品 cípǐn
词素 císù (语素 yǔsù)
词素变体 císùbiàntǐ
词素分析 yǔsùfēnxī
词素学 císùxué 
词素音位学 císùyīnwèixué 
词尾 cíwěi 
词尾变化 cíwěibiànhuà
词位 cíwèi
词位学 cíwèixué
词形 cíxíng 
词形变化 cíxíngbiànhuà 
词形式 cíxíngshì 
词序 cíxù
词序变位 cíxùbiànwèi
词义 cíyì 

лексика-грамматикалық категория
лексика-грамматикалық топтар
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктер
лексика-грамматикалық белгілер
лексикалық семантика
лексика-семантикалық нұсқалар
лексика-семантикалық деңгей
лексика-семантикалық өріс
сөзжасамның лексика-
семантикалық тәсілдері
лексика-семантикалық парадигма
лексика-семантикалық топ
лексикализм
лексикалық трансформация
лексикон; сөз қоры; сөздік қор
сөз таптары
сөздерді таптастыру
сөз табының алмасуы
сөз қатары
сөзтізбе
сөзқолданым
жиілік-семантикалық сөздік
сөзтұлға
морфема
морфема нұсқалары
морфемдік талдау
морфемика
морфонология
жалғау
флексия
лексема
лексемотактика
сөзтұлға
сөздің түрленуі, сөз түрлендіру
сөзтұлға 
сөздердің орын тәртібі
сөздің орын тәртібінің өзгеруі
сөз мағынасы
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词义的扩大 cíyì de kuòdà
词义的缩小 cíyì de suōxiǎo
词义误用 cíyìwùyòng

词义学 cíyìxué
词义转变 cíyìzhuǎnbiàn
词义转移 cíyìzhuǎnyí
词与概念 cí yú gàiniàn
词语 cíyǔ
词语搭配 cíyǔdāpèi
词语搭配能力 cíyǔdāpèinénglì
词源 cíyuán
词源词典 cíyuáncídiǎn

词源分析 cíyuánfēnxī
词源词根 cíyuáncígēn
词源根词 cíyuángēncí
词源学 cíyuánxué
词源学家 cíyuánxuéjiā
词源研究 cíyuányánjiū
词源原则 cíyuányuánzé
词重音 cízhòngyīn
词缀 cízhuì
词缀法 cízhuìfǎ
词缀构词法 cízhuìgòucífǎ

词族 cízú
词组 cízǔ
词组层 cízǔcéng
词组的主导词 cízǔ de zhǔdăocí
词组学 cízǔxué
茨冈语 cígāngyǔ
辞典 cídiǎn
辞典编纂者 cídiǎnbiānzuǎnzhĕ
辞典学 cídiǎnxué
辞格 cígé 
次范畴 cìfànchóu
次要成分 cìyàochéngfèn
次方言 cìfāngyán

сөз мағынасының кеңеюі
сөз мағынасының тарылуы
сөздің дұрыс қолданылмауы, 
катахреза
семасиология, мағынатаным
сөз мағынасының ауысуы
сөз мағынасының ауысуы
сөз және ұғым
сөздер; сөйлемше; оралым, орам
сөздердің тіркесуі
сөздердің тіркесу қабілеті
сөз төркіні, этимология
этимологиялық сөздік 
(сөзтөркіндік сөздік)
этимологиялық талдау
этимологиялық түбір
этимон
этимология
этимолог
этимологиялық зерттеу
этимологиялық ұстаным
сөз екпіні
қосымша, аффикс
қосымшалау, аффиксация
аффиксация; сөзжасамның 
қосымшалау тәсілі
лексикалық ұя
сөз тіркесі
сөз тіркесінің қабаты (деңгейі)
сөз тіркесінің басыңқы сыңары
сөз тіркесі синтаксисі
сыған тілі
сөздік
лексикограф, сөздік құрастырушы
лексикография (сөздікжасам)
троп
ішкі категория
тұрлаусыз мүшелер
субдиалект
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CONG

次要人物 cìyàorénwù
次重音 cìzhòngyīn 

从格 cónggé 
从句 cóngjù 
从属 cóngshǔ 
从属部分 cóngshǔbùfen
从属词 cóngshǔcí
从属词素 cóngshǔcísù
从属词形 cóngshǔcíxíng
从属关系 cóngshǔguānxi 
从属句 cóngshǔjù
从属接续从句  
cóngshǔjiēxùcóngjù
从属连接词 cóngshǔliánjiēcí
从属性 cóngshǔxìng

粗俗词 cūsúcí 

粗野词 cūyěcí
粗鲁词 cūlŭcí
粗直语 cūzhíyǔ

CUN
存现句 cúnxiànjù

存在 cúnzài
存在句 cúnzàijù
存在主义 cúnzàizhǔyì

措词 cuòcí (措辞 cuòcí) 
错别字 cuòbiézì

错格 cuògé 

қосалқы кейіпкер
қосымша екпін, әлсіз екпін

шығыс септік
бағыныңқы сөйлем
бағыныңқы
бағыныңқы сыңар
бағыныңқы сөз
бағыныңқы морфема
бағыныңқы сөзтұлға
бағыныңқы байланыс
бағыныңқы сөйлем
бағыныңқы-жинақтаушы 
сабақтас сөйлемдер
бағыныңқы жалғаулықтар
бағыныңқылық, тәуелділік

дөрекі сөздер, тұрпайы сөздер, 
вульгаризмдер
тұрпайы сөздер, вульгаризмдер
дөрекі сөздер, тұрпайы сөздер
тұрпайы сөздер, дисфемизмдер

сақталу-пайда болу 
мағынасын білдіретін сөйлем; 
экзистенциалдық сөйлем 
(қытай тіліне тән) 
болмыс; болу
болмыстық сөйлем
экзистенциализм

сөз саптау, сөз қоланыс
қате жазылған иероглифтер 
(қытай тіліне тән) 
анаколуф

CU

CUO
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D

DA
搭配 dāpèi
搭配词典 dāpèicídiǎn
搭配性 dāpèixìng

达科他语 dákētāyǔ
达斯坦 dásītǎn
达斡尔语 dáwò’ěryǔ 
达斡尔族 dáwò’ěrzú

鞑靼语 dádáyǔ
打字 dǎzì
大不列颠 Dàbùlièdiān
大括号 dàkuòhào 
大写 dàxiě
大写字母 dàxiĕzìmǔ
大语境 dàyǔjìng
大众文学 dàzhòngwénxué
大主语 dàzhǔyǔ 

大篆 dàzhuàn

傣语 dǎiyǔ
傣族 dǎizú

代称修辞格 dàichēngxiūcígé
代词 dàicí
代词化 dàicíhuà
代换 dàihuàn
代用语 dàiyòngyǔ
带鼻音韵母 dàibíyīnyùnmǔ

тіркесу; тіркесім
тіркесім сөздігі
тіркесімділік, 
тіркесімділік қабілет
дакота тайпасының тілі
дастан
дағұр тілі
дағұрлар, дахурлар 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
татар тілі
әріп теру
Ұлыбритания 
айшықты жақша
бас әріппен жазу
бас әріп
макромәнмәтін
көпшілік әдебиет
негізгі бастауыш 
(қытай тіліне тән)
дачжуань 
(көне қытай жазуының бір түрі)

дай тілі
дай
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
антономазия
есімдік
есімдену
алмасу
перифраза
мұрын жолды юньму, 
мұрын жолды финаль 
(қытай тіліне тән) 

DAI
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带比拟副句的主从复合句
dàibǐnǐfùjù de zhǔcóngfùhéjù
带场所副句的主从复合句
dàichǎngsuǒfùjù de zhǔcóngfùhéjù 
带目的副句的主从复合句
dàimùdìfùjù de zhǔcóngfùhéjù
带连接词的并列复合句
dàiliánjiēcí de bìnglièfùhéjù
带让步副句的主从复合句
dàiràngbùfùjù de zhǔcóngfùhéjù
带时间副句的主从复合句
dàishíjiānfùjù de zhǔcóngfùhéjù 
带条件副句的主从复合句
dàitiáojiànfùjù de zhǔcóngfùhéjù 
带音 dàiyīn
带原因副句的主从复合句
dàiyuányīnfùjù de zhǔcóngfùhéjù 

丹麦 Dānmài
丹麦语 dānmàiyŭ
单部句 dānbùjù
单纯部件 dānchúnbùjiàn

单纯词 dānchúncí

单纯方位词 dānchúnfāngwèicí

单纯形容词 dānchúnxíngróngcí
单词 dāncí
单词句 dāncíjù
单辅音 dānfǔyīn
单句 dānjù
单句学 dānjùxué
单述谓结构 dānshùwèijiégòu
单数 dānshù
单文化 dānwénhuà
单位 dānwèi

салыстырмалы бағыныңқылы 
сабақтас құрмалас сөйлем
мекен бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлем
мақсат бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлем
жалғаулықты салалас құрмалас 
сөйлемдер
қарсылықты бағыныңқылы 
сабақтас құрмалас сөйлем
мезгiл бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлем
шартты бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлем
сонант; қатаң дыбыс
себеп бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлем

Дания 
дат тілі
бір құрамды сөйлемдер
жалаң элемент 
(иероглиф құрайтын) 
(қытай тіліне тән)
жалаң сөздер, 
бір морфемадан тұратын сөздер
мекен-бағытты білдіретін жалаң 
сөздер (қытай тіліне тән)
жалаң сын есімдер
жалаң сөздер
жалаң сөйлем, атаулы сөйлем
жалаң дауыссыздар
жай сөйлемдер
жай сөйлем синтаксисі
жалаң предикативтік құрылым
жекеше түр
монокультуризм
бірлік (тілдік бірлік)

DAN
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单义 dānyì
单义词 dānyìcí
单义现象 dānyìxiànxiàng
单义性 dānyìxìng
单音节 dānyīnjié
单音节词 dānyīnjiécí
单引号 dānyǐnhào ( ‘  ’ )
单语词典 dānyǔcídiǎn
单语言 dānyǔyán
单元音 dānyuányīn

单韵母 dānyùnmǔ 
(单元音韵母 dānyuányīnyùnmǔ) 

当代哈萨克文学 
dāngdàihāsàkèwénxué
当代文学 dāngdàiwénxué
当代中国文学 
dāngdàizhōngguówénxué
当代中文 dāngdàizhōngwén
当代作家 dāngdàizuòjiā
当事宾语 dāngshìbīnyǔ

当事主语 dāngshìzhǔyǔ

倒插笔 dàochābǐ 
倒反 dàofǎn
倒排词典 dàopáicídiǎn
倒数 dàoshǔ
倒数 dǎoshù
倒叙法 dàoxùfǎ 
倒装 dàozhuāng
倒装句 dàozhuāngjù
导游翻译 dǎoyóufānyì

бір мағыналық
бір мағыналы сөздер
бір мағыналық; моносемия
бір мағыналық
жалаң буын
бір буынды сөздер
дара тырнақша
бір тілді сөздік
монолингвизм 
жалаң (дара) дауыстылар, 
монофтонг
жалаң юньму, жалаң финаль
(қытай тіліне тән)

қазіргі қазақ әдебиеті

қазіргі заман әдебиеті

қазіргі қытай әдебиеті
қазіргі қытай тілі
қазіргі жазушылар
бейтарап толықтауыш 
(қытай тіліне тән)
бейтарап бастауыш 
(қытай тіліне тән) 

нахгешихте (nachgeschнchte) 
ирония
кері сөздік
кері санау
кері сан
нахгешихте
инверсия, орын ауыстыру
инверсияланған сөйлемдер
гид-аудармашы

DANG
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DE

德国 Déguó
德语 déyǔ
“的” 字短语 “de” zìduǎnyǔ

德昂语 dé’ángyǔ
德昂族 dé’ángzú

等立复句 děnglìfùjù
等立关系 děnglìguānxі
等同翻译 dĕngtóngfānyì
等义词 děngyìcí
等音词 děngyīncí
等值 dĕngzhí

等值层 děngzhícéng
等值单位 děngzhídānwèi
等值翻译 děngzhífānyì
等值物 dĕngzhíwù

低音区 dīyīnqū 
低元音 dīyuányīn
地点 dìdiǎn
地点副词 dìdiǎnfùcí
地点状语 dìdiǎnzhuàngyǔ
地理分类 dìlǐfēnlèi
地理语言学 dìlǐyǔyánxué
地名 dìmíng

地名词典 dìmíngcídiǎn
地名录 dìmínglù
地名学 dìmíngxué
地域方言 dìyùfāngyán
递进复句 dìjìnfùjù

Германия
неміс тілі
“的” иероглифті сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән) 
дэаң тілі (палаунг тілі)
дэаң (палаунг) 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

салалас құрмалас сөйлем
салалас байланыс, паратаксис
балама аударма
синонимдер, мәндес сөздер
омофондар
балама, баламалық, 
эквивалент, эквиваленттілік
баламалық деңгейі
баламалы бірліктер
балама аударма
балама, эквивалент

төмен регистр
ашық дауыстылар
мекен, орын
мекен үстеу
мекен пысықтауыш
ареалды жіктелім
географиялық лингвистика
топонимдер; 
географиялық атаулар
топонимдік сөздік
топонимика
топонимика
өңірлік диалект
сатылы құрмалас сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)

DI
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сатылы күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
ұштастырғыш жалғаулықтар; 
сатылық жалғаулықтар
регрессивті диссимиляция
ілік септік (орыс тіліне тән)
екінші тон (қытай тіліне тән) 
екінші жақ
екінші шет тілі
екінші тіл 
жатыс септік (орыс тіліне тән)
барыс септік (орыс тіліне тән)
үшінші тон (қытай тіліне тән)
үшінші жақ
табыс септік (орыс тіліне тән) 
төртінші тон (қытай тіліне тән)
көмектес септік (орыс тіліне тән)
бірінші жақ
атау септік (орыс тіліне тән)
бірінші тон (қытай тіліне тән)

Юньнань музыкалы драмасы
нүкте
қанатты сөздер
типтік
типтік жағдай, типтік орта
типтік бейне, типтік образ
типтік, типтілік
типтік характер
типтік образ
телеақпарат
телесұхбат
тележаңалықтар
теледуман (телешоу)
теледетектив
телепублицистика
кинокадр
кинопрокат

递进句群 dìjìnjùqún

递进连接词 dìjìnliánjiēcí

递异化 dìyìhuà
第二格 dì’èrgé
第二声 dì’èrshēng (阳平 yángpíng) 
第二人称 dì’èrrénchēng
第二外语 dì’èrwàiyŭ
第二语言 dì’èryŭyán
第六格 dìliùgé
第三格 dìsāngé
第三声 dìsānshēng (上声 shǎngshēng) 
第三人称 dìsānrénchēng
第四格 dìsìgé
第四声 dìsìshēng (去声 qùshēng) 
第五格 dìwǔgé
第一人称 dìyīrénchēng
第一格 dìyīgé
第一声 dìyīshēng (阴平 yīnpíng) 

滇剧 diānjù 
点号 diǎnhào
典故 diǎngù
典型的 diǎnxíng de
典型环境 diǎnxínghuánjìng
典型人物 diǎnxíngrénwù
典型性 diǎnxíngxìng
典型性格 diǎnxíngxìnggé
典型形象 diǎnxíngxíngxiàng
电视报道 diànshìbàodào
电视采访 diànshìcǎifǎng 
电视新闻 diànshìxīnwén 
电视秀 diànshìxiù 
电视侦探片 diànshìzhēntànpiàn 
电视政论 diànshìzhènglùn 
电影画面 diànyǐnghuàmiàn
电影发行 diànyǐngfāxíng

DIAN
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киносценарий
кино сыны
кино сыншысы
кинопродюсер
кино өнері

тон; дауыс; интонация; 
әуен; ырғақ
тон белгісі (қытай тіліне тән)
тонның түрлері
тонема
тонемика
интонациялық контур
тонның сапасы
тонның сапасы
үнді екпін, музыкалы екпін

қосарланған дыбыстар
гаплология
компакт-диск, CD

сына жазу
мерзімді басылым
белгілік артиклі
бағдарлы етістік
белгілік категориясы
анықтауыш
анықтауыш бағыныңқы сөйлем
анықтауыштық сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
анықтауыштық қатынас

Шығыс Тимор
шығыс өркениеті
шығыс мәдениеті

电影剧本 diànyǐngjùběn
电影评论 diànyǐngpínglùn
电影评论家 diànyǐngpínglùnjiā
电影制片人 diànyǐngzhìpiànrén  
电影艺术 diànyǐngyìshù

调 diào

调号 diàohào
调类 diàolèi
调位 diàowèi
调位学 diàowèixué
调型 diàoxíng
调值 diàozhí
调质 diàozhì
调重音 diàozhòngyīn 

叠音 diéyīn
叠音脱落 diéyīntuōluò
碟片 diépiàn 

钉头文字 dīngtóuwénzì
定期刊物 dìngqīkānwù
定冠词 dìngguàncí
定向动词 dìngxiàngdòngcí
定性范畴 dìngxìngfànchóu
定语 dìngyǔ 
定语从属句 dìngyǔcóngshǔjù
定中短语 dìngzhōngduǎnyǔ 

定中关系 dìngzhōngguānxі

东帝汶 Dōngdìwèn
东方文明 dōngfāngwénmíng
东方文化 dōngfāngwénhuà

DIAO
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шығыс әдебиеті
шығыстану
шығыстанушы
дүңгендер
дуңсяң тілі
дуңсяң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
дуң тілі
дуң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
етістік-толықтауыштық сөз 
тіркесі (қытай тіліне тән) 
етістік-толықтауыштық 
құрылым (қытай тіліне тән)
етістік-толықтауыштық үлгі  
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
етістік-толықтырғыштық сөз 
тіркесі  (қытай тіліне тән)
толықтырғыштық  байланыс 
(қытай тіліне тән) 
етістік-толықтырғыштық 
құрылым (қытай тіліне тән)
етістік-толықтырғыштық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
етістік
етістіктердің жіктелуі
тұйық етістік
етістік негізі
етістікті сөз тіркесі
етістіктің түрлері
етістіктің аналитикалық 
формасы
етістіктің сөзжасамдық типтері

етістіктің сөзжасамдық 
мағынасы
етістіктің шақтары
етістіктің райлары
етістіктің тұрпаты

东方文学 dōngfāngwénxué
东方学 dōngfāngxué
东方学家 dōngfāngxuéjiā
东干族 dōnggānzú
东乡语 dōngxiāngyǔ
东乡族 dōngxiāngzú

侗族语 dòngzúyǔ 
侗族 dòngzú

动宾短语 dòngbīnduǎnyǔ

动宾结构 dòngbīnjiégòu

动宾式 dòngbīnshì 

动补短语 dòngbǔduǎnyǔ

动补关系 dòngbǔguānxi 

动补结构 dòngbǔjiégòu

动补式 dòngbǔshì 

动词 dòngcí 
动词变位 dòngcíbiànwèi 
动词不定式 dòngcíbùdìngshì 
动词词干 dòngcícígàn
动词词组 dòngcícízǔ
动词的分类 dòngcí de fēnlèi 
动词的分析形式  
dòngcí de fēnxīxíngshì 
动词的构词类型 
dòngcí de gòucílèixíng
动词的构词意义 
dòngcí de  gòucíyìyì
动词的时态 dòngcí de shítài
动词的式 dòngcí de shì
动词的体 dòngcí de tĭ
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动词的重叠 dòngcí de chóngdié
动词构词法 dòngcígòucífǎ
动词化 dòngcíhuà 
动词句 dòngcíjù
动词配价 dòngcípèijià
动词前缀 dòngcíqiánzhuì
动词人称形式  
dòngcí de rénchēngxíngshì
动词谓语 dòngcíwèiyǔ
动词谓语句 dòngcíwèiyǔjù

动词性成语 dòngcíxìngchéngyǔ
动词性短语 dòngcíxìngduǎnyǔ

动词性非主谓句  
dòngcíxìngfēizhǔwèijù
动词原形 dòngcíyuánxíng
动词原形句 dòngcíyuánxíngjù
动机 dòngjī
动力定型 dònglìdìngxíng 
动量词 dòngliàngcí

动名词 dòngmíngcí 
动态 dòngtài
动态观点 dòngtàiguāndiǎn
动态结构 dòngtàijiégòu
动态语法 dòngtàiyǔfǎ
动态助词 dòngtàizhùcí 

动物名称 dòngwùmíngchēng
动物名词 dòngwùmíngcí
动物语言 dòngwùyŭyán
动作发出者 dòngzuòfāchūzhě
动作范畴 dòngzuòfànchóu
动作方式 dòngzuòfāngshì

етістіктің қосарлануы
етістіктер сөзжасамы
етістікке айналу, вербалдану
етістікті сөйлем
етістіктің валенттілігі
етістіктің сөз алды қосымшасы 
етістіктің жақ тұлғасы

етістік баяндауыш
етістік баяндауышты сөйлем; 
баяндауышы етістіктен жасалған 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
етістікті фразеологизмдер
етістікті сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
етістіктен жасалған бір құрамды 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
тұйық етістік; инфинитив
инфинитивті сөйлемдер
уәж, мотив
динамиалық стереотип
қимылдық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
қимыл есім
динамика; аспект; қозғалыс
динамикалық аспект
динамикалық құрылым
динамикалық грамматика
аспектілі көмекші сөздер, 
аспектілі шылаулар 
(қытай тіліне тән)
зоонимдер
жанды зат есімдер
хайуанаттар тілі
қимыл иесі
қимыл категориясы
іс-әрекеттің жасалу тәсілдері
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күрес; күресу
күрескер, күресуші 
үтір 

урбанистік әдебиет
урбанизм 
монолог
монологтік сөйлеу
дыбыстау нормасы, 
айтылу нормасы
айтылуы, дыбысталуы, оқылуы
орфоэпия (айтылым)
орфоэпиялық сөздік, 
айтылым сөздігі
оқырман 
атаулы сөйлемдер
сөйлемнің оңашаланған мүшесі
аморфты тілдер
дулуң тілі
дулуң 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі) 
жалаң иероглифтер

қысқа дауыссыздар
қысқаметражды фильм, 
бейнеролик
новелла; шағын әңгіме
баллада
новелла; шағын проза, әңгіме
новеллист

қысқа хабарлама, СМС
қысқа дыбыс
сөз тіркесі (қытай тіліне тән)
орам, оралым (оборот)

斗争 dòuzhēng
斗争者 dòuzhēngzhě
逗号 dòuhào

都市文学 dūshìwénxué
都市主义 dūshìzhǔyì
读白 dúbái
读白言语 dúbáiyányǔ
读法标准 dúfǎbiāozhǔn 

读音 dúyīn
读音法 dúyīnfǎ
读音法词典 dúyīnfǎcídiǎn

读者 dúzhě
独词句 dúcíjù (独语句 dúyǔjù) 
独立成分 dúlìchéngfèn
独立语 dúlìyǔ
独龙语 dúlóngyǔ 
独龙族 dúlóngzú 

独体字 dútǐzì

短辅音 duǎnfǔyīn
短片 duǎnpiàn

短篇故事 duǎnpiāngùshì
短篇故事诗 duǎnpiāngùshìshī
短篇小说 duǎnpiānxiǎoshuō
短篇小说作家 
duǎnpiānxiǎoshuōzuòjiā
短信 duǎnxìn  
短音 duǎnyīn
短语 duǎnyǔ ①
短语 duǎnyǔ ②

DU
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DUI

абзац

салғастыру; салыстыру
салғастырмалы лексикология
салыстырмалы бағыныңқылы 
сабақтас сөйлемдер
компарат
салғастыру әдістері
контрастивтік категория
салғастырмалы талдау
салыстырмалы сөйлемдер
салғастырмалы синтаксис
салғастырмалы стилистика
салғастырмалы зерттеу
салғастырмалы грамматика 
салғастырмалы лингвоелтану

салғастырмалы лингвистиа, 
контрастивтік лингвистика
салғастырмалы фонетика
симметрия
екінші жақ
синекдоха
сәйкес сөз, балама сөз; 
эквивалент
балама аударма
оксюморон
диалог, екеуара сөйлесім
диалог клишелер
оппозиция;  қарама-қарсы
қарама-қарсы қатынастар
қарсылықты салалас құрмалас 
сөйлемдер  
шендестіру, параллелизм
қос сөздер
қосарланған дауыссыздар
қайталанып қолданылатын 
жалғаулықтар

段落 duànluò 

对比 duìbǐ
对比词汇学 duìbǐcíhuìxué
对比从属句 duìbǐcóngshǔjù

对比对象 duìbǐduìxiàng
对比法 duìbǐfǎ
对比范畴 duìbǐfànchóu
对比分析 duìbǐfēnxī 
对比句 duìbǐjù
对比句法学 duìbǐjùfǎxué
对比修辞学 duìbǐxiūcíxué
对比研究 duìbǐyánjiū
对比语法学 duìbǐyǔfǎxué
对比语言国情学  
duìbǐyǔyánguóqíngxué
对比语言学 duìbǐyǔyánxué

对比语音学 duìbǐyǔyīnxué
对称 duìchèn
对称 duìchēng
对代 duìdài
对等词 duìděngcí

对等翻译 duìděngfānyì
对顶修辞格 duìdǐngxiūcígé
对话 duìhuà
对话惯用语 duìhuàguànyòngyǔ
对立 duìlì
对立关系 duìlìguānxі
对立关系的并列复合句
duìlìguānxi de bìnglièfùhéjù 
对偶 duì’ǒu 
对偶词 dùi’òucí
对偶辅音 duì’ǒufǔyīn
对偶连接词 dùi’ŏuliánjiēcí
对偶软辅音 duì’ǒuruǎnfǔyīn
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对偶音位 duì’ǒuyīnwèi
对偶硬辅音 duì’ǒuyìngfǔyīn
对象格 duìxiànggé
对应词 duìyìngcí
对应词语 duìyìngcíyǔ
对应音 duìyìngyīn
对应原则 duìyìngyuánzé
对照 duìzhào
对仗 duìzhàng
对照修辞格 duìzhàoxiūcígé

顿号 dùnhào（  、 ）

顿呼 dùnhū

多笔部件 duōbǐbùjiàn

多哥 Duōgē 
多功能词典 duōgōngnéngcídiǎn
多媒体 duōméitǐ 
多米尼加 Duōmǐníjiā 
多式综合语 duōshìzōnghéyǔ
多述谓结构 duōshùwèijiégòu
多项定语 duōxiàngdìngyǔ

多项复句 duōxiàngfùjù
多项状语 duōxiàngzhuàngyǔ

多义 duōyì
多义词 duōyìcí
多义现象 duōyìxiànxiàng
多义性 duōyìxìng
多义字 duōyìzì
多音多义字 duōyīnduōyìzì

қосарланған жұмсақ 
дауыссыздар
жұп фонема
қосарланған жуан дауыссыздар
табыс септік
сәйкес сөздер, балама сөздер
коррелят
сәйкес дыбыстар
ассоциация ұстанымы
салыстыру; салғастыру
изоколон
шендесіру, антитеза

үтірше 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі) 
апостроф

көп сызықты элемент 
(иероглифтің)  (қытай тіліне тән)
Того
әмбебап сөздік
мультимедиа; мультимедиялық
Доминикан 
полисинтетикалық тілдер
көп предикативті құрылым
көп құрамды анықтауыштар 
(қытай тіліне тән) 
көп құрамды құрмалас сөйлемдер 
көп құрамды пысықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
көп мағыналық; полисемия
көп мағыналы сөздер
көп мағыналық, полисемия
көп мағыналық, полисемия
көп мағыналы иероглифтер
көп дыбысты әрі көп мағыналы 
иероглифтер

DUN

DUO
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多音节词 duōyīnjiécí
多音现象 duōyīnxiànxiàng
多音字母 duōyīnzìmǔ
多语词典 duōyǔcídiǎn
多语现象 duōyǔxiànxiàng
多语性 duōyǔxìng

多语言者 duōyǔyánzhě
多语制 duōyǔzhì

多元主义 duōyuánzhǔyì
多重复句 duōchóngfùjù 

多重句群 duōchóngjùqún

多种语言的 duōzhǒngyǔyán de
多种语言词典  
duōzhǒngyǔyáncídiǎn

көп буынды сөздер
көп дыбыстылық; полифония
көп дыбысты әріп
көп тілді сөздік
көп тілдік құбылыс
көптілділік, полилингвизм, 
мультилингвизм
полиглот (көп тіл білетін адам)
көптілділік, полилингвизм, 
мультилингвизм
полифилия
аралас құрмалас сөйлемдер,
көп құрамды  құрмалас 
сөйлемдер 
аралас күрделі синтаксистік 
тұтастық,
көп құрамды күрделі 
синтаксистік тұтастық
(қытай тіліне тән)
көп тілді; көп тілділік  
көп тілді сөздік
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E

E
讹字 ézì  

俄汉对比 éhànduìbǐ

俄罗斯 Éluósī
俄罗斯词语 éluósīcíyǔ
俄罗斯语言文学 
éluósīyǔyánwénxué
俄罗斯文学 éluósīwénxué
俄语 éyǔ
俄语借词 éyǔjiècí
俄语学 éyǔxué
鄂尔浑-叶尼赛文 
è’ěr hún-yènísàiwén
厄瓜多尔  Èguāduō’ěr 
鄂尔浑文 è’ěrhúnwén
鄂伦春语 èlúnchūnyǔ
鄂伦春族 èlúnchūnzú 

鄂温克语 èwēnkèyǔ 
鄂温克族 èwēnkèzú

腭 è
腭齿音 èchǐyīn
腭辅音 èfǔyīn
腭化 èhuà
腭化辅音 èhuàfǔyīn
腭音 èyīn

儿化 érhuà

儿化词语 érhuàcíyǔ

қате жазылған иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
орыс және қытай тілдерін 
салғастыру
Ресей 
орыс сөздері
орыс тілі мен әдебиеті, 
орыс филологиясы
орыс әдебиеті
орыс тілі
орыс тілінен енген сөздер
русистика
орхон-енисей жазбалары

Эквадор
орхон жазулары
орочон тілі
орочон 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
эвенки тілі
эвенки 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
таңдай
таңдай-тіс дауыссыздар
палатал дауыссыз
таңдайлану, палатализация
палаталданған дауыссыздар
таңдай дыбыс

ырлану, 儿-ға айналу 
(қытай тіліне тән)
ырланған сөздер 
(қытай тіліне тән)

ER
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儿化音 érhuàyīn

儿化韵 érhuàyùn

儿歌 érgē
儿童剧 értóngjù
儿童文学 értóngwénxué
儿童语言 értóngyŭyán
耳语 ěryǔ
耳语音 ěryǔyīn
二部曲 èrbùqǔ
二分法 èrfēnfǎ
二行诗 èrhángshī
二合元音 èrhéyuányīn
二合元音复韵母 
èrhéyuányīnfùyùnmǔ
二合韵母 èrhéyùnmǔ
二合字母 èrhézìmǔ 
二价动词 èrjiàdòngcí
二价谓词 èrjiàwèicí
二维码 èrwéimǎ
二位述谓 èrwèishùwèi

ырлану, 儿-ға айналу 
(қытай тіліне тән)
ырланған юньму, 
ырланған финаль 
(қытай тіліне тән)
балалар әні, балалар жыры
балалар спектаклі
балалар әдебиеті
балалар тілі
сыбыр
сыбыр
дилогия
дихотомия 
дистих 
қосар дауысты дыбыс, дифтонг
қосар дауысты күрделі юньму,  
қосар юньму (қытай тіліне тән)
қосар юньму (қытай тіліне тән)
қосар әріп, диграф
екі орынды етістік
екінші кезектегі предикат
екі өлшемді штрих-код (QR-код)
екі орынды предикат
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F

FA
пресс-конференция; 
презентация
сөйлеуші; адресант
дыбыс шығару; фонация
дыбыстау мүшелері, 
дыбыстау аппараты
сөз сөйлеу, сөйлеу
сөйлейтін сөздің мәтіні
дыбыстау, дыбысты айту, 
артикуляция
артикуляциялық орын, 
дыбыстау орны, 
дыбыстың жасалу орны
артикуляция
артикуляция; дыбыстау тәсілі
артикуляциялық база
дыбыстау тәсілі
дыбыстау нормасы, 
айтылу нормасы
дыбыстау қуыстары
дыбыстық тізбек
дыбыстау мүшелері
антропофоника
жасалым фонетикасы, 
артикуляциялық фонетика
Франция
француз әдебиеті
француз тілі

аударма; аудару
аударма сөздіктер
аудармалық баламалық
аудармалық сәйкестік

发布会 fābùhuì  

发话者 fāhuàzhě
发声 fāshēng
发声器官 fāshēngqìguān

发言 fāyán
发言稿 fāyángǎo
发音 fāyīn

发音部位 fāyīnbùwèi

发音动作 fāyīndòngzuò
发音法 fāyīnfǎ
发音法基础  fāyīnfǎjīchǔ
发音方法 fāyīnfāngfǎ
发音规范 fāyīnguīfàn

发音孔道 fāyīnkǒngdào
发音链 fāyīnliàn
发音器官 fāyīnqìguān
发音生理学 fāyīnshēnglǐxué
发音语音学 fāyīnyǔyīnxué

法国 Făguó
法国文学 făguówénxué
法语 făyǔ

翻译 fānyì
翻译词典 fānyìcídiǎn
翻译等值 fānyìděngzhí
翻译对应 fānyìduìyìng

FAN
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翻译方法 fānyìfāngfǎ
翻译方式 fānyìfāngshì
翻译规范 fānyìguīfàn
翻译过程 fānyìguòchéng
翻译理论 fānyìlĭlùn
翻译模式 fānyìmóshì
翻译能力 fānyìnénglì
翻译实践 fānyìshíjiàn

翻译学 fānyìxué
翻译学派 fānyìxuépài
翻译艺术 fānyìyìshù
翻译语言学 fānyìyǔyánxué
翻译语用学 fānyìyǔyòngxué
翻译转换 fānyìzhuǎnhuàn
繁体字 fántǐzì
繁冗 fánrǒng
反对 fǎnduì 
反话法 fǎnhuàfǎ
反面人物 fǎnmiànrénwù
反身代词 fǎnshēndàicí
反身动词 fǎnshēndòngcí
反身副词 fǎnshēnfùcí
反身态 fǎnshēntài
反身形动词 fǎnshēnxíngdòngcí
反身语气词 fǎnshēnyǔqìcí
反身语态 fǎnshēnyǔtài
反身中态 fǎnshēnzhōngtài
反问 fǎnwèn 
反问句 fǎnwènjù 

反叙法 fǎnxùfǎ
反义词 fǎnyìcí
反义词词典 fānyìcícídiǎn
反义关系 fǎnyìguānxi
反意连接词 fǎnyìliánjiēcí
反语 fǎnyǔ 
反喻 fǎnyù
范畴 fànchóu

аудару тәсілдері, аудару әдістері
аудару тәсілдері, аудару жолдары
аударма нормасы
аударма барысы
аударма теориясы
аударма үлгісі
аудармашылық құзыреттілік
аударма тәжірибесі, 
аударма практикасы
аударматану
аударма мектебі
аударма өнері
аударма лингвистикасы
аударма прагматикасы
аударма трансформациясы
күрделі жазылған иероглифтер
антиэллипсис
кері шендестіру
антифраза
жағымсыз кейіпкер
өздік есімдік
өздік етістік
өздік үстеу
өздік етіс
өздік есімше
өздік демеуліктер
өздік етіс
өздік-орта етіс
риторика; риторикалық сұрақ
риторикалық сұраулы 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
литота
антонимдер, қарсымәндес сөздер
антонимдер сөздігі
антонимдік қатынастар
қарсылықты жалғаулықтар
кекесін, ирония
болымсыздық теңеулері
категория
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范畴语法 fànchóuyǔfǎ
泛灵论 fànlínglùn
范围副词 fànwéifùcí 

泛神论 fànshénlùn 
泛时 fànshí
泛指代词 fànzhǐdàicí
泛指过去时 fànzhǐguòqùshí
泛指人称句 fànzhǐrénchēngjù
梵蒂冈 Fàndìgāng
梵语 fànyǔ

方法 fāngfǎ
方法论 fāngfǎlùn
方块字 fāngkuàizì
方式副词 fāngshìfùcí
方式状语 fāngshìzhuàngyǔ
方位词 fāngwèicí 

方位短语 fāngwèiduǎnyǔ

方位副词 fāngwèifùcí
方位格 fāngwèigé
方位状语 fāngwèizhuàngyǔ
方向 fāngxiàng
方言 fāngyán
方言差异 fāngyánchāyì
方言词典 fāngyáncídiǎn
方言词汇 fāngyáncíhuì
方言地图 fāngyándìtú
方言地图学 fāngyándìtúxué
方言调查 fāngyándiàochá
方言分布区域图
fāngyánfēnbùqūyùtú
方言色彩 fāngyánsècǎi
方言特点 fāngyántèdiǎn
方言学 fāngyánxué
方言学家 fāngyánxuéjiā

категориялық грамматика
анимизм  
көлемдік үстеу, шектеулік үстеу 
(қытай тіліне тән)
пантеизм
ахрония
жалпылау есімдігі
жалпы өткен шақ
жалпылама жақты сөйлем
Ватикан
санскрит

әдіс, амал, тәсіл
әдіснама
иероглиф
қимыл-сын үстеу
амал пысықтауыш
мекен-бағытты білдіретін сөздер 
(қытай тіліне тән)
мекен-бағыт мәнді сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)
мекен үстеу 
жатыс септік; локатив
мекен пысықтауыш
бағыт-бағдар, бағыт
диалект
диалектілердің айырмашылығы
диалект сөздер сөздігі
диалектілік лексика
диалектологиялық карта
диалектография
диалектілерді зерттеу
диалектологиялық атлас

диалект реңкі
диалектілік ерекшеліктер
диалектология
диалектолог

FANG
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方言语音学 fāngyányǔyīnxué
仿造词 fǎngzàocí

仿拟修辞格 fǎngnǐxiūcígé
仿拟 fǎngnǐ
仿译 fǎngyì
仿译成语 fǎngyìchéngyǔ

非鼻音 fēibíyīn
非鼻元音 fēibíyuányīn
非派生词 fēipàishēngcí
非音节音 fēiyīnjiéyīn
非语言交际 fēiyǔyánjiāojì 

非洲学 fēizhōuxué
非主谓句 fēizhǔwèijù 

菲律宾 Fēilǜbīn
菲律宾语 fēilǜbīnyǔ
斐济 Fěijì
斐济语 fěijìyǔ

分布 fēnbù
分布法 fēnbùfǎ
分布分析法 fēnbùfēnxīfǎ
分号 fēnhào
分节现象 fēnjiēxiànxiàng
分解句 fēnjiějù
分句 fēnjù

分类 fēnlèi
分类词典 fēnlèicídiǎn

диалектілі фонетика
еліктеу арқылы жасалған сөздер; 
калька
сықақ, пародия
аллюзия
сөзбе-сөз аудару
фразеологиялық калька; 
аударма арқылы қалыптасқан 
фразеологизмдер

мұрын жолды емес дыбыстар
мұрын жолды емес дауыстылар
түбір сөздер
буынсыз дыбыс
бейвербалды коммуникация, 
бейвербалды қарым-қатынас
африкатану
бастауыш-баяндауыштық 
құрылымды емес сөйлемдер; 
бір құрамды сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
Филиппин 
филиппин тілі
Фиджи
фиджи тілдері

дистрибуция
дистрибутивтік әдіс
дистрибутивтік талдау әдісі
нүктелі үтір
құрақтану, сегментация
бөлшектелген сөйлемдер
сөйлемше (құрмалас сөйлемнің 
сыңары) (қытай тіліне тән)
түр, жіктелім
тақырыптық сөздік; тезаурус

FEI

FEN
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分类法 fēnlèifǎ 

分离符号 fēnlífúhào
分数 fēnshù
分数词 fēnshùcí
分析 fēnxī
分析方法 fēnxīfāngfǎ
分析句子 fēnxījùzi
分析手段 fēnxīshǒuduàn
分析形式 fēnxīxíngshì
分析型结构 fēnxīxíngjiégòu
分析性语言 fēnxīxìngyǔyán
分析语 fēnxīyǔ
分写 fēnxiě
分语体 fēnyǔtǐ
芬兰 Fēnlán
芬兰-乌戈尔语系 
fēnlán-wūgē’ěryǔxì
芬兰语 fēnlányǔ

风格 fēnggé 
风格色彩 fēnggésècǎi 
风格学 fēnggéxué
风景 fēngjǐng
讽刺 fěngcì
讽刺短诗 fěngcìduǎnshī
讽刺诗 fěngcìshī
讽刺体 fěngcìtǐ
讽刺小品 fěngcìxiǎopǐn
讽刺喜剧 fěngcìxǐjù
讽刺小说 fěngcìxiǎoshuō
讽刺意味 fěngcìyìwèi
讽刺语 fěngcìyǔ 
讽刺作家 fěngcìzuòjiā
讽语 fěngyǔ 
讽喻 fěngyù

讽喻体 fěngyùtǐ

жіктеу, топтастыру, бөлу, 
түрге бөлу, классификация
айыру белгісі
бөлшек; баға; балл
бөлшектік сан есімдер
талдау, саралау
талдау әдісі
сөйлем талдау
аналитикалық тәсіл
аналитикалық тұлға
аналитикалық конструкциялар
аналитикалық тілдер
аналитикалық тілдер
бөліп жазу
ішкі стиль
Финляндия
фин-угор тілдері

фин тілі

стиль, жанр, мәнер
стильдік бояу
риторика, стилистика
көрініс, пейзаж, табиғат суреті
сатира, сықақ, кекесін, ирония
эпиграмма
сатиралық өлеңдер; пародия
сатира стилі
фельетон
сатиралық комедия
сықақ жанрлы роман; сатира
ирониялық реңк
ирониялық сөздер, сықақ сөздер
сатирик
ирония, сықақ, ажуа, мысқыл
аллегория; астарлы сөз; 
астарлы теңеу; тұспалдау
аллегориялық стиль

FENG
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讽喻题材 fěngyùtícái

佛得角 Fódéjiăo 
佛教 fójiào 
佛教文化 fójiàowénhuà
佛教徒 fójiàotú
佛教学 fójiàoxué
佛教语 fójiàoyǔ

否定 fǒudìng

否定词 fǒudìngcí
否定词素 fǒudìngcísù
(否定语素 fǒudìngyǔsù)
否定代词 fǒudìngdàicí
否定副词 fǒudìngfùcí
否定句 fǒudìngjù
否定评价 fǒudìngpíngjià
否定人称句 fǒudìngrénchēngjù
否定式 fǒudìngshì
否定语气词 fǒudìngyŭqìcí

弗坐词 fúzuòcí 
符号 fúhào
符号系统 fúhàoxìtǒng
符号学 fúhàoxué
符号语义学 fúhàoyǔyìxué
符号语用学 fúhàoyǔyòngxué
辅音 fǔyīn
辅音重复诗 fǔyīnchóngfùshī
辅音的传统交替 
fǔyīn de chuántǒngjiāotì
辅音的分类 fǔyīn de fēnlèi
辅音的历史交替 
fǔyīn de lìshǐjiāotì
辅音的软化 fǔyīn de ruǎnhuà

аллегориялық сюжет

Кабо Верде  
будда діні, буддизм
будда мәдениеті
буддист 
буддология
будда терминдері

болымсыз, болымсыздық; 
теріске шығару
болымсыз мәнді сөздер
болымсыздық морфема

болымсыздық есімдігі
болымсыз мәнді үстеулер
болымсыз сөйлем
жағымсыз бағалау, теріс пікір
болымсыз жақты сөйлемдер
болымсыз түр
болымсыз мәнді демеуліктер

акафист
таңба
таңбалар жүйесі
сематология
таңба семантикасы
таңба прагматикасы
дауыссыздар
аллитерациялық өлең
дауыссыздардың дәстүрлі 
алмасуы
дауыссыздардың жіктелімі
дауыссыздардың тарихи 
алмасуы
дауыссыздардың жіңішкеруі

FO

FOU

FU
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辅音交替 fǔyīnjiāotì
辅音清化 fǔyīnqīnghuà
辅音群 fǔyīnqún
辅音溶合 fǔyīnrónghé
辅音体系 fǔyīntǐxì

辅音脱落 fǔyīntuōluò
辅音演变 fǔyīnyǎnbiàn
辅音音位 fǔyīnyīnwèi
辅音重复法 fǔyīnchóngfùfǎ
辅音字母 fǔyīnzìmǔ
辅助词 fŭzhùcí
辅助名词 fŭzhùmíngcí
辅助情态词 fǔzhùqíngtàicí
辅助语素 fǔzhùyǔsù
辅助意义 fŭzhùyìyì
辅助语 fǔzhùyǔ
附加成分 fùjiāchéngfèn ①

附加成分 fùjiāchéngfèn ②
附加词素 fùjiācísù
附声韵 fùshēngyùn
复辅音 fùfǔyīn
复合笔画 fùhébǐhuà

复合成分 fùhéchéngfèn
复合词 fùhécí
复合词组 fùhécízŭ
复合单位 fùhédānwèi
复合定语 fùhédìngyǔ
复合动词 fùhédòngcí
复合动词谓语 fùhédòngcíwèiyǔ
复合法 fùhéfă
复合辅音 fùhéfǔyīn
复合后缀 fùhéhòuzhuì

复合句 fùhéjù
复合句法结构 fùhéjùfǎjiégòu
复合连词 fùhéliáncí

дауыссыздардың алмасуы
дауыссыздардың қатаңдануы
дауыссыздар тобы
дауыссыздардың бірігуі
консонантизм, 
дауыссыздар жүйесі
дауыссыздардың түсіп қалуы
дауыссыздардың өзгеруі
дауыссыз фонема
аллитерация
дауыссыз дыбыс әріптері
көмекші сөздер
көмекші есімдер
көмекші модаль сөздер
көмекші морфемалар
қосымша мағына
көмекші тіл
сөйлемнің қосалқы мүшелері 
(қытай тіліне тән)
қосымша, аффикс
көмекші морфемалар
жабық ұйқас (қытай тіліне тән)
күрделі дауыссыздар
күрделі бихуа, күрделі сызықтар 
(иероглифтің)
сөйлемнің күрделі мүшелері
күрделі сөздер
күрделі сөз тіркесі
күрделі бірлік
күрделі анықтауыштар
күрделі етістіктер
күрделі етістік баяндауыштар
біріктіру
күрделі дауыссыз дыбыстар
күрделі жұрнақтар, 
күрделі суффикстер
құрмалас сөйлемдер
күрделі синтаксистік құрылым
күрделі жалғаулықтар
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复合量词 fùhéliàngcí

复合名词 fùhémíngcí
复合趋向补语 fùhéqūxiàngbǔyǔ

复合式词干 fùhéshìcígàn
复合式过去时 fùhéshìguòqùshí
复合式将来时 fùhéshìjiāngláishí
复合式最高级 fùhéshìzuìgāojí

复合数词 fùhéshùcí
复合缩写词 fùhésuōxiěcí
复合谓语 fùhéwèiyǔ
复合形容词 fùhéxíngróngcí
复合语气词 fùhéyǔqìcí
复合元音 fùhéyuányīn

复句 fùjù
复句学 fùjùxué
复述 fùshù
复数 fùshù
复元音 fùyuányīn

复韵母 fùyùnmǔ 
(复元音韵母 fùyuányīnyùnmǔ)
复杂词组 fùzácízŭ
复杂句 fùzájù
复杂句法整体 fùzájùfǎzhěngtǐ
复指 fùzhĭ
复指成分 fùzhĭchéngfèn
复指联系 fùzhĭliánxì
副词 fùcí 
副词词组 fùcícízŭ
副词的构词类型  
fùcí de gòucílèixíng 
副词的构词意义 
fùcí de gòucíyìyì
副词的语法特征 
fùcí de yǔfǎtèzhēng

күрделі мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
күрделі зат есімдер
күрделі бағыт-бағдар 
толықтырғыш (қытай тіліне тән)
күрделі негіз
өткен шақтың күрделі түрі
келер шақтың күрделі түрі
асырмалы шырайдың күрделі 
түрі
күрделі сан есімдер
күрделі қысқарған сөздер
күрделі баяндауыштар
күрделі сын есімдер
күрделі демеуліктер
күрделі дауыстылар;
полифтонг
құрмалас сөйлемдер
құрмалас сөйлем синтаксисі
қайталай баяндау, мазмұндау
көптік, көпше түр
күрделі дауыстылар;
полифтонг
күрделі юньму, күрделі финаль  
(қытай тіліне тән)
күрделі сөз тіркесі
күрделі сөйлемдер
күрделі синтаксистік тұтастық
анафора
анафоралық элементтер
анафоралық байланыс
үстеу
үстеулі сөз тіркесі
үстеудің сөзжасамдық типтері

үстеудің сөзжасамдық 
мағыналары
үстеулердің грамматикалық 
белгілері
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副词构词法 fùcígòucífǎ
副词化 fùcíhuà
副动词 fùdòngcí
副句 fùjù
副语言学 fùyǔyánxué
富拉尼语 fùlāníyǔ
赋 fù

үстеулер сөзжасамы
адвербиалдану, үстеуге айналу
көсемше
бағыныңқы сөйлемдер
паралингвистика
фула тілі
фу 
(ұйқасқа бағындырылыған проза) 
(қытай әдебиетіне тән)



G

270

汉哈语言文学词典

G

盖尔语 gài’ěryǔ
概括词 gàikuòcí
概论 gàilùn
概念 gàiniàn
概念场 gàiniànchǎng
概念词 gàiniàncí 
概念词典 gàiniàncídiǎn
概念范畴 gàiniànfànchóu
概念分析法 gàiniànfēnxīfǎ
概念化 gàiniànhuà
概念主义 gàiniànzhǔyì
概数 gàishù

干扰 gānrăo
感情 gǎnqíng
感情表现力色彩  
gǎnqíngbiǎoxiànlìsècǎi
感情色彩 gǎnqíngsècǎi
感情重音 gǎnqíngzhòngyīn
感伤主义 gǎnshāngzhǔyì
感受人 gǎnshòurén
感叹词 gǎntàncí
感叹号 gǎntànhào
感叹句 gǎntànjù
感叹说 gǎntànshuō

感叹语 gǎntànyǔ
感叹语调 gǎntànyǔdiào
感知语音学 gǎnzhīyǔyīnxué
赣方言 gànfāngyán
赣剧 gànjù 

гаэль тілі
жалпылауыш сөздер
очерк; шолу; кіріспе
концепт, ұғым
концептуалды өріс
концептуалды сөздер
концептуалды сөздік
ұғымдық категория
концептуалдық талдау
концептуалдану
концептуализм  
болжалдық сан есімдер

интерференция
эмоция, сезім
эмоционалды-экспрессивтік 
бояу
эмоционалды бояу
эмоционалды екпін
сентиментализм
экспериенсив
одағай сөздер
леп белгісі
лепті сөйлем
тілдің шығуы туралы одағай 
теориясы
одағай сөздер
лепті интонация
естілім фонетикасы
гань диалекті (қытай тіліне тән)
Цзянси музыкалық драмасы

GAI

GAN
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冈比亚 Gāngbǐyà 
刚刚过去时态
gānggāngguòqùshítài
刚果 Gāngguǒ   
刚果语 gāngguǒyǔ
纲领 gānglǐng
纲要 gāngyào

高潮 gāocháo
高加索语 gāojiāsuǒyǔ
高棉语 gāomiányǔ 
高平调 gāopíngdiào
高山族 gāoshānzú 

高声调 gāoshēngdiào
高音区 gāoyīnqū
高元音 gāoyuányīn

歌词 gēcí
歌谣 gēyáo 
仡佬语 gēlǎoyǔ
仡佬族 gēlǎozú 

格 gé
格词尾 gécíwĕi
哥本哈根学派 Gēběnhāgēnxuépài
哥本哈根语言学派 
Gēběnhāgēnyǔyánxuépài
哥伦比亚 Gēlúnbǐyà
哥特语 gētèyǔ
格林纳达 Gélínnàdá 
《格林兄弟童话故事》
Gēlínxiōngdìtónghuàgùshì
格鲁吉亚 Gélŭjíyà

Гамбия
жедел өткен шақ

Конго
конго тілі, киконго
бағдарлама, тұғырнама
очерк; тезис; негізгі ережелер; 
негіз

шарықтау шегі (оқиғаның)
кавказ тілдері
кхмер тілі 
көтеріңкі тегіс тон
гаошань 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
көтеріңкі тон
жоғары регистр
қысаң дауыстылар

әннің сөзі, әннің мәтіні
халық жырлары
гэлао тілі
гэлао 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
септік
септік жалғаулары
Копенгаген мектебі
Копенгаген лингвистикалық 
мектебі
Колумбия
гот тілі
Гренада
«Ағайынды Гримм ертегілері»

Грузия 

GANG

GAO

GE
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格鲁吉亚语 gélŭjíyàyǔ
格律 gélǜ
格律学 gélǜxué
格式塔 géshìtǎ (完形 wánxíng)
格式塔理论 géshìtǎlǐlùn

格式塔学说 géshìtǎxuéshuō
格式塔主义 géshìtǎzhǔyì
格言 géyán
格言学 géyánxué
格语法 géyǔfǎ
格助词 gézhùcí
隔音符号 géyīnfúhào

革命浪漫主义 
gémìnglàngmànzhǔyì 
革命现实主义 
gémìngxiànshízhǔyì
个别词源 gèbiécíyuán
个别语言学 gèbiéyǔyánxué
个别语音学 gèbiéyǔyīnxué
个人风格 gèrénfēnggé
个人身势语 gèrénshēnshìyǔ
个人委婉语 gèrénwěiwǎnyǔ
个体量词 gètĭliàngcí

个体语言 gètǐyǔyán

根 gēn
根本法 gēnběnfǎ
根词 gēncí

工程语言学 gōngchéngyǔyánxué
工具格 gōngjùgé
工作语言 gōngzuòyǔyán  
公文 gōngwén 
公文事务词汇 gōngwénshìwùcíhuì

грузин тілі
ырғақ, ритм
ырғақ ілімі
гештальт
гештальт теориясы, 
гештальт-теория
гештальт теориясы
гештальтизм 
нақыл сөздер, афоризмдер
афористика
септік грамматикасы
септеулік шылаулар
апостроф; 
дыбыстарды бөлу белгісі
революцияшыл романтизм

революцияшыл реализм

дара этимология
жеке тіл білімі    
жеке (дербес) фонетика
дара стиль
дара ым тілі
дара эвфемизмдер
жекелік мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
дара тіл

түбір, тамыр, түп-тамыр
негізгі заң
түбір сөз

инженерлік лингвистика
көмектес септік
жұмыс тілі
ресми іс-қағаздар
ресми іс-қағаздар лексикасы

GEN

GONG
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公文事务语体 gōngwénshìwùyǔtǐ
公文事务语言 gōngwénshìwùyǔyán
公文事物文本 
gōngwénshìwùwénběn
公文文件语体 
gōngwénwénjiànyǔtǐ
公文用语 gōngwényòngyǔ
公文语 gōngwényǔ
公文语体 gōngwényǔtǐ
公文语言 gōngwényǔyán
功能 gōngnéng
功能对比 gōngnéngduìbǐ
功能范畴 gōngnéngfànchóu
功能分类 gōngnéngfēnlèi
功能分析 gōngnéngfēnxī
功能句法 gōngnéngjùfǎ
功能平面 gōngnéngpíngmiàn
功能色彩 gōngnéngsècǎi
功能同音词 gōngnéngtóngyīncí
功能新词 gōngnéngxīncí
功能修辞学 gōngnéngxiūcíxué
功能研究 gōngnéngyánjiū
功能语法 gōngnéngyǔfǎ
功能语法理论 gōngnéngyǔfǎlǐlùn

功能语法学派 
gōngnéngyǔfǎxuépài
功能语体 gōngnéngyǔtǐ
功能语言学 gōngnéngyǔyánxué
功能语义场 gōngnéngyǔyìсhǎng

功能语义范畴 
gōngnéngyǔyìfànchóu
功能-语义分析法 
gōngnéng-yǔyìfēnxīfǎ
功能-语义语法 
gōngnéng-yǔyìyǔfǎ
功能主义 gōngnéngzhǔyì
宫体诗 gōngtǐshī

ресми-іскерлік стиль
ресми іс-қағаздар тілі
ресми іс-қағаздар мәтіні

ресми құжаттық стиль

канцеляризмдер, кеңсе сөздері
кеңсе тілі
ресми іс-қағаздар стилі
ресми-іскери тіл
қызмет, функция
функционалдық салғастыру
функционалдық қатегория
функционалдық жіктелім
функционалды талдау
функционалды синтаксис
функционалды аспект
функционалды бояу
функционалды омонимдер
функционалды неологизмдер
функционалды стилистика
функционалды зерттеу
функционалды грамматика
функционалды грамматика 
теориясы
функционалды грамматика 
мектебі
функционалды стиль
функционалды лингвистика
функционалды-семантикалық 
өріс
функционалды-семантикалық 
категория
функционалды-семантикалық 
талдау
функционалды-семантикалық 
грамматика
функционализм
сарай поэзиясы
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宫廷诗人 gōngtíngshīrén
共鸣 gòngmíng
共鸣器 gòngmíngqì
共时 gòngshí
共时角度 gòngshíjiǎodù  
共时语言学 gòngshíyǔyánxué
共同口语 gòngtóngkǒuyǔ
共同态 gòngtóngtài
共同语 gòngtóngyǔ
共同语言 gòngtóngyǔyán
共性 gòngxìng

构成音节 gòuchéngyīnjié
构成音节的音 
gòuchéngyīnjié de yīn
构词 gòucí 
构词标志 gòucíbiāozhì
构词层次 gòucícéngcì
构词词典 gòucícídiǎn
构词词干 gòucícígān
构词词群 gòucícíqún
构词词缀 gòucícízhuì

构词法 gòucífǎ
构词法词典 gòucífǎcídiǎn
构词方法 gòucífāngfǎ
构词分析 gòucífēnxī
构词概念 gòucígàiniàn
构词过程 gòucíguòchéng
构词后缀 gòucíhòuzhuì
构词结构 gòucíjiégòu
构词聚合体 gòucíjùhétǐ
构词类型 gòucílèixíng
构词理据 gòucílǐjù
构词联系 gòucíliánxì
构词链 gòucíliàn
构词模型 gòucímóxíng
构词能力 gòucínénglì

сарай ақыны
резонанс, жаңғырық
резонатор
синхрония
синхрониялық аспект
синхронды лингвистика
жалпы ауызекі тіл
ортақ етіс
ортақ тіл; койне
ортақ тіл
жалпылама тек; ортақтық

буын құрау
буын құраушы дыбыс

сөзжасам
сөзжасамдық формант
сөзжасамдық қабат
сөзжасам сөздігі
сөз тудырушы негіз
сөзжасамдық ұя
сөзжасамдық қосымша,
сөзжасамдық аффикс
сөзжасам
сөзжасам сөздігі
сөзжасамдық тәсіл
сөзжасамдық талдау
сөзжасамдық концепт
сөзжасам барысы
сөзжасаушы жұрнақтар
сөзжасамдық құрылым
сөзжасамдық парадигма
сөзжасамдық тип
сөзжасамдық уәж
сөзжасамдық байланыс
сөзжасамдық тізбек
сөзжасамдық үлгі
сөзжасамдық қабілет

GOU
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构词前缀 gòucíqiánzhuì
构词溶合 gòucírónghé

构词手段 gòucíshǒuduàn 
构词系统 gòucíxìtǒng
构词形式 gòucíxíngshì
构词学 gòucíxué
构词意义 gòucíyìyì
构词语气词 gòucíyǔqìcí
构词语义学 gòucíyǔyìxué
构词族 gòucízú
构思 gòusī
构形 gòuxíng
构形法 gòuxíngfǎ
构形词缀 gòuxíngcízhuì

构形后缀 gòuxínghòuzhuì
构形链 gòuxíngliàn
构形前缀 gòuxíngqiánzhuì
构形手段 gòuxíngshǒuduàn

构形形式 gòuxíngxíngshì
构形语气词 gòuxíngyǔqìcí
构音部位 gòuyīnbùwèi
构造 gòuzào
构字部件 gòuzìbùjiàn

构字法 gòuzìfǎ

孤立语 gūlìyǔ
古巴 Gǔbā
古巴语 gǔbāyǔ
古词 gǔcí
古词语 gǔcíyǔ
古代汉语 gǔdàihànyŭ 
古代汉语语法 gǔdàihànyŭyŭfă
古汉语 gǔhànyŭ 
古代文学 gǔdàiwénxué 

сөзжасамдық префикстер
сөзжасамдық тұтастық, 
сөзжасамдық кірігу
сөзжасамдық тәсілдер
сөзжасам жүйесі
сөзжасамдық тұлға
сөзжасам
сөзжасамдық мағына
сөз жасаушы демеуліктер
сөзжасамдық семантика
сөзжасамдық ұя
түпкі ой, коммозиция
тұлғажасам
тұлғажасам
сөз түрлендіруші қосымша, 
сөз түрлендіруші аффикс
сөз түрлендіруші жұрнақтар
сөз түрлендіруші тізбек
сөз түрлендіруші префикстер
сөз түрлендіруші тәсілдер; 
форматор
сөз түрлендіруші тұлға
сөз түрлендіруші демеуліктер
дыбыс жасау орындары
құрылыс, құрылым
иероглиф жасаушы элементтер 
(қытай тіліне тән)
иероглифжасам тәсілдері

даралаушы тілдер
Куба 
куба тілі
көнерген сөздер, архаизмдер
көнерген сөздер, архаизмдер
көне қытай тілі
көне қытай тілінің грамматикасы
көне қытай тілі
ежелгі әдебиет

GU
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古典文学 gǔdiǎnwénxué
古典语言 gǔdiǎnyǔyán
古典语言学 gǔdiǎnyǔyánxué
古典主义 gǔdiǎnzhǔyì
古典作家 gǔdiǎnzuòjiā
古典作品 gǔdiǎnzuòpǐn
古吉拉特语 gǔjílātèyŭ
古兰经 Gǔlánjīng
古文字 gǔwénzì
古文字学 gǔwénzìxué
古体 gǔtǐ
古体诗 gǔtǐshī

谷歌 Gǔgē
固定词组 gùdìngcízŭ
固定委婉语 gùdìngwěiwǎnyǔ
固定重音 gùdìngzhòngyīn
固有词 gùyǒucí
固有词汇 gùyǒucíhuì

瓜拉尼语 guālāníyǔ
寡言 guǎyán
挂历 guàlì

观点 guāndiǎn
关键词 guānjiàncí
观念 guānniàn
观念分析 guānniànfēnxī
观念系统 guānniànxìtǒng
观念学 guānniànxué
关联词 guānliáncí
关系 guānxì

关系代词 guānxіdàicí
关系定语 guānxіdìngyǔ
关系副词 guānxіfùcí
关系句 guānxіjù

классикалық әдебиет
классикалық тілдер
классикалық лингвистика
классицизм
классик жазушы
классикалық шығарма; классика
гуджарат тілі
Құран 
ежелгі жазу
палеография
көне стиль, ежелгі стиль
көне стилдегі поэзия 
(қытай әдебиетіне тән)
Google
тұрақты тіркестер
тұрақты эвфемизмдер
тұрақты екпін
байырғы сөздер
байырғы лексика

гуарани тілі
аз сөйлейтін, сөзге шорқақ
қабырға күнтізбе

көзқарас, ой; аспект
түйін сөздер; тірек сөздер; тег
концепт, тұжырымдама, ой
концептуалды талдау
концептуалдық жүйе
концептология
шылау сөздер; дәнекер сөздер
қарым-қатынас, байланыс, 
қатынас
қатыстық есімдік
қатыстық анықтауыш
қатыстық үстеу
қатыстық сөйлемдер

GUA

GUAN
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关系形容词 guānxіxíngróngcí
官方网站 guānfāngwǎngzhàn 
官方语言 guānfāngyǔyán
官话 guānhuà

冠词 guàncí
贯顶诗 guàndĭngshí
惯用语 guànyòngyǔ

广播 guǎngbō
广播采访 guǎngbōcǎifǎng
广播剧 guǎngbōjù
广播评论员 guǎngbōpínglùnyuán 
广播新闻 guǎngbōxīnwén
广播语言 guǎngbōyǔyán
广播政论 guǎngbōzhènglùn
广东话 guǎngdōnghuà

广告 guǎnggào
广告语 guǎnggàoyǔ 
广泛流行 guǎngfànliúxíng
广泛使用 guǎngfànshǐyòng

广泛性 guǎngfànxìng

广义 guǎngyì 

圭亚那 Guīyànà
归纳法 guīnàfǎ 
规定 guīdìng
规范 guīfàn 
规范词典 guīfàncídiǎn
规范化 guīfànhuà 
规范语法 guīfànyǔfǎ

қатыстық сын есімдер
ресми сайт
ресми тіл
гуаньхуа (жалпыхалықтық 
қытай тілінің көне атауы)
артикль
акростих
гуаньюнъюй, дағдылы тіркес 
(дағды сөздер; әдетке айналған 
сөздер) 
(қытай тіліне тән лексикалық бірлік)

радио
радиосұхбат
радиоқойылым 
радиокомментатор
радио жаңалықтары
радио тілі
радиопублицистика
гуандун диалекті 
(қытай тіліне тән)
жарнама
жарнама тілі
кең таралу
кеңінен пайдалану, 
кеңінен қолданылу
жан-жақтылық, әр жақтылық, 
әр алуандық
кең мағына

Гайана
индукция әдісі
қағида, ереже
норма, жүйе 
нормативтік сөздік
нормалау, жүйелеу
нормативтік грамматика

GUANG
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规范语言学 guīfànyǔyánxué
规律 guīlǜ 
规律性 guīlǜxìng 
规则 guīzé 
诡谐 guǐxié  

国歌 guógē
国徽 guóhuī
国际词语 guójìcíyǔ
国际词汇 guójìcíhuì
国际辅助语 guójìfǔzhùyǔ
国际评论 guójìpínglùn
国际世界语协会 
Guójì Shìjièyǔ Xiéhuì

国际通用术语 guójìtōngyòngshùyǔ
国际行话 guójìhánghuà
国际性术语 guójìxìngshùyǔ
国际音标 guójìyīnbiāo

国际语音协会 
Guójì Yǔyīn Xiéhuì
国际语言 guójìyǔyán
国旗 guóqí
国情词 guóqíngcí
国情学 guóqíngxué 
国语 guóyǔ
过去将来时 guòqùjiāngláishí
过去时 guòqùshí
过去时态 guòqùshítài
过去时形动词 guòqùshíxíngdòngcí

нормативтік лингвистика
қағида, заң
заңдылық
ереже, заңдылық
әжуа, сықақ, ирония

Әнұран 
Елтаңба 
интернационализдер
интернационал лексика
интернационал көмекші тіл
халықаралық шолу
Жалпыға ортақ Эсперанто 
ассоциациясы
(Universal Esperanto Association)
интернационал терминология
интержаргон
халықаралық терминдер  
халықаралық фонетикалық әліпби 
(халықаралық фонетикалық таңба)
Халықаралық Фонетика 
Ассоциациясы (ХФА)
халықаралық тілдер
Мемлекеттік ту
елтаным сөздер
елтаным, елтану
мемлекеттік тіл
ауыспалы келер шақ
өткен шақ
өткен шақ
өткен шақтық есімше 

GUO
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H

HA

қазақша-қытайша сөздік
хамит тілдері
хани тілі
хани 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
қазақ 
қазақтың халық әндері
қазақ халқының ауыз әдебиеті

қазақ халқы
қазақ тілі 
қазақ әдебиеті
қазақ мәдениеті
қазақ жазуы
Қазақстан Республикасы

қазақ тілі
қазақ тілінің сөздігі
қазақ тілінің лексикологиясы
қазақ тілінің диалектологиялық 
сөздігі
қазақ тілінің диалектологиясы

қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

қазақ тілінің стилистикасы

қазақ тілінің грамматикасы
қазақ тілінің фонетикасы

қазақ тілі мен әдебиеті, 
қазақ филологиясы
қазақ тіл білімі

哈汉词典 hāhàncídiǎn
哈姆语 hāmǔyǔ
哈尼语 hāníyǔ
哈尼族 hānízú

哈萨克 hāsàkè
哈萨克民歌 hāsàkèmíngē
哈萨克民间文学 
hāsàkèmínjiānwénxué
哈萨克民族 hāsàkèmínzú
哈萨克文 hāsàkèwén
哈萨克文学  hāsàkèwénxué
哈萨克文化 hāsàkèwénhuà
哈萨克文字 hāsàkèwénzì
哈萨克斯坦共和国 
Hāsàkèsītǎn Gònghéguó
哈萨克语 hāsàkèyǔ
哈萨克语词典 hāsàkèyǔcídiǎn
哈萨克语词汇 hāsàkèyǔcíhuì
哈萨克语方言词典 
hāsàkèyǔfāngyáncídiǎn
哈萨克语方言学 
hāsàkèyǔfāngyánxué
哈萨克语详解词典 
hāsàkèyǔxiángjiěcídiǎn
哈萨克语修辞学 
hāsàkèyǔxiūcíxué
哈萨克语语法 hāsàkèyǔyǔfǎ
哈萨克语语音学 
hāsàkèyǔyǔyīnxué
哈萨克语言文学 
hāsàkèyǔyánwénxué
哈萨克语言学 hāsàkèyǔyánxué
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韩国 Hánguó 

韩国语 hánguóyǔ 
汉学 hànxué
汉学家 hànxuéjiā
汉语构词法 hànyǔgòucífǎ
汉语拼音方案 
hànyǔpīnyīnfāng’àn
汉语拼音文字 hànyǔpīnyīnwénzì
汉语言文学 hànyǔyánwénxué

汉语音韵学 hànyǔyīnyùnxué
汉语语法 hànyǔyǔfǎ
汉语语法纲要 hànyǔyǔfǎgāngyào

汉乐府 hànyuèfǔ

汉藏语系 hànzàngyǔxì
汉字 hànzì
汉字的标准化 
hànzì de biāozhǔnhuà
汉字的构造方式 
 hànzì de gòuzàofāngshì
汉字的结构 hànzì de jiégòu
汉字的结构单位 
hànzì de jiégòudānwèi
汉字的起源 hànzì de qĭyuán
汉字的特点 hànzì de tèdiǎn

汉字的整理 hànzì de zhĕnglĭ

汉字改革 hànzìgǎigé

汉字简化 hànzìjiǎnhuà 
汉字简化方案 
hànzìjiǎnhuàfāng’àn

Корей Республикасы 
(Оңтүстік Корея)
корей тілі (Оңтүстік Корея)
қытайтану, синология
қытайтанушы, синолог
қытай тілінің сөзжасамы
қытай тілінің фонетикалық 
дыбыстаңба жобасы
қытай тілінің дыбыстық жазуы
қытай тілі мен әдебиеті; 
қытай филологиясы
қытай тілінің фонологиясы
қытай тілінің грамматикасы
қытай тілі грамматикасының 
очеркі
ханьюэфу (Хань династиясы 
кезіндегі өлеңдер)
(қытай әдебиетіне тән)
қытай-тибет тілдері семьясы
қытай иероглифтері
қытай иероглифінің нормалануы

қытай иероглифінің жасалу 
тәсілдері
қытай иероглифінің құрылымы
қытай иероглифінің 
құрылымдық бірліктері
қытай иероглифінің пайда болуы
қытай иероглифінің 
ерекшеліктері
қытай иероглифтерінің 
жүйеленуі
қытай иероглифінің реформасы;
қытай иероглифтерін реформалау
қытай иероглифтерін ықшамдау
қытай иероглифтерін ықшамдау 
жобасы

HAN
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汉字文化圈 hànzìwénhuàquān

汉字学 hànzìxué

行话 hánghuà 

行业词 hángyècí

行业词汇 hángyècíhuì
行业术语 hángyèshùyŭ

海报 hǎibào

海地 Hǎidì
海市蜃楼 hǎishìshènlóu

海外版 hǎiwàibǎn

豪杰 háojié
豪萨语 háosàyǔ
号召 hàozhào
号召书 hàozhàoshū

合成词 héchéngcí
合成复合词 héchéngfùhécí
合成连接词 héchéngliánjiēcí
合成前置词 héchéngqiánzhìcí
合成数 héchéngshù
合成数词 héchéngshùcí
合成谓语 héchéngwèiyǔ
合成语气词 héchéngyǔqìcí
合成语言 héchéngyǔyán
合体字 hétǐzì

қытай иероглифтерінің мәдени 
шеңбері
иероглифтаным, иероглифика, 
қытай жазуы туралы ғылым 

арго, жаргон; 
профессионализмдер
кәсіби сөздер, 
профессионализмдер
кәсіби лексика
кәсіби терминдер

афиша; хабарлама; 
құлақтандыру; плакат
Гаити
сағым, елес; бос қиял; 
фата-моргана
шетелдік басылым

біртуар тұлға, батыр
хауса тілі
шақыру, үндеу, шақыру
үндеу; жолдау

құранды сөздер
құранды күрделі сөздер
құранды жалғаулықтар
құранды предлогтар
құрама сан
құранды сан есім
құрама баяндауыш
құрама демеуліктер
инкорпорациялық тілдер
күрделі иероглифтер, 
құрамды иероглифтер 

HANG

HAI

HAO
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合作作者 hézuòzuòzhě
和声 héshēng
和谐 héxié
和谐律 héxiélǜ
荷兰 Hélán
荷兰语 hélányǔ
核心 héxīn
核心部分 héxīnbùfèn
核心结构 héxīnjiégòu

赫哲语 hèzhéyǔ
赫哲族 hèzhézú 

黑话 hēihuà
黑话词 hēihuàcí
黑色幽默 hēisèyōumò
黑山 Hēishān
黑体 hēitĭ

宏观翻译 hóngguānfānyì
宏观结构 hóngguānjiégòu
宏观语言学 hóngguānyǔyánxué
洪堡特主义 hóngbăotèzhŭyì
洪都拉斯 Hóngdūlāsī 

喉壁清擦音 hóubìqīngcāyīn

喉壁音 hóubìyīn 
喉壁浊擦音 hóubìzhuócāyīn

喉辅音 hóufǔyīn
喉腔 hóuqiāng
喉上腔 hóushàngqiāng
喉头 hóutóu
喉头辅音 hóutóufǔyīn 

бірлескен авторлар
үндестік, үндесім, гармония
үндестік, гармония
үндестік заңы, сингармонизм
Голландия 
голланд тілі
ядро, өзек
негізгі бөлік
ядролық құрылым, 
өзекті құрылым
нанай тілі
нанай 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

былапыт сөздер
былапыт сөздер, арготизмдер
қара юмор
Черногория
қалың қаріп, қалың шрифт

макроаударма
макроқұрылым
макролингвистика
гумбольдтшылдық
Гондурас

фарингал қатаң-сүзілмелі 
дауыссыздар
фарингал дауыссыздар
фарингал ұяң-сүзілмелі 
дауыссыздар
көмей дауыссыздар
көмей қуысы
көмей үсті қуысы
көмей
көмей дауыссыздар

HEI

HONG
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喉音 hóuyīn 
后齿音 hòuchǐyīn
后加成分 hòujiāchéngfèn
后腭音 hòu’èyīn 
后舌辅音 hòushéfǔyīn 
后退同化 hòutuìtónghuà 

后元音 hòuyuányīn 
后置词 hòuzhìcí
后缀 hòuzhuì
后缀成分 hòuzhuìchéngfèn
后缀法 hòuzhuìfă
后缀构词法 hòuzhuìgòucífǎ

呼格 hūgé 
呼句 hūjù
呼吸 hūxī
呼吸道 hūxīdào  
呼吸器官 hūxīqìguān
呼语 hūyǔ
呼语句 hūyǔjù
互动 hùdòng
互动式 hùdòngshì
互动式教学法 hùdòngshìjiàoxuéfǎ
互及态 hùjítài
互联网 hùliánwǎng
互译 hùyì
沪剧 hùjù 

华文 huáwén

华语 huáyǔ
滑稽剧 huájìjù
划分 huàfēn
划分词类 huàfēncílèі
划分词类的标准  
huàfēncílèi de biāozhǔn

көмей дыбыс
тіс арты дауыссыздары
жұрнақ, суффикс
таңдай арты дауыссыздары
тіл арты дауыссыздары
кейінді ықпал, 
регрессивті ассимиляция
тіл арты дауыстылары
септеуліктер
жұрнақ, суффикс
суффикстік элемент
жұрнақ қосылу, суффиксация
сөзжасамның суффикстік тәсілі

атау септік; вокатив
қаратпа сөзді сөйлем
тыныс алу
тыныс жолдары
тыныс алу мүшелері
қаратпа сөздер
қаратпа сөзді сөйлем
интерактивтік, өзара әрекеттестік
интерактивті, интерактивтік
интерактивті оқыту әдістері
ортақ етіс
ғаламтор, интернет
екі жақты аударма
Шанхай музыкалық драмасы

қытай тілі, қытайша, 
қытай жазуы
қытай тілі
фарс
топтастыру, бөлу, жіктеу
сөздерді таптастыру
сөздерді таптастыру 
ұстанымдары

HU
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话剧 huàjù 
话题 huàtí
话语 huàyǔ
话语成分 huàyǔchéngfèn
话语分析 huàyǔfēnxī
话语能力 huàyǔnénglì
话语委婉语 huàyǔwěiwǎnyǔ
话语修辞学 huàyǔxiūcíxué
话语语言学 huàyǔyǔyánxué 
话语语音学 huàyǔyǔyīnxué
化名 huàmíng

环韵 huányùn 
环抱韵 huánbàoyùn
换名 huànmíng
换文 huànwén
换说 huànshuō
换位 huànwèi 

换音造词法 huànyīnzàocífǎ
换喻 huànyù
环状软骨 huánzhuàngruǎngǔ  
幻想 huànxiǎng
幻想片 huànxiăngpiàn
幻想小说 huànxiǎngxiǎoshuō

荒诞 huāngdàn 
荒诞派 huāngdànpài  
荒诞派戏剧 huāngdànpàixìjù
黄色刊物 huángsèkānwù
黄色新闻 huángsèxīnwén

诙谐词 huīxiécí
回鹘文 huíhúwén 
回还 huíhuán

драма, спектакль, пьеса
тақырып; топик
сөз; сөйлеу; мәтін; дискурс
дискурс компоненттері
дискурстық талдау
дискурстық құзыреттілік
сөйлеу эвфемизмдері
мәтін стилистикасы
мәтін лингвистикасы
мәтін фонетикасы
лақап ат, бүркеншік ат, жалған ат

қаусырмалы ұйқас
орама ұйқас
метонимия, ат алмастыру
хат алмасу
перифраза (сипаттама сөздер)
орын ауыстыру; конверсия; 
транспозиция
анаграмма
метонимия, ат алмастыру
сақинаша шеміршек
фантазия, қиял
фантастикалық фильм
фантастикалық роман, 
фантастикалық повесть

абсурд
абсурдизм
абсурд театр
саржағал басылымдар
саржағал баспасөз; сары баспасөз

әзіл сөздер, қалжың сөздер
көне ұйғыр жазуы
кері қайталау

HUAN

HUANG
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палиндром
хиазм
естелік; естеліктер
диалог; тілдесу
тілдескіш; тілашар
көмекей
көмекей шеміршегі
сурет, көркемсурет, кескіндеме
сурет өнері, кескіндеме өнері
сурет тілі
көркемсурет туындылары, 
көркем туындылар

аралас септеу
аралас септеу
аралас жіктеу
құрама сөз тіркесі
аралас сөзжасам тәсілі
аралас әдістеме
аралас диалект
аралас құрмалас сөйлем
аралас түр, аралас тип
аралас жазу
аралас тіл
аралас дауыстылар
аралас мәнмәтін
аралас әліпби
аралас графика
будан сөздер

тірі тілдер
тірі метафора
болжалды келер шақ
ықтималдық, мүмкіндік
пробабилизм

回文诗 huíwénshī 
回文修辞格 huíwénxiūcígé
回忆录 huíyìlù
会话 huìhuà
会话手册 huìhuàshǒucè
会厌 huìyàn  
会厌软骨 huìyànruǎngǔ   
绘画 huìhuà
绘画艺术 huìhuàyìshù
绘画语 huìhuàyǔ
绘画作品 huìhuàzuòpǐn

混合变格 hùnhébiàngé
混合变格法 hùnhébiàngéfǎ
混合变位 hùnhébiànwèi
混合词组 hùnhécízǔ
混合构词法 hùnhégòucífǎ
混合法 hùnhéfǎ 
混合方言 hùnhéfāngyán
混合复合句 hùnhéfùhéjù
混合类型 hùnhélèixíng
混合文字 hùnhéwénzì
混合语 hùnhéyǔ
混合元音 hùnhéyuányīn 
混合语境 hùnhéyǔjìng
混合字母表 hùnhézìmǔbiǎo
混合字体 hùnhézìtǐ
混种词 hùnzhǒngcí

活的语言 huó de yǔyán
活隐喻 huóyǐnyù
或然将来时 huòránjiāngláishí 
或然性 huòránxìng
或然论 huòránlùn 

HUN

HUO
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J

JI
Гвинея
Гвинея-Бисау 

кекету, келемеждеу, 
әжуалау; ирония
автоматты аударма
механикалық аударма
белсенді сөздер, актив сөздер, 
жүрдек сөздер
белсенді дыбыстау мүшелері
белсенді романтизм
белсенді валенттілік
белсенді грамматика
тақ сан; сыңар
иероглифтің негізгі сызықтары 
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің негізгі мүшелері
негізгі сөздер
негізгі сөздік қор
негізгі жалғау
негізгі бірлік
жай сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
негізгі элемент
негізгі мағына
негізгі дауыстылар
негізгі дыбыс
негізгі екпін
иероглифтің негізгі элементтері 
(қытай тіліне тән)
негізгі сөз
негізгі сөздер
негізгі етістік
базалық қазақ тілі

几内亚 Jǐnèiyà
几内亚比绍 
Jīnèiyàbǐshào
讥讽 jīfěng 

机器翻译 jīqìfānyì
机械翻译 jīxièfānyì
积极词汇 jījícíhuì 

积极发音器官 jījífāyīnqìguān
积极浪漫主义 jījílàngmànzhǔyì
积极配价 jījípèijià
积极语法 jījíyǔfǎ
奇数 jīshù
基本笔形 jīběnbǐxíng

基本成分 jībĕnchéngfèn
基本词 jīběncí
基本词汇 jībĕncíhuì
基本词尾 jībĕncíwĕi
基本单位 jībĕndānwèi
基本短语 jībĕnduǎnyǔ

基本要素 jīběnyàosù
基本意义 jīběnyìyì
基本元音 jībĕnyuányīn
基本音 jīběnyīn
基本重音 jībĕnzhòngyīn
基础部件 jīchǔbùjiàn 

基础词 jīchǔcí
基础词汇 jīchǔcíhuì
基础动词 jīchǔdòngcí
基础哈萨克语 jīchǔhāsàkèyǔ
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基础汉语 jīchǔhànyǔ
基础语言 jīchǔyǔyán
基督教 jīdūjiào 
基督教徒 jīdūjiàotú 
基里巴斯 Jīlǐbāsī 
基利尔字母 jīlì’ĕrzìmŭ
基诺语 jīnuòyǔ
基诺族 jīnuòzú 

基斯塔心理学 jīsītǎxīnlǐxué

基数词 jīshùcí
基音 jīyīn
即兴诗 jíxìngshī

即兴诗人 jíxìngshīrén
及物动词 jíwùdòngcí
吉布提 Jíbùtí
吉尔吉斯斯坦 Jí’ěrjísīsītǎn
吉尔吉斯语 jí’ěrjísīyǔ
吉库犹语 jíkùyóuyǔ
吉普赛语 jípǔsàiyǔ
级 jí
给与格 jǐyǔgé
集合量词 jíhéliàngcí

集合名词 jíhémíngcí

集合数词 jíhéshùcí
集合意义 jíhéyìyì
计量名词 jìliàngmíngcí
纪录 jìlù

纪录片 jìlùpiàn

纪实报道 jìshíbàodào
纪实文学 jìshíwénxué 
纪实小说 jìshíxiǎoshuō

базалық қытай тілі
негіз тіл
христиан діні
христиан
Кирибати
кирилл жазуы, кириллица
джино тілі
джино 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
гештальтпсихология, 
гештальт психологиясы
есептік сан есім
негізгі тон
суырып салма өлең; 
импровизация
суырып салма ақын, төкпе ақын
сабақты етістік
Джибути
Қырғызстан 
қырғыз тілі
кикуйю тілі
сыған тілі
шырай
барыс септік
жинақтық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
жинақтық зат есімдер, 
жинақтық мағыналы зат есімдер
жинақтық сан есімдер
жинақтық мағына
есептік зат есімдер
хаттама; хаттамалау, 
хаттама жазу; рекорд
деректі фильм, 
деректі кинофильм
хроникалық ақпарат
документалды проза,  деректі проза
документалды  роман,  
деректі роман
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纪要 jìyào

记录 jìlù

记音 jìyīn
记音符号 jìyīnfúhào
记者 jìzhě 

技术术语 jìshùshùyǔ
忌讳词 jìhuìcí

加拿大 Jiānádà
加纳 Jiānà
加蓬 Jiāpéng
加强级 jiāqiángjí
加强意义 jiāqiángyìyì
加强语气词 jiāqiángyŭqìcí
加泰罗尼亚语 jiātàiluóníyàyǔ
(加泰隆语 jiātàilóngyǔ)
甲骨文 jiǎgǔwén

假定式 jiǎdìngshì
假借 jiǎjiè

假借字 jiǎjièzì

假面具戏剧 jiǎmiànjùxìjù 
假名 jiǎmíng ①
假名 jiǎmíng ②
假设 jiǎshè
假设关系 jiǎshèguānxі 
假设复句 jiǎshèfùjù
假设句群 jiǎshèjùqún

假设连接词 jiǎshèliánjiēcí 

протокол; қысқаша мәлімет; 
қысқаша мазмұн 
жазу; тіркеу; хаттама жазу; 
хаттама; стенограмма
дыбыс жазу
фонетикалық жазу таңбасы
корреспондент; журналист; 
тілші
техникалық терминдер
табу сөздер, тиым сөздер, 
тергеу сөздер

Канада 
Гана
Габон
күшейтпелі шырай
күшейтпелі мағына
күшейткіш демеуліктер
каталан тілі (валенсия тілі)

цзягувэнь (сүйекке немесе 
тасбақа сауытына жазылған 
көне қытай жазуы) 
шартты рай
кірме; қабылдау, енгізу, ауыстыру 
(қытай тіліндегі иероглифжасам 
тәсілінің бір түрі)
кірме иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
маскалар комедиясы
лақап ат, ойдан шығарылған есім
кана (жапон тіліне тән)
жорамал, болжам
болжалдық қатынас
болжал мәнді құрмалас сөйлемдер  
болжалды күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
шартты жалғаулықтар

JIA
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假说 jiǎshuō
价语法 jiàyǔfǎ
价值 jiàzhí 
价值场 jiàzhíchǎng
价值观 jiàzhíguān

尖音 jiānyīn

兼语短语 jiānyǔduǎnyǔ

兼语句 jiānyǔjù

简称 jiǎnchēng

简单宾语 jiǎndānbīnyŭ
简单动词 jiǎndāndòngcí
简单动词谓语 
jiǎndāndòngcíwèiyǔ
简单短语 jiǎndānduǎnyǔ
简单后缀 jiǎndānhòuzhuì
简单级 jiǎndānjí
简单句 jiǎndānjù
简单趋向补语 
jiǎndānqūxiàngbǔyǔ
简单谓语 jiǎndānwèiyǔ
简单语气词 jiǎndānyŭqìcí
简单主语 jiǎndānzhǔyǔ
简化字 jiǎnhuàzì

简介 jiǎnjiè
简介式翻译 jiǎnjièshìfānyì
简历 jiǎnlì  
简略词 jiǎnlüècí

жорамал, болжам, гипотеза
валенттілік грамматикасы
валенттілік; құндылық
валенттік өріс
құндылық, құндылықтар

апикальды дауыссыздар, 
тіл ұшы дауыссыздары;  
сыңғырлаған дауыс
екі жақты қызмет атқаратын 
сөзді сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
екі жақты қызмет атқаратын 
мүшелі сөйлемдер, 
қос міндетті мүшелі сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
қысқартылған атаулар; 
аббревиатура; қысқартып атау 
дара толықтауыш
дара етістік
дара етістік баяндауыш

жай сөз тіркесі  
дара жұрнақтар, дара суффикстер
жай шырай
жай сөйлем
жай бағыт-бағдар толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
дара баяндауыш
дара демеуліктер
дара бастауыш
жеңілдетілген иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
реферат
аннотациялық аударма
қысқаша өмірбаян
қысқарған сөздер

JIAN
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简略句 jiǎnlüèjù

简明词典 jiǎnmíngcídiǎn
简缩词 jiǎnsuōcí
简体字 jiǎntǐzì

简写 jiǎnxiě

简译 jiǎnyì

间隔号 jiàngéhào (  •  )

间接宾语 jiànjiēbīnyǔ
间接干扰 jiànjiēgānrǎo
间接夸张 jiànjiēkuāzhāng
间接格 jiànjiēgé
间接问话 jiànjiēwènhuà
间接意义 jiànjiēyìyì
间接引语 jiànjiēyǐnyǔ
间缀 jiànzhuì
柬埔寨 Jiǎnpǔzhài
柬埔寨语 jiǎnpǔzhàiyǔ 
(高棉语 gāomiányǔ)

将来 jiānglái 
将来不定时 jiāngláibùdìngshí 
将来时 jiāngláishí
将来时态 jiāngláishítài
将来形动词 jiāngláixíngdòngcí
讲话稿 jiǎnghuàgǎo
讲解员 jiǎngjiěyuán 
奖 jiǎng
奖学金 jiǎngxuéjīn 
降调 jiàngdiào

交叉韵 jiāochāyùn
交互语态 jiāohùyǔtài

эллипсистік сөйлем, 
ықшамдалған сөйлем
шағын сөздік
қысқарған сөздер
жеңілдетілген иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
қысқартып жазу; аббревиатура; 
адаптация
жеңілдетілген аударма; 
қысқартып аудару
аралық белгі, айыру белгісі 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
жанама толықтауыш
жанама интерференция
жанама әсірелеу
жанама септіктер
жанама сұрақ
жанама мағына
төлеу сөз
интерфикс
Камбоджа
кхмер тілі

болашақ, келешек
болжалды келер шақ
келер шақ
келер шақ
келер шақтық есімше
сөйлейтін сөздің мәтіні  
түсіндіруші, комментатор
премия, награда, жүлде, сыйлық
стипендия, шәкіртақы
бәсең интонация

шалыс ұйқас
ортақ етіс

JIANG
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交际 jiāojì

交际变体 jiāojìbiàntĭ
交际标准 jiāojìbiāozhǔn
交际层面 jiāojìcéngmiàn
交际传统 jiāojìchuántǒng
交际单位 jiāojìdānwèi
交际等值 jiāojìděngzhí
交际工具 jiāojìgōngjù
交际功能 jiāojìgōngnéng
交际观点 jiāojìguāndiǎn
交际翻译 jiāojìfānyì
交际教学法 jiāojìjiàoxuéfǎ
交际结构 jiāojìjiégòu
交际禁忌 jiāojìjìnjì
交际句法 jiāojìjùfǎ
交际聚合体 jiāojìjùhétĭ
交际空间 jiāojìkōngjiān
交际目的 jiāojìmùdì
交际能力 jiāojìnénglì
交际情景 jiāojìqíngjĭng
交际-认知角度  jiāojì-rènzhījiǎodù

交际任务 jiāojìrènwù
交际失误 jiāojìshīwù
交际手段 jiāojìshǒuduàn
交际文化 jiāojìwénhuà
交际系统 jiāojìxìtǒng
交际行为 jiāojìxíngwéi
交际休克 jiāojìxiūkè
交际语法 jiāojìyǔfǎ
交际语境 jiāojìyǔjìng
交际语言学 jiāojìyǔyánxué
交际者 jiāojìzhě
交替关系的并列复合句
jiāotìguānxi de bìnglièfùhéjù 
交替传译 jiāotìchuányì
教会语言 jiàohuìyǔyán
教学参考书 jiàoxuécānkǎoshū

байланыс, қарым-қатынас, 
коммуникация
коммуникативтік нұсқалар
коммуникативтік норма
коммуникативтік деңгей
коммуникативтік дәстүр
коммуникативтік бірлік
коммуникативтік баламалық
қатынас жасау құралы
коммуникативтік қызмет
коммуникативтік аспект
коммуникативтік аударма
коммуникативтік әдістеме
коммуникативтік құрылым
коммуникативтік табу
коммуникативтік синтаксис
коммуникативтік парадигма
коммуникативтік кеңістік
коммуникативтік мақсат
коммуникативтік құзыреттілік
коммуникативтік жағдаят
коммуникативті-когнитивтік 
аспект
коммуникативтік міндет
коммуникативтік сәтсіздік
коммуникативтік тәсіл
коммуникативтік мәдениет
коммуникативтік жүйе
коммуникативтік акт
коммуникативтік шок
коммуникативтік грамматика
коммуникативтік мәнмәтін
коммуникативтік тіл білімі
коммуникант
кезектес салалас құрмалас 
сөйлемдер
ізбе-із аударма
шіркеу тілі
оқу құралы
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教学大纲 jiàoxuédàgāng
教学方法 jiāoxuéfāngfǎ
教学语法 jiàoxuéyǔfǎ 
教育 jiàoyù
教育学 jiàoyùxué

节点 jiédiǎn
节律 jiélǜ 
节律停顿 jiélǜtíngdùn
节律重音 jiélǜzhòngyīn 
节拍 jiépāi
节译 jiéyì
节奏 jiézòu 
节奏单位 jiézòudānwèi
节奏群 jiézòuqún 
节奏学 jiézòuxué 
节奏重音 jiézòuzhòngyīn 
节奏组 jiézòuzǔ 
结构 jiégòu
结构标记 jiégòubiāojì
结构成分 jiégòuchéngfèn
结构词 jiégòucí
结构段 jiégòuduàn 
句段式翻译 jùduànshìfānyì
结构对比 jiégòuduìbǐ
结构法 jiégòufǎ
结构分析 jiégòufēnxī

结构功能 jiégòugōngnéng
结构构词法 jiégòugòucífǎ
结构关系 jiégòuguānxi
结构观点 jiégòuguāndiăn
结构句法 jiégòujùfǎ
结构类型 jiégòulèixíng
结构模式 jiégòumóshì
结构群 jiégòuqún
结构信号 jiégòuxìnhào
结构修辞学 jiégòuxiūcíxué

оқу бағдарламасы
оқыту әдістемесі
мектеп грамматикасы
білім; білім беру, ағарту 
педагогика

түйін, қорытынды
ырғақ, ритм
ырғақты кідіріс
ырғақты екпін
ырғақ, ритм; такт
қысқарған аударма
ырғақ, ритм
ырғақты бірлік
ритмикалық топ, ырғақты топ
ритмика
ырғақты екпін
ырғақты топ
құрылым, конструкция
құрылымдық белгілер
құрылымдық компоненттер
құрылымдық сөздер
синтагма
абзацты-фразалы аударма
құрылымдық салғастыру
құрылымдық әдіс
құрылымдық талдау, 
синтаксистік талдау
құрылымдық қызмет
сөзжасамның синтаксистік тәсілі
құрылымдық байланыс
құрылымдық аспект
құрылымдық синтаксис
құрылымдық түр
құрылымдық үлгі
құрылымдық топ  
құрылымдық сигнал
құрылымдық стилистика

JIE
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结构要素 jiégòuyàosù
结构意义 jiégòuyìyì
结构语法 jiégòuyǔfǎ
结构语境 jiégòuyǔjìng
结构语义分类法 
jiégòuyǔyìfēnlèifă
结构语义学 jiégòuyǔyìxué 
结构主义 jiégòuzhǔyì 
结构主义学派 jiégòuzhǔyìxuépài
结构主义语法 jiégòuzhǔyìyǔfǎ
结构主义语言学 
jiégòuzhǔyìyǔyánxué 
结构助词 jiégòuzhùcí

结果补语 jiéguǒbǔyǔ

结果从属句 jiéguǒcóngshǔjù

结果状语 jiéguǒzhuàngyǔ

结局 jiéjú
捷克 Jiékè
捷克语 jiékèyǔ
截短法 jiéduǎnfǎ
解释词典 jiěshìcídiǎn

解释性翻译 jiěshìxìngfānyì

解释学 jiěshìxué
解说复句 jiĕshuōfùjù 
解说句群 jiĕshuōjùqún

介词 jiècí
介词短语 jiècíduǎnyǔ

介词结构 jiècíjiégòu

құрылымдық компоненттер
құрылымдық мағына
құрылымдық грамматика
құрылымдық мәнмәтін
құрылымдық-мағыналық 
жіктелім
құрылымдық семантика
структурализм
структурализм мектебі
құрылымдық грамматика
құрылымдық тіл білімі

құрылымдық шылаулар
(қытай тіліне тән)
нәтиже толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
себеп бағыныңқы сабақтас 
сөйлем
нәтиже пысықтауыш 
(қытай тілінде)
түйін, соңы
Чехия 
чех тілі
ықшамдау әдісі
анықтамалық сөздік, 
түсіндірме сөздік
түсіндірмелі (сипаттамалы) 
аударма
герменевтика 
түсіндірмелі құрмалас сөйлемдер  
түсіндірмелі күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
предлог (қытай тіліне тән)
предлогты сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
предлогты құрылым 
(қытай тіліне тән)
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介音 jièyīn (韵头 yùntóu)

借词 jiècí
借代 jièdài 

借代法 jièdàifǎ
借用动量词 jièyòngdòngliàngcí

借喻 jièyù

金石学 jīnshíxué 
金文 jīnwén

津巴布韦 Jīnbābùwéi 
紧缩词 jǐnsuōcí
紧缩复句 jǐnsuōfùjù

紧元音 jǐnyuányīn
近宾语 jìnbīnyǔ

近亲语言 jìnqīnyŭyán
近体诗 jìntǐshī 

近音词 jìnyīncí
近音词词典 jìnyīncícídiǎn
近音词误用 jìnyīncíwùyòng 
进行曲 jìnxíngqǔ
进行时态 jìnxíngshítài
禁忌词 jìnjìcí (禁忌语 jìnjìyǔ)
晋剧 jìnjù 

京剧 jīngjù
京语 jīngyǔ
京族 jīngzú 

бастапқы финаль; медиаль 
(қытай тіліне тән)
кірме сөздер
метонимия (ат алмастыру); 
парафраза
метонимия әдісі
метонимиялық етістікті мөлшер 
сөздер (қытай тіліне тән)
метафора (бейнелеу)

палеография, эпиграфика
цзиньвэнь (қоладан жасалған 
заттар мен құралдарға жазылған 
көне қытай жазуы) 
Зимбабве
кіріккен сөз  
кіріккен құрмалас сөйлемдер 
(құрмалас сөйлемнің кірігуі) 
(қытай тіліне тән)
шұғыл (үзілмелі) дауыстылар
тура толықтауыш 
(қытай тіліне тән)
туыстас тілдер
жаңа өлең; жаңа стильді өлең 
(қытай әдебиетіне тән)
паронимдер
паронимдер сөздігі
малапропизм
марш 
осы шақ 
табу сөздер, тыйым сөздер
Шаньси музыкалық драмасы

Бейжің операсы
цзиң тілі
цзиң 
(қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

JIN
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经典作家 jīngdiǎnzuòjiā
经典作品 jīngdiǎnzuòpǐn
经济原则 jīngjìyuánzé
经贸语体 jīngmàoyǔtǐ
经验 jīngyàn
经验主义 jīngyànzhǔyì
精确翻译 jīngquèfānyì
精神价值 jīngshénjiàzhí
精神论 jīngshénlùn 
精神文化 jīngshénwénhuà 
精神生活 jīngshénshēnghuó
精神世界 jīngshénshìjiè
精神性迟语症 
jīngshénxìngchíyǔzhèng 
精神主义 jīngshénzhǔyì 
惊叹号 jīngtànhào
惊险小说 jīngxiǎnxiǎoshuō 

景颇语 jǐngpōyǔ
景颇族 jǐngpōzú

警句 jĭngjù
静词 jìngcí
静词词根 jìngcícígēn
静词词组 jìngcícízŭ
静词谓语 jìngcíwèiyǔ
静态 jìngtài
静态观点 jìngtàiguāndiǎn
静态语法 jìngtàiyǔfǎ
敬语 jìngyǔ 

久远过去时 jiǔyuǎnguòqùshí
久体诗 jiǔtǐshī

旧版 jiùbǎn 
旧社会 jiùshèhuì

классик; классик жазушы
классика
(тілдік) үнем заңы
сауда стилі
тәжірибе 
эмпиризм; эмпирикалық
дәлме-дәл аударма
рухани құндылық
спиритуализм, идеализм
рухани мәдениет
рухани өмір 
рухани дүние
брадифразия

ментализм
леп белгісі
авантюрлық роман, 
шытырман оқиғалы роман
цзиңпо тілі
цзиңпо 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
нақыл сөздер, афоризмдер
есім сөздер
есімді түбірлер
есімді сөз тіркестері
есім баяндауыш
қалып; статика
статикалық аспект
статикалық грамматика
сыпайы сөздер

бұрынғы өткен шақ 
көне стилмен жазылған өлеңдер 
(қытай әдебиетіне тән)
ескі версия; ескі басылым
көне қоғам (1949 жылдан бұрынғы 
жартылай отар, жартылай 
феодалдық қытай қоғамы)

JIU
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举隅法 jǔyúfǎ
句调 jùdiào 
句读 jùdòu

句读符号 jùdòufúhào
句段 jùduàn
句段分析法 jùduànfēnxīfǎ
句段学 jùduànxué 
句法 jùfǎ
句法标准 jùfǎbiāozhǔn

句法辞格 jùfǎcígé
句法层次 jùfǎcéngcì
句法场 jùfǎchăng
句法词组 jùfǎcízǔ
句法错误 jùfǎcuòwù
句法单位 jùfǎdānwèi
句法范畴 jùfǎfànchóu
句法方式 jùfǎfāngshì
句法分析 jùfǎfēnxī
句法功能 jùfǎgōngnéng
句法构词法 jùfǎgòucífǎ
句法关系 jùfǎguānxi

句法价 jùfǎjià
句法结构 jùfǎjiégòu
句法联系 jùfǎliánxì 
句法手段 jùfǎshǒuduàn 
句法修辞格 jùfǎxiūcígé
句法修辞学 jùfǎxiūcíxué
句法学 jùfǎxué
句法意义 jùfǎyìyì
句法语义 jùfǎyǔyì
句法语义分析 jùfǎyǔyìfēnxī

句法语音学 jùfǎyǔyīnxué

синекдоха, меңзеу
сөйлем интонациясы
тыныс белгілері 
(қытай тіліндегі тыныс белгілерінің 
көне атауы)
тыныс белгілері
синтагма
синтагмалық талдау
синтагматика
синтаксис
синтаксистік өлшем, 
синтаксистік принцип
синтаксистік айшықтар
синтаксистік деңгей (саты)
синтаксистік өріс
синтаксистік сөз тіркесі
синтаксистік қателік
синтаксистік бірлік
синтаксистік категория
синтаксистік тәсілдер
синтаксистік талдау
синтаксистік қызмет
синтаксистік сөзжасам тәсілдері
синтаксистік қатынас, 
синтаксистік байланыс
синтаксистік валенттілік
синтаксистік құрылым
синтаксистік байланыс
синтаксистік тәсілдер
синтаксистік айшықтар
синтаксис стилистикасы
синтаксис
синтаксистік мағына
синтаксистік семантика
синтаксистік-семантикалық 
талдау
синтаксистік фонетика

JU
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句法原则 jùfǎyuánzé
句法重音 jùfǎzhòngyīn
句法指示 jùfǎzhĭshì
句法作用 jùfǎzuòyòng
句号 jùhào
句类 jùlèi

句模 jùmó
句末点号 jùmòdiănhào

句内点号 jùnèidiănhào

句内括号 jùnèikuòhào
句群 jùqún 

句式 jùshì

句首状语 jùshǒuzhuàngyǔ

句外括号 jùwàikuòhào

句型 jùxíng 

句义 jùyì
句中点号 jùzhōngdiănhào

句重音 jùzhòngyīn
句子 jùzi
句子成分 jùzichéngfèn
句子的次要成分 
jùzi de cìyàochéngfèn 
句子的独立成分 
jùzi de dúlìchéngfèn
句子的范畴 jùzi de fànchóu
句子的交际类型 
jùzi de jiāojìlèixíng
句子的结构模式 
jùzi de jiégòumóshì

синтаксистік ұстаным
синтаксистік екпін
синтаксистік дейксис 
синтаксистік қызмет
нүкте
сөйлемнің айтылу мақсатына 
қарай түрлері
сөйлемнің мағыналық үлгілері
сөйлем соңында келетін тыныс 
белгілері
сөйлем ішінде келетін тыныс 
белгілері
сөйлем ішінде келетін жақша
күрделі синтаксистік тұтастық; 
күрделі синтаксистік бірлік
сөйлемнің синтаксистік 
үлгілері; сөйлем моделдері; 
сөйлемнің басында келетін 
пысықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің соңында келетін 
жақша  
сөйлемнің құрылымдық 
үлгілері; сөйлем түрлері
сөйлем мағынасы
сөйлем ішінде келетін тыныс 
белгілері
фразалық екпін
сөйлем
сөйлем мүшелері
сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

сөйлемдегі оқшау сөздер

сөйлем категориясы
сөйлемнің коммуникативтік 
түрлері
сөйлемнің құрылымдық үлгілері
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сөйлемнің актуалды мүшеленуі
сөйлемнің бірыңғай мүшелері

сөйлемнің мағынасы
сөйлемнің мағыналық құрылымы

сөйлемнің құрылымы
сөйлем синтаксисі
сөйлем және байымдау
фразалық екпін
күрделі синтаксистік тұтастық
нақты талдау
нақты зат есімдер
жеке тіл білімі
нақтылы мағына
абсолюттік ақиқат
сценарий, пьеса, либретто
драматург
драматургия
парадигматикалық өзгерістер
парадигматикалық қатынас
парадигматикалық құралдар
парадигма; конструкция
парадигматикалық мағына

ретрофлексия 
(retroflection)
ретрофлексті латерал дыбыс 
(retroflex lateral)
ретрофлексті дауыссыздар 
(retroflex consonants)
ретрофлексті дыбыс 
(retroflex sound), 
церебраль дыбыс 
(cerebral sound)
ретрофлексті дауыстылар, 
церебраль дауыстылар 

句子的实际切分 
jùzi de shíjìqiēfēn
句子的同等成分
jùzi de tóngděngchéngfèn
句子的语义 jùzi de yǔyì
句子的语义结构 
jùzi de yǔyìjiégòu
句子结构 jùzijiégòu
句子句法学 jùzijùfǎxué
句子与判断 jùzi yú pànduàn
句子重音 jùzizhòngyīn
句组 jùzǔ
具体分析 jùtǐfēnxī
具体名词 jùtǐmíngcí
具体语言学 jùtǐyǔyánxué
具体意义 jùtǐyìyì
具体真理 jùtǐzhēnlǐ
剧本 jùběn
剧作家 jùzuòjiā
剧作学 jùzuòxué 
聚合变化 jùhébiànhuà
聚合关系 jùhéguānxі
聚合手段 jùhéshǒuduàn
聚合体 jùhétĭ
聚合意义 jùhéyìyì

卷舌 juǎnshé

卷舌边音 juǎnshébiānyīn

卷舌辅音 juǎnshéfǔyīn

卷舌音 juǎnshéyīn

卷舌元音 juǎnshéyuányīn

JUAN
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абсолют; абсолютті; абсолюттік
толық балама
абсолютизация, абсолюттендіру
толық cинонимдер
абсолют термин
абсолюттік ақиқат
бітеу буын

әскери энциклопедия
әскери энциклопедиялық сөздік
әскери лексика
әскери аударма
әскери шолушы
әскери әдебиет
әскери поэзия
әскери терминдер
әскери-публицистикалық 
аударма

绝对 juéduì
绝对等同 juéduìděngtóng
绝对化 juéduìhuà
绝对同义词 juéduìtóngyìcí
绝对名词 juéduìmíngcí
绝对真理 juéduìzhēnlǐ
绝音节 juéyīnjié 

军事百科 jūnshìbǎikē
军事百科词典 jūnshìbǎikēcídiǎn
军事词汇 jūnshìcíhuì
军事翻译 jūnshìfānyì
军事评论员 jūnshìpínglùnyuán
军事文学 jūnshìwénxué
军事诗歌 jūnshìshīgē
军事术语 jūnshìshùyǔ
军事政论翻译 
jūnshìzhènglùnfānyì

JUE

JUN
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K

KA
карта, карточка
картотекалық әдіс
картотека
Катар
мультфильм 
каннада тілі
кашкай тілі
Камерун
Қазан мектебі

бастама; аңдату
ашық құрылым
ашық сұрақ
ашық грамматика
жақтың (ауыздың) ашылу 
дәрежесі
ашық буын
ашық дауыстылар
кайшу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
кельт тілдері
кельт тілдері тобы

басылым
басу, бастыру, жариялау
басылымның нөмірі
басылым
бастырып шығару, 
шығару (кітапты)
басу, бастыру, жариялау

卡片 kăpiàn
卡片法 kăpiànfǎ
卡片索引 kăpiànsuǒyǐn
卡塔尔 Kǎtǎ’ěr 
卡通片 kătōngpiàn
卡纳雷语 kănàléiyǔ
卡什凯语 kǎshénkǎiyǔ
喀麦隆 Kāmàilóng  
喀山学派 kāshānxuépài

开场白 kāichǎngbái
开放结构 kāifàngjiégòu
开放提问 kāifàngtíwèn
开放性语法 kāifàngxìngyǔfǎ
开口度 kāikǒudù 

开音节 kāiyīnjié 
开元音 kāiyuányīn 
楷书 kǎishū

凯尔特语 kǎi’ěrtèyǔ 
凯尔特语族 kǎi’ěrtèyǔzú

刊 kān
刊登 kāndēng
刊号 kānhào
刊物 kānwù
刊行 kānxíng

刊载 kānzǎi

KAI

KAN
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科幻小说 kēhuànxiǎoshuō
科技 kējì
科技词汇 kējìcíhuì
科技词典 kējìcídiǎn
科摩罗 Kēmóluó  
科技翻译方法 kējìfānyìfāngfǎ

科普 kēpǔ 
科普读物 kēpǔdúwù
科普片 kēpǔpiàn
科普特语 kēpǔtèyǔ
科普语体 kēpǔyǔtǐ 
科普杂志 kēpǔzázhì
科萨语 kēsàyǔ
科威特 Kēwēitè 
科特迪瓦 Kētèdíwǎ
科学共产主义 
kēxuégòngchǎnzhǔyì
科学翻译 kēxuéfānyì 
科学概念 kēxuégàiniàn
科幻电影 kēhuàndiànyǐng
科幻故事 kēhuàngùshì
科幻文学 kēhuànwénxué
科幻小说 kēhuànxiǎoshuō
科学教育 kēxuéjiàoyù
科学理论 kēxuélǐlùn
科学术语 kēxuéshùyǔ
科学文本 kēxuéwénběn
科学学 kēxuéxué
科学研究 kēxuéyánjiū
科学研究方法 kēxué yánjiūfāngfǎ
科学研究工作 
kēxuéyánjiūgōngzuò
科学艺术影片 
kēxuéyìshùyǐngpiàn
科学语法 kēxuéyǔfǎ
科学语体 kēxuéyǔtǐ

ғылыми-фантазиялық роман
ғылым-техника
ғылыми-техникалық сөздер
политехникалық сөздік
Комор аралдары
ғылыми-техникалық аударма 
әдісі
ғылыми-көпшілік
ғылыми-көпшілік әдебиет
ғылыми-көпшілік фильм
копт тілі
ғылыми-көпшілік стиль
ғылыми-көпшілік журнал
коса тілі
Кувейт
Кот-д’Ивуар
ғылыми коммунизм

ғылыми аударма
ғылыми ұғым
ғылыми-фантастикалық фильм
ғылыми-фантастикалық әңгіме
ғылыми-фантастикалық әдебиет
ғылыми-фантастикалық роман
ғылыми-білім беру
ғылыми теория
ғылыми терминдер
ғылыми мәтін
ғылымтану
ғылыми зерттеу
ғылыми-зерттеу әдістері
ғылыми-зерттеу жұмыстары

ғылыми-көркем фильм

ғылыми грамматика
ғылыми стиль

KE
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科学语篇 kēxuéyǔpiān
科学语言 kēxuéyǔyán
柯尔克孜语 kē’ěrkèzīyǔ 
可能补语 kěnéngbǔyǔ

克里奥耳语 kèlǐ’ào’ěryǔ
克罗地亚 Kèluódìyà
克罗地亚语 kèluódìyàyǔ
克普恰克语支 kèpǔqiàkèyǔzhī
克丘亚语 kèqiūyàyǔ
克什米尔语 kèshímǐ’ěryǔ
客观陈述 kèguānchénshù
客观词序 kèguāncíxù
客观关系 kèguānguānxi
客观性 kèguānxìng
客观意义 kèguānyìyì
客家方言 kèjiāfāngyán

客体 kètǐ
客体范畴 kètǐfànchóu
客体格 kètǐgé
客体关系 kètǐguānxі
客体意义 kètǐyìyì
刻板印象 kèbǎnyìnxiàng

肯定 kĕndìng
肯定动词 kĕndìngdòngcí
肯定副词 kĕndìngfùcí
肯定句 kĕndìngjù
肯定的评价 kĕndìng de píngjià
肯定式 kĕndìngshì
肯定意义 kĕndìngyìyì
肯定语气词 kĕndìngyŭqìcí
肯尼亚 Kěnníyà 

空白 kòngbái
空词 kōngcí 

ғылыми дискурс
ғылыми тіл
қырғыз тілі
мүмкіндік толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
креоль тілдер
Хорватия
хорват тілі
қыпшақ тілдері тармағы
кечуа тілі
кашмири тілі
диктум 
объективті сөз тәртібі
объектілік қатынас
объектілік 
объектілік мағына
кыджя диалекті, хакка 
(қытай тіліне тән)
нысан, объект
нысан категориясы
табыс септік
объектілік қатынас
объективті мағына 
стереотип, таптаурын 

болымды
болымды етістік
болымды үстеу
болымды сөйлем
жағымды баға, жағымды пікір
болымды түр
болымды мағына
болымды демеуліктер
Кения

бос орын
бос сөздер

KEN

KONG
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空间关系 kōngjiānguānxі
空间指示 kōngjiānzhǐshì
恐怖片 kǒngbùpiàn
恐怖主义 kǒngbùzhǔyì  
空格 kònggé
空缺法 kòngquēfǎ
孔子 Kǒngzǐ 
孔子学说 kǒngzǐxuéshuō 

口齿 kǒuchǐ 
口号 kǒuhào  
口腔 kǒuqiāng
口头 kǒutóu
口头交换 kǒutóujiāohuàn
口头交往 kǒutóujiāowǎng
口头文学 kǒutóuwénxué
口头语体 kǒutóuyǔtǐ

口头语言 kǒutóuyǔyán
口形 kǒuxíng 
口译 kǒuyì
口音 kǒuyīn
口语 kǒuyǔ
口语标准语 kǒuyǔbiāozhǔnyǔ
口语词 kǒuyǔcí

口语词汇 kǒuyǔcíhuì

口语风格 kǒuyǔfēnggé

口语句法学 kǒuyǔjùfǎxué
口语体 kǒuyǔtǐ
口语学 kǒuyǔxué
口语语音学 kǒuyǔyǔyīnxué

哭嫁歌 kūjiàgē
苦行僧 kǔxíngsēng

кеңістік қатынас
кеңістік дейксис
қорқынышты фильм
терроризм
бос орын; аралық
лакуна әдісі
Конфуций 
Конфуций ілімі

дикция; айту, шығару (дыбыс, т.б.)
ұран
ауыз қуысы 
ауызша 
вербалды алмасу
вербалды қарым-қатынас
фольклор, ауыз әдебиеті 
ауызекі сөйлеу стилі, 
сөйлеу стилі
ауызекі сөйлеу тілі
еріннің қалпы; артикуляция
ауызша аударма; ауызша аудару
акцент 
ауызекі тіл; айтылым
ауызша әдеби тіл
ауызекі сөйлеу лексикасы, 
коллоквиализм
сөйлеу лексикасы, ауызекі тіл 
сөздері, коллоквиализм
ауызекі сөйлеу жанры, 
ауызекі сөйлеу стилі
ауызекі сөйлеу синтаксисі
ауызекі сөйлеу стилі
коллоквиалистика 
ауызекі сөйлеу фонетикасы

сыңсу 
дүниеден безген монах; сопы, тақуа

KOU
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ащы шындық 
курд тілі

асыру, ұлғайту, дабырайту, 
көпірту, әсірелеу
әсірелеу, гипербола
мемлекетаралық
ұлтаралық қатынастар 
мәдениетаралық қарым-қатынас
пәнаралық 
пәнаралық ғылым
тіларалық
кросслингвистика

кең жолақты
кең жолақты интернет
кең экран; кең экранды
кең экранды фильм
жай ұйқас (қытай тіліне тән)

сөздік қорды байыту, 
сөздік қорды кеңейту
кеңейту әдісі
жайылма мүшелер
жайылма анықтауыш 
жайылма сөйлемдер
жайылма айқындауыш
жақша 

苦言 kǔyán
库尔德语 kù’ěrdéyǔ 

夸大 kuādà

夸张 kuāzhāng
跨国 kuàguó 
跨民族交际 kuàmínzújiāojì
跨文化交际 kuàwénhuàjiāojì
跨学科 kuàxuékē
跨学科科学 kuàxuékēkēxué
跨语言 kuàyǔyán
跨语言学 kuàyǔyánxué 

宽带 kuāndài
宽带网 kuāndàiwǎng
宽银幕 kuānyínmù
宽银幕电影 kuānyínmùdiànyǐng
宽韵 kuānyùn

扩大词汇量 kuòdàcíhuìliàng

扩展法 kuòzhǎnfǎ
扩展成分 kuòzhǎnchéngfèn
扩展定语 kuòzhǎndìngyǔ
扩展句 kuòzhǎnjù
扩展同位语 kuòzhǎntóngwèiyǔ
括号 kuòhào

KUA

KUAN

KUO



L

305

汉哈语言文学词典

L

LA
латын сөздері, латинизмдер
латын әліпбиіне көшу, 
латыншаға көшу; латындану
латын жазуы 
латын тілі
латын тілі грамматикасы
латын әріптері
латын әріптері, латын әліпбиі
лаху тілі
лаху 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
Латвия
латыш тілі

дауыстап оқу; оқу
романтизм
романтика; романтикалық рух

романтикалық мектеп

романтикалық поэзия, 
романтикалық өлеңдер
романтикалық ақын

романтикалық әдебиет

романтикалық роман

романтикалық жазушы

романтикалық туынды,
романтикалық шығарма

拉丁词语 lādīngcíyǔ
拉丁化 lādīnghuà

拉丁文字 lādīngwénzì
拉丁语 lādīngyǔ
拉丁语语法 lādīngyǔyǔfǎ
拉丁文字母 lādīngwénzìmǔ
拉丁字母表 lādīngzìmǔbiăo 
拉祜语 lāhùyǔ
拉祜族 lāhùzú

拉脱维亚 Lātuōwéiyà
拉脱维亚语 lātuōwéiyàyǔ

朗读 lǎngdú
浪漫主义 làngmànzhǔyì
浪漫主义精神 
làngmànzhǔyìjīngshén
浪漫主义流派 
làngmànzhǔyìliúpài
浪漫主义诗歌 làngmànzhǔyìshīgē

浪漫主义诗人 
làngmànzhǔyìshīrén
浪漫主义文学
làngmànzhǔyìwénxué
浪漫主义小说
làngmànzhǔyìxiǎoshuō
浪漫主义作家
làngmànzhǔyìzuòjiā
浪漫主义作品
làngmànzhǔyìzuòpǐn

LANG
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老话 lǎohuà
老文字 lǎowénzì

老挝 Lǎowō 
老挝语 lǎowōyǔ 

来稿 láigǎo
来历 láilì

来源 láiyuán
莱索托 Láisuǒtuō 

类比 lèibĭ
类别词 lèibiécí 
类词缀 lèicízhuì
类推 lèituī
类推形式 lèituīxíngshì
类型 lèixíng
类型分类法 lèixíngfēnlèifǎ
类型学 lèixíngxué
类型意义 lèixíngyìyì

离合词 líhécí 

黎巴嫩 Líbānèn 
离合诗 líhéshī
离心 líxīn
离心结构 líxīnjiégòu

көне сөз, атадан қалған сөз
төте жазу 
(Қытайда «көне жазу» деп аталады)
Лаос 
лаос тілі

жіберілген қолжазба
төркіні, тарихы, шығу тегі, 
түпнегіз
дереккөз 
Лесото

аналог 
классификатор
аффиксоид 
аналогия; ұқсастық
аналогиялық тұлға
түр, тип
типологиялық жіктелім
типология
типтік мағына

ажыратып-қосуға болатын 
сөздер 
(бөліп-жаруға келетін, яғни 
құрамына басқа морфеманы 
немесе сөздерді қосып айтуға 
болатын біріккен сөздер) 
(қытай тіліне тән)
Ливан
акростих  
экзоорталық (exocentric)
экзоорталық құрылым 
(exocentric construction)

LAO

LAI

LEI

LI
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黎语 líyǔ
黎族 lízú

礼节 lĭjié
理据 lǐjù
理据词 lǐjùcí
俚语 lǐyǔ

俚语词汇 lǐyǔcíhuì
理论 lĭlùn
理论家 lǐlùnjiā 
理论语言学 lǐlùnyǔyánxué
理念语 lǐniànyǔ
理想语言 lǐxiǎngyǔyán
力重音 lìzhòngyīn 
历时 lìshí
历时语法 lìshíyǔfǎ
历史比较法 lìshǐbǐjiàofǎ
历史比较研究 lìshǐbǐjiàoyánjiū
历史比较语法 lìshǐbǐjiàoyǔfǎ

历史比较语言学 
lìshǐbǐjiàoyǔyánxué
历史比较语音学 
lìshǐbǐjiàoyǔyīnxué
历史词 lìshǐcí
历史词典 lìshǐcídiǎn
历史记载 lìshǐjìzǎi
历史剧 lìshǐjù
历史诗学 lìshǐshīxué
历史事件 lìshǐshìjiàn
历史人物 lìshǐrénwù
历史文献 lìshǐwénxiàn
历史小说 lìshǐxiǎoshuō
历史音位交替 lìshǐyīnwèijiāotì
历史语言学 lìshǐyǔyánxué
历史语音交替 lìshǐyǔyīnjiāotì
历史语音学 lìshǐyǔyīnxué

ли тілі 
ли 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
этикет
уәж, мотив, қисын
уәжді сөз
жай сөз; қарапайым сөз; 
вульгаризм; сленг
қарапайым лексика
теория
теорияшыл, теоретик
теориялық тіл білімі
идеолект
идеалды тіл
лебізді (динамикалық) екпін
диахрония
диахрониялық грамматика
салыстырмалы-тарихи әдіс
салыстырмалы-тарихи зерттеу
салыстырмалы-тарихи 
грамматика
салыстырмалы-тарихи тіл білімі

салыстырмалы-тарихи фонетика 

тарихи сөздер, историзмдер 
тарихи сөздік
тарихи жазбалар
тарихи драма
тарихи поэтика
тарихи оқиға
тарихи тұлға
тарихи құжаттар
тарихи роман
фонемалардың тарихи алмасуы
тарихи тіл білімі
дыбыстардың тарихи алмасуы
тарихи фонетика, 
диахрониялық фонетика
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历史原则 lìshǐyuánzé
立陶宛 Lìtáowǎn
立陶宛语 lìtáowǎnyǔ 
利比里亚 Lìbǐlǐyà  
利比亚 Lìbǐyà 
隶书 lìshū

傈僳语 lìsùyǔ 
傈僳族 lìsùzú 

连词 liáncí
连词符 liáncífú
连动短语 liándòngduǎnyǔ

连动句 liándòngjù 
(连谓句 liánwèijù)

连读 liándú
连贯复句 liánguànfùjù

连接词 liánjiēcí
连接号 liánjiēhào 

连接助词 liánjiēzhùcí
连写(法) liánxiě (fǎ)
连字符 liánzìfú
联合词组 liánhécízŭ

联合短语 liánhéduǎnyǔ

联合法 liánhéfǎ
联合辅音 liánhéfǔyīn
联合复句 liánhéfùjù
联合关系 liánhéguānxі

тарихи ұстаным
Литва 
литва тілі
Ливерия
Ливия
лишу 
(көне қытай жазуының бір түрі)
лису тілі
лису 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

жалғаулықтар
дефис 
көп етістікті сөз тіркестері, 
ұласпалы етістікті сөз тіркестері
(қытай тіліне тән)
көп етістікті сөйлемдер, 
ұласпалы етістікті сөйлемдер
(қытай тіліне тән) 
қосып оқу, бірге оқу
ұласпалы құрмалас сөйлемдер, 
іліктес  құрмалас сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
жалғаулықтар
байланыстыру белгісі  
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
жалғаулық шылаулар
бірге жазу, қосып жазу
дефис (сызықша)
салаласа байланысқан сөз 
тіркестері
салаласа байланысқан сөз 
тіркестері (қытай тіліне тән)
біріктіру, салаластыру
біріккен дауыссыздар
салалас құрмалас сөйлемдер
салалас байланыс; 
салаласа байланысу

LIAN
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联合关系的并列复合句
liánhéguānxidebìnglièfùhéjù 
联合连接词 liánhéliánjiēcí 

联合式 liánhéshì

联合元音 liánhéyuányīn 
联系 liánxì
联想 liánxiǎng
脸书 Liǎnshū

两级词 liǎngjící
两面派 liǎngmiànpài
量词 liàngcí
量词短语 liàngcíduǎnyǔ

量重音 liàngzhòngyīn

列夫·托尔斯泰 Lièfū·Tuō’ěrsītài 
烈士 lièshì

列支敦士登 Lièzhīdūnshìdēng

临时词 línshící

临时增刊 línshízēngkān
临时组合 línshízǔhé
邻音 línyīn
邻韵 línyùn  

零声母 língshēngmǔ

零形式 língxíngshì 
零元音 língyuányīn
领属 lǐngshǔ 

ыңғайлас салалас құрмалас 
сөйлемдер
салалас жалғаулықтар, 
салаластырғыш жалғаулықтар
салаласу үлгісі, салаластық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
біріккен дауыстылар
байланыс, қатынас
ассоциация
Facebook

поляризация
екіжүзді, екіжүзділік, екібеткей
мөлшер сөз (қытай тілінде)
мөлшер сөзді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
квантитативті екпін

Лев Толстой
құрбан болған батырлар, 
қаһарман
Лихтенштейн

бір қолданым сөздер 
(окказионализмдер)
төтенше шығарылым 
уақытша бірігу; уақытша тіркесім 
іргелес (көршілес) дыбыстар
егіз ұйқас (ААББ)

нөлдік шынму, нөлдік инициаль 
(қытай тіліне тән)
нөлдік тұлға
нөлдік дауысты дыбыстар
тәуелдік, меншіктік

LIANG

LIE

LIN

LING
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领属词尾 lǐngshǔcíwěi 
领属附加成分 
lǐngshǔfùjiāchéngfèn
领属格 lǐngshǔgé
领属关系 lǐngshǔguānxi

领属意义 lǐngshǔyìyì

领有关系 lǐngyǒuguānxi

流行 liúxíng

流行书 liúxíngshū
流行语 liúxíngyǔ

流音 liúyīn

流音辅音 liúyīnfǔyīn
六书 liùshū

六体 liùtǐ 

六言诗 liùyánshī

卢森堡 Lúsēnbǎo
卢森堡语 lúsēnbǎoyǔ
卢旺达 Lúwàngdá 
鲁巴语 lùbăyǔ
鲁尼文字 lǔníwénzì
录像片 lùxiàngpiàn 
录音带 lùyīndài
路透社 Lùtòushè

тәуелдік жалғау
тәуелдік жалғаулары

ілік септік
тәуелдік қатынастар, 
меншіктік қатынастар
тәуелдік мағына, 
меншіктік мағына
меншіктік қатынастар, 
тәуелдік қатынастар

кең таралу, хит болу; 
сәнге айналу
кең таралған кітап
сәнге айналған сөздер; 
(заманауи) жаргон сөздер
өтпелі дыбыстар; 
созылыңқы дыбыстар
созылыңқы дауыссыз дыбыстар
иероглифтің алты категориясы 
(қытай тіліне тән)
қытай жазуының алты түрлі стилі 
(қытай тіліне тән)
алтысөзді өлеңдер (әр жолы 
алты иероглифтен тұратын көне 
қытай өлеңдерінің бір түрі)

Люксембург  
люксембург тілі 
Руанда
луба тілі
руна жазуы
бейнежазба; бейнефильм
бейнекассета
«Рейтер» агенттігі

LIU

LU
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қысқаша өмірбаян, 
жеке деректер, резюме
формуляр, формуляр тізім, резюме

ықшамдалған атау
схема түріндегі карта; 
сұлбалық карта
қысқарту, аббревиатура; 
қысқарған сөздер
басқыншылық соғыс
басқыншы, жаулап алушы

Лондон мектебі
аргумент 
логика, қисын; логикалық 
этика ғылымы
баяндау, мазмұндау, түсіндіру; 
түсінік, түсіндірме
мақала; диссертация
диссертация қорғау
диссертацияның авторефераты
аргумент
дәлелдеу, дәйектеу, негіздеу; 
дәлел, айғақ, дәлелдеме
трактат; (ғылыми) мақала; 
(ғылыми) еңбек

Рим 
Румыния
румын тілі
рим цифрлары
роман филологиясы
роман тілдері тобы
романтика; романтик

履历 lǚlì

履历书 lǚlìshū

略名 lüèmíng
略图 lüètú 

略语 lüèyǔ

掠夺战争 lüèduózhànzhēng
掠夺者 lüèduózhě

伦敦学派 lúndūnxuépài
论据 lùnjù
论理 lùnlǐ
伦理学 lúnlǐxué
论述 lùnshù

论文 lùnwén
论文答辩 lùnwéndábiàn
论文摘要 lùnwénzhāiyào
论元 lùnyuán
论证 lùnzhèng

论著 lùnzhù

罗马 Luómǎ
罗马尼亚 Luómǎníyà
罗马尼亚语 luómǎníyàyǔ
罗马数字 luómǎshùzì
罗马语文学 luómăyǔwénxué
罗马语族 luómăyǔzú
罗曼蒂克 luómàndìkè  

LÜE

LUN

LUO

LÜ
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роман тілдері 
роман тілдері тобы
логика
логикалық талдау
логикалық прeдикат
логикалық кідіріс 
логикалық баяндауыш
логикалық
логика
логикалық бағыт
логикалық грамматика
логика-грамматикалық 
категория
логикалық екпін
логикалық субъект
логикалық бастауыш
лоба тілі
лоба 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

罗曼语 luómànyǔ
罗曼语族 luómànyǔzú
逻辑 luójí
逻辑分析 luójífēnxī
逻辑述语 luójíshùyǔ
逻辑停顿 luójítíngdùn 
逻辑谓语 luójíwèiyǔ
逻辑性 luójíxìng
逻辑学 luójíxué
逻辑学派 luójíxuépài
逻辑语法 luójíyǔfǎ
逻辑语法范畴 luójíyǔfǎfànchóu

逻辑重音 luójízhòngyīn
逻辑主体 luójízhǔtǐ
逻辑主语 luójízhǔyǔ
珞巴语 luòbāyǔ
珞巴族 luòbāzú
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M

MA
Мадагаскар
малагаси тілі
мадур тілі
Мальдивы
Мальта
маратхи тілі

малаялам тілі
Малайзия
малай тілі
Мали
Македония 
македон тілі
«Манас» жыры
манасшы 

майя жазуы
малай-полинезия тілдері

мажар тілі

карикатура; шарж
маньчжур жазуы
маньчжур тілі
маньчжурлер 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

соқырлық 
соқырларға арналған әріптер
соқырлар жазуы

马达加斯加 Mǎdájiāsījiā
马达加斯加语 mǎdájiāsījiāyŭ
马都拉语 mădūlāyŭ
马尔代夫 Mǎ’ěrdàifū 
马耳他 Mǎ’ěrtā 
马拉提语 mălātíyŭ 
(摩刺陀语 mócìtuóyŭ)
马拉亚拉姆语 mălāyàlāmǔyŭ
马来西亚 Mǎláixīyà
马来语 mǎláiyǔ 
马里 Mǎlǐ 
马其顿 Mǎqídùn
马其顿语 mǎqídùnyŭ
«玛纳斯»史诗 «Mǎnàsī» shǐshī
玛纳斯奇 mǎnàsīqí
(演唱《玛纳斯》的民间歌手)
玛雅文字 mǎyǎwénzì
马来-波利尼西亚语族 
mǎlái-bōlìníxīyàyǔzú 
马扎尔语 mǎzhā’ěryǔ

漫画 mànhuà  
满文 mǎnwén
满语 mǎnyǔ 
满族 mǎnzú 

盲目性 mángmùxìng
盲人凸字 mángréntūzì
盲字 mángzì 

MAN
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毛里求斯 Máolǐqiúsī
毛里塔尼亚 Máolǐtǎníyà  
毛里语 máolĭyǔ 
毛南语 máonányǔ
毛南族 máonánzú 

矛盾修饰法 máodùnxiūshìfǎ
冒号 màohào
冒险小说 màoxiǎnxiǎoshuō
冒险主义 màoxiǎnzhǔyì  
冒险主义者 màoxiǎnzhǔyìzhě 
贸易语言 màoyìyǔyán

美感 měigǎn
美国 Měiguó
美利坚合众国 
Měilìjiānhézhòngguó
美国结构主义学派
měiguójiégòuzhǔyìxuépài
美学 měixué
美学价值 měixuéjiàzhí
美学理想 měixuélǐxiǎng 
美学意义 měixuéyìyì
美育 měiyù

门巴语 ménbāyǔ 
门巴族 ménbāzú 

门户网站 ménhùwǎngzhàn 

蒙古国 Mĕnggǔguó
蒙古语 mĕnggǔyǔ
蒙文 méngwén 
孟加拉国 Mèngjiālāguó

Маврикий
Мавритания
маори тілі
маонань тілі
маонань 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
оксюморон
қос нүкте
шытырман оқиғалы роман
авантюризм
авантюрист
сауда тілі

эстетикалық сезім
Америка
Америка Құрама Штаттары 
(АҚШ)
Америка структурализмі

эстетика; әсемдік
эстетикалық құндылық
эстетикалық мұрат
эстетикалық мағына
эстетикалық тәрбие

мэньба тілі
мэньба 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
интернет-портал, портал

Моңғолия 
моңғол тілі
моңғол тілі; моңғол жазуы
Бангладеш

MAO
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MEN

MENG



M

315

汉哈语言文学词典

孟加拉语 mèngjiālāyŭ

谜底 mídǐ

迷宫 mígōng  
秘密书刊 mìmìshūkān

秘密文件 mìmìwénjiàn
密码 mìmǎ  
谜语 míyǔ
密语 mìyǔ
密语表 mìyǔbiǎo

缅甸 Miǎndiàn
缅甸语 miǎndiànyǔ 
面部动作 miànbùdòngzuò
面谈 miàntán

苗瑶语族 miáoyáoyǔzú
苗语 miáoyŭ
苗族 miáozú

描写 miáoxiě  
描写词汇学 miáoxiěcíhuìxué  
描写法 miáoxiěfǎ

描写理论 miáoxiělǐlùn
描写性翻译 miáoxiěxìngfānyì
描写语法学 miáoxiěyǔfǎxué 
描写语言学 miáoxiěyǔyánxué
庙堂文学 miàotángwénxué

民粹主义 míncuìzhǔyì
民间故事 mínjiāngùshì

бенгали тілі

жұмбақтың шешуі; 
шешу, табу, жауабын табу
лабиринт
жасырын әдебиет; 
тыйым салынған әдебиет
құпия құжат
пароль, құпия код, пин-код
жұмбақ, жұмбақ сөз
код, шифр
кодталған кесте

Мьянма
бирма тілі
мимика
бетпе-бет сөйлесу, 
жеке сөйлесу, жеке әңгімелесу

мяу-яу тілдері тобы
мяо тілі
мяо, хмонги 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
сипаттау, суреттеу, бейнелеу
сипаттамалы лексикология
сипаттамалы (дескриптивтік) 
әдіс
дескриптивті теория
сипаттамалы аударма
сипаттамалы грамматика
сипаттамалы тіл білімі
сарай әдебиеті

популизм, беделшілдік
халық ертегілері

MI

MIAN
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民间文学 mínjiānwénxué
民俗学 mínsúxué
民俗语言学 mínsúyǔyánxué
民谣 mínyáo
民族价值 mínzújiàzhí
民族史诗 mínzúshǐshī
民族文化 mínzúwénhuà
民族文学 mínzúwénxué
民族特征 mínzútèzhēng
民族通用语 mínzútōngyòngyŭ
民族学 mínzúxué 
民族意识 mínzúyìshí

民族语言 mínzúyǔyán
民族语言学 mínzúyǔyánxué
民族志 mínzúzhì
民族主义 mínzúzhǔyì
民族主义文学 mínzúzhǔyìwénxué
民族主义者 mínzúzhǔyìzhě
闽方言 mǐnfāngyán (闽语 mǐnyǔ)

闽北话 mǐnběihuà

闽南话 mǐnnánhuà

名称 míngchēng
名称学 míngchēngxué
名词 míngcí
名词从属句 míngcícóngshǔjù
名词的格 míngcí de gé
名词的构词类型 
míngcí de gòucílèixíng 
名词的构词意义 
míngcí de gòucíyìyì
名词的数 míngcí de shù
名词的语法特征 
míngcí de yǔfǎtèzhēng

фольклор, ауыз әдебиеті
фольклор; фольклортану
этнолингвистика
халықтық жыр
ұлттық құндылық
халық эпосы, халықтық эпос
ұлттық мәдениет
ұлттық әдебиет, ұлттар әдебиеті
ұлттық ерекшеліктер
ұлттық тіл
этнология, этнография
ұлттық таным, 
ұлттық менталитет
ұлттық тіл, ұлт тілі
этнолингвистика
этнография
ұлтшылдық 
ұлтшылдық әдебиет
ұлтшыл
минь диалекті, фуджян диалекті
(қытай тіліне тән)
солтүстік фуджян диалекті 
(қытай тіліне тән)
оңтүстік фуджян диалекті 
(қытай тіліне тән)

атау 
ономасиология
зат есім 
зат есім бағыныңқы сөйлемдер
зат есімнің септелуі
зат есімнің сөзжасамдық типтері

зат есімнің сөзжасамдық 
мағынасы
зат есімнің көптелуі
зат есімнің грамматикалық 
белгілері

MING
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名词构词法 míngcígòucífǎ 
名词后缀 míngcíhòuzhuì
名词化 míngcíhuà
名词前缀  míngcíqiánzhuì
名词谓语 míngcíwèiyǔ
名词谓语句 míngcíwèiyǔjù

名词性短语 míngcíxìngduǎnyǔ

名词性非主谓句 
míngcíxìngfēizhǔwèijù

名量词 míngliàngcí

名言 míngyán
名著 míngzhù
命令句 mìnglìngjù
命令式 mìnglìngshì
命名学 mìngmíngxué
命题 mìngtí

摩纳哥 Mónàgē 
摹拟词 mónǐcí  
摹声构词法 móshēnggòucífǎ
摹声修辞格 móshēngxiūcígé
模糊语言学 móhúyǔyánxué
模态 mótài
模型 móxíng
摩擦音 mócāyīn

摩尔达维亚 Mó’ěrdáwéiyà
摩尔达维亚语 mó’ěrdáwéiyàyǔ
摩尔多瓦 Mó’ěrduōwǎ
摩尔多瓦语 mó’ěrduōwǎyǔ
摩洛哥 Móluògē
魔法 mófǎ

зат есімдер сөзжасамы 
зат есімнің жұрнақтары
заттану
зат есімнің префикстері
зат есім баяндауыш
зат есім баяндауышты 
сөйлемдер (қытай тіліне тән)
есімді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
зат есімнен жасалған бір 
құрамды сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
заттық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
қанатты сөздер
әйгілі шығармалар
бұйрықты сөйлем
бұйрық рай
ономатология, ономастика
пікір, пайым; ұсыныс, 
ұсыным; пропозиция

Монако
еліктеуіш сөздер
ономатопея
ономатопея
диффузды лингвистика
модус 
үлгі, модель
фрикатив дауыссыздар; 
спирант дауыссыздар; 
ызың (үзілмелі) дауыссыздар
Молдавия 
молдаван тілі 
Молдова
мордва тілі
Марокко
сиқыр, сиқыршылық; магия
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сиқыршы 
сиқырлы ертегілер
апокопа 
Мозамбик
Мексика 

дауысты дыбыстар 
ана тілі
интерференция
нысан тіл
мақсат бағыныңқылы 
сөйлемдер
мақсат мәнді құрмалас 
сөйлемдер 
мақсат үстеулері 
мақсаттық көсемшелер
мақсатты келер шақ
мақсат мәнді күрделі 
синтаксистік тұтастық 
мақсат жалғаулықтар
нысан тіл; мақсатты тіл
мақсат пысықтауыш
мазмұны; католог
қуыршақ театры
идиллия, буколика
мулао тілі
мулао 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

魔法师 mófǎshī
魔幻童话 móhuàntónghuà
末音脱落 mòyīntuōluò
莫桑比克 Mòsāngbǐkè
墨西哥 Mòxīgē

母音 mǔyīn
母语 mŭyŭ
母语干扰 mŭyŭgānrăo
目标语 mùbiāoyǔ
目的从属句 mùdìcóngshǔjù

目的复句 mùdìfùjù

目的副词 mùdìfùcí
目的副动词 mùdìfùdòngcí
目的将来时 mùdìjiāngláishí
目的句群 mùdìjùqún

目的连接词 mùdìliánjiēcí
目的语 mùdìyŭ
目的状语 mùdìzhuàngyǔ
目录 mùlù
木偶剧 mùʼǒujù
牧歌 mùgē
仫佬语 mùlǎoyŭ
仫佬族 mùlǎozú 

MU
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N

NA
Намибия
наси тілі
наси 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
навахо тілі
нага тілі

Оңтүстік Корея
австронезия тілдері
оңтүстік диалекті (говор)
(қытай тіліне тән)
Оңтүстік Африка
африкаанс тілі

картвель тілдері
австроазиялық тілдері тобы

ішкі заңдылық
ішкі флексия, ішкі қопарма
ішкі флексия, ішкі қопарма
ішкі тұлға
ішкі синтагма
ішкі сөйлеу
ішкі лингвистика
ішкі семантика
салт етістік
ішкі монолог
ішкі тебіреніс, ішкі толқу
рухани күйзеліс
ішкі дүниесіндегі қайшылық
ішкі сезім
ішкі тыныштық

纳米比亚 Nàmǐbǐyà 
纳西语 nàxīyŭ
纳西族 nàxīzú 

那伐鹤伐语 nàfáhèfáyǔ
那加语 nàjiāyǔ 

南朝鲜 Náncháoxiǎn
南岛语系 nándǎoyǔxì 
南方话 nánfanghuà

南非 Nánfēi
南非语 nánfēiyǔ 
(阿非利堪斯语 āfēilìkānsīyǔ)
南高加索语系 nángāojiāsuǒyǔxì
南亚语系 nányàyǔxì

内部规律 nèibùguīlǜ
内部曲折 nèibùqǔzhé
内部屈折 nèibùqūzhé
内部形式 nèibùxíngshì
内部音义段 nèibùyīnyìduàn
内部言语 nèibùyányǔ
内部语言学 nèibùyǔyánxué
内部语义学 nèibùyǔyìxué
内动词 nèidòngcí
内心独白 nèixīndúbái 
内心激情 nèixīnjīqíng
内心空虚 nèixīnkōngxū
内心矛盾 nèixīnmáodùn
内心情感 nèixīnqínggǎn
内心平静 nèixīnpíngjìng

NAN
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内心世界 nèixīnshìjiè
内心痛苦 nèixīntòngkǔ

能产词缀 néngchăncízhuì

能产附加成分
néngchănfùjiāchéngfèn
能产后加成分
néngchănhòujiāchéngfèn
能产后缀 néngchănhòuzhuì
能愿动词 néngyuàndòngcí

尼泊尔 Níbó’ěr
尼泊尔语 níbó’ěryǔ
尼加拉瓜 Níjiālāguā
尼日尔 Nírì’ěr
尼日利亚 Nírìlìyà
拟人 nǐrén
拟人法 nǐrénfǎ
拟声词 nǐshēngcí
拟声构词法 nǐshēnggòucífǎ
拟声论 nǐshēnglùn

拟声说 nǐshēngshuō

拟声语 nǐshēngyǔ 
逆构词 nìgòucí
逆同化 nìtónghuà
逆行异化 nìxíngyìhuà 
逆向音变 nìxiàngyīnbiàn
逆序词典 nìxùcídiǎn
逆序修辞格 nìxùxiūcígé
逆喻 nìyù
昵称 nìchēng
匿名信 nìmíngxìn

ішкі дүние
жан жарасы

өнімді қосымшалар, 
өнімді аффикстер
өнімді қосымшалар, 
өнімді аффикстер
өнімді жұрнақтар

өнімді жұрнақтар
модаль етістіктер, 
мүмкіндік-қалау етістіктері
(қытай тіліне тән)

Непал
непали тілі (непал тілі)
Никарагуа
Нигер
Нигерия
кейіптеу, прозопопея
кейіптеу тәсілі
еліктеуіш сөздер
ономатопея
дыбысқа еліктеу теориясы, 
ономатопоэтикалық теория
дыбысқа еліктеу теориясы, 
ономатопоэтикалық теория
еліктеуіш сөздер
кері сөзжасам
кейінді ықпал
регрессивті ассимиляция
кейінді ықпал
кері сөздік
инверсия
оксюморон
лақап ат
домалақ хат

NENG
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怒苏语 nùsūyǔ 
怒族 nùzú 

女神 nǚshén
女性本位说 nǚxìngběnwèishuō
女性电影 nǚxìngdiànyǐng
女性观点 nǚxìngguāndiǎn
女性文学 nǚxìngwénxué
女性语言 nǚxìngyǔyán
女性主义 nǚxìngzhǔyì
女性主义语言学 
nǚxìngzhǔyìyǔyánxué
女真语 nǚzhēnyǔ 

挪威 Nuówēi
诺贝尔和平奖 
Nuòbèi’ěrhépíngjiǎng
诺贝尔奖 Nuòbèi’ěrjiǎng
诺贝尔文学奖 
Nuòbèi’ěrwénxuéjiǎng

нусу тілі
ну 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

әйел құдай; перизат, пері
гинекократия
әйелдер туралы фильм
феминистік көзқарастар
феминистік әдебиет
әйел тілі 
феминизм 
феминистік лингвистика

чжурчжэнь тілі

Норвегия
Бейбітшілік саласындағы 
Нобель сыйлығы
Нобель сыйлығы
Әдебиет саласындағы Нобель 
сыйлығы

NÜ

NUO
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O

OU
жырлау, мадақтай жырлау 
жырлау, мадақтай жырлау
еуропаландыру
Еуропалық Одақ
еуропалық үлгі
Оуян каллиграфия стилі 
(Қытай каллиграфиясына тән)
Еуропа Қытайтану Ассоциациясы
(European Association for Chinese 
Studies)
кездейсоқ эвфемизмдер

жұп сан 
жұп парақ, жұп бет 
кумир, идиол, пір, фетиш 
фетишизм 
кездейсоқтық; акциденция

讴歌 ōugē
讴松 ōusòng
欧化 ōuhuà
欧盟 Ōuméng
欧式 ōushì
欧体 ōutǐ

欧洲汉学协会
Ōuzhōu Hànxué Xiéhuì

偶然性委婉语 
ǒuránxìngwěiwǎnyǔ
偶数 ǒushù 
偶数页 ǒushùyè
偶像 ǒuxiàng
偶像化 ǒuxiànghuà
偶性 ǒuxìng
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P

PAI
拍节 pāijié
排别 páibié
排版 páibǎn
排版人 páibǎnrén
排比修辞格 páibǐxiūcígé
派生词 pàishēngcí
派生词干 pàishēngcígàn
派生词根 pàishēngcígēn
派生动词 pàishēngdòngcí
派生法 pàishēngfă
派生副词 pàishēngfùcí
派生感叹词 pàishēnggǎntàncí
派生后加成分 
pàishēnghòujiāchéngfèn
派生后缀 pàishēnghòuzhuì
派生结构 pàishēngjiégòu
派生连接词 pàishēngliánjiēcí
派生名词 pàishēngmíngcí
派生前缀 pàishēngqiánzhuì
派生同音词 pàishēngtóngyīncí
派生形容词 pàishēngxíngróngcí
派生意义 pàishēngyìyì

判别 pànbié
判断 pànduàn
判断动词 pànduàndòngcí

旁 páng

旁代 pángdài

такт 
ағым; бағыт; мектеп; фракция; жік
беттеу, версткалау; верстка
беттеуші
параллелизм
туынды сөздер
туынды негіз
туынды түбірлер
туынды етістік
сөз тудыру, деривация 
туынды үстеулер
туынды одағай сөздер
туынды суффикс

туынды суффикс
туынды құрылым
туынды жалғаулықтар
туынды зат есімдер
туынды приставка
туынды омонимдер
туынды сын есімдер
туынды мағына

ажырату, айыру
пайымдама; пайымдау
байланыстырушы етістік, 
тұжырымдау етістігі 
(қытай тіліне тән)

детерминатив, кілт 
(иероглифтің сырт бөлігі)
метонимия

PAN

PANG
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旁流音 pángliúyīn
旁遮普语 pángzhēpǔyǔ

配价 pèijià
配价理论 pèijiàlĭlùn
配音 pèiyīn

批判 pīpàn 
批判文章 pīpànwénzhāng
批判现实主义 pīpànxiànshízhǔyì
批判性 pīpànxìng
批判主义 pīpànzhǔyì
批评 pīpíng 
批评家 pīpíngjiā 
批评理论 pīpínglǐlùn
皮钦语 píqīnyǔ
譬喻 pìyù

偏句 piānjù
偏旁 piānpáng

偏正词组 piānzhèngcízǔ
偏正短语 piānzhèngduǎnyǔ

偏正复句 piānzhèngfùjù 
偏正关系 piānzhèngguānxі

偏正式 piānzhèngshì

篇章 piānzhāng
篇章句法学 piānzhāngjùfǎxué
篇章的语文学分析 
piānzhāng de yǔwénxuéfēnxī

латерал дауыссыздар
пенджаби тілі

валенттілік 
валенттілік теориясы
обретон; дубляж, дубляж жасау

сын; сынау
сын мақала
сыншыл реализм
сыншылдық
сыншылдық, критицизм
сынау; сын
сыншы
сын теориясы
пиджин
теңеу; метафора; аллегория

бағыныңқы сөйлемдер
иероглиф кілті, иероглиф 
құрайтын элементтер; 
иероглифтің оң және сол 
жақтағы элементтері
сабақтаса байланысқан сөз тіркесі
бағыныңқы-басыңқылы сөз тіркесі; 
сабақтаса байланысқан сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
сабақтас құрмалас сөйлем
сабақтас байланыс; 
сабақтаса байланысу
бағыныңқы-басыңқылық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
мәтін; парақ, парақша 
мәтін синтаксисі
мәтінге филологиялық талдау

PEI

PI

PIAN
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篇章类型学 piānzhānglèixíngxué
篇章修辞格 piānzhāngxiūcígé
篇章要素 piānzhāngyàosù

篇章语法 piānzhāngyǔfǎ
篇章语言学 piānzhāngyǔyánxué
篇章语音学 piānzhāngyǔyīnxué
篇章指示 piānzhāngzhǐshì 
片假名 piànjiǎmíng

拼写 pīnxiě
拼写词典 pīnxiěcídiǎn
拼写法 pīnxiĕfǎ 
拼写法词典 pīnxiĕfǎcídiǎn
拼音 pīnyīn

拼音文字 pīnyīnwénzì
频率 pínlǜ
频率词典 pínlǜcídiǎn

平调 píngdiào
平话 pínghuà ①

平话 pínghuà ②

平假名 píngjiǎmíng
平列句 pínglièjù 
平声 píngshēng

平行关系 píngxíngguānxі
平行复合句 píngxíngfùhéjù
平行结构 píngxíngjiégòu
平行句法结构 píngxíngjùfǎjiégòu

мәтін типологиясы
мәтіндік айшықтар
мәтін бөлшегі, 
мәтін компоненттері
мәтін грамматикасы
мәтін лингвистикасы
мәтін фонетикасы
мәтін дейксисі
катакана (жапон тіліне тән)

транскрипциялау
орфографиялық сөздік
орфография, жазылым
орфографиялық сөздік 
пиньинь, дыбыстаңба, 
транскрипция, дыбыс құрау 
дыбыстық (фонетикалық) жазу
жиілік 
жиілік сөздігі

тегіс әуен, тегіс тон
әңгіме, хикая 
(әдеби жанр ретінде);
ауызша айтылатын әңгіме, 
ауызша әңгіме 
(қытай әдебиетіне тән)
жай сөз; қарапайым сөз; 
қарапайым тіл
хирагана (жапон тіліне тән)
паратаксис
тегіс тон, жатық тон 
(көне қытай тіліндегі төрт 
тонның бірі)
параллель байланыс
салалас құрмалас сөйлемдер
параллель құрылым
параллель синтаксистік құрылым

PIN

PING
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平仄 píngzè

评话 pínghuà

评价 píngjià
评价词汇 píngjiàcíhuì
评价副词 píngjiàfùcí
评价谓词 píngjiàwèicí
评价信息 píngjiàxìnxī
评价要素 píngjiàyàosù
评价意义 píngjiàyìyì
评剧 píngjù 

评论 pínglùn

评论家 pínglùnjiā 

评论员 pínglùnyuán 

评审委员会 píngshěnwěiyuánhuì 
评书 píngshū

评语 píngyǔ

婆罗门文 póluóménwén 
破解密码 pòjiěmìmǎ
破裂辅音 pòlièfǔyīn
破折号 pòzhéhào ( —— ) ①

破折号 pòzhéhào ( − ) ②

葡萄牙 Pútáoyá
葡萄牙语 pútáoyáyǔ

тегіс және бүгілме тон 
(көне қытай тіліне тән құбылыс)
әңгіме, хикая 
(қытай әдебиетінің бір жанры 
ретінде);
ауызша айтылатын әңгіме 
(қытай әдебиетіне тән)
бағалау, баға
бағалауыш лексика
бағалауыш үстеу
бағалауыш предикаттар
бағалауыштық ақпарат
бағалауыш компонент
бағалауыш мағына
пинцзюй 
(Хэбэй музыкалық драмасы)
шолу; рецензия; түсініктеме; 
шолу жасау
рецензент; сыншы; 
комментатор; публицист
шолушы; комментатор; 
публицист
эксперттік комиссия
ауызша әңгіме, сазды әңгіме, 
аңыз әңгімелер
(қытай әдебиетіне тән)
пікір; сын ескертпе, сын-пікір

брахман жазуы
пароль бұзу
үзілмелі дауыссыздар
сызықша
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
сызықша 

Португалия  
португал тілі

PO

PU



P

327

汉哈语言文学词典

普遍词汇 pǔbiàncíhuì
普遍词汇学 pǔbiàncíhuìxué
普遍规则 pǔbiànguīzé
普遍语法 pǔbiànyǔfǎ
普鲁士 Pǔlǔshì
普罗列塔利亚 pǔluóliètǎlìyà 
普罗文学 pǔluówénxué
普罗作家 pǔluózuòjiā
普米语 pǔmǐyǔ 
普米族 pǔmǐzú 

普什图语 pǔshítúyǔ 
普通词汇 pǔtōngcíhuì
普通话 pǔtōnghuà

普通话声韵配合规律
pǔtōnghuàshēngyùn pèihéguīlǜ

普通类型学 pǔtōnglèixíngxué
普通名词 pǔtōngmíngcí
普通性 pǔtōngxìng

普通性分析 pǔtōngxìngfēnxī
普通语法学 pǔtōngyǔfǎxué
普通语言学 pǔtōngyǔyánxué
普通语义学 pǔtōngyǔyìxué
谱系分类 pŭxìfēnlèi

谱写 pǔxiě
谱写曲子 pǔxiěqǔzi
谱写新篇章 pǔxiěxīnpiānzhāng

жалпы лексика
жалпы лексикология
жалпы ереже, жалпы қағида
әмбебап грамматика
Пруссия
пролетариат
пролетар әдебиеті
пролетар жазушы
пуми тілі
пуми 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
пушту тілі
жалпы сөздер
путунхуа 
(қытай халқының ортақ тілі)
путунхуадағы шынму мен 
юньмудың тіркесім заңдылығы 
(қытай тілі фонетикасына тән)
жалпы типология
жалпы зат есімдер
жалпыламалық, жалпылық, 
жан-жақтылық
жалпы талдау 
жалпы грамматика
жалпы тіл білімі
жалпы семантика
генеалогиялық 
(шығу тегі жағынан) жіктеме
жазу, шығару 
әуен жазу
жаңа парақша жазу
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Q

QI
七绝 qījué

奇幻 qíhuàn
奇幻文学 qíhuànwénxué
奇幻作品 qíhuànzuòpǐn 
歧义 qíyì
歧义短语 qíyìduǎnyǔ

歧义结构 qíyìjiégòu 
歧义句 qíyìjù

祈求句 qíqiújù

祈使句 qíshǐjù 
祈使式 qíshǐshì
祈使语调 qíshǐyǔdiào
起草人 qǐcǎorén

气流 qìliú
契丹文 qìdānwén
契丹语 qìdānyǔ

前部元音 qiánbùyuányīn
前齿 qiánchǐ
前腭音 qián’èyīn
前过去时 qiánguòqùshí
前后缀构词法 
qiánhòuzhuìgòucífǎ
前进同化 qiánjìntónghuà 
前元音 qiányuányīn

前置词 qiánzhìcí

жеті сөзді төрттармақты өлең 
(қытай әдебиетіне тән)
фэнтези 
фэнтези әдебиеті
фэнтэзи шығармалар
екіұштылық, амфиболия
екіұшты мағыналы сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
екіұшты мағыналы құрылым
екіұшты мағыналы сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
тілек мәнді сөйлем; 
өтініш, тілек мәнді сөйлем
бұйрықты сөйлем
бұйрық рай; императив
бұйрықты интонация
жазушы, құрастырушы; 
бағдарлама авторы; 
заң жобасының авторы
ауа ағысы
қидан жазуы
қидан тілі 

тіл алды дауыстылары
алдыңғы тіс
таңдай алды дауыссыздар
бұрынғы өткен шақ
сөзжасамның сөз алды 
қосыммшалы-жұрнақтық тәсілі
ілгерінді ықпал
тіл алды дауыстылар, 
жіңішке дауыстылар
предлог

QIAN
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前置格 qiánzhìgé
前缀 qiánzhuì
前缀法 qiánzhuìfǎ
前缀构词法 qiánzhuìgòucífǎ

前缀-后缀构词法 
qiánzhuì-hòuzhuìgòucífǎ

潜能 qiánnéng
潜台词 qiántáicí
潜在词 qiánzàicí
潜在后缀 qiánzàihòuzhuì
潜在意义 qiánzàiyìyì
嵌入词 qiànrùcí 
嵌入句 qiànrùjù

羌语 qiāngyǔ 
羌族 qiāngzú 

强调 qiángdiào

强调词序 qiángdiàocíxù
强调语助词 qiángdiàoyǔzhùcí
强调重音 qiángdiàozhòngyīn
强辅音 qiángfǔyīn
强化教学法 qiánghuàjiàoxuéfǎ
强客体 qiángkètĭ
强语义 qiángyǔyì
强支配联系 qiángzhīpèiliánxì
强重音 qiángzhòngyīn
强主从联系 qiángzhŭcóngliánxì

乔姆斯基 Qiáomǔsījī
乔姆斯基主义 qiáomǔsījīzhǔyì
翘舌音 qiàoshéyīn 

жатыс септік
префикс, сөз алды қосымшасы 
префиксация 
префиксация; сөзжасамның
сөз алды қосымшалы тәсілі
парасинтез; 
сөзжасамның сөз алды 
қосымшалы-жұрнақтық тәсілі
потенциал, әлеует
подтекст, мәтін астары
потенциалды сөздер
потенциалды суффикстер
потенциалды мағына
қыстырма сөз
қыстырма сөйлем

цян тілі
цян 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
баса көрсету, 
айрықша баса айту, дәріптеу
эмфатикалық сөз тәртібі
күшейткіш демеуліктер
эмфатикалық екпін
күшті дауыссыздар
интенсивті әдіс
күшті нысан
күшті мағына
күшті меңгеру
күшті екпін
күшті бағыныңқы байланыс

Хомский (Chomsky)
хомскийшілдік
церебраль дыбыс, 
ретрофлексті дыбыс
(retroflex sound)

QIANG

QIAO
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俏皮话 qiàopihuà

切分 qiēfēn 
切分成分 qiēfēnchéngfèn
切分分析法 qiēfēnfēnxīfă 
切分音 qiēfēnyīn 
切分音素 qiēfēnyīnsù
切分音位 qiēfēnyīnwèi
切分语音学 qiēfēnyǔyīnxué 
切罗基语 qiēluójīyǔ

亲昵词 qīnnìcí

亲昵词汇 qīnnìcíhuì
亲属关系 qīnshǔguānxі
亲属名称 qīnshǔmíngchēng
亲属语言 qīnshǔyǔyán

轻声 qīngshēng
轻松喜剧 qīngsōngxǐjù
轻音 qīngyīn
轻音节 qīngyīnjié
清擦音 qīngcāyīn
清辅音 qīngfǔyīn
清塞音 qīngsèyīn
清音 qīngyīn
清浊 qīngzhuó
清浊交替 qīngzhuójiāotì
情感搭配 qínggǎndāpèi
情感反应 qínggǎnfǎnyìng
情感剧 qínggǎnjù
情歌 qínggē
情节 qíngjié 
情节剧 qíngjiéjù
情节语法 qíngjiéyǔfǎ

қалжың, әзіл, әжуа сөздер, 
тапқыр сөз, тауып айтылған сөз
құрақтану, сегментация 
сегмент
сегменттік талдау
синкопа
сегментті морфема
сегментті фонема
сегменттік фонетика
чероки тілі

интимді-еркелету мәнді сөздер, 
еркелету сөздері
тұрпайы сөздер, дөрекі сөздер
туыстық байланыстар 
туыстық атаулар 
туыс тілдер

жеңіл тон (қытай тіліне тән)
водевиль, сықақ
екпінсіз; екпінсз дыбыс 
екпінсіз буын 
қатаң сүзілмелі дыбыстар
қатаң дауыссыздар
қатаң үзілмелі дыбыстар
қатаң дыбыстар 
қатаң-ұяң
қатаң мен ұяңның алмасуы
эмоциональды валенттілік
эмоциональды реакция
мелодрама
лирикалық ән; романс; серенада
сюжет; фабула; эпизод
мелодрама
сюжет грамматикасы

QIE

QIN

QING
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情景 qíngjǐng
情景主体 qíngjǐngzhǔtǐ
情诗 qíngshī

情态补语 qíngtàibǔyǔ

情态词 qíngtàicí
情态副词 qíngtàifùcí

情态活动 qíngtàihuódòng
情态语气词 qíngtàiyŭqìcí
情态主体 qíngtàizhǔtǐ

区别 qūbié
区别词 qūbiécí

区别性特征 qūbiéxìngtèzhēng

区分标志 qūfēnbiāozhì 

区分特征 qūfēntèzhēng
区域 qūyù  
区域语言学 qūyùyǔyánxué
屈折 qūzhé
屈折语 qūzhéyǔ 
趋向 qūxiàng
趋势 qūshì
趋向补语 qūxiàngbǔyǔ

趋向动词 qūxiàngdòngcí 

趋向格 qūxiànggé
曲调 qǔdiào ①       
曲调 qǔdiào ② 
     
趣剧 qùjù
去声 qùshēng (第四声 dìsìshēng)
 

жағдаят, ситуация
жағдаяттық субъект
ғашықтық туралы өлең, 
ғашықтық жырлар
модальдық толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
модаль сөздер
модальдық үстеулер 
(қытай тіліне тән)
эмоционалды іс-әрекет
көңіл-күй демеуліктері
қалып-күй субъектісі

айырмашылық; ажырату
ажыратушы сөздер 
(қытай тіліне тән сөз табы)
дифференциалды (ажыратушы) 
белгі
дифференциалды (ажыратушы) 
белгі
дифференциалды белгі
аймақ, ареал
аймақтық лингвистика
флексия
қопармалы тілдер
бағыт-бағдар; тенденция, үрдіс 
тенденция, үрдіс  
бағыт-бағдар толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
бағыт-бағдар етістіктері 
(қытай тіліне тән) 
барыс септік
ән, әуен, күй, саз, мақам
құбылмалы интонация 
(қытай тіліне тән)
фарс; ерсі әзіл
төртінші тон, күрт бәсеңдеу тоны  
(қытай тіліне тән) 

QU
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全民 quánmín
全民教育 quánmínjiàoyù
全民语 quánmínyŭ
全民语言 quánmínyŭyán
全民族语言 quánmínzúyŭyán
全义词 quányìcí 
全韵 quányùn
诠释学 quánshìxué
劝说句 quànshuōjù

确报信息 quèbàoxìnxī
确定 quèdìng 
确定式 quèdìngshì
确定人称句 quèdìngrénchēngjù 
确定性 quèdìngxìng

确切成分 quèqièchéngfen
确切的定义 quèqiè de dìngyì
确切的翻译 quèqiè de fānyì
确切含义 quèqièhányì
确切语气词 quèqièyǔqìcí
确实性 quèshíxìng

жалпы халық; жалпыхалықтық
жалпыға бірдей білім беру
жалпыхалықтық тіл
жалпыхалықтық тіл
жалпыхалықтық тіл
толық мағыналы сөздер
толымды ұйқас
герменевтика
сендіру мәнді сөйлем

дәл ақпарат
белгілі, нақтылы; нақтылау
тиянақты форма
белгілі жақты сөйлемдер
белгілілік, нақтылық, 
анықтық, анықтылық
нақтылаушы сөйлем мүшелері
нақтылы анықтама
дәл аударма
дәл мағына
нақтылау мәнді демеуліктер
анықтық, нақтылық, 
шынайылық, дәлдік

QUAN

QUE
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R

RANG

让步从属句 ràngbùcóngshǔjù

让步关系 ràngbùguānxi
让步复句 ràngbùfùjù

让步句 ràngbùjù
让步连接词 ràngbùliánjiēcí

人称 rénchēng 
人称标志 rénchēngbiāozhì
人称变化 rénchēngbiànhuà
人称代词 rénchēngdàicí
人称代词的变格 
rénchēngdàicí de biàngé
人称动词 rénchēngdòngcí
人称范畴 rénchēngfànchóu 
人称句 rénchēngjù 
人称名词 rénchēngmíngcí
人称前缀 rénchēngqiánzhuì
人称主体句 rénchēngzhǔtǐjù
人道主义 réndàozhǔyì 
人道主义者 réndàozhǔyìzhě
(人机) 混合翻译 (rénjī) hùnhéfānyì
人类语言学 rénlèiyǔyánxué
人民性 rénmínxìng
人文 rénwén 
人文学科 rénwénxuékē 
人文学 rénwénxué 
人文主义 rénwénzhǔyì
人物 rénwù
人物传记 rénwùzhuànjì
人物描写 rénwùmiáoxiě 

қарсылықты бағыныңқы 
сөйлемдер 
қарсылықты байланыс
қарсылықты құрмалас 
сөйлемдер
қарсылықты сөйлем 
қарсылықты жалғаулықтар

жақ 
жақтық көрсеткіш
жіктелу
жіктеу есімдігі
жіктеу есімдіктерінің септелуі

жақты етістік
жақ категориясы
жақты сөйлем
жақты зат есімдер
жақты префикстер
жақты-субъектілі сөйлемдер
гуманизм, гуманитарлық
гуманист 
аралас аударма
этнолингвистика
халықтық 
гуманитарлық
гуманитарлық ғылымдар
гуманитарлық ғылымдар
гуманизм 
кейіпкер
биография, ғұмырнама
кейіпкерді суреттеу

REN
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人物片 rénwùpiàn
人物言语 rénwùyányǔ
人造语言 rénzàoyǔyán
人种学 rénzhǒngxué 
人种学者 rénzhǒngxuézhě
认识论 rènshilùn
认识意义 rènshiyìyì
认知范畴 rènzhīfànchóu
认知的 rènzhī de
认知方法 rènzhīfāngfǎ
认知分析 rènzhīfēnxī
认知概念 rènzhīgàiniàn
认知功能 rènzhīgōngnéng
认知功能语法
rènzhīgōngnéngyǔfǎ
认知构词学 rènzhīgòucíxué
认知观点 rènzhīguāndiǎn
认知角度 rènzhījiǎodù
认知结构 rènzhījiégòu
认知科学 rènzhīkēxué
认知失调 rènzhīshītiáo
认知失调理论 rènzhīshītiáolǐlùn
认知学 rènzhīxué
认知隐喻 rènzhīyǐnyù
认知语法 rènzhīyǔfǎ
认知语言学 rènzhīyǔyánxué
认知语言学派 rènzhīyǔyánxuépài

认知语义学 rènzhīyǔyìxué
认知主义 rènzhīzhǔyì

日本 Rìběn
日常词汇 rìchángcíhuì 
日常口语 rìchángkǒuyǔ
日常口语词汇
rìchángkǒuyǔcíhuì
日常口语语体
rìchángkǒuyǔyǔtǐ

автобиографиялық фильм
кейіпкердің сөзі
жасанды тіл
этнология
этнолог
таным теориясы; гносеология
танымдық мағына
когнитивтік категориялар
когнитивтік, когнитивтілік
когнитивтік әдіс
когнитивтік талдау
когнитивтік ұғым
когнитивтік қызмет
когнитивті-функционалды 
грамматика
когнитивтік сөзжасам
когнитивтік аспект
когнитивтік аспект
когнитивтік құрылымдар
когнитивтік ілім
когнитивтік диссонанс
когнитивтік диссонанс теориясы
когнитивтология
когнитивтік метафора
когнитивтік грамматика
когнитивтік лингвистика
лингвокогнитивтік зерттеу 
мектебі
когнитивтік семантика
когнитивизм

Жапония 
тұрмыстық лексика
күнделікті тұрмыстық сөйлеу тілі
күнделікті тұрмыстық лексика

ауызекі сөйлеу стилі

RI



R

335

汉哈语言文学词典

日常生活词汇
rìchángshēnghuócíhuì 
日常生活语体
rìchángshēnghuóyǔtǐ
日常事务语体 rìchángshìwùyǔtǐ
日常俗语 rìchángsúyǔ 
日耳曼语 rì’ĕrmànyǔ
日耳曼语言学 rìʼěrmànyǔyánxué
日语 rìyǔ

溶合构词法 rónghégòucífă

溶合性成语 rónghéxìngchéngyǔ
融合语言 rónghéyǔyán
冗句 rǒngjù

儒家 rújiā

儒家学说 rújiāxuéshuō
入门 rùmén
入声 rùshēng

软腭化 ruǎn’èhuà 
软腭音 ruǎn’èyīn
软辅音 ruǎnfǔyīn 
软化 ruǎnhuà
软实力 ruǎnshílì
软音符号 ruǎnyīnfúhào
软语 ruănyŭ
软元音 ruǎnyuányīn 
腭 ruǎn’è  

күнделікті тұрмыстық сөздер

күнделікті тұрмыстық стиль

күнделікті іскери стиль
тұрмыстық қарапайым сөздер
герман тілдері
германистика
жапон тілі

тұтасу, кірігу
(сөзжасамдық тәсілдің бір түрі) 
фразеологиялық тұтастық
қопармалы тілдер
плеоназм 

Конфуций мектебі,
конфуцийшілдік
Конфуций ілімі
кіріспе, кіріспе курс
қысқа әрі шұғыл айтылатын тон 
(көне қытай тіліндегі төрт 
тонның бірі)

велярлану 
велярланған дауыссыздар
жіңішке дауыссыздар
жіңішкеру, жұмсару
жұмсақ күш
жіңішкерту белгісі
жұмсақ сөз, жылы сөз
жіңішке дауыстылар
жұмсақ таңдай

RONG

RU

RUAN
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RUI
瑞典 Ruìdiăn
瑞典语 ruìdiănyǔ
瑞士 Ruìshì

弱宾语 ruòbīnyǔ
弱读词 ruòdúcí
弱化 ruòhuà
弱化元音 ruòhuàyuányīn 
弱联系 ruòliánxì
弱音位 ruòyīnwèi
弱元音 ruòyuányīn
弱支配关系 ruòzhīpèiguānxi
弱重音 ruòzhòngyīn
弱主从关系 ruòzhŭcóngguānxi

Швеция
швед тілі
Швейцария

әлсіз нысан
екпінсіз оқылатын сөздер
редукция; әлсіреу
редукцияланған дауыстылар
әлсіз байланыс
әлсіз фонема 
әлсіз дауыстылар
әлсіз меңгеру
әлсіз екпін
әлсіз бағыныңқы байланыс

RUО
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S

SA
撒拉语 sālāyǔ 
(撒拉尔语 sālā’ěryǔ) 
撒拉族 sālāzú 

萨尔瓦多 Sà’ěrwǎduō 
萨摩亚 Sàmóyà
萨摩亚语 sàmóyàyǔ

塞尔维亚 Sāi’ěrwéiyà
塞尔维亚-克罗地亚语 
sāi’ěrwéiyà-kèluódìyàyǔ
塞尔维亚语 sāi’ěrwéiyàyǔ
塞拉利昂 Sāilālì’áng
塞内加尔 Sāinèijiā’ěr 
塞浦路斯 Sāipǔlùsī 
塞舌尔 Sāishé’ěr 

三合元音 sānhéyuányīn
三合韵母 sānhéyùnmǔ

三语词典 sānyǔcídiǎn
散文 sǎnwén
散文段 sǎnwénduàn
散文翻译 sǎnwénfānyì
散文家 sǎnwénjiā
散文诗 sǎnwénshī

散文语体 sǎnwényǔtǐ
散文语言 sǎnwényǔyán
散文作家 sǎnwénzuòjiā

салар тілі

салар 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
Сальвадор
Самоа
самоан тілі

Сербия  
серб-хорват тілі

серб тілі
Сьерра-Леоне
Сенегал
Кипр
Сейшель аралдары

трифтонг
үш дауыстыдан жасалған 
юньмулар, трифтонг  
(қытай тіліне тән)
үш тілді сөздік
проза; эссе
прозалық шумақтар
прозалық аударма
прозаик, прозашы
ақ өлең; ұйқассыз өлең; 
прозамен жазылған поэма
прозалық жанр
проза тілі
прозаик, прозашы

SAI

SAN
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色情片 sèqíngpiàn
色情文学 sèqíngwénxué
塞擦音 sècāyīn
塞辅音 sèfǔyīn
塞音 sèyīn

僧伽 sēngjiā
僧伽罗语 sēngjiāluóyǔ
僧人 sēngrén

沙皇 shāhuáng
沙龙 shālóng
沙文主义 shāwénzhǔyì  
沙特阿拉伯 Shātè Ālābó 

闪-含语系 shǎn-hányǔxì 
闪米特语族 shǎnmǐtèyǔzú 
闪语 shǎnyǔ
闪语学 shǎnyǔxué 

上唇 shàngchún
上唇音 shàngchúnyīn
上声 shàngshēng (shǎngshēng) ①

上声 shàngshēng (shǎngshēng) ②

上升语调 shàngshēngyǔdiào

上位词 shàngwèicí
上下齿 shàngxiàchĭ
上下唇 shàngxiàchún 
上下文 shàngxiàwén
上下义 shàngxiàyì

порнографиялық фильм
порнографиялық әдебиет
аффрикат
тоғысыңқы дауыссыздар 
үзілмелі дыбыс, 
жабысыңқы дыбыс 

сангха (Sangha)
сингал тілі
будда монахы 

патша 
салон 
шовинизм
Сауд Арабиясы

семит-хамит тілдер семьясы
семит тілдер тобы
семит тілдері
семитология

үстіңгі ерін
үстіңгі ерін дыбыстары
үшінші тон; бәсең-көтеріңкі тон 
(қазіргі қытайдың ортақ тілі 
путунхуада)
екінші тон (көне қытай тіліндегі 
төрт тонның бірі)
үдемелі интонация; 
көтеріңкі интонация 
гипероним (hypernym)
үстіңгі және астыңғы тіс
үстіңгі және астыңғы ерін
мәнмәтін, контекст 
гипонимия

SENG

SHA

SHAN

SHANG
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少数民族 shǎoshùmínzú
少数民族语言 
shǎoshùmínzúyǔyán 
少数民族语言文学
shǎoshùmínzúyǔyánwénxué 

畲语 shēyǔ  
畲族 shēzú

舌背 shébèi
舌背辅音 shébèifǔyīn

舌根 shégēn
舌根鼻音 shégēnbíyīn
舌根擦音 shégēncāyīn
舌根辅音 shégēnfǔyīn
舌根塞音 shégēnsèyīn
舌根音 shégēnyīn
舌根浊辅音 shégēnzhuófǔyīn 
舌后鼻音 shéhòubíyīn

舌后音位 shéhòuyīnwèi 
舌尖 shéjiān
舌尖鼻音 shéjiānbíyīn

舌尖辅音 shéjiānfǔyīn

舌尖后音 shéjiānhòuyīn

舌尖前音 shéjiānqiányīn

舌尖塞音 shéjiānsèyīn

аз санды ұлттар
аз санды ұлттардың тілі

аз санды ұлттардың тілі мен 
әдебиеті

шы тілі
шы 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
тіл үсті; дорсалды
дорсал дауыссыздар, 
тіл үсті дауыссыздар
тіл арты
тіл арты мұрын жолды дыбыстар
тіл арты ызың дыбыстар
тіл арты дауыссыздар
тіл арты бітелме дыбыстар
тіл арты дыбыстары
тіл арты ұяң дауыссыздар
тіл арты мұрын жолды 
дауыссыздар
тіл арты фонемасы
тіл ұшы
тіл ұшы мұрын жолды дыбыстар, 
апикалды-мұрын жолды 
дауыссыздар
тіл ұшы дауыссыздар, 
апикалды дауыссыздар
тіл ұшы-таңдай алды 
дауыссыздар, 
апикалды-таңдай алды 
дауыссыздар
тіл ұшы-тіс дауыссыздары, 
апикалды-тіс дауыссыздары
тіл ұшы-үзілмелі дауыссыздар, 
апикалды үзілмелі дауыссыздар

SHE

SHAO
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舌尖音 shéjiānyīn

舌尖元音 shéjiānyuányīn

舌尖中音 shéjiānzhōngyīn

舌面 shémiàn
舌前音 shéqiányīn
舌前元音 shéqiányuányīn
舌头 shétou 
舌位 shéwèi
舌中辅音 shézhōngfǔyīn
设问修辞格 shèwènxiūcígé
社会方言 shèhuìfāngyán
社会沙文主义 shèhuìshāwénzhǔyì 
社会属性 shèhuìshǔxìng  
社会网络 shèhuìwǎngluò 
社会新闻 shèhuìxīnwén   
社会性质 shèhuìxìngzhì  
社会学 shèhuìxué 
社会语境 shèhuìyǔjìng
社会语体 shèhuìyǔtǐ
社会语言学 shèhuìyǔyánxué

社会语义学 shèhuìyǔyìxué
社会语音学 shèhuìyǔyīnxué 
社会语用学 shèhuìyǔyòngxué
社会-政治词汇 
shèhuì-zhèngzhìcíhuì
社会主义 shèhuìzhǔyì
社会主义现实主义
shèhuìzhǔyìxiànshízhǔyì
社论 shèlùn (社评 shèpíng)

身势成语 shēnshìchéngyǔ
身势学 shēnshìxué
身势语 shēnshìyǔ
身势语言 shēnshìyǔyán

тіл ұшы дыбыстары, 
апикалды дыбыстар
тіл ұшы дауыстылары, 
апикалды дауыстылар
тіл ұшы-альвеол дауыссыздар, 
апикалды-альвеол дауыссыздар
тіл үсті
тіл алды дыбысы
тіл алды дауыстылар
тіл 
тіл орны 
тіл ортасы дауыссыздар
риторикалық сұрақ
әлеуметтік диалект
социал-шовинизм
әлеуметтік аспект
әлеуметтік желі
әлеуметтік жаңалықтар
әлеуметтік аспект
социология, әлеуметтану
әлеуметтік жағдаят
әлеуметтік стиль
әлеуметтік тіл білімі, 
социолингвистика
социосемантика
социофонетика 
социопрагматика
қоғамдық-саяси лексика

социализм
социалиститік реализм

бас мақала

соматикалық фразеологизмдер
киснетика 
киснесика; дене тілі
дене тілі

SHEN
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深层结构 shēncéngjiégòu
神话 shénhuà
神话故事 shénhuàgùshì

神话人物 shénhuàrénwù
神话学 shénhuàxué
神话英雄 shénhuàyīngxióng
神经语言学 shénjīngyǔyánxué 
审美感 shěnměigǎn
审美观 shěnměiguān
审美观点 shěnměiguāndiǎn

审美价值 shěnměijiàzhí
审美教育 shěnměijiàoyù
审美学 shěnměixué
神秘 shénmì
神秘剧 shénmìjù
神秘论 shénmìlùn
神秘学 shénmìxué
神秘主义 shénmìzhǔyì

升调 shēngdiào
升降调曲线 shēngjiàngdiàoqūxiàn
生产技术语体 shēngchǎnjìshùyǔtǐ
生成的 shēngchéng de
生成语法 shēngchéngyǔfǎ
生成语言学 shēngchéngyǔyánxué
生成语义学 shēngchéngyǔyìxué
生成语音学 shēngchéngyǔyīnxué
生词 shēngcí           
生活翻译 shēnghuófānyì 
生理属性 shēnglǐshǔxìng
生理性质 shēnglǐxìngzhì
生理语音学 shēnglǐyǔyīnxué 
生字 shēngzì              
声波 shēngbō
声带 shēngdài

ішкі құрылым
миф
мифологиялық аңыздар; 
қиял-ғажайып ертегілер
мифологиялық бейнелер
мифология
мифологиялық кейіпкер
нейролингвистика
эстетикалық сезім
эстетикалық көзқарас; эстетика
эстетикалық көзқарас,  
эстетикалық ой
эстетикалық құндылық
эстетикалық тәрбие
эстетика; әсемдік
тылсым, мистикалық
мистерия 
мистика; мистицизм
оккультизм, мистицизм
мистицизм

үдемелі интонация
интонационды контур
өндірістік-техникалық стиль
генеративті
генеративтік грамматика
генеративтік лингвистика 
генеративтік семантика 
генеративті фонетика 
бейтаныс сөздер
тұрмыстық аударма
физиологиялық аспект
физиологиялық аспект
физиологиялық фонетика
бейтаныс иероглифтер
дыбыс толқыны
дауыс шымылдығы; 
дыбыс желбезегі

SHENG
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声带振动 shēngdàizhèndòng

声道 shēngdào
声调 shēngdiào
声调语言 shēngdiàoyǔyán
声门 shēngmén
声母 shēngmǔ

声旁 shēngpáng (声符 shēngfú)

声谱 shēngpǔ
声谱仪 shēngpǔyí
声学 shēngxué
声学法 shēngxuéfǎ
声学角度 shēngxuéjiǎodù   
声学语音学 shēngxuéyǔyīnxué

声学属性 shēngxuéshǔxìng 
声音 shēngyīn
声源 shēngyuán
声韵学 shēngyùnxué
声障 shēngzhàng
省略 shěnglüè
省略号 shĕnglüèhào
省略句 shĕnglüèjù
省略修辞格 shěnglüèxiūcígé 
省略语句 shěnglüèyǔjù
省音 shĕngyīn 
省字符号 shěngzìfúhào
圣多美和普林西比 
Shèngduōměi hé Pǔlínxībǐ
圣经 Shèngjīng
圣马力诺 Shèngmǎlìnuò  

失音症 shīyīnzhèng
失语症 shīyǔzhèng
诗 shī 

дауыс шымылдығының 
дірілдеуі; 
дыбыс желбезегінің тербелуі 
ауа жүретін канал 
тон (қытай тіліне тән)
тоникалық тіл
дыбыс саңылауы
шынму, инициаль 
(қытай тіліне тән)
дыбыстық графема, 
иероглифтің дыбыстық бөлігі
акустикалық спектр
акустикалық спектрограф
акустика
акустикалық әдіс
акустикалық аспект
акустикалық фонетика, 
айтылым фонетикасы
акустикалық аспект
дыбыс
дыбыс көзі
фонология 
дыбыстық кедергі
түсіп қалу, қысқару
көп нүкте
ықшамдалған сөйлемдер, 
эллиптикалық сөйлем
эллипсис
эллиптикалық сөйлемелік
элизия 
апостроф
Сан-томе және Принсипи
Киелі Кітап
Сан-марино

афония
афазия
өлең; поэзия

SHI
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诗词 shīcí
诗歌 shīgē
诗歌翻译 shīgēfānyì
诗歌篇章 shīgēpiānzhāng
诗歌语体 shīgēyǔtǐ
诗集 shījí 
诗节 shījié
诗经 Shījīng

诗句 shījù

诗刊 shīkān 
诗律学 shīlǜxué 
诗圣 shīshèng
诗文 shīwén
诗人 shīrén
诗体词 shītǐcí
诗体句法 shītǐjùfǎ
诗体小说 shītǐxiǎoshuō
诗选 shīxuǎn
诗学 shīxué
施事 shīshì
施事宾语 shīshìbīnyǔ

施事主语 shīshìzhǔyǔ

十四行诗 shísìhángshī

时 shí
时地补语 shídìbǔyǔ

时范畴 shífànchóu
时间补语 shíjiānbǔyǔ

时间词 shíjiāncí
时间从属句 shíjiāncóngshǔjù
时间复句 shíjiānfùjù
时间副词 shíjiānfùcí

өлең сөздері
поэзия; өлең
поэтикалық аударма
поэтикалық мәтін
поэтикалық стиль
жыр жинақ; антология
шумақ (өлең шумағы)
«Шицзин», «Жырнама» 
(Қытайдың ертедегі ең алғашқы 
өлеңдер топтамасы)
өлең; өлең тармағы; 
өлең шумағы
өлеңдер жинағы
просодия 
поэзия пірі
өлең мәтіні
ақын 
поэтизмдер, поэтикалық сөздер
поэтикалық синтаксис
өлеңмен жазылған роман
жыр жинақ, өлеңдер жинағы
өлеңтану, поэтика
субъект, қимыл иесі, агент, агенс
субъект мәнді толықтауыш  
(қытай тіліне тән)
субъект мәнді бастауыш 
(қытай тіліне тән)
сонет 
(14 тармақтан тұратын өлең түрі)
шақ 
мезгіл және мекен толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
шақ категориясы
мезгіл мәнді толықтырғыш 
(қытай тіліне тән)
мезгіл мәнді сөздер
мезгіл бағыныңқы сөйлемдер
мезгілдік құрмалас сөйлемдер
мезгіл үстеуі
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时间关系 shíjiānguānxi
时间连接词 shíjiānliánjiēcí
时间名词 shíjiānmíngcí

时间状语 shíjiānzhuàngyǔ
时貌 shímào
时事 shíshì   
时事评论 shíshìpínglùn   
时态 shítài
时态助词 shítàizhùcí

时序 shíxù
时政 shízhèng  
实词 shící 

实际切分 shíjìqiēfēn
实践修辞学 shíjiànxiūcíxué
实验语音图 shíyànyǔyīntú
实义切分 shíyìqiēfēn
实用语法 shíyòngyǔfǎ

实用语言学 shíyòngyǔyánxué
实语素 shíyǔsù
食道 shídào 
史诗 shǐshī
使役动词 shĭyìdòngcí
使役态 shĭyìtài
世界名著 shìjièmíngzhù
世界语 shìjièyǔ
世界语言 shìjièyǔyán
世界语言类型学 
shìjièyǔyánlèixíngxué
式 shì
式范畴 shìfànchóu
事件 shìjiàn
事务语体 shìwùyǔtǐ
事物词 shìwùcí
试验语音学 shìyànyǔyīnxué

мезгілдік қатынас
мезгілдік жалғаулықтар
мезгіл мәнді зат есімдер 
(қытай тіліне тән)
мезгіл пысықтауыш
темпоралдылық 
ағымдағы оқиғалар
ағымдағы оқиғаларға шолу
шақ (категория)
шақтық шылаулар; 
шақтық көмекші сөздер 
(қытай тіліне тән)
таксис 
ағымдағы (саяси) оқиғалар
толық мағыналы сөздер; 
атауыш сөздер
актуалды мүшелену 
практикалық стилистика
фонограмма
актуалды мүшелену 
практикалық грамматика, 
жұмсалымды грамматика
қолданбалы тіл білімі
негізгі морфема
өңеш 
эпос, эпопея, эпостық поэма
каузатив етістіктер
каузатив (өзгелік етіс)
әлемге әйгілі шығармалар
эсперанто 
әлем тілдері
әлем тілдері типологиясы

рай 
рай категориясы
оқиға; инцидент
іскерлік стиль 
заттық мәнді сөздер
эксперименттік фонетика
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是非问句 shìfēiwènjù

“是” 字句 “shì” zìjù

释译 shìyì

    
收音 shōuyīn
手段 shǒuduàn
手稿 shǒugǎo
手势 shǒushì
手势交际 shǒushìjiāojì
手势语 shǒushìyǔ

手写体 shǒuxiětǐ
手语 shǒuyǔ
首发式 shǒufāshì

首语重叠 shǒuyǔchóngdié
受话人 shǒuhuàrén 
(受话者 shǒuhuàzhě)
受事 shòushì

书法 shūfǎ

书面词语 shūmiàncíyǔ
书面符号 shūmiànfúhào
书面词汇 shūmiàncíhuì 
书面语言 shūmiànyǔyán
书名号 shūmínghào 
（《 》;〈 〉）
书信体体裁 shūxìntǐtǐcái   
书信体文学 shūxìntǐwénxué
书信体小说 shūxìntǐxiǎoshuō
抒情插笔 shūqíngchābǐ
抒情长诗 shūqíngchángshī
抒情歌 shūqínggē 

құптауды  немесе терістеуді 
талап ететін сұраулы сөйлемдер
(қытай тіліне тән)
“是” иероглифті сөйлемдер  
(қытай тіліне тән)
түсіндірмелі аударма

рекурсия
әдіс, тәсіл, амал
қолжазба
ым 
ым-ишара қарым-қатынасы
ым тілі, ым-ишара тілі, қол тілі; 
дактилология
әріптердің жазбаша нұсқасы
қол тілі, ым тілі, ишара тілі; 
тұсаукесер, таныстырылым 
(жаңа кітаптың)
анафора
адресат 

пациентив, пациент, нысан

каллиграфия, құснихат, 
көркем жазу, хаткерлік
кітаби лексика
жазбаша белгі
кітаби лексика
кітаби тіл
кітап аттары белгісі 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
эпистолярлық жанр
эпистолярлық әдебиет
эпистолярлық роман
лирикалық шегініс
лирикалық поэма
романс

SHOU

SHU
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抒情歌曲 shūqínggēqǔ    
抒情风格 shūqíngfēnggé
抒情诗 shūqíngshī
抒情主人公 shūqíngzhǔréngōng
抒情作品 shūqíngzuòpǐn
熟语 shúyǔ 

熟语词典 shúyǔcídiǎn
熟语学 shúyǔxué
术语 shùyǔ
术语词汇 shùyǔcíhuì

术语词典 shùyǔcídiǎn
术语词组 shùyǔcízŭ
术语学 shùyǔxué
述题 shùtí
述体 shùtĭ 
述位 shùwèi
述谓关系 shùwèiguānxi

述谓关系词组 shùwèiguānxicízǔ
述谓结构 shùwèijiégòu
述谓性 shùwèixìng
述谓性成语 shùwèixìngchéngyǔ
述谓性词组 shùwèixìngcízǔ
述谓性主语 shùwèixìngzhǔyǔ
数词 shùcí
数词的构词类型
shùcí de gòucílèixíng 
数词的语法特征 
shùcí de yǔfǎtèzhēng
数范畴 shùfànchóu
数理语言学 shùlǐyǔyánxué
数量补语 shùliàngbǔyǔ

лирикалық әндер, романс
лиризм; лирикалық стиль
лирикалық поэзия; лирика
лирикалық кейіпкер
лирикалық туынды
шуюй, фразеологизм, идиома, 
идиомалық тіркестер, 
тұрақты тіркестер
(қытай тілінде шуюйлер 
гуаньюнъюй, чэнъюй, мақал-
мәтел, афоризм, сехоуюй т.б.  
лексикалық бірліктерге бөлінеді)
фразеологиялық сөздік
фразеология
термин, атау 
терминдік лексика, 
термин сөздер
терминологиялық сөздік
терминтіркес
терминология, терминтаным
рема 
предикат 
рема 
предикаттық қатынас, 
предикаттық байланыс
предикативтік сөз тіркесі
предикативтік құрылым
предикативтік
предикативті фразеологизмдер
предикативтік сөз тіркесі
предикативтік бастауыш
сан есім
сан есімнің сөзжасамдық 
типтері
сан есімнің грамматикалық 
белгілері
сан категориясы
математикалық лингвистика
сан-мөлшер толықтырғыш 
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数量词 shùliàngcí
数量代词 shùliàngdàicí
数量范畴 shùliàngfànchóu
数量副词 shùliàngfùcí
数量统计法 shùliàngtŏngjìfǎ
数字技术 shùzìjìshù 

数字系统 shùzìxìtǒng

双宾语 shuāngbīnyǔ 
双宾语动词谓语句 
shuāngbīnyǔdòngcíwèiyǔjù

双部句 shuāngbùjù
双唇 shuāngchún
双重元音 shuāngchóngyuányīn
双唇辅音 shuāngchúnfǔyīn
双辅音 shuāngfǔyīn
双声 shuāngshēng

双数 shuāngshù
双向翻译 shuāngxiàngfānyì
双要素句 shuāngyàosùjù
双音节 shuāngyīnjié
双引号 shuāngyǐnhào («   »; “   ” )
双语 shuāngyǔ
双语词典 shuāngyǔcídiǎn
双语翻译 shuāngyǔfānyì
双语现象 shuāngyǔxiànxiàng
双语制 shuāngyǔzhì
双重连接词 shuāngchóngliánjiēcí 

水平 shuǐpīng 
水语 shuǐyǔ 
水族 shuǐzú 

(қытай тіліне тән)
сан-мөлшер сөздер 
сан-мөлшер есімдігі
сан-мөлшер категориясы
сан-мөлшер үстеуі
сандық (квантитативтік) әдістер
сандық техника; 
сандық технология
сандық жүйе

қос толықтауыш
қос толықтауышты етістік 
баяндауыштық сөйлем 
(қытай тіліне тән)
қос құрамды сөйлемдер
қос ерін 
дифтонг 
ерін-еріндік дауыссыздар
қос дауыссыздар
қос шынму 
(қытай тілі фонетикасына тән)
жұп сан
екі жақты аударма
қос құрамды сөйлемдер
қос буын 
қос тырнақша
қос тілділік, билингвизм 
қос тілді сөздік
қос тілді аударма
қос тілділік, билингвизм 
қос тілділік, билингвизм 
қосарлы жалғаулықтар

деңгей; саты 
шуй тілі
шуй 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

SHUANG

SHUI
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顺承复句 shùnchéngfùjù

顺承句群 shùnchéngjùqún

顺向音变 shùnxiàngyīnbiàn
顺行同化 shùnxíngtónghuà 

说话方式 shuōhuàfāngshì
说话技巧 shuōhuàjìqiǎo
说话者 shuōhuàzhĕ
说明关系 shuōmíngguānxі
说明关系的并列复合句
shuōmíngguānxi de bìnglièfùhéjù 
说明句 shuōmíngjù
说明连接词 shuōmíngliánjiēcí
说明语 shuōmíngyǔ

思维 sīwéi
思维方法 sīwéifāngfǎ
思维语言学 sīwéiyǔyánxué
斯拉夫语 sīlāfūyŭ
斯里兰卡 Sīlǐlánkǎ 
斯洛文尼亚 Sīluòwénníyà 
斯罗文语 sīluówényǔ
斯洛伐克 Sīluòfákè
斯洛伐克语 sīluòfákèyǔ
斯瓦希里语 sīwăxīlĭyǔ
斯威士兰 Sīwēishìlán 
咝音 sīyīn 
死译 sǐyì

死隐喻 sǐyǐnyù
死语言 sǐyǔyán 
四部曲 sìbùqǔ

ұласпалы салалас құрмалас 
сөйлем (қытай тіліне тән)
ұласпалы күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
ілгерінді ықпал
прогрессивті аккомодация, 
ілгерінді ықпал

сөйлеу мәнері
сөйлеу өнері
сөйлеуші; адресант
түсіндірмелі қатынас
түсіндірмелі (іліктес) салалас 
құрмалас сөйлемдер  
түсіндірмелі сөйлемдер
айқындағыш жалғаулықтар
түсіндірме сөз

ойлау 
ойлау тәсілдері
ойлау лингвистикасы
славян тілдері
Шри-Ланка
Словения
словен тілі
Словакия 
словак тілі
суахили тілі
Свазиленд
сибилянт
тікелей аударма, 
сөзбе-сөз аударма
өлі метафора
өлі тілдер 
тетралогия

SHUO

SI

SHUN
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SONG

катрен (төрт жолды өлең)
төрт тон (қытай тіліне тән)

лепті; аспирация
лепті дауыссыздар
лепті дыбыс
лепті дауыстылар
мақтау өлең, дифирамб
сунцы (Сун дәуіріндегі ырғақты 
проза жанры)

жинау 
халық әндерін жинау
материал жинау 
(шығарма жазу үшін)
материал жинау 

Судан
Шотландия 
шотланд тілі
Суринам
кеңес дәуірі әдебиеті
себуан тілі
сиу тілі
қарапайым сөздер; мақал; мәтел
қарапайым сөздер; 
халық тілі; мәтел 
қарапайым сөздер 
қарапайым лексика
тез жазып алу әдісі, стенография
материалдар 
соғды жазуы
соғды тілі 
жасау, сомдау
типтік бейне жасау, 
типтік образ жасау

四行诗 sìhángshī
四声 sìshēng

送气 sòngqì
送气辅音 sòngqìfǔyīn
送气音 sòngqìyīn
送气元音 sòngqìyuányīn
颂歌 sònggē     
宋词 sòngcí

搜集 sōují
搜集民歌 sōujímíngē
搜集素材 sōují sùcái
搜集资料 sōují zīliào

苏丹 Sūdān 
苏格兰 Sūgélán
苏格兰语 sūgélányǔ
苏里南 Sūlǐnán 
苏联文学 sūliánwénxué
宿雾语 sùwùyǔ
苏语 sūyǔ 
俗话 súhuà
俗语 súyŭ

俗语词 súyǔcí
俗语词汇 súyǔcíhuì
速记方法 sùjìfāngfǎ
素材 sùcái
粟特文 sùtèwén
粟特语 sùtèyǔ
塑造 sùzào 
塑造典型人物 
sùzàodiǎnxíngrénwù 

SOU

SU
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塑造形象 sùzàoxíngxiàng

缩合法 suōhéfǎ

缩略词 suōlüècí

缩略词语 suōlüècíyǔ
缩略词语词典 suōlüècíyǔcídiǎn
缩小 suōxiǎo
缩小夸张 suōxiǎokuāzhāng 
缩小修辞格 suōxiǎoxiūcígé
缩写词 suōxiĕcí
缩写词的结构类型
suōxiĕcí de jiégòulèixíng
缩写法 suōxiĕfǎ
所罗门群岛 Suǒluóménqúndǎo 
所属格 suǒshǔgé
所学语言 suǒxuéyǔyán
所指意义 suǒzhǐyìyì
“所”字短语 “suǒ” zìduǎnyǔ

索马里 Suǒmǎlǐ
索引 suǒyǐn

образ жасау 

кірігу 
(сөзжасамдық тәсілдің бір түрі)
қысқарған сөздер; акроним; 
дыбыстық қысқарым
қысқарған сөздер 
қысқарған сөздер сөздігі
литота
кішірейтіп әсірелеу
мейозис
қысқарған сөздер
қысқарған сөздердің 
құрылымдық түрлері
аббревиация; қысқарту әдісі
Соломон аралдары
ілік септік
оқытылатын тіл
референциальды мағына
“所” иероглифті сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
Сомали 
индекс; көрсеткіш

SUO
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T

TA
сабақты етістік
табу, тыйым сөздер
Тәжікстан 
тәжік тілі 
тагал тілі (тагалог)
татар тілі 

реплика, ілікпе сөз; үзінді
етіс 
етіс категориясы
ишара тілі, ым тілі
Тайланд  
телугу тілі 
тамил тілі
тай тілі 

сөйлеу мәнері
Танзания
одағай
одағай сөзден жасалған бір 
құрамды сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
леп белгісі
іздеу; барлау; зерттеу, зерделеу

Тонга
тонга тілі
Таң династиясының өлеңдері
«Таң династиясының үш жүз 
өлеңі»

他动词 tādòngcí 
塔布 tǎbù (禁忌语 jìnjìyǔ)
塔吉克斯坦 Tājíkèsītǎn
塔吉克语 tājíkèyǔ
塔加洛语 tǎjiāluòyǔ 
塔塔尔语 tătă’ěryǔ

台词 táicí 
态 tài
态范畴 tàifànchóu
态势语 tàishìyǔ 
泰国 Tàiguó
泰卢固语 tàilúgùyǔ
泰米尔语 tàimǐ’ěryǔ
泰语 tàiyǔ

谈吐 tántǔ
坦桑尼亚 Tǎnsāngníyà
叹词 tàncí (感叹词 gǎntàncí)
叹词性非主谓句 
tàncíxìngfēizhǔwèijù

叹号 tànhào
探索 tànsuǒ

汤加 Tāngjiā 
汤加语 tāngjiāyǔ
唐诗 tángshī
《唐诗三百首》 
Tángshīsānbǎishǒu

TAI

TAN

TANG
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讨论会 tǎolùnhuì

讨论课 tǎolùnkè
套语 tàoyǔ

特点 tèdiǎn
特立尼达和多巴哥 
Tèlìnídá hé Duōbāgē  
特殊短语 tèshūduǎnyǔ 

特写 tèxiě
特写作家 tèxiězuòjiā
特征 tèzhēng
特指问句 tèzhǐwènjù

提喻 tíyù
题材 tícái
题元 tíyuán
体 tǐ
体裁 tǐcái
体词 tǐcí
体词词组 tǐcícízǔ
体范畴 tǐfànchóu
体貌 tǐmào
体学 tǐxué
体学家 tǐxuéjiā
替换词 tìhuàncí

田园诗 tiányuánshī
田园诗体 tiányuánshītǐ

талқы жиналысы; 
пікірсайыс; форм
семинар сабағы
сөйлеу штамптары

ерекшелік
Тринидад және Тобаго

ерекше сөз тіркестері, 
айрықша сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
очерк
очеркист, очеркші
белгі, ерекшелік
сұрау есімдікті сұраулы сөйлем; 
диктальды сұраулы сөйлем 
(қытай тіліне тән)

синекдоха, меңзеу 
сюжет; тақырып 
актант
тұрпат, вид, сыпат
жанр, стиль, композиция
есім сөздер
есімді сөз тіркестері
тұрпат категориясы
аспектуалдық
аспектология
аспектолог
субститут

буколикалық поэзия; 
буколика; идиллия
буколикалық жанр

TE

TI

TAO

TIAN
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条码 tiáomǎ 
条件从属句 tiáojiàncóngshǔjù
条件复句 tiáojiànfùjù
条件关系 tiáojiànguānxi
条件句群 tiáojiànjùqún

条件连接词 tiáojiànliánjiēcí
条件式 tiáojiànshì
条件性 tiáojiànxìng
条件状语 tiáojiànzhuàngyǔ

听辨试验 tīngbiànshìyàn 

听力 tīnglì
听力学家 tīnglìxuéjiā 
听话人 tīnghuàrén
听觉 tīngjué
听觉器官 tīngjuéqìguān 
听觉语音学 tīngjuéyǔyīnxué 
听说语言学 tīngshuōуǔyánхué

听写式翻译 tīngxiěshìfānyì
停顿 tíngdùn

通古斯-满语族 
тōnggǔsī-mǎnyǔzú
通讯 tōngxùn

通讯地址 tōngxùndìzhǐ
通讯设备 tōngxùnshèbèi
通讯社 tōngxùnshè 
通讯员 tōngxùnyuán 
通用词汇 тōngyòngcíhuì
通用术语 tōngyòngshùyǔ

штрих-код
шартты бағыныңқы сөйлемдер
шартты құрмалас сөйлемдер
шарттық қатынас
шартты күрделі синтаксистік 
тұтастық (қытай тіліне тән)
шартты жалғаулықтар
шартты рай
шарттылық 
шартты пысықтауыш

дыбысты есту және саралау 
тәжірибесі 
есту қабілеті; тыңдау; тыңдалым
аудиолог
тыңдаушы; тыңдарман 
есту, есту қабілеті
есту мүшелері
аудитивтік фонетика
дыбыстау және есту 
лингвистикасы
диктант-аударма
кідіріс

тұңғыс-маньчжур тілдер тобы 

байланыс; хабарлама; 
коммуникация 
(пошта) мекенжай 
байланыс құралдары
ақпарат агенттігі
корреспондент
жалпы қолданыстағы лексика
көпшілік қабылдаған термин, 
ортақ термин

TING

TONG

TIAO
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通用语 тōngyòngyǔ
通用字 тōngyòngzì

同等宾语 tóngděngbīnyǔ
同等词组 tóngděngcízǔ
同等从句 tóngděngcóngjù
同等定语 tóngděngdìngyǔ
同等词组 tóngděngcízǔ
同等从句 tóngděngcóngjù
同等定语 tóngděngdìngyǔ
同等句子成分 
tóngděngjùzichéngfèn
同等谓语 tóngděngwèiyǔ
同等主语 tóngděngzhǔyǔ
同等状语 tóngděngzhuàngyǔ
同根词 tónggēncí
同根语 tónggēnyǔ
同化 tónghuà
同声传译 tóngshēngchuányì
同声翻译 tóngshēngfānyì

同声视译 tóngshēngshìyì
同声听译 tóngshēngtīngyì

同位成分 tóngwèichéngfèn
同位短语 tóngwèiduǎnyǔ

同位语 tóngwèiyǔ
同形词 tóngxíngcí 
同形字 tóngxíngzì

同义词 tóngyìcí
同义词词典 tóngyìcícídiǎn
同义词尾 tóngyìcíwěi
同义词学 tóngyìcíxué
同义后缀 tóngyìhòuzhuì

лингва франка; ортақ тіл
әмбебап иероглифтер, 
ортақ иероглифтер
(бірінің орнына бірін ауыстырып 
қолдануға болатын  иероглифтер)
бірыңғай толықтауыш
бірыңғай сөз тіркестері
бірыңғай бағыныңқы сөйлемдер
бірыңғай анықтауыштар
бірыңғай сөз тіркестері
бірыңғай бағыныңқы сөйлемдер
бірыңғай анықтауыштар
сөйлемнің бірыңғай мүшелері

бірыңғай баяндауыштар
бірыңғай бастауыштар
бірыңғай пысықтауыштар
түбірлес сөздер
түбірлес тілдер
ассимиляция, ықпал
ілеспе аударма
ілеспе аударма; 
ілеспе аудармашы
қағаздан ілеспе аударма жасау
тыңдап отырып ілеспе аударма 
жасау
айқындауыш мүше
айқындауыштық сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
айқындауыш
омографтар, жазылымдас сөздер
омографтар, 
жазылымдас иероглифтер
синонимдер, мәндес сөздер
синонимдер сөздігі
синонимдес жалғаулар
синонимика
синонимдес жұрнақтар, 
синонимдес суффикстер
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同义结构 tóngyìjiégòu
同义前缀 tóngyìqiánzhuì
同义学 tóngyìxué
同音词 tóngyīncí
同音词素 tóngyīncísù
同音词尾 tóngyīncíwěi
同音反义词 tóngyīnfǎnyìcí
同音后缀 tóngyīnhòuzhuì

同音前缀 tóngyīnqiánzhuì
同音现象 tóngyīnxiànxiàng
同音学 tóngyīnxué
同音异形词 tóngyīnyìxíngcí
同音异义词 tóngyīnyìyìcí
同音异义词词典 
tóngyīnyìyìcícídiǎn
同音异义词干 tóngyīnyìyìcígàn
同源词 tóngyuáncí
同源字 tóngyuánzì
同族词 tóngzúcí
童话 tónghuà
童话故事 tónghuàgùshì
童话世界 tónghuàshìjiè
统计法 tŏngjìfǎ
统计学 tǒngjìxué 
统计语言学 tŏngjìyǔyánxué

头版 tóubǎn
头条新闻 tóutiáoxīnwén 

头音 tóuyīn
投稿 tóugǎo

突厥学 tūjuéxué
突厥学家 tūjuéxuéjiā
突厥语 tūjuéyǔ

синонимдес құрылым
cинонимдес префикстер 
синонимика 
омонимдер, айтылымдас сөздер
омоморфема
омонимдес жалғаулар
омоантонимдер 
омонимдес жұрнақтар, 
омонимдес суффикстер
омонимдес префикстер
омонимдік
омонимика
омофондар, айтылымдас сөздер
омонимдер 
омонимдер сөздігі

омонимдес негіз
төркіндес сөздер
төркіндес иероглифтер
төркіндес сөздер
ертегі 
ертегі, балалар ертегісі
ертегілер әлемі
статистикалық әдіс
статистика
статистикалық лингвистика

бірінші бет (газет, журналдың)
басты жаңалықтар; 
негізгі хабарлар
басқы дыбыс
қолжазбаны (редакцияға) жіберу, 
мақаланы басылымға ұсыну

түркітану, түркология
түркітанушы, түрколог
түркі тілдері

TOU

TU
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түркі тілдер тобы
Тунис
жедел өткен шақ
пиктографикалық-идеография- 
лық жазу, 
суретті-мағыналы жазу
пиктографикалық жазу, 
суретті жазу
кестелі грамматика
тотем
тотемдік сөздер
тотемизмдер 
тотемдік аң
Тувалу
Түркия 
түрік тілі
туцзя тілі
туцзя 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
Түрікменстан 
түрікмен тілі
байырғы тұрғын, ежелгі тұрғын
ту  
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
ту тілі
говор, сөйленіс 
жергілікті тілдер
дикция, дыбыстау

болжал, болжам, жорамал
қорытынды, тұжырым, түйін
жалпыластыру; тарату
путунхуаны жалпыластыру 
(қытай тіліне тән)
ұсыныс хат, мінездеме хат
қорытынды, тұжырым, түйін
твит
Твиттер (Тwitter)

突厥语族 tūjuéyǔzú 
突尼斯 Tūnísī 
突然过去时 tūránguòqùshí
 图画表意文字 túhuàbiǎoyìwénzì

图画文字 túhuàwénzì

图示语法 túshìyǔfǎ 
图腾 túténg
图腾词 túténgcí
图腾词语 túténgcíyǔ
图腾动物 túténgdòngwù
图瓦卢 Túwǎlú
土耳其 Тǔ’ĕrqí
土耳其语 tǔ’ĕrqíyǔ
土家语 tǔjiāyǔ
土家族 tǔjiāzú 

土库曼斯坦 Tǔkùmànsītǎn
土库曼语 tǔkùmànyǔ
土族 tǔzú  ①
土族 tǔzú  ②

土族语 tǔzúyǔ
土语 tŭyŭ
土著语言 tǔzhùyǔyán
吐字 tǔzì

推测 tuīcè
推断 tuīduàn
推广 tuīguǎng
推广普通话 tuīguǎngpǔtōnghuà

推荐信 tuījiànxìn
推论 tuīlùn
推文 tuīwén 
推特 Tuītè

TUI
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脱口秀 tuōkǒuxiù
脱漏 tuōlòu 
脱落 tuōluò

ток-шоу
лакуна
диереза; түсіп қалу

TUO
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W

WA
佤语 wǎyǔ 
佤族 wǎzú 

外部词尾 wàibùcíwěi
外部曲折 wàibùqǔzhé
外部语义学 wàibùyǔyìxué 
外国文学 wàiguówénxué
外国语 wàiguóyŭ
外国语言文学 
wàiguóyǔyánwénxué
外交辞令 wàijiāocílìng  
外交术语 wàijiāoshùyǔ
外交文件 wàijiāowénjiàn 
外来词 wàiláicí

外来词词典 wàiláicícídiǎn
外来语 wàiláiyǔ

外延性 wàiyánxìng

完成体 wánchéngtǐ
完全句 wánquánjù
完全同化 wánquántónghuà

完形 wánxíng (格式塔 géshìtǎ)
完形理论 wánxínglǐlùn

完形说 wánxíngshuō

网络 wǎngluò

ва тілі
ва халқы
 (Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

сыртқы флексия
сыртқы флексия
сыртқы семантика
шетел әдебиеті
шет тілдері
шетел филологиясы

дипломатиялық фразалар
дипломатиялық терминдер
дипломатиялық құжаттар
шетел сөздері, 
шет тілінен енген сөздер
шетел сөздері сөздігі
шетел сөздері, 
шет тілінен енген сөздер
экстенсивтік 

аяқталған сыпат
толымды сөйлемдер
толық ассимиляция, 
толық ықпал
гештальт
гештальт теориясы, 
гештальт-теория
гештальт теориясы

ғаламтор, интернет, желі

WAI

WAN

WANG
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网络媒体 wǎngluòméitǐ
网络俚语 wǎngluòlǐyǔ
网络审查 wǎngluò shěnchá 
网络文学 wǎngluòwénxué
网络用语 wǎngluòyòngyǔ
网络语言 wǎngluòyǔyán
网络杂志 wǎngluòzázhì
网络帐号 wǎngluòzhànghào 
网民 wǎngmín
网页 wǎngyè 
网友 wǎngyǒu 
网站 wǎngzhàn

危地马拉 Wēidìmǎlā  
威尔士语 wēi’ěrshìyǔ
威权主义 wēiquánzhǔyì 
微博 Wēibó
微博客 wēibókè 
微观分析 wēiguānfēnxī
微观翻译 wēiguānfānyì
微观形态学 wēiguānxíngtàixué
微观语言学 wēiguānyǔyánxué
微信 Wēixìn 
微言 wēiyán

唯美主义 wéiměizhǔyì
维吾尔语 wéiwú’ĕryǔ
尾声 wěishēng
尾语反复 wěiyǔfǎnfù
尾音 wěiyīn
尾缀 wěizhuì
尾缀法 wěizhuìfǎ
委托书 wěituōshū
委内瑞拉 Wěinèiruìlā
委婉修辞格 wěiwǎnxiūcígé
委婉语 wěiwǎnyǔ
猥词 wěicí
未来主义 wèiláizhǔyì

интернет БАҚ 
интернет-сленг
интернет-цензура
ғаламтор әдебиеті
интернет-сленг
интернет тілі
желілік журнал
аккаунт
желі қолданушылар
веб парақша, желі парақшасы
желі қолданушы
сайт, веб-сайт; интернет-сайт

Гватемала
валли тілі
авторитаризм
микроблог, микроблоггинг
микроблог
микроталдау, шағын талдау
микроаударма 
микроморфология
микролингвистика
вичат (вэйсинь)
терең мағыналы сөз, 
ұтқыр сөз
эстетизм
ұйғыр тілі
эпилог; ақырғы аккорд; аяқтама
эпифора
соңғы дыбыс
постфикс (сөз арты жұрнағы)
постфикация
сенімхат
Венесуэла
эвфемизм
эвфемизмдер, сыпайы сөздер
бейәдеп сөздер, пасық сөздер
футуризм 

WEI
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未完成体 wèiwánchéngtǐ
未知的 wèizhī de
位 wèi
位格 wèigé 
位语法 wèiyǔfǎ
位置 wèizhi
谓宾式 wèibīnshì

谓词 wèicí
谓语 wèiyǔ 
谓语从属句 wèiyǔcóngshǔjù

谓语形容词 wèiyǔxíngróngcí 

文本 wénběn
文本学 wénběnxué
文法 wénfǎ
文化 wénhuà
文化传统 wénhuàchuántǒng
文化对话 wénhuàduìhuà
文化概念 wénhuàgàiniàn
文化干扰 wénhuàgānrǎo
文化价值 wénhuàjiàzhí
文化教育wénhuàjiàoyù
文化空间 wénhuàkōngjiān
文化世界图景 wénhuàshìjiètújǐng
文化心理 wénhuàxīnlǐ
文化休克 wénhuàxiūkè
文化学 wénhuàxué
文化语言 wénhuàyǔyán
文化语言学 wénhuàyǔyánxué
文化专名学 wénhuàzhuānmíngxué
文莱 Wénlái 
文明 wénmíng
文坛 wéntán
文献 wénxiàn
文献学 wénxiànxué

аяқталмаған тұрпат
белгісіз 
позиция
жатыс септік
позициялық грамматика
позиция; орын
баяндауыш-толықтауыштық 
үлгі, предикат-объектілік үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық тәсіл)
предикат 
баяндауыш 
баяндауыш бағыныңқы 
сөйлемдер
предикаттық сын есім

мәтін
мәтінтану 
грамматика
мәдениет 
мәдени дәстүрлер
мәдени диалог
мәдени концепт
мәдени интерференция
мәдени құндылықтар
мәдени тәрбие; мәдени білім 
мәдени кеңістік
әлемнің мәдени бейнесі
мәдени психология
мәдени шок 
мәдениеттану 
мәдениет тілі
мәдени лингвистика
хрематонимика
Бруней
өркениет 
әдебиет майданы
әдебиеттер; тарихи құжаттар
мәтінтану; деректану

WEN
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文选 wénxuǎn

文选读本 wénxuǎndúběn
文学 wénxué
文学博士 wénxuébóshì

文学创作 wénxuéchuàngzuò
文学词语 wénxuécíyǔ
文学协会 wénxuéxiéhuì
文学用语 wénxuéyòngyǔ
文学翻译 wénxuéfānyì
文学风格 wénxuéfēnggé
文学革命 wénxuégémìng

文学回忆录 wénxuéhuíyìlù
文学家 wénxuéjiā
文学界 wénxuéjiè
文学巨匠 wénxuéjùjiàng
文学交流 wénxuéjiāoliú
文学理论 wénxuélǐlùn
文学流派 wénxuéliúpài
文学论 wénxuélùn
文学门户 wénxuéménhù
文学派别 wénxuépàibié
文学批评 wénxuépīpíng
文学批评家 wénxuépīpíngjiā
文学批评理论 wénxuépīpínglǐlùn
文学评论 wénxuépínglùn
文学评论员 wénxuépínglùnyuán

文学沙龙 wénxuéshālóng
文学史 wénxuéshǐ
文学术语 wénxuéshùyǔ 

文学通论 wénxuétōnglùn
文学体裁 wénxuétǐcái
文学小组 wénxuéxiǎozǔ
文学修辞学 wénxuéxiūcíxué

таңдамалы шығармалар жинағы; 
хрестоматия, антология
хрестоматия
әдебиет; әдеби
әдебиет докторы (Litt.D.); 
гуманитарлық ғылымдар докторы
әдеби шығармашылық
әдеби сөздер
әдеби бірлестіктер
әдеби терминдер
әдеби аударма
әдеби стиль
әдеби революция, 
әдебиет төңкерісі 
(қытай әдебиетіне тән)
әдеби естеліктер
әдебиетші
әдеби топтар; әдебиет саласы
әдебиет алыбы
әдеби байланыстар
әдебиет теориясы
әдеби бағыт, әдеби ағым
әдебиет теориясы
әдебиет порталы
әдеби мектеп, әдеби ағым 
әдеби сын
әдеби сыншы
әдеби сын теориясы
әдеби шолу
әдеби шолушы, 
әдебиет шолушысы
әдеби салон
әдебиет тарихы
әдебиет терминдері, 
әдеби терминдер
әдебиетке шолу
әдеби стиль
әдеби үйірмелер
көркем әдебиет стилистикасы
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文学遗产 wénxuéyíchǎn
文学语体 wénxuéyǔtǐ
文学语言 wénxuéyǔyán
文学之林 wénxuézhīlín
文学作品 wénxuézuòpǐn
文学作品语言 
wénxuézuòpǐnyǔyán
文言 wényán

文言词 wényáncí
文言文 wényánwén 

文艺 wényì

文艺翻译 wényìfānyì
文艺复兴时期 Wényìfùxīngshíqī
文艺评论 wényìpínglùn
文艺文 wényìwén
文艺小说语体 wényìxiǎoshuōyǔtǐ
文艺性政论 wényìxìngzhènglùn
文艺学 wényìxué
文艺学家 wényìxuéjiā
文艺学理论 wényìxuélǐlùn
文艺语体 wényìyǔtǐ
文艺政论语体 wényìzhènglùnyǔtǐ
文艺作品 wényìzuòpǐn
文语词汇 wényǔcíhuì
文语体裁 wényǔtǐcái
文摘 wénzhāi

文摘杂志 wénzhāizázhì
文字 wénzì
文字改革 wénzìgǎigé
文字符号 wénzìfúhào
文字系统 wénzìxìtǒng
文字与语言 wénzì yú yǔyán

әдеби мұралар
әдеби жанр
әдеби тіл
әдебиет әлемі
әдеби туынды; көркем әдебиет
көркем әдебиет тілі

вэньянь (Қытайдың ежелгі 
классикалық әдеби тілі)
вэньянизм (қытай тіліне тән)
классикалық қытай тілі, вэньянь, 
қытайдың көне жазба тілі 
(қытайдың көне әдеби тілімен 
жазылған шығармалар)
әдебиет және өнер; 
әдебиет; көркем әдебиет
көркем аударма
Қайта өркендеу дәуірі
әдеби шолу
көркем проза
көркем-беллетристік стиль
көркем публицистика
әдебиеттану 
әдебиеттанушы 
әдебиеттану теориясы
көркем әдебиет стилі
көркем-публицистикалық стиль
көркем туынды
кітаби лексика
кітаби стиль
дайджест; реферат; 
қысқаша мазмұн
реферативтік журнал
жазу 
жазу реформасы
әріп таңбасы
жазу жүйесі 
жазу және тіл



W

363

汉哈语言文学词典

文字学 wénzìxué

文字学家 wénzìxuéjiā
紊音 wěnyīn 
问号 wènhào

乌尔都语 wū’ĕrdūyŭ
乌干达 Wūgāndá
乌戈尔语 wūgē’ěryǔ
乌拉圭 Wūlāguī
乌拉尔语系 wūlā’ěryǔxì
乌克兰 Wūkèlán
乌克兰语 wūkèlányŭ
乌托邦 wūtuōbāng
乌托邦文学 wūtuōbāngwénxué
乌托邦小说 wūtuōbāngxiǎoshuō
乌托邦主义者 
wūtuōbāngzhǔyìzhě 
乌兹别克斯坦 Wūzībiékèsītǎn  
乌兹别克语 wūzībiékèyǔ
无动词句 wúdòngcíjù
无连接词 wúliánjiēcí
无连接词联系 wúliánjiēcíliánxì
无连接词的并列复句
wúliánjiēcí de bìnglièfùjù
无连接词的复合句 
wúliánjiēcí de fùhéjù
无连接词的主从复合句
wúliánjiēcí de zhŭcóngfùhéjù
无人称句 wúrénchēngjù
无谓语句 wúwèiyǔjù
无形态性 wúxíngtàixìng
无形态语 wúxíngtàiyǔ
无韵诗 wúyùnshī
无主句 wúzhǔjù
无主体句 wúzhǔtĭjù
无主语句 wúzhǔyǔjù

грамматология 
(жазу туралы ғылым); 
иероглифика; филология
филолог, тілші
шулы дыбыстар; шу
сұрақ белгісі

урду тілі
Уганда
угор тілдері
Уругвай
орал тілдері, орал тілдер семьясы
Украинa 
украин тілі
утопия, құрғақ қиял
утопиялық әдебиет
қиялдан туған роман 
утопист 

Өзбекстан
өзбек тілі 
етістіксіз сөйлем
жалғаулықсыз
жалғаулықсыз байланыс
жалғаулықсыз салалас құрмалас 
сөйлемдер
жалғаулықсыз құрмалас 
сөйлемдер
жалғаулықсыз сабақтас 
құрмалас сөйлемдер
жақсыз сөйлемдер
баяндауышсыз сөйлемдер
аморфтілік 
аморфты тілдер 
ақ өлең
бастауышсыз сөйлемдер
субъектсіз сөйлемдер
бастауышсыз сөйлемдер

WU
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у диалекті 
(қытай тіліне тән) 
бес сөзді өлеңдер 
(қытай тіліне тән)
атыс-шабыс жанрындағы фильм
сахна тілі
физикалық аспект
физикалық аспект
заттық мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
заттық зат есімдер
заттық мәдениет
тәуелдеу есімдігі
тәуелдік сын есім

吴方言 wúfāngyán

五言诗 wǔyánshī

武打片 wǔdǎpiàn
舞台语言 wǔtáiyǔyán
物理属性 wùlǐshǔxìng 
物理性质 wùlǐxìngzhì
物量词 wùliàngcí

物质名词 wùzhìmíngcí
物质文明 wùzhìwénmíng
物主代词 wùzhǔdàicí
物主形容词 wùzhǔxíngróngcí
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X

XI
西班牙 Xībānyá 
西班牙语 xībānyáyŭ 
西夏文 xīxiàwén 
西洋文学 xīyángwénxué  
希腊 Xīlà
希腊文 xīlàwén
希腊语 xīlàyŭ
析句法 xījùfǎ
唏音 xīyīn 
锡金 Xījīn  
锡伯语 xībóyǔ 
锡伯族 xībózú 

习惯性 xíguànxìng

习惯用法 xíguànyòngfǎ

习语 xíyŭ 

喜剧 xǐjù
喜剧电影 xǐjùdiànyǐng
喜剧情节 xǐjùqíngjié
喜剧片 xǐjùpiàn
系词 xìcí
系统 xìtǒng
系统词典学 xìtǒngcídiǎnxué
系统性 xìtǒngxìng
戏剧 xìjù
戏剧家 xìjùjiā
戏剧评论 xìjùpínglùn
戏剧评论家 xìjùpínglùnjiā
戏剧文学 xìjùwénxué
戏剧片 xìjùpiàn 
戏剧作品 xìjùzuòpǐn

Испания 
испан тілі
тангут жазуы
батыс әдебиеті
Греция 
грек жазуы
грек тілі
сөйлем талдау әдістері
ызың дауыссыздар
Сикким
сібе тілі
сібе 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
дағдылы, күнделікті, 
үйреншікті, дағдылық 
тұрақты қолданыс; 
дағдылы қолданылыс; узус
идиомалық тіркестер;
тұрақты тіркестер
комедия, күлкілі шығарма
кинокомедия 
комедиялық сюжет
кинокомедия
байланыстырушы
жүйе
жүйелі лексикография
жүйелік
театр; драма; спектакль
драматург
театр сыны
театр сыншысы
драматургия 
кинодрама, фильм-спектакль
драмалық шығармалар
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戏曲 xìqǔ

戏曲家 xìqǔjiā

狭义 xiáyì
狭义词 xiáyìcí
下齿 xiàchǐ 
下唇 xiàchún 
下流话 xiàliúhuà

下位词 xiàwèicí
下意识 xiàyìshí 

先锋主义 xiānfēngzhǔyì
现代俄语 xiàndàiéyǔ
现代哈萨克语 xiàndàihāsàkèyǔ
现代汉语 xiàndàihànyǔ
现代汉语词典 xiàndàihànyǔcídiǎn
现代派 xiàndàipài
现代文学 xiàndàiwénxué
现代主义 xiàndàizhǔyì
现实主义 xiànshízhǔyì
现实主义诗人 xiànshízhǔyìshīrén
现实主义文学 xiànshízhǔyìwénxué
现实主义者 xiànshízhǔyìzhě
现实主义作家 xiànshízhǔyìzuòjiā
现象 xiànxiàng
现在将来时 xiànzàijiāngláishí
现在进行时 xiànzàijìnxíngshí
现在时 xiànzàishí
现在时态 xiànzàishítài
现在时形动词 
xiànzàishíxíngdòngcí
限定成分 xiàndìngchéngfèn
限定代词 xiàndìngdàicí
限定副词 xiàndìngfùcí

Қытайдың ұлттық театры, 
дәстүрлі қытай музыкалық 
драммасы, қытай операсы
драматург; либреттист 

тар мағына
тар мағынада айтылған сөздер
астыңғы тіс
астыңғы ерін
вульгаризм, дөрекі сөз, 
былапыт сөз
гипоним (hyponym)
бейсана 

авангаризм
қазіргі орыс тілі
қазіргі қазақ тілі
қазіргі қытай тілі
қазіргі қытай тілінің сөздігі
модернизмді жақтаушылар
қазіргі заман әдебиеті
модернизм
реализм
реалист ақын
реалистік әдебиет
реалист 
реалист жазушы
құбылыс
ауыспалы келер шақ
нақ осы шақ
осы шақ
осы шақ
осы шақтық есімше 

детерминатив
анықтауыш есімдік
анықтауыш үстеу

XIA

XIAN
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限定关系 xiàndìngguānxi
限定性主体 xiàndìngxìngzhǔtǐ
限定意义 xiàndìngyìyì
限定语 xiàndìngyǔ
限定作用 xiàndìngzuòyòng
限制性定语 xiànzhìxìngdìngyǔ

限制性状语 xiànzhìxìngzhuàngyǔ
 
限制语气词 xiànzhìyǔqìcí
限制语助词 xiànzhìyǔzhùcí

相互态 xiānghùtài
相互同化 xiānghùtónghuà
相互语态 xiānghùyǔtài
相邻韵 xiānglínyùn
相似性 xiāngsìxìng 
相同性 xiāngtōngxìng
相向音变 xiāngxiàngyīnbiàn
相声 xiàngsheng 

湘方言 xiāngfāngyán
湘语 xiāngyǔ

详解词典 xiángjiĕcídiǎn
响度 xiǎngdù
响辅音 xiǎngfǔyīn
响音 xiǎngyīn
向格 xiànggé
向心 xiàngxīn
向心结构 xiàngxīnjiégòu

象声词 xiàngshēngcí
象形文字 xiàngxíngwénzì 

象征 xiàngzhēng
象征派诗人 xiàngzhēngpàishīrén
象征性意义 xiàngzhēngxìngyìyì

детерминативтік байланыс
анықтауыштық субъект
анықтауыштық мағына
детерминатив
анықтауыштық қызмет
шектеулік анықтауыштар  
(қытай тіліне тән)
шектеулік пысықтауыштар 
(қытай тіліне тән)
шектік демеуліктер
шектік демеуліктер

ортақ етіс
тоғыспалы ықпал
ортақ етіс
аралас ұйқас
ұқсастық
ұқсастық; аналогия
тоғыспалы ықпал
сяншэн (Қытайдың дәстүрлі 
комедиялық қойылым жанры)
сян диалекті (қытай тіліне тән)
сян диалекті; хунань диалекті 
(қытай тіліне тән)
түсіндірме сөздік
үнділік
үнді дауыссыздар
сонант
барыс септік
эндоорталық (endocentric)
эндоорталық құрылым 
(endocentric construction)
еліктеуіш сөздер
пиктография, 
пиктографиялық жазу
символ, нышан
символист ақын
символикалық мағына

XIANG
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象征意义 xiàngzhēngyìyì
象征主义 xiàngzhēngzhǔyì

消极词汇 xiāojícíhuì
消极发音器官 xiāojífāyīnqìguān 
消极浪漫主义 
xiāojílàngmànzhǔyì 
消极配价 xiāojípèijià
消极言语器官 xiāojíyányǔqìguān 
消极语法 xiāojíyǔfǎ
小对话 xiǎoduìhuà
小点号 xiǎodiǎnhào
小节 xiǎojié
小品词 xiǎopǐncí 
小品文 xiǎopǐnwén
小品文作家 xiǎopǐnwénzuòjiā
小舌 xiǎoshé
小舌辅音 xiǎoshéfǔyīn
小数 xiǎoshù
小说 xiǎoshuō
小说文学 xiǎoshuōwénxué
小说作家 xiǎoshuōzuòjiā
小写字母 xiǎoxiĕzìmǔ
小主语 xiǎozhǔyǔ

小篆 xiǎozhuàn 

笑话 xiàohuà

歇后语 xiēhòuyǔ 

斜体字 xiétĭzì
斜线号 xiéxiànhào (  /  )
谐音变化 xiéyīnbiànhuà 
谐音字 xiéyīnzì
写作 xiězuò
写作风格 xiězuòfēnggé

символикалық мән
символизм

пассив лексика
пассив дыбыстау мүшелері
пассив романтизм

пассив валенттілік
пассив сөйлеу мүшелері
пассив грамматика
шағын диалогтар
кіші нүкте  
такт
демеуліктер
фельетон
фельетонист
тілшік
тілшік дауыссыз
бөлшек сан
әңгіме; повесть; новелла; роман
беллетристика 
беллетрис
кіші әріп
қосымша бастауыш 
(қытай тіліне тән)
сяочжуань 
(көне қытай жазуының бір түрі)
қалжың, анекдот

сехоуюй; астарлы сөздер 
(қытай тіліне тән лексикалық бірлік)
көлбеу қаріп, курсив
слэш, қиғаш сызық
аккомодация
айтылымдас иероглифтер
жазу; шығарма, шығармашылық
жазу стилі, жазушылық стилі

XIAO

XIE
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写作技巧 xiězuòjìqiǎo
写作水平 xiězuòshuǐpíng

心理分析 xīnlǐfēnxī
心理剧 xīnlǐjù
心理描写 xīnlǐmiáoxiě

心理判断 xīnlǐpànduàn 
心理述谓 xīnlǐshùwèi
心理小说 xīnlǐxiǎoshuō
心理学派 xīnlǐxuépài
心理学谓语 xīnlǐxuéwèiyǔ
心理语境 xīnlǐyǔjìng
心理语言学 xīnlǐyǔyánxué
心理语音学 xīnlǐyǔyīnxué
心理重音 xīnlǐzhòngyīn
心理主义 xīnlǐzhǔyì 
心理主义学派 xīnlǐzhǔyìxuépài
新词 xīncí
新词词典 xīncícídiǎn
新词语 xīncíyǔ
新加坡 Xīnjiāpō
新华社 Xīnhuáshè
新华字典 Xīnhuázìdiǎn

新社会 xīnshèhuì

新闻 xīnwén 
新闻报导 xīnwénbàodǎo 
新闻片 xīnwénpiàn
新西兰 Xīnxīlán
新现实主义 xīnxiànshízhǔyì
新小说派 xīnxiǎoshuōpài
新义 xīnyì
新语法学派 xīnyǔfǎxuépài
信德语 xìndéyǔ

жазушылық шеберлік
шығармашылық деңгей, 
жазу қабілеті

психоталдау
психологиялық драма
психологизм; 
психологиялық суреттеу
психологиялық тұжырым
психологиялық предикат
психологиялық роман
психологиялық бағыт
психологиялық баяндауыш
психологиялық мәнмәтін
психолингвистика
психофонетика
психологиялық екпін
психологизм
психологиялық мектеп
жаңа сөздер, неологизмдер
жаңа сөздер сөздігі
жаңа сөздер, неологизмдер
Сингапур
«Синьхуа» агенттігі
Синьхуа иероглифтер сөздігі 
(қытай тіліне тән)
жаңа қоғам 
(ҚХР құрылғаннан кейінгі, 
яғни1949 жылдан кейінгі қоғам)
жаңалықтар; хроника; хабар
репортаж
хроникалық фильм
Жаңа Зеландия
неореализм
жаңа роман мектебі
жаңа мағына
жас грамматизм
синдхи тілі

XIN
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信息 xìnxī
信息翻译 xìnxīfānyì
信息库 xìnxīkù
信息分析 xìnxīfēnxī
信息门户 xìnxīménhù
信息领域 xìnxīlǐngyù
信息论 xìnxīlùn
信息网 xìnxīwǎng
信息压缩 xìnxīyāsuō
信息语言 xìnxīyǔyán
信息战 xìnxīzhàn

行为 xíngwéi
行为的对象 xíngwéi de duìxiàng
行为的发出者 xíngwéi de fāchūzhĕ
行为发出人 xíngwéifāchūrén

行为方式从属句 
xíngwéifāngshìcóngshǔjù
行为方式副词 xíngwéifāngshìfùcí
行为方式状语 
xíngwéifāngshìzhuàngyǔ
形动词 xíngdòngcí
形动词词组 xíngdòngcícízŭ
形合 xínghé
形合法 xínghéfǎ
形旁 xíngpáng (意符 yìfú)

形容 xíngróng
形容词 xíngróngcí
形容词的比较级 
xíngróngcí de bĭjiàojí
形容词的重叠 
xíngróngcí de chóngdié
形容词的构词类型 
xíngróngcí de gòucílèixíng 

ақпарат, информация
ақпараттық аударма
ақпараттық база
ақпараттық талдау
ақпараттық портал
ақпарат кеңістігі
ақпарат теориясы
ақпараттық желі
ақпаратты сығымдау
ақпарат тілі
ақпараттық соғыс

іс-әрекет, қимыл-әрекет, әрекет
нысан, объект
субъект, қимыл иесі
субъект, қимыл иесі; 
агентив
қимыл-сын бағыныңқы 
сөйлемдер
қимыл-сын үстеулері
қимыл-сын пысықтауыш

есімше
есімшелі сөз тіркесі
гипотаксис
гипотаксис
мағыналық графема, 
мағыналық детерминатив, 
иероглифтің мағыналық бөлігі
(қытай тіліне тән)
бейнелеу, кескіндеу, суреттеу
сын есім
сын есімнің салыстырмалы 
шырайы
сын есімнің қосарлануы

сын есімнің сөзжасамдық 
типтері

XING
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形容词的构词意义 
xíngróngcí de gòucíyìyì
形容词的语法特征 
xíngróngcí de yǔfǎtèzhēng
形容词构词法 xíngróngcígòucífǎ 
形容词化 xíngróngcíhuà

形容词谓语 xíngróngcíwèiyǔ

形容词谓语句 xíngróngcíwèiyǔjù

形容词最高级 xíngróngcízuìgāojí
形容语 xíngróngyǔ 
形声 xíngshēng

形声字 xíngshēngzì

形式 xíngshì
形式类比法 xíngshìlèibǐfǎ
形式意义 xíngshìyìyì
形式与意义 xíngshì yú yìyì
形式语法 xíngshìyǔfǎ
形式语义对应关系 
 xíngshìyǔyìduìyìngguānxі
形式主义 xíngshìzhǔyì 
形式主语 xíngshìzhǔyǔ
形素 xíngsù
形态 xíngtài

形态标志 xíngtàibiāozhì 
形态变化 xíngtàibiànhuà 
形态范畴 xíngtàifànchóu
形态分析 xíngtàifēnxī
形态分析法 xíngtàifēnxīfǎ
形态构成 xíngtàigòuchéng
形态构词 xíngtàigòucí
形态构词法 xíngtàigòucífǎ

сын есімнің сөзжасамдық 
мағыналары
сын есімнің грамматикалық 
ерекшеліктері
сын есімдер сөзжасамы
сын есімге айналу, 
адъективация
адъективті баяндауыш, 
сын есім баяндауыш
сын есім баяндауышты сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
сын есімнің асырмалы шырайы
эпитет
пиктофонетикалық катеория 
(қытай иероглифтерінің)
пиктофонетикалық иероглифтер 
(қытай тіліне тән)
тұлға, форма
формалды аналогия
формалды мағына
тұлға және мағына
формалды грамматика
тұлға мен мағынаның сәйкестігі

формализм
формалды бастауыш
морф
морфология; сөзтұлға; 
сөздің грамматикалық тұлғасы
морфологиялық көрсеткіш
морфологиялық өзгеріс
морфологиялық категория
морфологиялық талдау  
морфологиялық талдау әдісі
морфологиялық құрам
морфологиялық сөзжасам
сөзжасамның морфологиялық 
тәсілдері
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形态构造 xíngtàigòuzào

形态化 xíngtàihuà
形态交替 xíngtàijiāotì
形态句法构词法 
xíngtàijùfǎgòucífǎ
形态手段 xíngtàishǒuduàn
形态特征 xíngtàitèzhēng
形态学 xíngtàixué
形态分类法 xíngtàifēnlèifă
形态音位 xíngtàiyīnwèi
形态音位交替 xíngtàiyīnwèijiāotì
形态音位现象 
xíngtàiyīnwèixiànxiàng
形态音位学 xíngtàiyīnwèixué
形态语音学 xíngtàiyǔyīnxué 
形象 xíngxiàng
形象派 xíngxiàngpài
形象派诗人 xíngxiàngpàishīrén
形象性 xíngxiàngxìng
性 xìng
性别 xìngbié
性别变体 xìngbiébiàntǐ
性别语言学 xìngbiéyǔyánxué 
性范畴 xìngfànchóu
性质定语 xìngzhìdìngyǔ
性质副词 xìngzhìfùcí
性质形容词 xìngzhìxíngróngcí

匈奴 xiōngnú
匈牙利 Xiōngyálì
匈牙利语 xiōngyálìyŭ
雄文 xióngwén

修辞 xiūcí 
修辞变化 xiūcíbiànhuà

морфологиялық құрылым, 
морфологиялық құрылыс
морфологиялану
морфологиялық алмасу
сөзжасамның морфология-
синтаксистік тәсілі
морфологиялық тәсіл
морфологиялық белгі
морфология
морфологиялық жіктелім
морфонема
морфонологиялық алмасу
морфонологиялық құбылыс

морфонология
морфологиялық фонетика
бейне, образ; имидж  
имажинизм
имажинист
образдылық
тек (род)
гендер; жыныс
гендерлік нұсқа
гендерлік лингвистика
тек категориясы
сапалық анықтауыш
сапалық үстеу
сапалық сын есім

ғұндар 
Венгрия 
венгр тілі (мажар тілі)
ұлы туынды; тамаша туынды; 
керемет шығарма

стилистика; стилистикалық
стилистикалық өзгеріс

XIONG
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修辞变形法 xiūcíbiànxíngfǎ
修辞变体 xiūcíbiàntǐ
修辞材料 xiūcícáiliào
修辞替代 xiūcítìdài
修辞方式 xiūcífāngshì
修辞分析 xiūcífēnxī
修辞格 xiūcígé
修辞个性 xiūcígèxìng
修辞功能 xiūcígōngnéng
修辞构词法 xiūcígòucífǎ

修辞规范 xiūcíguīfàn
修辞活动 xiūcíhuódòng 
修辞家 xiūcíjiā 
修辞结构 xiūcíjiégòu
修辞句法 xiūcíjùfǎ
修辞理想 xiūcílǐxiǎng
修辞色彩 xiūcísècǎi
修辞上的不搭配性
xiūcí shàng de bù dāpèixìng
修辞上的错误  
xiūcí shàng de cuòwù
修辞手段 xiūcíshǒuduàn

修辞问句 xiūcíwènjù 
修辞限制 xiūcíxiànzhì
修辞效果 xiūcíxiàoguò
修辞性 xiūcíxìng
修辞性空缺 xiūcíxìngkòngquē
修辞性重音 xiūcíxìngzhòngyīn
修辞学 xiūcíxué 
修辞意义 xiūcíyìyì
修辞语法 xiūcíyǔfǎ
修辞语境 xiūcíyǔjìng
修辞转换 xiūcízhuǎnhuàn

修辞资源 xiūcízīyuán
修饰 xiūshì

стилистикалық модификация
стилистикалық нұсқа
стилистикалық ресурстар
стилистикалық модификация
стилистикалық тәсілдер
стилистикалық талдау
стилистикалық фигура
стилистикалық даралық
стилистикалық қызмет
сөзжасамның стилистикалық 
тәсілдері
стилистикалық норма
стилистикалық әрекет
стилист
стилистикалық құрылым
стилистикалық синтаксис
риторикалық идеал
стилистикалық бояу
стилистикалық cәйкеспеу

cтилистикалық қателік

стилистикалық құрал; 
стилистикалық тәсіл; 
стилистикалық фигура; троп
риторикалық сұрақ
стилистикалық шектеу
стилистикалық өнімділік
стилистикалық; риторикалық
стилистикалық лакуналар
риторикалық екпін
стилистика
стилистикалық мағына
стилистикалық грамматика
стилистикалық мәнмәтін
стилистикалық 
трансформациялар
стилистикалық ресурстар
анықтау, айқындау
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анықтауыштық сөз тіркесі
анықтауыштық қатынас, 
атрибуттық қатынас
анықтауыш сөйлем
айқындауыштық анықтауыш 
(қытай тіліне тән)
айқындауыштық пысықтауыш 
(қытай тіліне тән)
эпитет (бейнелі сипаттама)
атрибут, адъюнкт
шағын сөздік, қалта сөздік

көмекші сөз
көмекші сөздер
көмекші сөздер грамматикасы
қиял, жалған, ойдан шығарылған
таксис
аңдату
жалған хабарлау, 
жалған мәліметтер жеткізу
аңдату, пролог
реттік сан есімдер
тезаурус
поэма; эпостық поэма
поэма; эпостық поэма
эпос
баяндау, әңгімелеу, мазмұндау
хабарлы сөйлем
түсіндірмелі жалғаулықтар
ашық рай
әңгімелеу стилі
баяндау мәтіні
хабарлы екпін; хабарлы интонация

таңдамалы шығармалар; жинақ
мелодия
мелодика

修饰词组 xiūshìcízǔ
修饰关系 xiūshìguānxi

修饰句 xiūshìjù
修饰性定语 xiūshìxìngdìngyǔ

修饰性状语 xiūshìxìngzhuàngyǔ

修饰修辞格 xiūshìxiūcígé
修饰语 xiūshìyǔ
袖珍词典 xiùzhēncídiǎn

虚词 xūcí
虚词类 xūcílèi
虚词语法 xūcíyǔfǎ
虚构 xūgòu
序范畴 xùfànchóu
序幕 xùmù
虚假报导 xūjiǎbàodǎo

序幕 xùmù
序数词 xùshùcí
叙词表 xùcíbiǎo
叙事长诗 xùshìchángshī
叙事诗 xùshìshī
叙事文学 xùshìwénxué
叙述 xùshù 
叙述句 xùshùjù
叙述连接词 xùshùliánjiēcí 
叙述式 xùshùshì
叙述体 xùshùtǐ
叙述文 xùshùwén
叙述语调 xùshùyǔdiào

选集 xuǎnjí
旋律 xuánlǜ
旋律学 xuánlǜxué

XU

XUAN
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选择复句 xuǎnzéfùjù

选择关系 xuǎnzéguānxi
选择关系的并列复合句
xuǎnzéguānxi de bìnglièfùhéjù 
选择句群 xuǎnzéjùqún

选择连接词 xuǎnzéliánjiēcí
选择问句 xuǎnzéwènjù
选择疑问句 xuǎnzéyíwènjù

学历 xuélì
学科 xuékē
学派 xuépài

学术 xuéshù
学术刊物 xuéshùkānwù
学术理论 xuéshùlǐlùn
学术流派 xuéshùliúpài

学术论文 xuéshùlùnwén
学术术语 xuéshùshùyǔ
学术文章 xuéshùwénzhāng
学术语 xuéshùyǔ

学术资料 xuéshùzīliào
学术自由 xuéshùzìyóu
学术职称 xuéshùzhíchēng
学位 xuéwèi
学位论文 xuéwèilùnwén 

学校语法 xuéxiàoyǔfǎ

талғаулықты құрмалас 
сөйлемдер
талғаулықты қатынас
талғаулы салалас құрмалас 
сөйлемдер
талғаулықты күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
талғаулықты жалғаулықтар
талғаулықты сұраулы сөйлемдер
талғаулықты сұраулы сөйлемдер, 
альтернативтік сұрақты білдіретін 
сұраулы сөйлемдер

білім, квалификация
пән, оқу пәні; сала; ғылым
мектеп, ғылыми мектеп; 
ғылыми бағыттар
ғылым; білім; ғылыми 
ғылыми басылымдар
ғылыми теория
ғылыми мектеп; 
ғылыми бағыттар
ғылыми диссертация
ғылыми терминдер
ғылыми мақала
ғылыми терминдер; 
арнайы терминдер
ғылыми материалдар 
академиялық еркіндік
ғылыми атақ
ғылыми дәреже
диссертация, 
диссертациялық жұмыс
мектеп грамматикасы

XUE
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XUN

он күнде бір шығатын басылым 
(газет, журнал)
"түп тамырын іздеу" әдебиеті 
(қытай әдебиетіне тән)
көшпелі кітапхана
көне мәтіндерге түсініктеме 
беру
схолия
схолиаст
ақпарат, хабарлама
ақпарат дайджесті
сундан тілі
отан үшін жанын қию

旬刊 xúnkān

寻根文学 xúngēnwénxué

巡回图书馆 xúnhuítúshūguǎn
训诂 xùngǔ

训诂学 xùngǔxué
训诂学家 xùngǔxuéjiā
讯息 xùnxī
讯息摘要 xùnxīzhāiyào
巽他语 xùntāyǔ
殉国 xùnguó
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Y

YA
押韵 yāyùn
押韵法 yāyùnfǎ
压缩 yāsuō 
牙买加 Yámǎijiā
雅言 yăyán

亚美尼亚 Yàmĕiníyà
亚美尼亚语 yàmĕiníyàyǔ

咽头 yāntóu 
言情片 yánqíngpiàn 
言语 yányǔ
言语单位 yányǔdānwèi
言语动作 yányǔdòngzuò
言语反应 yányǔfǎnyìng
言语分析 yányǔfēnxī 
言语个性 yányǔgèxìng
言语环境 yányǔhuánjìng
言语活动 yányǔhuódòng 
言语活动理论 yányǔhuódònglĭlùn
言语交际 yányǔjiāojì
言语礼节 yányǔlǐjié
言语能力 yányǔnénglì
言语器官 yányǔqìguān
言语情景 yányǔqíngjǐng
言语套语 yányǔtàoyǔ
言语体裁 yányǔtǐcái
言语体裁理论 yányǔtǐcáilǐlùn
言语行为 yányǔxíngwéi
言语行为理论 yányǔxíngwéilǐlùn
言语形式 yányǔxíngshì
言语修辞格 yányǔxiūcígé
言语修辞学 yányǔxiūcíxué

ұйқасу, ұйқастыру
ұйқастыру
сығымдау, компрессия
Ямайка
яянь 
(Қытайдың ең алғашқы ортақ тілі)
Армения 
армян тілі

жұтқыншақ
романтикалық фильм
сөйлеу
сөйлеу бірлігі
сөйлеу әрекеті
сөйлеу реакциясы
сөйлеуді талдау
тілдік тұлға
сөйлеу ортасы
сөйлеу әрекеті
сөйлеу әрекеті теориясы
тілдік қатынас
сөйлеу этикеті
сөйлеу құзыреттілігі
сөйлеу мүшелері
сөйлеу жағдаяты
сөйлеу дағдысы
сөйлеу жанры
сөйлеу жанрлары теориясы
сөйлеу актісі
сөйлеу актісі теориясы
сөйлеу түрі
сөйлеу айшықтары
сөйлеу стилистикасы

YAN



Y

378

汉哈语言文学词典

言语修养 yányǔxiūyăng
言语学 yányǔxué
言语语体 yányǔyǔtǐ
言语自由 yányǔzìyóu
研究方法 yánjiūfāngfǎ 
研究对象 yánjiūduìxiàng 
演说才能 yǎnshuōcáinéng
演说 yǎnshuō
演说家 yǎnshuōjiā
演说言语 yǎnshuōyányǔ
演说艺术 yǎnshuōyìshù 
谚语 yànyǔ

央元音 yāngyuányīn
阳平 yángpíng 
(第二声 dì’èrshēng)
阳性 yángxìng
阳性韵 yángxìngyùn
扬抑抑格 yángyìyìgé   
洋泾滨外来语 
yángjīngbāngwàiláiyǔ

瑶族 yáozú

要素 yàosù
要闻 yàowén

也门 Yěmén 
野心家 yěxīnjiā

页码 yèmǎ

一般词汇 yībāncíhuì
一般级 yībānjí
一段情节 yīduànqíngjié

сөйлеу мәдениеті
сөйлеу ілімі
сөйлеу стилі
сөз еркіндігі
зерттеу әдісі
зерттеу нысаны; зерттеу объектісі
шешендік қабілет
сөз, баяндама; сөйлеу
шешен, оратор
шешендік сөздер
шешендік өнер
мақал

қысаң дауыстылар
екінші тон, көтеріңкі тон 
(қытай тіліне тән)
аталық тек
екпіні соңғы буынға түскен ұйқас
дактиль
варваризмдер 
(басқыншы сөздер)

яо ұлты 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
компонент, мүше
басты жаңалықтар; сенсация

Йемен 
баққұмар, мансапқұмар, 
даңққұмар
бет саны, пагинация

қарапайым лексика
жай шырай
эпизод

YANG

YAO

YE

YI



Y

379

汉哈语言文学词典

一价动词 yījiàdòngcí
一体化 yītǐhuà
一致关系 yīzhìguānxі
伊比利亚 ─ 高加索诸语言
yībǐlìyà-gāojiāsuǒzhūyǔyán
伊博语 yībóyǔ
伊狄士语 yīdíshìyǔ 
(依地语 yīdìyǔ)
伊拉克 Yīlākè 
伊朗 Yīlǎng   
伊斯兰教 yīsīlánjiào 
伊斯兰教历 yīsīlánjiàolì
伊斯兰文化 yīsīlánwénhuà
伊斯兰文学 yīsīlánwénxué
伊索语言 yīsuǒyǔyán
依存语法 yīcúnyǔfǎ
依附关系 yīfùguānxі
依附联系 yīfùliánxì
仪器语音学 yíqìyǔyīnxué 
移动重音 yídòngzhòngyīn
移行 yíháng
移行符号 yíhángfúhào
疑问词 yíwèncí
疑问代词 yíwèndàicí
疑问号 yíwènhào
疑问句 yíwènjù 
疑问小品词 yíwènxiăopĭncí
疑问语调 yíwènyǔdiào
疑问语气词 yíwènyǔqìcí
疑问语助词 yíwènyǔzhùcí
彝语 yíyǔ
彝族 yízú

已知的 yǐzhīde
以色列 Yǐsèliè
义素 yìsù
艺术 yìshù
艺术文本 yìshùwénběn
艺术编辑 yìshùbiānjí

бір валентті етістіктер
ықпалдастық, интеграция
қиысу, қиыса байланысу
иберий-кавказ тілдері

ибо тілі
идиш тілі

Ирак
Иран
ислам діні
ислам күнтізбесі
ислам мәдениеті
ислам әдебиеті
эзоп тілі
тәуелділік грамматикасы
қабысу, қабыса байланысу
қабысу, қабыса байланысу
эксперименталды фонетика
жылжымалы екпін
тасымал; тасымалдау
тасымал белгісі
сұраулы сөздер
сұрау есімдігі
сұрақ белгісі
сұраулы сөйлем
сұраулық демеуліктер
сұрақ интонациясы
сұраулық демеуліктер
сұраулық демеуліктер
и тілі
и халқы 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
белгілі
Израиль
сема
өнер
көркем мәтін
көркемдік редактор



Y

380

汉哈语言文学词典

艺术构思 yìshùgòusī
艺术技巧 yìshùjìqiǎo
艺术手法 yìshùshǒufǎ
艺术形象 yìshùxíngxiàng
艺术性 yìshùxìng
艺术虚构 yìshùxūgòu
艺术言语修辞学
yìshùyányǔxiūcíxué
艺术语体 yìshùyǔtǐ
艺术作品 yìshùzuòpǐn 
异词干 yìcígàn
异根 yìgēn
异化 yìhuà
译法 yìfǎ

译文 yìwén
意大利 Yìdàlì 
意大利语 yìdàlìyŭ 
意合 yìhé
意合法 yìhéfǎ
意识流 yìshíliú

意识形态 yìshíxíngtài
意象派 yìxiàngpài
意象派诗人 yìxiàngpàishīrén
意象主义 yìxiàngzhǔyì
意义 yìyì
意义单位 yìyìdānwèi
意义分析 yìyìfēnxī
意义类型 yìyìlèixíng 

意义联系 yìyìliánxì
意义上的被动句 
yìyìshàng de bèidòngjù
意译 yìyì
抑抑扬格 yìyìyánggé 
(每三个音节中第三个音节带重音)

көркем ойтүрткі
көркемдік шеберлік
көркемдік тәсіл
көркем бейне
көркемдік
көркем қиял
көркем сөйлеу стилистикасы

көркем әдебиет стилі
көркем туынды
супплетив негіз
супплетивизм
диссимиляция, үйлеспеушілік
аудару жолы, аудару тәсілі, 
аудару әдісі
аударма мәтіні
Италия 
итальян тілі
паратаксис
паратаксис
ой ағысы (поток сознание, 
stream of consciousness)
идеология
имажинизм
имажинист
имажинизм
мағына, мән, мән-мағына
мағыналық бірлік
мағыналық талдау
мағыналық түр,  
мағыналық жіктелім
мағыналық байланыс
мағыналық ырықсыз сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
еркін аударма
анапест
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因果复句 yīnguǒfùjù

因果关系 yīnguǒguānxi
因果关系的并列复合句
yīnguǒguānxi de bìnglièfùhéjù 
因果句群 yīnguǒjùqún

因果连接词 yīnguǒliánjiēcí
因特网 yīntèwǎng 
阴平 yīnpíng (第一声 dìyīshēng)
阴性 yīnxìng
阴性韵 yīnxìngyùn

阴阳 yīnyáng
音 yīn
音标 yīnbiāo
音变 yīnbiàn

音波 yīnbō
音长 yīncháng
音程 yīnchéng
音的高度 yīn de gāodù
音的构成方式  
yīn de gòuchéngfāngshì
音的强化 yīn de qiánghuà
音的弱化 yīn de ruòhuà 
音的脱落 yīn de tuōluò 
音的响度 yīn de xiǎngdù 
音调 yīndiào
音调上升 yīndiàoshàngshēng
音调下降 yīndiàoxiàjiàng 
音段 yīnduàn
音段音位 yīnduànyīnwèi
音段语音学 yīnduànyǔyīnxué 
音高 yīngāo
音阶 yīnjiē
音节 yīnjié

себеп-салдарлы құрмалас 
сөйлемдер
себеп-салдарлық қатынастар
себеп-салдар салалас құрмалас 
сөйлемдер
себеп-салдар күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
себеп-салдар жалғаулықтар
ғаламтор, интернет
бірінші тон (қытай тіліне тән)
аналық тек
екпіні соңғы буынның 
алдындағы буынға түскен ұйқас
инь мен яң
дыбыс
дыбыстық таңба, транскрипция
дыбыс өзгерістері, 
дыбыстық өзгерістер
дыбыс толқыны
дыбыс созылыңқылығы
интервал
дыбыстың көтеріңкілігі
дыбыстың жасалу тәсілдері

дыбыстың күшеюі
дыбыстың әлсіреуі
дыбыстардың түсіп қалуы
дыбыстың үнділігі
дыбыс ырғағы; мелодика
дыбыс ырғағының көтерілуі
дыбыс ырғағының бәсеңдеуі
сегмент
сегменттік фонема
сегменттік фонетика
дыбыс ырғағы
гамма
буын

YIN
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音节分解 yīnjiéfēnjiĕ
音节构成法 yīnjiégòuchéngfǎ
音节划分 yīnjiéhuàfēn
音节和谐 yīnjiéhéxié
音节结构 yīnjiéjiégòu 
音节界限 yīnjiéjièxiàn 
音节齐全的诗句
yīnjiéqíquán de shījù
音节文字 yīnjiéwénzì 
音节音 yīnjiéyīn 
音节元音 yīnjiéyuányīn
音节原则 yīnjiéyuánzé 
音节重音 yīnjiézhòngyīn 
音节字母表 yīnjiézìmǔbiǎo 
音节组合 yīnjiézǔhé 
音频 yīnpín
音品 yīnpǐn
音强 yīnqiáng
音区 yīnqū
音色 yīnsè
音声学 yīnshēngxué
音势 yīnshì
音素 yīnsù
音体 yīntǐ
音位 yīnwèi
音位必然变体 yīnwèibìránbiàntǐ
音位标音 yīnwèibiāoyīn
音位变体 yīnwèibiàntǐ
音位层 yīnwèicéng
音位对立 yīnwèiduìlì
音位分析 yīnwèifēnxī
音位交替 yīnwèijiāotì
音位结构 yīnwèijiégòu
音位位置 yīnwèiwèizhì
音位文字 yīnwèiwénzì
音位系统 yīnwèixìtǒng
音位序列 yīnwèixùliè
音位学 yīnwèixué
音位学家 yīnwèixuéjiā

буынға бөлу
буын құрау
буын жігі; буынға бөлу
буын үндестігі
буын құрамы
буын жігі
акаталектикалық өлең

буындық жазу
буындық дыбыс
буындық дауыстылар
буындық ұстаным
буын екпіні 
буын әріптер кестесі 
буынның тіркесуі
дыбыс жиілігі
дыбыс әуені; әуен; аллофон
дыбыс күші
регистр
дыбыс әуені, дыбыс тембрі
фонематика
дыбыс күші
дыбыс; аллофон
дыбыстау стилі
фонема
фонеманың міндетті нұсқасы
фонологиялық транскрипция
фонема нұсқасы; аллафон
фонологиялық деңгей
фонологиялық оппозиция
фонологиялық талдау
фонемалардың алмасуы
фонема құрамы
фонема орны
фонематикалық жазу
фонема жүйесі
фонемалық қатар
фонология
фонолог
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音位原则 yīnwèiyuánzé  
音位组合 yīnwèizǔhé
音系 yīnxì
音系学 yīnxìxué
音响 yīnxiǎng

音响学 yīnxiǎngxué
音移法 yīnyífǎ
音义段 yīnyìduàn
音译 yīnyì
音域 yīnyù
音韵学 yīnyùnxué
音质 yīnzhì (音色 yīnsè)
音组 yīnzǔ
音组合 yīnzǔhé
阴平 yīnpíng 
(第一声 dìyīshēng)
引号 yǐnhào
引申义 yǐnshēnyì
引文 yǐnwén
引用 yǐnyòng
引语 yĭnyǔ
隐性干扰 yĭnxìnggānrǎo
隐语 yĭnyǔ
隐语词汇 yǐnyǔcíhuì
隐喻 yĭnyù
印地语 yìndìyŭ 
印度 Yìndù
印度尼西亚 Yìndùníxīyà
印度尼西亚语 yìndùníxīyàyŭ
印欧语 yìn’ōuyŭ
印欧语系 yìn’ōuyǔxì
印刷体 yìnshuātǐ
印象派 yìnxiàngpài

英国 Yīngguó
英雄形象 yīngxióngxíngxiàng
英语 yīngyǔ

фонематикалық ұстаным
фонемалардың тіркесуі
дыбыс жүйесі, фонема жүйесі
фонология
дауыс; дыбыс, дыбыстық; 
шу, шулы; акустикалық
акустика
метатеза
синтагма
транслитерация
диапазон
фонология
дыбыс әуені; дыбыс сапасы
дыбыс тіркесімі
cинтагматика
бірінші тон; тегіс тон 
(қытай тіліне тән)
тырнақша
ауыспалы мағына
дәйексөз, төл сөз, цитат
дәйектеме
бөгде сөз, төл сөз
жасырын интерференция
жаргон, арго
арготикалық лексика
метафора
хинди тілі
Үндістан  
Индонезия 
индонезия тілі
үндіеуропа тілдері
үндіеуропа тілдері семьясы
әріптердің баспаша нұсқасы
импрессионизм

Англия
қаһармандық бейне
ағылшын тілі

YING
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迎春歌 yíngchūngē
应用文 yìngyòngwén
应用语言学 yìngyòngyǔyánxué
应用语音学 yìngyòngyǔyīnxué
映衬 yìngchèn 
硬腭 yìng’è
硬腭辅音 yìng’èfǔyīn
硬辅音 yìngfǔyīn
硬音 yìngyīn
硬音符号 yìngyīnfúhào

硬元音 yìngyuányīn

用词 yòngcí
用法 yòngfǎ
用语 yòngyǔ 

幼儿语 yòu’éryǔ
幼儿语言 yòu’éryǔyán
幽默 yōumò
犹太教 yóutàijiào 
游记 yóujì
游牧部落 yóumùbùluò
游牧民族 yóumùmínzú
游牧生活 yóumùshēnghuó

游牧文化 yóumùwénhuà
有声电影 yǒushēngdiànyǐng
“有” 字句 “yǒu” zijù

与格 yǔgé
语病 yǔbìng

语调 yǔdiào 

көктем әні
іскерлік қағаздар
қолданбалы тіл білімі
қолданбалы фонетика
шендестіру, антитеза
қатты таңдай
қатты таңдай дауыссыздар
жуан дауыссыздар
жуан дыбыс
жуандық белгісі, 
қатаңдық белгісі
жуан дауыстылар

сөзқолданым, сөз қоданыс
қолдану; қолданыс
лексика, сөздер, термин; 
сөзқолданым, сөз қоданыс

бала тілі
бала тілі
әзіл-оспақ, ажуа, юмор
яһуди діні (иудаизм)
жолсапар естеліктері
көшпенді тайпалар
көшпенді халық, көшпенділер
көшпенді өмір, 
көшпенді тұрмыс
көшпенділер мәдениеті
дыбысты кино
“有” иероглифті сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)

барыс септік
стилистикалық қателер, 
тілдік қателер, ляпсус
интонация

YOU

YU

YONG
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语调单位 yǔdiàodānwèi
语调结构 yǔdiàojiégòu
语调学 yǔdiàoxué
语段 yǔduàn
语段重音 yǔduànzhòngyīn 
语法 yǔfǎ
语法标志 yǔfǎbiāozhì
语法差异 yǔfǎchāyì
语法词典 yǔfǎcídiăn
语法错误 yǔfǎcuòwù
语法搭配 yǔfǎdāpèi
语法单位 yǔfǎdānwèi
语法范畴 yǔfǎfànchóu
语法方法 yǔfǎfāngfǎ
语法方言词 yǔfǎfāngyáncí
语法分析 yǔfǎfēnxī
语法概念 yǔfǎgàiniàn
语法关系 yǔfǎguānxi
语法规范 yǔfǎguīfàn
语法功能 yǔfǎgōngnéng
语法规律 yǔfǎguīlǜ
语法规则 yǔfǎguīzé
语法构造 yǔfǎgòuzào
语法交替 yǔfǎjiāotì
语法结构 yǔfǎjiégòu
语法句 yǔfǎjù
语法类比法 yǔfǎlèibǐfǎ 
语法类别 yǔfǎlèibié
语法理论 yǔfǎlĭlùn
语法上的谓语 yǔfǎshàng de wèiyǔ
语法上的一致关系
yǔfǎ shàng de yīzhìguānxі
语法上的主语 yǔfǎshàng de zhǔyǔ
语法手段 yǔfǎshǒuduàn
语法术语 yǔfǎshùyŭ
语法特点 yǔfǎtèdiǎn
语法特征 yǔfǎtèzhēng
语法同义 yǔfǎtóngyì
语法系统 yǔfǎxìtǒng

интонациялық бірлік
интонациялық құрылым
интонология
синтагма
синтагмалық екпін
грамматика
грамматикалық көрсеткіштер
грамматикалық айырмашылықтар
грамматикалық сөздік
грамматикалық қателік
грамматикалық тіркесім
грамматикалық бірлік
грамматикалық категория
грамматикалық тәсілдер
грамматикалық диалектизмдер
грамматикалық талдау
грамматикалық ұғым
грамматикалық қатынастар
грамматикалық норма
грамматикалық қызмет
грамматикалық заңдылықтар
грамматикалық ережелер
грамматикалық құрылыс
грамматикалық алмасу
грамматикалық құрылым
грамматикалық сөйлем
грамматикалық аналогия
грамматикалық топтар
грамматика теориясы
грамматикалық баяндауыш
грамматикалық қиысу

грамматикалық бастауыш
грамматикалық тәсіл
грамматикалық терминдер
грамматикалық ерекшеліктер  
грамматикалық белгі
грамматикалық синонимдер
грамматикалық жүйе
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语法形式 yǔfǎxíngshì
语法形式化 yǔfǎxíngshìhuà
语法性 yǔfǎxìng
语法性范畴 yǔfǎxìngfànchóu
语法修辞学 yǔfǎxiūcíxué
语法学 yǔfǎxué
语法学家 yǔfǎxuéjiā
语法意义 yǔfǎyìyì
语法意义表达方式  
yǔfǎyìyìbiǎodáfāngshì
语法优先性 yǔfǎyōuxiānxìng
语法语素 yǔfǎyǔsù
语法主语 yǔfǎzhǔyǔ
语风 yǔfēng
语符学 yŭfúxué
语感 yǔgǎn

语汇 yǔhuì 
语汇学 yǔhuìxué
语际干扰 yǔjìgānrǎo
语际翻译 yǔjìfānyì
语际交际 yǔjìjiāojì

语际语言学 yǔjìyǔyánxué
语境 yǔjìng

语句 yǔjù
语句重音 yǔjùzhòngyīn

语料库 yǔliàokù

语料库语言学 yǔliàokùyǔyánxué
语流 yǔliú
语篇 yǔpiān
语气 yǔqì 

语气词 yǔqìcí
语气副词 yǔqìfùcí
语气色彩 yǔqìsècǎi 

грамматикалық тұлға
грамматикалану
грамматикалық тек (род)
грамматикалық тек категориясы
грамматикалық стилистика
грамматика
грамматист
грамматикалық мағына
грамматикалық мағынаның 
берілу тәсілдері
грамматикалық басымдық
грамматикалық морфема
грамматикалық бастауыш
тілдік стиль (жазушының)
глоссематика
тілдік сезім; тіл ерекшеліктерін 
айыра білу қабілеті
лексика; сөздік құрам; сөздік
лексикология, сөзтаным
тіларалық интерференция
тіларалық аударма
тіларалық байланыс, 
тіларалық қарым-қатынас
интерлингвистика 
тілдік жағдаят,
конситуация, мәнмітін
сөйленім
синтагмалық және фразалық 
екпін
мәтіндік корпус, 
лингвистикалық корпус
корпустық лингвистика
тілдік ағыс, сөйлеу ағысы
дискурс; мәтін
модалдық, модалдылық; екпін, 
сарын; интонация
демеуліктер
модалдық үстеулер
модалдық реңк
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语气助词 yǔqìzhùcí ①
语气助词 yǔqìzhùcí ②

语素 yǔsù
语素分析 yǔsùfēnxī
语素文字 yǔsùwénzì
语素学 yǔsùxué
语素音位 yǔsùyīnwèi 
语素音位学 yǔsùyīnwèixué 
语速 yǔsù  
语态 yǔtài
语体色彩 yǔtǐsècǎi
语体特征 yǔtǐtèzhēng
语体意义 yǔtĭyìyì
语文词典 yǔwéncídiǎn
语文翻译 yǔwénfānyì
语文学 yǔwénxué
语系 yǔxì
语序 yǔxù 
语言变体 yǔyánbiàntǐ
语言材料 yǔyáncáiliào
语言单位 yǔyándānwèi
语言单位修辞学 
yǔyándānwèixiūcíxué
语言的发展 yǔyán de fāzhǎn 
语言的分类 yǔyán de fēnlèi 
语言的更替 yǔyán de gēngtì
语言的类型分类法  
yǔyán de lèixíngfēnlèifă
语言的起源 yǔyán de qǐyuán
语言的亲属关系 
yǔyán de qīnshǔguānxì
语言的融合 yǔyán de rónghé
语言的普遍现象 
yǔyán de pǔbiànxiànxiàng
语言的谱系分类
 yǔyán de pŭxìfēnlèi

модаль демеуліктер
демеулік шылаулар
(қытай тіліне тән)
морфема
морфемалық талдау
морфемалық жазу
морфемика
морфонема
морфонология
сөйлеу қарқыны
етіс
стилдік бояу
стилдік ерекшелік
стилдік мағына
филология сөздігі
филологиялық аударма
филология
тілдер семьясы
сөздердің орын тәртібі
тілдік нұсқа
тілдік материал
тілдік бірлік
тілдік бірлік стилистикасы

тілдің дамуы
тілдердің топтастырылуы
тілдің ауысуы
тілдердің типологиялық 
топтастырылуы
тілдің шығуы, тілдің пайда болуы
тілдер туыстығы

тілдердің тоғысуы
тілдік әмбебаптар

тілдердің генеалогиялық 
жіктемесі; 
тілдердің шығу тегі жіктемесі
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语言的社会性 
yǔyán de shèhuìxìng
语言的世界图景 
yǔyán de shìjiètújĭng
语言的同一性 
yǔyán de tóngyīxìng
语言的形态分类法
 yǔyán de xíngtàifēnlèifă
语言的语法结构 
yǔyán de yǔfǎjiégòu
语言地理学 yǔyándìlǐxué
语言地位 yǔyándìwèi
语言翻译学 yǔyánfānyìxué
语言分析 yǔyánfēnxī 
语言符号 yǔyánfúhào
语言符号学 yǔyánfúhàoxué
语言干扰 yǔyángānrăo
语言工具 yǔyángōngjù
语言共同体 yǔyángòngtóngtǐ
语言关系 yǔyánguānxі
语言规范 yǔyánguīfàn
语言规律 yǔyánguīlǜ
语言国情学 yǔyánguóqíngxué
语言环境 yǔyánhuánjìng
语言技术 yǔyánjìshù
语言交际 yǔyánjiāojì
语言教学法 yǔyánjiàoxuéfǎ

语言教学论 yǔyánjiàoxuélùn
语言接触 yǔyánjiēchù
语言结构 yǔyánjiégòu
语言结构层 yǔyánjiégòucéng
语言类型分类 yǔyánlèixíngfēnlèi

语言类型学 yǔyánlèixíngxué
语言能力 yǔyánnénglì
语言年代学 yǔyánniándàixué
语言时尚 yǔyánshíshàng
语言史 yǔyánshĭ

тілдің әлеуметтілігі

әлемнің тілдік бейнесі

тілдік ортақтық

тілдердің морфологиялық 
жіктемесі
тілдердің грамматикалық 
құрылысы
тілтанымдық география
тілдің мәртебесі
лингвистикалық аударматану
тілдік талдау
тілдік таңба
лингвосемиотика
тілдік интерференция
тіл құралы
тілдік ортақтық
тілдік қатынастар
тілдік норма
тіл заңдылығы, тілдік заңдылық
лингвоелтаным
тілдік орта
тілдік технологиялар
тілдік қатынас
лингоәдістеме, 
тіл оқыту әдістемесі
лингводидактика
тілдік байланыс
тілдің құрылымы, тілдік құрылым
тілдің құрылымдық қабаттары
тілдердің типологиялық 
жіктелімі
лингвистикалық типология
тілдік қабілет
глоттохронология
тілдік сән
тіл тарихы
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语言手段 yǔyánshǒuduàn
语言思维 yǔyánsīwéi
语言通 yǔyántōng
语言体系 yǔyántĭxì
语言外壳 yǔyánwàiké
语言委婉语 yǔyánwěiwǎnyǔ
语言文化学 yǔyánwénhuàxué
语言现象 yǔyánxiànxiàng
语言象征 yǔyánxiàngzhēng
语言心理学 yǔyánxīnlǐxué
语言形式 yǔyánxíngshì
语言性别学 yǔyánxìngbiéxué
语言修辞学 yǔyánxiūcíxué
语言修养 yǔyánxiūyǎng
语言学 yǔyánxué

语言学词典 yǔyánxuécídiǎn
语言学范畴 yǔyánxuéfànchóu
语言学分析 yǔyánxuéfēnxī
语言学家 yǔyánxuéjiā
语言学角度 yǔyánxuéjiǎodù
语言学派 yǔyánxuépài
语言学史 yǔyánxuéshĭ
语言学术语 yǔyánxuéshùyǔ
语言意识 yǔyányìshí
语言意义 yǔyányìyì
语言因素 yǔyányīnsù
语言与社会 yǔyán yú shèhuì
语言与思维 yǔyán yú sīwéi
语言与文化 yǔyán yú wénhuà
语言与言语 yǔyán yú yányǔ
语言语体 yǔyányǔtǐ
语言语用学 yǔyányǔyòngxué
语言障碍 yǔyánzhàng’ài
语言哲学 yǔyánzhéxué
语义 yǔyì
语义变体 yǔyìbiàntĭ
语义标准 yǔyìbiāozhǔn
语义参数 yǔyìcānshù

тілдік тәсілдер
тілдік ойлау
полиглот
тілдік жүйе
тілдік қабық
тілдік эвфемизмдер
лингвомәдениеттану
тілдік құбылыс
тілдік символдар
лингвопсихология
тілдік тұлға; сөйлеу тұлғасы
тілтанымдық гендерология
тіл стилистикасы
тіл мәдениеті
тіл білімі, тілтаным, 
лингвистика
тіл білімі сөздігі
лингвистикалық категория
лингвистикалық талдау
тіл маманы, лингвист, тілші
лингвистикалық аспект
лингвистикалық мектеп
тіл білімі тарихы
лингвистикалық терминдер
тілдік таным
тілдік мағына
тілдік фактор
тіл және қоғам
тіл және ойлау
тіл және мәдениет
тіл және сөйлеу
тіл стилі
лингвистикалық прагматика
тілдік кедергі
тіл философиясы
семантика, мағына
семантикалық нұсқа
семантикалық өлшемдер
семантикалық параметр
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语义层 yǔyìcéng
语义场 yǔyìchǎng
语义成分 yǔyìchéngfèn
语义词典 yǔyìcídiǎn
语义对立 yǔyìduìlì
语义范畴 yǔyìfànchóu
语义翻译 yǔyìfānyì
语义方言词 yǔyìfāngyáncí
语义分析 yǔyìfēnxī
语义概念词典 yǔyìgàiniàncídiǎn
语义格 yǔyìgé
语义功能 yǔyìgōngnéng
语义功能语法 yǔyìgōngnéngyǔfǎ

语义构词法 yǔyìgòucífǎ

语义关系 yǔyìguānxi
语义化 yǔyìhuà 
语义价 yǔyìjià
语义角度 yǔyìjiǎodù
语义结构 yǔyìjiégòu
语义结构功能 
yǔyìjiégòugōngnéng
语义结构类别 yǔyìjiégòulèibié

语义结构原则 yǔyìjiégòuyuánzé

语义句法 yǔyìjùfǎ
语义类别 yǔyìlèibié
语义理据 yǔyìlǐjù
语义连接词 yǔyìliánjiēcí
语义联系 yǔyìliánxì
语义模式 yǔyìmóshì
语义配价 yǔyìpèijià
语义平面 yǔyìpíngmiàn
语义群 yǔyìqún
语义上的变化 
yǔyì shàng de biànhuà
语义特征 yǔyìtèzhēng 

семантикалық деңгей (саты)
семантикалық өріс
семантикалық компоненттер
семантикалық сөздік
семантикалық оппозиция
семантикалық категория
семантикалық аударма
семантикалық диалектизмдер
семантикалық талдау
тезаурус
семантикалық септік
семантикалық қызмет
семантика-функционалды 
грамматика
сөзжасамның семантикалық 
тәсілдері
семантикалық байланыс
семантикалану
семантикалық валенттілік
семантикалық аспект
семантикалық құрылым
құрылымдық-семантикалық 
қызмет
құрылымдық-семантикалық 
түрлер
құрылымдық-семантикалық 
ұстаным
семантикалық синтаксис
семантикалық түр
семантикалық уәжділік
семантикалық жалғаулықтар
семантикалық байланыстар
семантикалық үлгі
семантикалық валенттілік
семантикалық деңгей
семантикалық топ
семантикалық өзгеріс

семантикалық белгі
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语义体系 yǔyìtĭxì
语义同音 yǔyìtóngyīn
语义信息 yǔyìxìnxī
语义修辞格 yǔyìxiūcígé
语义学 yǔyìxué 
语义学派 yǔyìxuépài
语义压缩 yǔyìyāsuō
语义研究 yǔyìyánjiū
语义语法 yǔyìyǔfǎ
语义元语言 yǔyìyuányǔyán
语义原则 yǔyìyuánzé 
语义组合 yǔyìzǔhé 
语音 yǔyīn 
语音变化 yǔyīnbiànhuà 

语音变化规律 yǔyīnbiànhuàguīlǜ
语音变体 yǔyīnbiàntǐ
语音标音 yǔyīnbiāoyīn 
语音词 yǔyīncí 

语音单位 yǔyīndānwèi 
语音的历史交替
 yǔyīn de lìshǐjiāotì 
语音的声学属性 
yǔyīn de shēngxuéshǔxìng
语音段 yǔyīnduàn  
语音短信 yǔyīnduǎnxìn 
语音分析 yǔyīnfēnxī 
语音符号 yǔyīnfúhào 
语音规范 yǔyīnguīfàn
语音构词法 yǔyīngòucífǎ

语音规律 yǔyīnguīlǜ
语音和谐 yǔyīnhéxié
语音交替 yǔyīnjiāotì

语音结构 yǔyīnjiégòu 
语音句 yǔyīnjù 
语音特点 yǔyīntèdiǎn

семантикалық жүйе
семантикалық омонимия
семантикалық ақпарат
семантикалық троптар
семантика
семантикалық мектеп
семантикалық компрессия
семантикалық зерттеу
семантикалық грамматика
семантикалық метатіл
семантикалық ұстаным
семантикалық тіркесім
фонетика; тіл дыбыстары
дыбыстық өзгерістер, 
фонетикалық өзгерістер
дыбыстық өзгеріс заңдары
фонетикалық нұсқа
фонетикалық транскрипция
фонетикалық сөз, 
фонологиялық сөз
фонетикалық бірлік
тарихи дыбыстық алмасулар

тіл дыбыстарының акустикалық 
қасиеті
синтагма
дыбыстық хабарлама
фонетикалық талдау
фонетикалық таңба
фонетикалық норма
сөзжасамның фонетикалық 
тәсілдері
фонетикалық заңдар
фонетикалық үндесім
дыбыстардың алмасуы, 
фонетикалық алмасу
фонетикалық құрылым
фонологиялық фраза
фонетикалық ерекшелік
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语音特征 yǔyīntèzhēng
语音同化 yǔyīntónghuà
语音脱落 yǔyīntuōluò
语音系统 yǔyīnxìtǒng
语音现象 yǔyīnxiànxiàng
语音学 yǔyīnxué 
语音学家 yǔyīnxuéjiā 
语用 yǔyòng
语用分析 yǔyòngfēnxī
语用功能 yǔyònggōngnéng
语用规则 yǔyòngguīzé
语用价值 yǔyòngjiàzhí
语用结构 yǔyòngjiégòu
语用潜力 yǔyòngqiánlì
语用修辞学 yǔyòngxiūcíxué
语用学 yǔyòngxué
语用意义 yǔyòngyìyì
语用语言学 yǔyòngyǔyánxué
语用指示 yǔyòngzhǐshì
语用指向 yǔyòngzhǐxiàng

语源 yǔyuán
语源分析 yǔyuánfēnxī
语源学 yǔyuánxué
语支 yǔzhī
语助词 yǔzhùcí

语族 yǔzú
寓言 yùyán
寓喻 yùyù

裕固语 yùgùyǔ
裕固族 yùgùzú

元尾音节 yuánwěiyīnjiē
元音 yuányīn 
元音重复 yuányīnchóngfù

фонетикалық белгі
аккомодация
дыбыстардың түсіп қалуы
дыбыс жүйесі; фонетика жүйесі
фонетикалық құбылыс
фонетика, дыбыстаным
фонетист
прагматика
прагматикалық талдау
прагматикалық қызмет
прагматикалық ереже
прагматикалық құндылық
прагматикалық құрылым
прагматикалық әлеует
прагмастилистика
прагматика
прагматикалық мағына
прагмалингвистика
прагматикалық дейксис
прагматикалық 
бағытталушылық
сөз төркіні, этимология
этимологиялық талдау
этимология 
тіл бұтағы, тіл тармағы
демеулік шылаулар, 
демеуліктер, көмекші сөздер
тілдер семьясы
мысал, тәмсіл
астарлы сөз, тұспалдау, 
аллегория
сары ұйғыр тілі
сары ұйғырлар, юйгулар 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

ашық буын
дауыстылар, дауысты дыбыстар
ассонанс 

YUAN
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元音的发音特点 
yuányīn de fāyīntèdiǎn
元音分类 yuányīnfēnlèi
元音和谐 yuányīnhéxié 

元音和谐律 yuányīnhéxiélǜ
元音交替 yuányīnjiāotì 
元音频率图 yuányīnpínlǜtú
元音省略 yuányīnshěnglüè 
元音弱化 yuányīnruòhuà 
元音系统 yuányīnxìtǒng
元音字母 yuányīnzìmǔ
元语言 yuányǔyán

元语言学 yuányǔyánxué
原(始)语 yuán (shĭ) yǔ
原级 yuánjí
原始词根 yuánshǐcígēn 
原始动词 yuánshǐdòngcí
原文 yuánwén
原因从属句 yuányīncóngshǔjù
原因副词 yuányīnfùcí
原因连接词 yuányīnliánjiēcí
原因状语 yuányīnzhuàngyǔ
原则 yuánzé
圆唇音 yuánchúnyīn
圆唇元音 yuánchúnyuányīn

源出语 yuánchūyǔ
源文 yuánwén
源语 yuányǔ
远宾语 yuǎnbīnyǔ

愿望动词 yuànwàngdòngcí
愿望式 yuànwàngshì

(дауысты дыбыстың қайталануы)
дауыстылардың артикуляторлық 
сипаттамасы
дауыстылардың жіктелімі
дауыстылар үндестігі, 
сингармонизм
дауыстылардың үндесім заңы
дауыстылардың алмасуы
дауыстылардың жиілік сызбасы
элизия
дауыстылардың редукциялануы
вокализм; дауыстылар жүйесі
дауысты әріп
метатіл (нысан-тілді баяндауда 
пайдаланатын тіл)
металингвистика
ататіл
жай шырай
алғашқы түбірлер
бастапқы етістік
түпнұсқа мәтін; түпнұсқа
себеп бағыныңқылы сөйлемдер
себеп-салдар үстеуі
себеп-салдарлық жалғаулықтар
себеп-салдар пысықтауыш
қағида, ұстаным, принцип
лабиалданған дыбыс
еріндік дауыстылар,  
лабиалданған дауыстылар
түпнұсқа тіл
бастапқы мәтін
түпнұсқа тіл
жанама толықтауыш 
(қытай тіліне тән)
қалау мәнді етістіктер
қалау рай
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约旦 Yuēdàn
约定俗成 yuēdìngsúchéng

乐音 yuèyīn 
乐重音 yuèzhòngyīn 
约鲁巴语 yuēlǔbāyŭ
越南 Yuènán
越南语 yuènányŭ
越剧 yuèjù 
粤方言 yuèfāngyán

粤剧 yuèjù
粤语 yuèyǔ 

韵 yùn
韵调 yùndiào
韵腹 yùnfù 
(主要元音 zhǔyàoyuányīn)
韵脚 yùnjiǎo

韵律 yùnlǜ 
韵律词 yùnlǜcí
韵律诗 yùnlǜshī

韵律学 yùnlǜxué 
韵律学者 yùnlǜxuézhě 
韵律语音学 yùnlǜyǔyīnxué 
韵母 yùnmǔ 

韵文 yùnwén 

韵头 yùntóu (介音 jièyīn)

韵尾 yùnwĕi

Иордания
жалпы жұрт таныған,
көпшілік қабылдаған
әуенді тон
әуенді екпін, мелодиялық екпін
йоруба тілі
Вьетнам 
вьетнам тілі
Шаосин операсы 
юэ диалекті; кантон диалекті 
(қытай тіліне тән)
Гуандуң операсы
гуаңдуң (кантон) диалекті 
(қытай тіліне тән)

ұйқас; әуенді дыбыстар 
үндестілік, мелодия, мелодика
юньфу, ортаңғы финаль
(қытай тіліне тән)
ұйқас, өлең жолдарының 
ұйқасы
ырғақ, ритм, метр (өлең өлшемі)
ұйқасты сөздер
ұйқас өлеңдер, 
ұйқастырылған өлеңдер
ритмика; просодия, метрика
просодист
просодиялық фонетика
юньму, финаль 
(қытай тіліне тән)
поэзия; ырғақты проза; 
ырғақты шығармалар; 
поэзиялық мәтін
юньтоу, басқы финаль 
(қытай тіліне тән)
юньвый, соңғы финаль 
(қытай тіліне тән)

YUE

YUN
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Z

ZA
杂记 zájì
杂技 zájì
杂体 zátǐ

杂体诗 zátǐshī

杂文 záwén

杂文学 záwénxué
杂音 záyīn 
杂志 zázhì

在线 zàixiàn 
在线词典 zàixiàncídiǎn
在线翻译 zàixiànfānyì
在线聊天 zàixiànliáotiān 

赞比亚 Zànbǐyà 
赞歌 zàngē
赞美 zànměi
赞美诗 zànměishī

脏话 zānghuà
藏文 zàngwén
藏缅语支 zàngmiǎnyǔzhī
藏语 zàngyŭ
藏族 zàngzú

естелік; жазба
цирк; цирк өнері
еркін жанр, еркін стиль,
аралас стиль
еркін стилді өлеңдер, 
канондық емес үлгімен 
жазылған өлеңдер
естелік; жазба; эссе; очерк; 
публицистика
публицистикалық әдебиет
шу; шулы дыбыс; кокофония
журнал 

онлайн
онлайн сөздік
онлайн аударма
онлайн-чат

Замбия
мақтау өлең, мадақ өлең
мадақтау, мақтау
псалтырь

боқауыз сөздер, былапыт сөздер
тибет жазуы
тибет-бирма тілдері тобы
тибет тілі
тибет 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)

ZAN

ZANG

ZAI



Z

396

汉哈语言文学词典

ZAO

造词词干 zàocícígàn
造词法 zàocífǎ
造字 zàozì 
造字法 zàozìfǎ 
噪辅音 zàofǔyīn 

噪清辅音 zàoqīngfǔyīn 
噪音 zàoyīn 
噪浊辅音 zàozhuófǔyīn 

仄声 zèshēng 

增补词 zēngbǔcí
增音 zēngyīn
增音法 zēngyīnfǎ

乍得共和国 Zhàdé Gònghéguó
乍得语 zhàdéyŭ

摘要 zhāiyào

摘译 zhāiyì
窄元音 zhǎiyuányīn 

展唇音 zhǎnchúnyīn 
展唇元音 zhǎnchúnyuányīn

сөз тудырушы негіз
сөзжасам
иероглифжасам
иероглифжасам тәсілдері
салдыр дауыссыздар, 
шулы дауыссыздар
шулы қатаң дауыссыздар
салдыр; шулы дыбыс
шулы ұяң дауыссыздар

бүгілме тон 
(көне қытай тіліндегі екінші 
(上), үшінші (去) және төртінші 
(入) тондардың жалпы атауы)

қосымша сөздер
эпентеза; эпентетикалық дыбыс
эпентеза

Чад Республикасы
чад тілдері

конспектілеу; конспект; 
реферат; түйін, резюме, 
қысқаша мазмұны; дайджест
реферативтік аударма
қысаң дауыстылар

езулік дауыссыздар
езулік дауыстылар

ZE

ZENG

ZHA

ZHAI

ZHAN
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爪哇语 zhǎowāyǔ
兆头 zhàotou
照应 zhàoyìng
照应代词 zhàoyìngdàicí
照应功能 zhàoyìnggōngnéng
照应关系 zhàoyìngguānxі 
照应用法 zhàoyìngyòngfǎ

哲理小说 zhélǐxiǎoshuō
哲理语法 zhélǐyǔfǎ
哲学 zhéxué
哲学家 zhéxuéjiā
哲言 zhéyán
折中主义 zhézhōngzhǔyì 
折衷主义 zhézhōngzhǔyì 

侦探小说 zhēntànxiǎoshuō
箴言 zhēnyán 
振幅 zhènfú

征兆 zhēngzhào
整数 zhĕngshù
正常语序 zhèngchángyǔxù
正词法 zhèngcífǎ 
正读法 zhèngdúfǎ
正对 zhèngduì
正反问句 zhèngfǎnwènjù

正剧 zhèngjù
正句 zhèngjù
正面人物 zhèngmiànrénwù
正式文本 zhèngshìwénběn
正式语体 zhèngshìyǔtǐ
正写法 zhèngxiěfǎ

яван тілі
белгі, нышан, ырым
анафора
анафоралық есімдік
анафоралық қызмет
анафоралық қатынас
референс

философиялық роман
философиялық грамматика
философия, пәлсапа
философ, пәлсапашы
ақылия сөздер
эклектицизм; эклектика
эклектизм

детектив роман, детектив
афоризмдер, қанатты сөздер
теңселу шегі, амплитуда

нышан, белгі, жорамал
бүтін сан  
сөздердің қалыпты орын тәртібі
орфография; емле
орфоэпия (айтылым)
тура шендестіру
болымды-болымсыз сұраулы 
сөйлем (қытай тіліне тән)
драма
басыңқы сөйлем
жағымды кейіпкер
ресми іс-қағаз мәтіндері
ресми стиль
орфография; емле

ZHAO

ZHE

ZHEN

ZHENG
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正音 zhèngyīn ①
正音 zhèngyīn ②
正音 zhèngyīn ③
正音法 zhèngyīnfǎ
正音法词典 zhèngyīnfăcídiǎn

正音规范 zhèngyīnguīfàn
正音规则 zhèngyīnguīzé
正音学 zhèngyīnxué
正字法 zhèngzìfă
正字法词典 zhèngzìfăcídiǎn

政论 zhènglùn
政论词 zhènglùncí
政论家 zhènglùnjiā
政论文 zhènglùnwén
政论语体 zhènglùnyǔtǐ
政论语言 zhènglùnyǔyán
政论作家 zhènglùnzuòjiā
政治比喻 zhèngzhìbǐyù
政治笑话 zhèngzhìxiàohuà
政治语言 zhèngzhìyǔyán

支配 zhīpèi
支配词 zhīpèicí
支配关系 zhīpèiguānxi
直接宾语 zhíjiēbīnyǔ
直接成分 zhíjiēchéngfèn
直接成分分析法
zhíjiēchéngfènfēnxīfǎ
直接干扰 zhíjiēgānrăo
直接夸张 zhíjiēkuāzhāng
直接意义 zhíjiēyìyì
直接引语 zhíjiēyǐnyǔ
直义 zhíyì
直译 zhíyì

直喻 zhíyù 

(қате айтылған) дыбысты түзету
(дыбыстардың) дұрыс айтылуы
Бейжің операсы
орфоэпия (айтылым)
орфоэпиялық сөздік, 
айтылу сөздігі
орфоэпиялық норма
орфоэпиялық ережелер
орфоэпия (айтылым)
емле, орфография
орфографиялық сөздік, 
жазылым сөздігі, емле сөздігі
публицистика, көсемсөз
публицистикалық сөздер
публицист, көсемсөзші
публицистикалық мәтіндер
публицистикалық стиль
публицистикалық тіл
публицист
саяси метафоралар
саяси анекдоттар
саяси тіл

меңгеру
меңгеретін сөз
меңгеру; меңгере байланысу
тура толықтауыш  
қос бөлшектер
қос бөлшектер әдісі

тура интерференция
тура әсірелеу
тура мағына
төл сөз
тура мағына
сөзбе-сөз аударма; 
сөзбе-сөз аудару
тікелей теңеу

ZHI
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职业行话 zhíyèhánghuà
职业词汇 zhíyècíhuì
植物词 zhíwùcí
指称 zhǐchēng
指称理论 zhǐchēnglǐlùn
指示 zhǐshì 
指示代词 zhǐshìdàicí
指纹鉴定法 zhǐwénjiàndìngfǎ 
指纹学 zhǐwénxué   
指数 zhǐshù 
智利 Zhìlì 
至上主义 zhìshàngzhǔyì 
至上主义者 zhìshàngzhǔyìzhě

中国话 zhōngguóhuà
中国文学 zhōngguówénxué 
中国文化 zhōngguówénhuà
中国语言文学 
zhōngguóyǔyánwénxué
中国语言学 zhōngguóyǔyánxué
中加成分 zhōngjiāchéngfèn
中介语 zhōngjièyǔ
中立词 zhōnglìcí
中篇小说 zhōngpiānxiǎoshuō
中舌部 zhōngshébù
中舌辅音 zhōngshéfǔyīn
中文 zhōngwén 
中文版 zhōngwénbǎn
中文歌曲 zhōngwéngēqǔ
中文字幕 zhōngwénzìmù 
中心语 zhōngxīnyǔ
中心思想 zhōngxīnsīxiǎng
中性 zhōngxìng
中性宾语 zhōngxìngbīnyǔ

中性词 zhōngxìngcí
中性词序 zhōngxìngcíxù

кәсіби жаргондар
кәсіби лексика
өсімдік атаулары
референт, референция
референция теориясы
дейксис (сілтеу, көрсету)
сілтеу есімдігі
дактилоскопия
дактилоскопия, дактилография
көрсеткіш, индекс
Чили
супрематизм
супрематист

қытай тілі, қытайша
қытай әдебиеті
қытай мәдениеті
қытай филологиясы

қытай тіл білімі
инфикс
дәнекер тіл  
бейтарап сөздер
повесть
тілдің ортанғы бөлігі
тіл ортасы дауыссыздар
қытай тілі, қытайша
қытайша нұсқасы
қытайша әндер
қытайша субтитр
басыңқы сөз; ұйытқы сөз
негізгі ой, негізгі идея
орта тек
бейтарап толықтауыш
(қытай тіліне тән)
бейтарап сөз
бейтарап сөз тәртібі

ZHONG



Z

400

汉哈语言文学词典

中性主语 zhōngxìngzhǔyǔ

中语态 zhōngyǔtài
中元音 zhōngyuányīn
中缀 zhōngzhuì
中缀构词法 zhōngzhuìgòucífǎ
重读 zhòngdú 
重读法 zhòngdúfǎ
重读音节 zhòngdúyīnjié 
重读元音 zhòngdúyuányīn
重轻轻律 zhòngqīngqīnglǜ 
重音 zhòngyīn
重音词典 zhòngyīncídiǎn
重音符号 zhòngyīnfúhào
重音学 zhòngyīnxué
重音音节 zhòngyīnyīnjié

周报 zhōubào
周刊 zhōukān
周期 zhōuqī
咒语 zhòuyǔ

逐词翻译 zhúcífānyì

逐字翻译 zhúzìfānyì

主从复合句 zhŭcóngfùhéjù
主从关系 zhŭcóngguānxi
主从联系 zhŭcóngliánxì
主导思想 zhǔdǎosīxiǎng
主导词 zhǔdǎocí
主导方言 zhǔdǎofāngyán
主动词 zhǔdòngcí
主动词汇 zhǔdòngcíhuì
主动发音器官 
zhǔdòngfāyīnqìguān

бейтарап бастауыш
(қытай тіліне тән)
орта етіс
ортанғы дауыстылар
интерфикс
интерфиксация
екпін түсіріп оқу; екпін; екпінді
акцентология
екпінді буын
екпінді дауыстылар
дактиль
екпін; акцент
екпін сөздігі
екпін таңбасы
акцентология
екпінді буын

апталық газет
апталық; апталық басылым
кезең, дәуір, мерзім
қарғау, қарғап-сілеу; қарғыс

сөзбе-сөз аударма; 
жолма-жол аударма
жолма-жол аударма;  
сөзбе-сөз аударма
сабақтас құрмалас сөйлемдер
сабақтас байланыс; гипотаксис
сабақтас байланыс
негізгі ой, арқау
басыңқы сөз
жетекші диалект
негізгі етістік
актив сөздер
белсенді дыбыстау мүшелері

ZHOU

ZHU
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主动结构 zhǔdòngjiégòu
主动句 zhǔdòngjù
主动态 zhǔdòngtài
主格 zhǔgé
主格句 zhǔgéjù
主观词序 zhŭguāncíxù
主观性 zhǔguānxìng
主观语境 zhǔguānyǔjìng

主观主义 zhǔguānzhǔyì  
主句 zhŭjù
主人公 zhǔréngōng
主题 zhǔtí

主题词典 zhǔtícídiǎn
主题思想 zhǔtísīxiǎng

主题主语 zhǔtízhǔyǔ
主体 zhǔtǐ
主体关系 zhǔtĭguānxі
主体客体关系 zhǔtĭkètĭguānxi

主体意义 zhǔtǐyìyì
主要人物 zhǔyàorénwù
主位 zhǔwèi
主谓短语 zhǔwèiduǎnyǔ 

主谓关系 zhǔwèiguānxi

主谓结构 zhǔwèijiégòu 

主谓句 zhǔwèijù 

主谓式 zhǔwèishì

ырықты құрылым
ырықты сөйлем
ырықты етіс
атау септік
атаулы сөйлемдер
субъективтік сөз тәртібі
субъективтілік
субъективті тілдік орта,  
субъективті мәнмәтін
субъективизм
басыңқы сөйлем
кейіпкер, әдеби қаһарман
басты тақырып; тақырыптық 
сюжет; негізгі ой, арқау
тақырыптық сөздік; тезаурус
негізгі ой, негізгі идея 
(шығарманың) 
тақырыптық бастауыш
субъект
субъектілік қатынастар
субъектілік-объектілік 
қатынастар
субъектілік мағына
бас кейіпкер
тема (хабарлау негізі)
бастауыш-баяндауышты сөз 
тіркесі, 
субъект-предикативтік сөз 
тіркесі (қытай тіліне тән)
предикативтік қатынас, 
субъект-предикаттық қатынас
субъект-предикативтік құрылым, 
предикативтік тізбек
бастауыш-баяндауыш 
құрылымды сөйлемдер  
(қытай тіліне тән)
субъектілік-предикаттық үлгі 
(қытай тіліне тән сөзжасамдық үлгі)
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主谓谓语句 zhǔwèiwèiyǔjù

(句子的) 主要成分
(jùzi de) zhǔyàochéngfèn
主要元音 zhǔyàoyuányīn
主语 zhǔyǔ
主语从属句 zhǔyǔcóngshǔjù
主重音 zhǔzhòngyīn
助词 zhùcí
助词短语 zhùcíduǎnyǔ 

助动词 zhùdòngcí
助格 zhùgé
注解 zhùjiĕ
注解关系 zhùjiĕguānxi
注音符号 zhùyīnfúhào

著作 zhùzuò

专门词汇 zhuānméncíhuì
专名 zhuānmíng
专名号 zhuānmínghào 
专名学 zhuānmíngxué
专题著作 zhuāntízhùzuò
专业词汇 zhuānyècíhuì
专业科学言语 
zhuānyèkēxuéyányǔ
专用语言 zhuānyòngyǔyán
专有名词 zhuānyǒumíngcí
专有名词词典 
zhuānyǒumíngcícídiǎn
专有名词学 zhuānyǒumíngcíxué
转化构词法 zhuǎnhuàgòucífǎ
转换 zhuǎnhuàn
转换法 zhuǎnhuànfǎ

баяндауышы бастауыш-
баяндауыштық сөз тіркесінен 
жасалған сөйлемдер 
(қытай тіліне тән)
сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

негізгі дауыстылар
бастауыш
бастауыш бағыныңқы сөйлем
негізгі екпін
көмекші сөздер; шылаулар
шылау сөзді сөз тіркестері 
(қытай тіліне тән)
көмекші етістік
көмектес септік
түсініктеме, комментарий
түсіндірмелі қатынастар
чжуиньфухао; 
иероглифтің дыбыстық белгісі 
(қытай тіліне тән)
еңбек, туынды, шығарма

арнаулы лексика
жалқы есім
арнаулы атаулар белгісі 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)
ономасиология
монография
глоссарий, салалық терминдер
кәсіби ғылыми сөйлеу
арнайы тіл
жалқы есімдер
ономастикалық сөздік

ономастика
транспозиция
трансформация
трансформация, конверсия

ZHUAN
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转换分析法 zhuǎnhuànfēnxīfǎ
转换规则 zhuǎnhuànguīzé
转换论 zhuǎnhuànlùn
转换模式 zhuǎnhuànmóshì
转换生成语法 
zhuǎnhuànshēngchéngyǔfǎ
转换生成语言学 
zhuǎnhuànshēngchéngyǔyánxué
转义 zhuǎnyì
转折复句 zhuǎnzhéfùjù

转折句群 zhuǎnzhéjùqún

转折连接词 zhuǎnzhéliánjiēcí 
传记 zhuànjì
传记片 zhuànjìpiàn  
传记作家 zhuànjìzuòjiā

壮士歌 zhuàngshìgē 
壮语 zhuàngyǔ
壮族 zhuàngzú

状态 zhuàngtài
状态动词 zhuàngtàidòngcí
状态范畴 zhuàngtàifànchóu
状态副词 zhuàngtàifùcí
状态状语 zhuàngtàizhuàngyǔ
状语 zhuàngyǔ
状语从句 zhuàngyǔcóngjù 

状中短语 zhuàngzhōngduǎnyǔ

状中关系 zhuàngzhōngguānxі

трансформациялық талдау
трансформациялық ереже
трансформация әдісі
трансформация үлгісі
трансформациялы-генеративтік 
грамматика
трансформациялы-генеративтік 
лингвистика
ауыспалы мағына
қарсылықты құрмалас 
сөйлемдер  
қарсылықты күрделі 
синтаксистік тұтастық 
(қытай тіліне тән)
қарсылықты жалғаулықтар
өмірбаян, өмірнама, ғұмырнама
өмірбаян-фильм, байопик
биограф, өмірбаяншы

батырлар жыры; былина
джуан тілі
джуан ұлты 
(Қытайдағы аз санды ұлттардың бірі)
қалып-күй, жай-күй
қалып-күй етістіктері
қалып-күй категориясы
қалып-күй үстеуі  
қалып-күй пысықтауышы
пысықтауыш
пысықтауыш бағыныңқы 
сөйлем
пысықтауыштық қатынастағы 
сөз тіркесі 
(қытай тіліне тән)
пысықтауыштық қатынастар 
(қытай тіліне тән)

ZHUANG
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赘词 zhuìcí
赘言 zhuìyán
追随者 zhuīsuízhě

准二合元音 zhǔn’èrhéyuányīn
准量词 zhŭnliàngcí

准数 zhŭnshù
准信 zhǔnxìn

浊辅音 zhuófǔyīn
浊塞音 zhuósèyīn
浊送气音 zhuósòngqìyīn
浊音化 zhuóyīnhuà
着重号 zhuózhònghào 

子句 zǐjù 

子音 zǐyīn
咨询式翻译 zīxúnshìfānyì
资源修辞学 zīyuánxiūcíxué
自动词 zìdòngcí
自动翻译 zìdòngfānyì
自动态 zìdòngtài
自然模型 zìránmóxíng
自然语言 zìrányǔyán
自由变体 zìyóubiàntǐ
自由词 zìyóucí
自由词干 zìyóucígàn
自由词根 zìyóucígēn
自由词义 zìyóucíyì
自由词组 zìyóucízǔ

көп сөзділік; тавтология; плеоназм
көп сөзділік; тавтология; плеоназм
ізбасар; жақтаушы; 
жолын қуушы; атарман

дифтонгоид
потенциалды мөлшер сөздер 
(қытай тіліне тән)
өлшемсіз сан 
дәл ақпарат

ұяң дауыссыздар
ұяң үзілмелі дауыссыздар
ұяң-лепті дауыссыздар
ұяңдану
дәріптеу белгісі 
(қытай тіліне тән тыныс белгісі)

бағыныңқы сөйлем; 
орам, оралым (clause)
дауысcыз дыбыс
консультативтік аударма
ресурстар стилистикасы
салт етістік
автоматты аударма
өздік етіс
табиғи үлгі
табиғи тіл
еркін нұсқалар, еркін варианттар
еркін сөз
еркін негіз
еркін түбір
еркін мағына
еркін сөз тіркесі

ZHUN

ZHUO

ZI

ZHUI
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自由搭配 zìyóudāpèi
自由短语 zìyóuduǎnyǔ
自由翻译 zìyóufānyì
自由联系 zìyóuliánxì
自由形式 zìyóuxíngshì
自由形素 zìyóuxíngsù
自由韵 zìyóuyùn
自由重音 zìyóuzhòngyīn
自由主义 zìyóuzhǔyì  
自由组合 zìyóuzǔhé
自传 zìzhuàn

自传体小说 zìzhuàntǐxiǎoshuō

自传小说 zìzhuànxiǎoshuō

自然主义 zìránzhǔyì
自由诗 zìyóushī
字 zì
字词 zìcí
字词意义 zìcíyìyì 
字根 zìgēn

字典 zìdiǎn
字汇 zìhuì

字迹 zìjì  
字句 zìjù
字面 zìmiàn
字面翻译 zìmiànfānyì
字面意义 zìmiànyìyì
字母 zìmǔ 
字母表 zìmŭbiăo
字母文字 zìmǔwénzì
字幕 zìmù   
字幕翻译 zìmùfānyì   
字数印张 zìshùyìnzhāng
字体 zìtǐ

еркін тіркесу; еркін тіркесім
еркін сөз тіркесі  
еркін аударма
еркін байланыс
еркін түр, еркін тұлға
еркін морф
еркін ұйқас
еркін екпін
либерализм
еркін тіркесім; еркін тіркесу
автобиография, өмірбаян, 
өмірдерек 
автобиографиялық роман, 
өмірбаяндық роман
автобиографиялық роман, 
өмірбаяндық роман
натурализм
еркін өлең, верлибр
иероглиф
сөз 
сөз мағынасы
иероглиф элементтері; 
графема; иероглиф түбірі
иероглифтер сөздігі; сөздік
иероглифтер қоры, 
иероглифтер құрамы
почерк, автограф, жазу
сөз, сөйлем
сөзбе-сөз, дәлме-дәл
сөзбе-сөз аударма
дәлме-дәл мағынасы
әріп
әліпби, алфавит
әріптік жазу
субтитр
субтитрлі аударма
баспа табақ
почерк; шрифт, қаріп; графика; 
әріптердің кескіні; қаріп стилі; 
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字体学 zìtǐxué
字形 zìxíng
字形查字法 zìxíngcházìfǎ

字型 zìxíng 
字学 zìxué
字眼 zìyǎn
字义 zìyì
字音 zìyīn

字源 zìyuán
字源学 zìyuánxué

 

宗教 zōngjiào
宗教词汇 zōngjiàocíhuì
宗教神秘剧 zōngjiàoshénmìjù
宗教文化 zōngjiàowénhuà
宗教文献 zōngjiàowénxiàn
宗教学 zōngjiàoxué
宗教作品 zōngjiàozuòpǐn
综合方式 zōnghéfāngshì
综合式构词法 zōnghéshìgòucífǎ

综合手段 zōnghéshǒuduàn 
综合形式 zōnghéxíngshì
综合语 zōnghéyǔ
综合语法 zōnghéyǔfǎ

综合语言 zōnghéyǔyán
总括词 zǒngkuòcí

阻碍 zǔ’ài 
组合 zǔhé
组合词 zǔhécí
组合方式 zǔhéfāngshì

иероглиф стилі
графиология
иероглиф тұлғасы
иероглифтерді тұлғасы 
бойынша іздеу әдісі
шрифт, иероглиф үлгісі
иероглифтаным, иероглифика 
иероглиф, сөз, сөйлем
иероглиф мағынасы
иероглифтің оқылуы, 
иероглифтің дыбысталуы
иероглиф төркіні
иероглиф төркіні туралы  
ғылым; этимология

дін
діни лексика
мистерия
діни мәдениет; дін мәдениеті
діни әдебиеттер
дінтану
діни шығарма
синтетикалық тәсіл
сөзжасамның синтетикалық 
тәсілі
синтетикалық тәсіл
синтетикалық тұлға
синтетикалық тілдер
универсалды грамматика, 
әмбебап грамматика
синтетикалық тілдер
жалпылауыш сөздер

кедергі
тіркесім; біріктіру, тіркестіру
құранды сөздер
байланысу тәсілдері

ZONG

ZU
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组合分析 zǔhéfēnxī
组合构词法 zǔhégòucífǎ
组合关系 zǔhéguānxi
组合连接词 zǔhéliánjiēcí
组合体 zǔhétǐ
组合体学 zǔhétǐxué
祖鲁语 zǔlǔyǔ
诅咒 zǔzhòu

嘴唇 zuǐchún
最高级 zuìgāojí
最高级形式 zuìgāojíxíngshì
最近将来时 zuìjìnjiāngláishí

作家词典 zuòjiācídiǎn
作家语言词典 zuòjiāyǔyáncídiǎn
作曲家 zuòqǔjiā  
作品 zuòpǐn
作诗 zuòshī 
作文 zuòwén
作用 zuòyòng
作者 zuòzhě
作者插笔 zuòzhěchābǐ
作者的话 zuòzhě de huà
作者的立场 zuòzhě de lìchǎng
作者的世界观 
zuòzhě de shìjièguān
作者风格 zuòzhěfēnggé
作者权 zuòzhěquán
作者委婉语 zuòzhěwěiwǎnyǔ
作者文摘 zuòzhěwénzhāi
作者形象 zuòzhěxíngxiàng
作者言语 zuòzhěyányǔ
作者语 zuòzhěyǔ

комбинаторлық талдау
біріктіру тәсілі
синтагмалық қатынас
құранды жалғаулықтар
синтагма
синтагматика
коса тілі
қарғау, дуалау

ерін 
асырмалы шырай
асырмалы шырай формасы
жақын келер шақ, 
дереу келер шақ

жазушылар сөздігі
жазушылар тілі сөздігі
композитор, сазгер
шығарма, туынды
өлең шығару
шығарма; мақала
рөл, қызмет, функция; әсер
автор, төлие
авторлық шегініс
автор сөзі
авторлық позиция
жазушының дүниетанымы

авторлық стиль
авторлық құқық
авторлық эвфемизмдер
авторлық реферат
автор бейнесі
автор сөзі
автордың сөзі

ZUI

ZUO
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