تۈركچە سۆزلۈكلەر

نەى

1. Ben
2. O

ئۇ
نېًى

3. Beni

سېًى

4. Seni

ئۇيى

5. Onu

بىشيى

6. Bizi

سىشيى،سىلەريى

7. Sizi

ئۇالريى
بار

8. Onları
9. Var

ئىًتايىٌ

Gayet

10.

لىيىٌ

Sonra

11.

بۇيذاق

Böyle

12.

ئۇيذاق

öyle

13.

صۇيذاق

şöyle

14.

Madem

15.

جايابى ئالالٍ Cenab-i Hak

16.

işte

17.

ئۆلۈم

Mevt

18.

ئەنەس

Değil

19.

قېتىو

Defa

20.

ۋاقىتلىق،ئۆتمۈيچى

Fani

21.

نەڭىۈلۈك

baki

22.

..عايذىٌ لىيىٌ
نايا،دىهەك

nihayetsiz

23.

چەلسىش

Olan

24.

يەيى

Yani

25.

يېڭى

Yeni

26.

ئادەم Insan, beşer, adam

27.

Güneş, şems

28.

-نۇ

Mi,mu,mü

29.

بەك

Pek

30.

لېزەك

Gerek

31.

قايذاق

Nasil

32.

لەنبەعەل،نۇَتاجلىق Fakir,fakr

33.

Hadsiz

34.

لۈى

Gün

35.

بەسىبىز،بەسى

Bazi

36.

بەسىذە،واَىذا

Bazan

37.

جەَەت،تەرەپ

Cihet

38.

Yoksa

39.

ise

40.

Gibi

41.

Veya ,ya ,veyahut

42.

Evet

43.

بولغاى...

قۇياش

َېسابسىش

بولهىسا
بولسا
...دەك،تەك
يالى

َەئە،صۇيذاق

Tam

44.

دەل

Bin

45.

بىلەى İle,-la,-le,ile,ila

46.

يۇلتۇس

Yildiz

47.

بولسا

Olsa

48.

Küçük

49.

ئىًسايىيەت

Nev-i beşer

50.

يەر صارى

Küre-i arz

51.

Büyük

52.

Çok

53.

بىزاق

Fakat

54.

يەرسە

şey

55.

Daha

56.

Çalişiniz

57.

Sırf

58.

da ,de ,dahi

59.

kardeş

60.

Ayrı

61.

ئۆس

Kendi

62.

ئەيًەى

Aynen

63.

نىًوت

Dakika

64.

Göre

65.

نىڭ

لىچىن

چوڭ،بۈيۈك
لۆپ،بەك

يەيە،تېخىهۇ
تىزصىڭالر
پەقەتال
نۇ
قېزىًذاش
باصقا،ئايزىو

لۆرە،قارىتا

Hususan

66.

بۇلۇپهۇ

Mana

67.

Kisa

68.

تاپهاق،ئىزىضىط elde etmek

69.

sahife

70.

Müthiş

71.

Muvakkat

72.

Tek

73.

nimet

74.

ihtar

75.

ilaç

76.

سااللەت،ئاسعۇيلۇق

dalalet

77.

دەلىل

hüccet

78.

السىو

lüzum

79.

ئوڭ-سول

sağ-sol

80.

قاراڭغۇلۇق

Karanlık

81.

şer

82.

ayine

83.

Mizan

84.

تەرتىپلىن

muntazam

85.

َېمهەت

Maslahat

86.

güya، adeta

87.

نەيە
قىسقا
بەت
دەَضەتلىن
ۋاقىتلىق
يالغۇس
يىئهەت
ئەسمەرتهەك
دورا

يانايلىق
ئەيًەك
تاراسا،ئۆلچەم

وويا

acib

88.

ئاجايىپ

Düşünmek

89.

El

90.

Anlamak

91.

قۇلچىلىق،ئىبادەت Ubudiyet

92.

َەتتا

Hatta

93.

بولهىسا

yoksa

94.

vuku

95.

muhal

96.

سىياى

zarar

97.

َاسىز

şimdi

98.

tek

99.

ئوياليهاق
قول
چۈصەيهەك

پەيذا بولهاق
نۈنمىًسىش

يالغۇس

100. kapı

ئىضن
قىههەت،ئەَهىيەت
ئەۋەتىلهەك

101. kiymet

102. gönderilmek

ئەسمەر
ئاچقۇچ

103. nefer
104. anahtar

ئەيًەى صۇ،دەل صۇ
دەرىجە

105. aynı
106. makam

ئىىە

107. sahib

تۈردە،تەرىشدە

108. tarzda

سىزتقى،لۆرىًىط جەَەتتىٌ

109. Zahiri

چوڭ

110. azim

ئۇنۇنى

111. külli

تىل
ئەسمەرتهەك
َەيزاى قاالرلىق

112. dil
113. ihtar
114. harika

باصقا

115. sair،başka

چۈش

116. rüya

لەڭ

117. geniş

سۆسلەصهەك
ئۇخلىهاق

118. konuşmak
119. uyumak

تاناق

120. yemek

تاَارەت

121. abdest

سەَەر

122. sabah

چۈش ۋاقتى

123. öğle

ئەسىز ۋاقتى

124. ikindi

ياناس صام ۋاقتى

125. akşam

خۇپتەى ۋاقتى

126. yatsi, işa

توى

127. cübbe

سەللە

128. sarık

دوپپا

129. takke

ئاستا

130. yavaş

تېش

131. Çabuk

132. Güzel

ياخضى

قايذاق ئەَۋالىڭىش 133. Nasılsıniz
134. Nisbet

باظ،نۇياسىۋەت
قۇر

135. Satır

...قىلىپ

136. Edip

...دەپ

137. Diye

قىلهاق
قۇتقۇسناق

138. Yapmak
139. Kurtarmak

تار
ئويالپ قالهاق

140. Dar
141. Zannetmek
142. ilzam

يەڭهەك
خوش-خەۋەر

143. Müjde

لەلىەى ...

144. Gelen

روسا

145. Oruç

دۇئا

146. Niyaz

ئاخىزقى

147. Son

ياخضى

148. iyi

ياچار،ياناى

149. Fena،kötü

سەۋەيلىن،خاتا

150. Sehiv

قارى؛ ساقلىغۇچى

151. Hafiz

لاچات،جاسا
وۇۋاَچى

152. Tokat
153. şahid

ئاخىزەتلىن
قايتا تىزىلىط
پەيغەنبەرلەر

154. Uhrevi
155. Haşr
156. Enbiya

پەيغەنبەر

157. Nebi

ئەلەنلىن

158. Elim

قېزى؛ئىختىيار
َەققىذە

159. ihtiyar
160. Hakkinda

سەۋەپ

161. Medar

چۈصهەك

162. inmek

َەقىقەتلەر

163. Hakaik

قويۇپ قويهاق

164. Birakmak

َەيزاى بولهاق

165. Hayret

ئىىەبولهاق 166. Mazhar olmak
سۆس،ناقالە

167. Fikra

ئەستايىذىل

168. Ciddi

پايذىاليهاق 169. istifade etmek
بولۇپهۇ 170. Hususan،bilhassa
بىزدىٌ

171. Birer

ئۈچتىٌ

172. Üçer

بەصتىٌ

173. Beşer

لېسەللىن
بولۇپ

174. Hastalık
175. Olarak

ئەوەصهەك
نۇقەددەس
دەل لەلهەك
قەتئى

176. Tabi
177. Kudsi
178. Tevafuk
179. Kat’ı

َەرلىو

180. Herkes

قەلبى جەَەتتىٌ

181. Kalben

روَى جەَەتتىٌ

182. Ruhen

ئۈلۈش

183. Hisse

تاپهاق

184. Bulmak

ئۈنۈد
بەختىيار
تىل
بەسىذە

185. Rica
186. Mes’ud
187. Lisan
188. Ara-sira

سۆسلىهەك

189. Bahsetmek

باعلىًىط

190. Rabita

چۈصۈرۈش

191. iskat

لۇپايە،يىتەرلىن

192. Kafi

يۇرالر

193. Envar

بۇ يەر

194. Burasi

بۇ يەريىڭ
بۇ يەردە
صۇ يەر

195. Buranin
196. Burada
197. şurasi

ئۇ يەر

198. Orasi

دول،نۈرە

199. Omuz

تەۋرەيهەس
تەسىزوە ئۇچىزاصتىٌ

نۇس

200. Sarsilmaz
201. Teessürden
202. Buz

(پەس)«،م»سى يوق 203. Mimsiz
بۇسعۇيچى
جاۋابەى

204. Tahribatçi
205. Mukabil

صەخىس،بىز

206. Ferd

پىذا

207. Feda

لاپىز

208. Zindık

ياش

209. Genç

ياصلىق

210. Gençlik

نۇيافىقلىق

211. Nifak

تەئەججۈب

212. Taaccüb

قايسى

213. Hangi

قارعاي

214. Çam

تاظ
توسقۇيلۇق
پەقەت
چوڭ،ئۇلۇظ
دۈصهەى

215. Dağ
216. Fütür
217. Ancak
218. Azim
219. Ada

سىزالر

220. Esrar

لۆپىًچە

221. Ekser

دەريا،دېڭىش
قارا
سۆسلەصهەك

222. Dere
223. Bak
224. Konuşmak

يانغۇر

225. Yağmur

دېڭىش

226. Deniz

وۈلذۈرناناالر

227. Raadlar

باالعەت

228. icaz

نۆجىشە

229. i’caz

لۆتەر

230. Kaldir

پارتلىذى

231. Patladi

تارقاتتى

232. Dağıtti

تىتزەتتى

233. Sarsti

جاَايًى

234. Cihani

ۋاقتىذا
رۇخسەت

235. Hengaminda
236. izin

بويتاق

237. Bekar

ئاتا

238. Peder

ئايا

239. Valide

تارقالهاق

240. intişar

خالىًىلهايذۇ

241. istenilmez

خالىهاق

242. istemek

يۈلسەك

243. Ülvi
244. Velayet

ئەۋلىيالىق
ئۈستۈى لۆرنەك
پەرەس قىلهاق
سەئىپ،سەئىپلىن

245. Tercih
246. Farzetmek
247. Zaif،zaaf

خەت،خېتى
چېمىًهەك

248. Hattı
249. Çekinmek

سەۋەپ ،ۋاستە

250. Vesile

لۆرسەتهەك

251. izhar

يۇصۇرۇى

252. Gizli

نەيهەيچىلىن

253. Enaniyet

ئىلىهلەر

254. Ulum

نولال

255. Hoca

ئاستىذا

256. Altinda

َېس ،تونۇر

257. Damar

سۆيهەك

258. Öpmek

نەجبۇر،ۋەسىپىذار
سىقىلىط،قايغۇ

259. Mükellef
260. Sıkıntı

ئوريىذاَ،ۆلهىذە 261. Hükmünde
قىشىقىط ،ئەيذىضە
پۇل

262. merak
263. para

ئېزى ؛ يوعاى
صېُىتلەر
ئۇرۇق
بارلىق ،تەى

264. koca
265. şüheda
266. çekirdek
267. vücud

ئېغىز

268. ağir

ئۇيقۇ

269. nevm

چوڭ

270. kübra

لىچىن

271. sugra

ياراتهاق

272. halketmek

َەقىقى بولهىغاى

273. mecazi

قىشعىًلىق

274. şevk

ئەوىضىط

275. ittiba,tabi

سەۋەبلەر

276. esbab

باعلىهاق،تاڭهاق

277. isnad

ئاي

278. kamer

پەرسلەر

279. feraiz

تاپهاق

280. bulmak

يوقاتهاق

281. kaybetmek

ئۈچۈى

282. üzere

تۈرنە

283. hapis

ئەر
ئايال

284. zevc
285. zevce

يىزوىًىضلىن ،سەت
پەس ،نەيًەت

286. çirkin
287. pis

چىقىزىط

288. ihrac

لىزوۈسۈش

289. idhal

ئادەم ئەۋالدى 290. ben i-adam
ئاساسلىًىذۇ

291. mebnidir

قابىلىيەت

292. istidat

يارىتىلىط

293. halk

ياراتقۇچى

294. Halik

لۆپ

295. Kesir

يەتىجە

296. intac

قايغۇرناق

297. Müteessir

ئاعزىًهاق

298. darilmak

ياى

299. ekmek

ئەرلىٌ

300. serbest

قوصۇنچسى
لۆرەلەيذۇ

301. Zeyli
302. görebilmek

دىيەلەيذۇ،دىيىط نۈنمىٌ 303. diyebilir
َۇجىزا
يول

304. oda
305. meslek

ئارالصهاق

306. karişmak

بىُۇدەدۇر

307. beyhudedir

لېًىضمە

308. vesika

َەرلىو

309. herkes

تەقذىز

310. kader

قايغۇ

311. hüzün

چۆرىيذۇ،بۇرايذۇ

312. çevrir

سۆيىذۇ
لۆۋرۈك
چىۋىٌ

313. sever
314. köprü
315. sinek

قىلىًذىغاى

316. edecek

وەرچە

317. çendan

ئاۋاس
َېلىهۇ

318. ses
319. zaten

بىللە

320. beraber

قۇل

321. abd

تۆَهەت،ياناى لۆرۈش 322. ittiham

پەيغەنبەرلىن
سەيجىز

323. nübüvvet
324. silsile

تەتقىقى ئىهاى 325. tahkiki iman
ئاصۇرىۋەتهەك
يالغايغا چىقارناق
لەلتۈرنەك
ئۆچمە

326. ifrat
327. tekzib
328. getirmek
329. keçi

330. ordu

ئارنىيە

331. işitmek

ئاڭلىهاق

332. hadis

َەدىس

333. tezahür

لۈرۈيهەك
َەققىذە
تەقذىز

334. hususunda
335. mukadderat

ئۆتمەى ساناى

336. mazi

لېلىذىغاى ساناى 337. müstakbel
تۆۋەى

338. aşagi

سىيايلىق

339. muzir

يىغلىهاق

340. ağlamak

توختىذى،تارتتى

341. çekildi

تاساددىپىلىق

342. tesadüf

ئىچ ئاعزىتتى

343. acidi

باسار

344. çarşi

لەپتەر

345. güvercin

خاتا

346. yanliş

قىلىچ

347. seyf

ساقلىهاق،لۈتهەك 348. beklemek
بۇت
سۇيذۇرناق
ئوخضاتهاق

349. sanem
350. kırmak
351. benzetmek

قارصى چىقهاق
ئايزىهاق
ئوريىذىٌ تۇرناق
تەس

352. muaraza
353. tefrik
354. Kalkmak
355. zor

َۇرۇى

356. tenbel

ئوچۇق

357. sarih

دەرەخ

358. şecere

دەرەخلەر

359. eşcar

ئۇنۇنى

360. amm

ئادا

361. eda

تۇيۇقسىش

362. ani

قۇالق

363. sem

لۆس

364. basar

چەك

365. had

چەلسىش

366. hadsiz

تايايهاق

367. istinad

بويسۇيذۇرناق

368. musahhar

ئادەتلەر

369. adat

چۈصهەك

370. sukut

يەڭىىل

371. hafif

ياردەم

372. inayet

تەلەپ قىلىًغۇچى يەرسە 373. matlub

َەرخىل

374. Muhtelif

توعزا يولغا باصلىهاق
ئاياليهاق

375. irşad
376. dönmek
377. mani

توسقۇيلۇق
ئاداۋەت
دۈصهەيلىن

378. kin
379. adavet

َېزىس،ئاچمۆسلۆك،تانا
تۆَهەت

380. hirs
381. iftira

...دەپ قارىهاق

382. ittihaz

بىزلىن

383. vahdet

ئىچىذە

384. dahilinde

يارتىلىضى

385. hilkat

قورصىهاق

386. ihata

نەست
ئۈسۈنلۈك

387. sarhoş
388. nebat

صىمايەت قىلهاق،ئاعزىًهاق şekva

389.

ياردەم

390. imdat

جىلۋىلەيهەك

391. tecelli

نۇيار

392. minare

ئېىىش

393. yüksek

ئالهاصتۇرۇش
نىۋە

394. tebdil
395. semere

يورۇق،يۇر

396. ziya

چۈيمى

397. zira

داۋانلىق

398. mütemadiyen

َەل قىلهاق
رسىقالر

399. halletmek
400. erzak

پەرىضتىلەر

401. melaike

ئۆچۈرنەك

402. söndürmek

يۇرۇقلۇق

403. ışık

ياسالهىلىق

404. tasannu

يوققا چىقارعۇچى

405. sofestai

قېًى

406. haydi

وۈسەللەصتۈرنەك

407. tahsin

سىًًەتلىهەك

408. tezyin

دەرَال

409. hemen

َوسۇر

410. ferah

جاَىللق

411. inad

باصلىًىط

412. mebde

تەرەققى قىلهاق،ئۆسهەك 413. inkişaf
تاجاۋۇس

414. taarruz

نۈصۈك

415. kedi

يېشا

416. köy

باي

417. zengin

نەدەت تىلەش

418. istimdat

ئىضەيهەك

419. inanmak
420. süslü

وۈسەل
ئەخهەق

421. sersem

خوصال

422. mesrur
423. Neş’e

خوصاللىق
َەصەنەتلىن

424. Şaşaali

باصقۇرۇش

425. tasarruf
426. sefine

لېهە

خىشنەت قىلذۇرناق 427. istihdam
صەرىئەت دائىزسىذە
تەصۋىقات
نەيهەيچىلىن
واس ،لىچىن
ساپ

428. meşru

429. propaganda
430. enaniyet
431. Sağır
432. safi

بۇسناق

433. tahrip

سىزتقى

434. hariç

يوق قىلهاق ،ئۆلتۈرنەك 435. idam
سوق

436. zevk

َاڭ،خەتەر

437. varta

ئۆچۈك

438. sönük

ئىچىىە ئالهاق

439. dercetmek

ئۆچۈرنەك
چوڭ دادىسى
تاعىسى

440. söndürmek
441. ceddi
442. amcasi

ئۇلۇظَ،ەيۋەت ئىىىسى 443. zülcelal
نەرتلىن ئىىىسى
سېتىۋالهاق

444. kerim
445. satınalmak

وىزنايىيە

446. Almanya

ئەيىىليە

447. engiltere

َېيىت

448. id

ئەقىل ،ئاڭ

449. şuur

ئۈستى

450. fevk

دەلىل

451. bürhan

لېزەك قىلهاق

452. iktiza

ئېتىش

453. tarla

ئوت

454. nar, ateş

قارصىسىذا
بۇالق
التارىيە
ئەخهەقَ،ۇصسىش
لارۋاى
دار
بىزلىضىپ

455. aleyhinde
456. çeşme
457. piyango
458. serseri
459. kafile
460. darağaç
461. müttefikan

سىياى،ئاساپ

462. şekavet

خەتەر

463. tehlike
464. mücahede

لۆرەش

465. sofra

داستىخاى
ۋەَىهىلەيهەك
دىًسىش

466. Tevehhüm
467. muannid

ئەخالق،خارەلتېز
ئويۇى-لۈلمە
تۇخۇم

468. seciye
469. eğlence
470. yumurta
471. bilgisayar

لونپىيوتىز
سال

472. salon

پايپاق

473. çorap

سافا

474. divan

قەعەس

475. kağit

لۆڭىە

476. havlu

ئەتە

477. yarin

ئەتىىەيلىن تاناق
لەچۈر

478. Kahvaltı

479. Hakkını helal et

لىز

480. çamaşir

ئورۇيذۇق

481. sandalye

ئىضتاى

482. pantolon

جوسا،ئۈستەل

483. masa

ئاصخايە

484. mutfak

َاجەتخايە

485. tuvalet
486. banyo

نۇيچا
ئېلپ لەت

487. götür

ئېلىپ لەل

488. getir

لىيىو
ئالذىزناق

489. elbise
490. Acele etmek

سىمويىت

491. saniye

نۇالَىشە

492. mütalaa
493. feza

بوصلۇق

494. fırtina

بوراى

495. dehalet

ياردەم تىلىهەك
عىشا
ئالالًَىڭ

496. gida
497. Rububiyet

باققۇچىلق،يىتىضتۈروۈچىلىن سۈپىتى
ئىالَلىق،ئۇلۇعلۇق 498. Uluhiyet
بارلىقىًىڭ 499. Vücub-u Vucud
سۆرۈرلىمى
بىزلىن
ئاڭ،ئەقىل ئېىىسى
روٍ ئېىىسى
َايات ئېىىسى

500. Ehadiyet
501. zişuur
502. ziruh
503. zihayat

504. şehadet

وۇۋاٍ بولهاق

505. masnuat

سەيئەت ئەسىزى

506. Fıtrat

تەبىئىتى

507. Vahdaniyet

بىزلىن
تەرتىپمەسالهاق،

508. Tanzim

ئىًتىشانغا سېلىط
پەسلىن

509. zillet

ئىسىهالر

510. Esma

سۆرۈرلۈك

511. Vücub
512. haşa

قەتئىي ئۇيذاق
ئەنەس،اللە ساقلىسۇى
قىلغۇچى

513. fail

پىئىل،پائالىيەت

514. fiil

ئاخىزى

515. nihayet

ياخضىلىقالر

516. hasenat

چەلسىش،ئاخىزى

517. nihayet

چۇقۇم
تەتقىقاتچى،

518. Muhakkak
519. muhakkik

نۇالَىشچى
تەتقىقاتچى
ئاددىي
قورقۇش،ۋەَىهە

520. muhakkikin
521. basit
522. evham

دەپ قارىهاق

523. tevehhüm

ئەنەلىە ئاصهاق

524. tahakkuk
525. muariz

قارصى چىققۇچى

526. ihata

قورصىهاق
خەۋەر يەتمۈسۈش

527. ihbar

پادىچى

528. çoban

نىًُەت

529. minnet

َەرلەتلەيذۈرنەك،
ساقچى
ئاساى،قوالي
تەسلىن

530. tahrik

531. Zabit,polis
532. suhulet
533. suubet

تېخىهۇ ئاددى

534. edna

ئېلهىًېت،ناددا

535. unsur

قايغۇ

536. keder

تۈرلۈك،لۆپلىىەى 537. müteaddid
تۈرلۈك

538. Mütenevvi

تۈرلەر

539. enva

چۈصۈش
لىچىن پىئىللىق
لىچىن پىئىل
لەيپ-ساپا
جاَىل

540. tenezzül
541. tevazu
542. mütevazi
543. sefahet
544. mütemerrid

ئانزاق،ئاصىق
ئوخضىهاق

545. müştak
546. benzemek
547. bile

َەتتا ...نۇ

548. tenvir

يۇرۇتهاق

549. zuhur

لۆرۈيهەك،نەيذايغا لەلهەك

ئارتۇقچىلىق

550. meziyet

لەسسەتلەيهەك

551. telezzüz
552. muazzam

بۈيۈك

نەسچىت ،نۇجەسسەم

553. cami

دۇچار بولهاق

554. maruz

نۇقىو،چىڭ

555. sebat

تۇراقلىق،توعىزلىقى

556. sabit

ئىسپاتالپ چىقىلغاى
ئىضارەت

557. emare

السىو،سۆرۈر

558. elzem

تارقىلىط

559. intişar

ساالنەتلىن

560. sıhhat

ساالنەتلىن

561. afiyet

سەبىز قىلىهاق

562. tahammül

ئىضەيهەك

563. gövenmek

َەق
پۇل بىزلىمى

564. fiat
565. banknot

توپالم

566. mecmua

نۆلچەرلىهەك

567. tahmin

تۇعقاى

568. akraba

سۆرۈرىيەت
يارىتىط
تەوهەك،ئاالقە
پارچىالر
دورىخايە

569. zaruriyet
570. halk
571. temas
572. ecza
573. Eczahane

سۆس،پارچە

574. fikra

َەقىقەتلەر

575. hakaik

َەققىذە

576. hususunda

تۇيۇقسىش

577. ani

ئەوىضىط،پېيىغا چۈصۈش 578. takib
ئويغايهاق

579. uyanmak

يۈسلىًىط

580. teveccüh

يۈسلەيىەى

581. Müteveccih

بۈيۈللۈك

582. haşmet

َۇجزا

583. oda

يېقىٌ

584. yakın

ئېًىق چۈصەيچە

585. yakin

ئىچى،ئىچمى

586. dahili

سىزتقى،سىزتى

587. harici

توعزا يولغا باصلىهاق

588. irşad

توعزا يولغا باصلىغۇچى 589. mürşid
چېقىلهاق

590. ilişmek

چېقىلهاق،تەوهەك 591. dokunmak
لۆرۈيهەك
وېشىت

592. tezahür
593. gazete

صۇڭا...،تۈپەيلى 594. dolaysiyle
صەخىسلەر

595. efrad

...دەك

596. misillü

يىلتىش

597. kök

بىز-بىزىىە تايىًىط 598. tesanüd
ئايال

599. kadin

َىجاپ

600. tesettür

خەسىًە

601. define

ياَايتى ئىضەيچىلىن 602. tevatür
ئىضەيهەك
چۈصەيهەك
چۈصەيذۈرنەك
ئۆسوەرنەك

603. itimad
604. fehm
605. ifham
606. tağayyür

ئاواَاليذۇرۇش،ئەسمەرتىط 607. ikaz
ئۇچۇق
بويسۇيذۇرناق

608. bedahet
609. musahhar

610. mahvolmak

يوقالهاق

نەيذايغالەلهەك،يۈس بەرنەك 611. neşet
612. hedef

يىضاى
ناصىًا،ئاپپارات

613. makine

چەللىن

614. mahdud

چەللىن

615. mütenahi

چەلسىش

616. Gayr-i mahdud

چەلسىش

617. gayr-i mütenahi

پاك

618. münezzeh

نۇيذەرىجە

619. fihrist

تىزىمچىلىن

620. maişet

تەيىًلىهەك
دىًسىش

621. tayin
622. mülhid

ئۆسى،بىزدىٌ-بىز
ئېًىق

623. bizzat
624. bilbedahe

لۆرىۋاتقىًىهىشدەك 625. bilmüşahede
ئەسەلى ۋە ئەبەدى
سۆرۈر َالذا
ئەنىزلەر

626. sermedi
627. bizzarure
628. evamir

لۆرسەتهەك،لۆروەسنە قىلهاق

629. teşhir

لۈچلۈك،ئىقتىذارلىق 630. muktedir
ۋەسىپەلەيذۈرنەك

631. tavzif

سىًًەتلەيىەى

632. müzeyyen

ئۆس ئىچىىە ئىلىط 633. tazammun
تەڭپۇڭلۇق

634. muvazene

ئوتتۇرسىذا،ئارىسىذا 635. mabeyninde
636. tedavi

داۋاالش

ئالالَقا صىزىن لەلتۈروەى 637. Müşrik
ساۋاتسىش

638. ümmi

خوصاللىق

639. sürur

دوستلۇق،خاتىزجەنلىن 640. ünsiyet
يېشىۋالهاق،خاتىزلىهەك

641. kaydetmet

ئاالَىذە،تالاليغاى 642. Mümtaz
643. atalet

َورۇيلۇق

644. ucuz

ئەرساى

645. istibdat

نۇستەبىتلىن

646. tatmin

قايذۇرناق

647. feza

لۆك ،ئاتهوسفېزا

بىزدىٌ-بىز(َەقىقى)سەۋەپ 648. illet
نەرتىۋە،دەرىجە(لۆپلۈك)

يېقىًالصتۇرناق
تەخهىًەى
خەۋەرلىضىط

649. meratib
650. takrib

651. takriben
652. muhabere

پاراڭلىضىط،دىئالوه 653. muhavere

صۇيڭغا بىًائەى 654. binaenaleyh
صۇيىڭذەك

655. kezalik

صۇيىڭ بىلەى بىزوە 656. maahaza
نەست

657. sermest

َەنهەَ،ەنهىسى 658. hep,hepisi
نەيىۋى َۇسۇر

659. füyuzat

َەصەنەتلىن

660. muhteşem

سۆسۈر،لىزەك

661. zaruri

السىو قىلهاق

662. mukteza

لېزەك،تەلەپ قىلغىًى 663. muktazi
لېزەك قىلهاق
لۆپەيهەك
ئاَالە
ئىلتىپات
سەسوۈر،ئىًچىمە

664. iktiza
665. çogalmak
666. sekene
667. lütuf
668. hassas

سەسوۈرلۈك،ئًچىمىلىن 669. hassasiyet
ئاالَىذىلىن

670. hassa

ئەسلى يۇسخا،نۇستەَمەم 671. metin
ساعالنلىق،تەۋرەيهەس 672. metanet
يول،نىجەس-خارەلتىز 673. meşreb
قارارسىشلىق،ئىممىلىًىپ قېلىط 674. tereddüd
قايتۇرۇپ بەرنەك

675. iade

676. defetmek

يوقاتهاق

677. mutabık

ئۇيغۇى

678. remz

ئىضارەت

679. hamiyet

تۆَپىمارلىق

َەنهىًى قاپلىغاى،نۇَىت680. Muhit

681. tahavvül

ئۆسوىزىط

يالغۇسلۇق،ياتسىزاش 682. vahşet
خوصانەتچى

683. dalkavuk

لۇپايىلەيهەك

684. iktifa

ئالذى(تەرەپ)لەلىۈسى 685. ileri
تۇرناق

686. kalkmak

ئاالقشادە بولهاق

687. şaşırmak

نەصغۇل بولهاق

688. uğraşmak

ئوڭضىهاق،رىهويت قىلهاق 689. tamir
لۆرەش قىلىط

690. mücahede

ئارالصهاق،قاتًاصهاق 691. müdahele
جەڭ

692. muharebe

ئەقلى قابىلىيەت 693. zeka,zekavet
ئەقىللىق
َەيزاى قېلىط،ئممىلًىط

694. zeki
695. tahayyür

َەيزاى قالغاى 696. mütehhayyir
ئېًىق،ئوچۇق

697. sarahat

698. masiyet

وۇياٍ

سىزتىذا،نۇستەسًا 699. müstesna
700. ücret

َەق

دىٌ ئەنز قىلغاى 701. istikamet
توعزا يول،دۇرۇست
702. mümteni

نۈنمىًسىش
ۋەَى

703. vahiy

پالىشە،ساپ

704. temiz

ئىزىضهەك،ئىىە بولهاق

705. kesbetmek

ئۆسىًى يوق دەپ بىلىط

ئالذىهاق

706. mahviyet
707. iğfal
708. bilakis

دەل ئەلىسچە

ئىذدىيە؛دەۋا،ئەرس؛ئەيىپلەش 709. iddia
710. iddianame

ئەيىپًانە
تانچىلىهاق،ئېقىپ چېقهاق

تەقذىز

712. mukedderat

نۆتىذىللەصتۈرۈش
ئەپسۇسلىًىط

711. tereşşüh
713. tadil
714. teessüf

عالىبىيەت ،لېڭىيىط 715. fütuhat
ئاساسلىق

716. asıl

لەيپ-ساپاعا بېزىلىەى 717. sefih
لەيپ-ساپا

718. sefahet

719. Beraet

ئاقلىًىپ چىقىط
ئاساس

720. temel

ئاسابلىهاق،قىيًىهاق

721. tazib

السىو قىلىط

722. istilzam

ئالقىضالش

723. istihsan

ئۈيذىهەك،ئىلىىزى سۈرنەك

724. sevketmek
725. kavi

قۇۋۋەتلىن

ئەڭ ياخضىسى(ئۈستۈيى) 726. efdal
يالغاى

727. kizib

راستچىل

728. sıdık
729. imtisal

بويسۇيهاق
يۈسەلى
يەتىجەلەر

730. sathi
731. müsebbebat

نەيذايغالەلهەكَ ،اسىل 732. husul
بولهاق
(ئەقىلذىٌ)يىزاق لۆرنەك

733. istib’ad

ئايزىىلىپ چىققاى734. Mücerred ،
پەقەت ئۆيلەيهىىەى
يالغۇس قويهاق،ئايزىهاق 735. tecrid
باَاسى،قىههەت

736. değer

لۆتۈرىلهەك(،ئاي)تۇعهاق 737. tulu
تالالش

738. intihab

739. intibah

ئويغۇيۇش

740. imtizaç

ئېزىهەك

َۈلۈنزايلىق قىلىط 741. Tahakküm

قۇۋۋەتلەيذۈرۈش،

742. teyid

ساعالنالصتۇرۇش
743. istinsah

لۆچۈرۈپ يېشىط

744. mütecaviz

تاجاۋۇسچى
تىلىهەك

745. istirham

تەسىزلىن

746. müessir

تۇعۇلهاق،يۈس بەرنەك 747. tevellüd
تۇعۇلغاى

748. mütevellüd
749. muzaffer

ئۈستۈى لەلهەك
ئالقىضالش

750. tahsin

خاسالصتۇرۇش

751. tahsis

دەپ قارىهاق

752. telakki

قۇۋەتلەيذۈرۈش،

753. takviye

تەلىتلەش
ئۆتهەك،چۈصەيهەك
باعلىًىط
َەسزەت،سىيايالر

754. intikal

755. merbutiyet
756. hasaret

(يەتىجىًى،نەيىًى)757. istihraç
لەلتۈرۈپ چىقىزىط،چۈصۈيۈش

ئوت ئاپىتى

758. yanğın

صېئىز ،قەسىذە

759. kaside

تارقاق،قااليهىقاى
قارصى چىقىط

760. dağınık
761. muhalefet
762. meşiet

ئىزادە

763. tavsif

سۈپەتلەش
ئۆس ئىچىىە ئالهاق

764. ihtiva

نۇياسىۋەت،ئاالقە 765. mübaşeret
يوقلۇق

766. adem

توخۇ

767. tavuk
768. hudud

چەك-چىىزا

سوقۇصۇش ،ئۇرۇصۇش 769. çarpışmak
770. abes

ئاساسسىش،بوش

771. abesiyet

بوصلۇق

772. zail

ئۆتمۈيچى،ساۋال
ئوخضىهاق،جىلۋىلەيهەك

773. Temessül

تەرەققى قىلىط ،لېڭىيىط 774. inbisat
بىزلەصهەك

775. ittihad

ياراتهاق،يارىتىلىط 776. tekviniye
پەيلەر
يىغىلهاق
ئۆس ئىچىىە ئالهاق

)777. fünun(fen
778. içtima
779. havi

نەيبە،ئاساسلىق سەۋەپ 780. masdar
781. ülfet

ئادەتلىًىط،لۆيۈش
باعلىق

782. mütevakkıf

قارصى لەلهەك

783. mukavemet
784. muhtasar

قىسقا

نۆَۈر،تانغا 785. turra,sikke,hatem
باقهاق ،تەنىًلەش
تەدبىز بىلەى باصقۇرعۇچى

786. iaşe
787. müdebbir

ئەسلەش،خاتىزلەش 788. tahattur
قاپلىهاق،ئېىەللىهەك

789. istila

ئىًمارقىلىط،سۈروۈى

790. nefiy

َەنزاَلىق

791. refakat

سۆيۈلىەى

792. mahbub

نەجبۇرلىهاق

793. cebretmek

جاسارەت بېزش،ئىلُاناليذۇرۇش

794. Teşvik

ئەوەصهەك،ئۇيغۇيالصهاق 795. iktida
ئايزىهاق
تەبىز بەرنەك
ياسارەت قىلىط،پېيىغا چۈصۈش

اليىق بولهاق
يوقاتهاق
ئاچقۇچ

796. temyiz
797. tevil
798. tarassut
799. liyakat
800. izale
801. miftah

تىزىلذۈرنەك

802. ihya

بىلىهى نول

803. mütebahhir

بىز-بىزىىە ئۇيغۇى لەلهەك 804. tetabuk
پىمىزلەر

805. efkar

َەنهىًى قاپلىغاى

806. şümul

َەنهىًى ئۆس ئىچىىە 807. şümullü
ئالىذىغاىَ،ەر تەرەپلىهە
808. mebzuliyet

نوللۇق

809. istiğna

باصقىالردىٌ

ناددى-نەيىۋى نەيپەئەت خالىهاسلىق
تانانلىهاق،يوقسايسىش 810. ikmal
َالغا لەلتۈرنەك
وەرچە ...قارىهاستىٌ 811. rağmen
يوق بولغاى،يوق
ئەپۇقىلىط

812. madum

813. afv,affetmek

ئاساس

814. rükün

ئالالًَىڭ

815. Tevfik

ياردىهى؛ ئۇيغۇيالصتۇرۇش
تەلزار-تەلزار

816. mükerrer

بۇسناق

817. ihlal

ئۈيۈنسىش ،يەتىجىسش

818. akim

وۈسەل يەقىضلەيىەى819. Münakkaş

تاالش-تارتىط 820. münakaşa
ئىشدىهەك،ئاختۇرناق 821. taharri
خاپا بولۇش

822. gücenmek

ئاساربەرنەك

823. incitmek

ياردەم
رۇخسەت
اليىق بولغاى
َېلە،تۇساى
ئوخضاش،

824. muavenet
825. müsaade
826. müstahak
827. entrika
828. Müteşabih

سىهوۋوللۇق
وۇياٍ ،خاتالىق

829. suç

ئىسپات

830. sübut

جىسىهالر

831. ecram

سۆسلىهەك

832. tekellüm

سۆسلىىۈچى
توختاپ قالهاق
رەت قىلىًغاى
َىس قىلذۇرۇش

833. mütekellim
834. tevakkuf
835. merdut
836. ihsas

ئاالَىذە تەلىتلىهەك 837. tahşidat
ئۈستۈيلۈك 838. tereccüh,tercih
ئېتىقاد،ئىضەيچ
لېسەللەر

839. iz’an
840. emraz

ئۆسىًى

يوقاتقۇدەك 841. istigrak

ئاصىق بولۇش
دۇئا ۋە يالۋۇرۇش
لۈيلەر

842. tazarru
843. eyyam

نۇَاپىشەت قىلىًىذىغاى 844. Mahfuz
يام قاسايهاق ،تويۇلهاق 845. iştihar
لۈتۈلهەستىٌ 846. fevkal memul
لەتهەك

847. zehab

قايتۇرۇپ بەرنەك 848. gerivermek
ئەَهىيەت بەرنەسلىن849. ihmal ،
سەل قاراش
ئىىەللەش،ئېزىضىط 850. temellük
قورال،قوراياليذۇرۇش 851. teçhizat
َاسىزلىهاق

852. ihzar

يېڭىلىهاق

853. teceddüd

تەنىًلهەك

854. tedarik

ۋەسىپە يۈللىهەك،پىمىز 855. teklif
ئوتتۇرعا قويۇش
صەلىللەيهەك856. teşekkül(şekil) ،
قۇرۇلهاق

ئەڭ ياخضىسى

857. ekmel

نالىهايچىلىن

858. ihtilal

لىچن،ئەرسىهەس

859. hakir

نەيبە،باصلىًىط

860. menşe

يەر،نەيذاى

861. mahal
862. mütefavit

تۈرلۈك

863. muti

ئىتائەت قىلغۇچى

قورۇيهاق،ئۈرلىهەك 864. tevahhuş
قاچهاق
سۆسلىىۈچى:ئىهاى 865. mütekellim
ئاساسلىزىًى ئەقىل ۋە نەيتىق
يوللىزى

ئارقىلىق

تىزىضىذىغاى ئىسالم
ئىًمارقىلهاق،

ئېسپاتالصقا
ئالىهلىزى

866. nefyetmek

سۈروۈى قىلهاق
867. alçak

پەس

868. mülevves

نەيًەت
ئاالقە،باعلىًىط
ئارام ئىلىط
بولۇصى

869. irtibat
870. istirahat

نۇنمىٌ 871. imtina

بولهايذىغاى
ئۆلچەنلىن،ۋەسىًلىن 872. mevzun
رىئايە قىلهاق
تەپسىز قىلغۇچى

873. müraat
874. müfessir

875. imha

يوق قىلهاك

دۈصهەيلىن،ئاداۋەت 876. husumet
سىيادىلەصتۈرنەك

877. Tezyid

ساۋۇت،سېخ

878. tezgah

قۇتقاسعۇچى دورا،

879. Tiryak

ئوچۇق
ئىشَار قىلهاق،

880. vazih
881. arzetmek

تەقذىو قىلهاق
لۆروەيلەر

882. meşhudat

قايغۇلۇق،دەرتلىن 883. müteellim
رۇخسەت بەرنەك
لېزەك قىلهاق

884. terhis
885. terettub

ئۇنۇنالصتۇرناق،يېيىلىط 886. ıtlak
توختام،لىلىضىو
ۋەدە
سىههىىە ئالهاق،

887. muahede
888. vaad
889. Taahhüd

ئەَذىىە ئالهاق
توختىتىپ قويهاق،

890. Tevkif

قولغا ئالهاق

يالغۇس ياصىهاق
قاتهۇقات
ئۇرۇش

891. inziva
892. muzaaf
893. mücadele

وۇياَسىشلىق،

894. salahat

تەقۋادارلىق
ساعالنلىق،قاتتىقلىق 895. salabet
لەنسىتىط،

896. tezyif

لۆپەيتهەك

897. teksir

خاپا بولهاق

898. küsmek

قورالاليغاى،

899. mücehhez

تەيياراليغاى
َۇجۇم قىلهاق

900. musallat

تەڭ،ئوخضاش

901. müsavi
902. aramak

ئىشدىهەك
ناددا،ئېلهىًىت

903. anasir

يول

904. cadde

قورال

905. cihaz

ئانبار

906. depo

َەسەت قىلهاقَ،ەسەت 907. gıpta
نەلۇنات،خەۋەر
باش

تەرەپ،

908. ittila
909. ibtida

باصاليغۇچ،ئاۋۋال
لېزەك قىلهاق910. icab etmek ،
السىو قىلهاق
داۋانالصتۇرناق

911. idame

خەۋەرلەر

912. ihbarat

تەرىپلىىۈچى

913. muarrif
914. müstemir

دائىهىي
تەتىل،ئارام قىلىط

915. paydos

ئىذارە قىلىًغۇچى

916. raiyyet

يېڭىلىهاق

917. tecdid

ئايزۇپىالى

918. teyyare,uçak

َىيلىىەر
ناصىًا
يۇقهاق،تارقالهاق
سوق
صانال
وۈسەللىن
ئىلتىپات قىلهاق

919. sinsi
920. araba
921. sirayet
922. ezvak
923. rüzgar
924. mehasin
925. taltif

بايلىق

926. servet

لەڭلىن

927. vüs’at

بوۋاق،لىچىن باال

928. yavru

پەسلىضىط
قارصى چىقهاق
لۆرسەتهەك
قارارسىشلىق،
عەۋعا،قااليهىقاى

929. tezellül
930. muaraza
931. irae
932. keşmekeş

ساَىب

بولهاق933. Temellük ،

نۈلۈك قىلىۋالهاق
934. yasak

چەللەيىەى

توسقۇى بولهاق 935. Mümanaat
ئالذىًى توسهاق
936. müsaid

بوش،بېمار

937. tervic

راۋاجاليذۇرناق،
قىههىتىًى ئاصۇرناق

938. fidan

لۆچەت
ياپهاق،ئەتهەك

939. setr etmek

جەَەيًەنذە

ئىط 940. zebani

بىجىزىذىغاى پەرىضتىلەر
ئارتۇقچە
ئۇيقۇلۇق،

941. füzüli
942. nevm-alud

ئۇيقۇئارالش
يۇصۇرۇيىذىغاى

يەر943. Siper ،

قالقاى ،ئىستىُمام
نۇصىتالصهاق،

944. dögüşmek

ئۇرۇصهاق
سەربە

945. darbe

دۈصهەى

946. hasim

ساَىبالر،ئېىە چىققايالر 947. ashap

سەرپىياتالر

948. masarif

رولچى،رولىًى

949. dümenci

باصقۇرىذىغاى
ئۆچهەك،ساۋال تاپهاق 950. inkıraz
وۇياَلىق،صەَۋايى951. lehviyat ،
يەفسايى نەصغۇلىيەت
ئۆلۈنلەر

952. vefiyyat

ساۋال تاپهاس

953. layezali

ئۈستۈى،ئۈستۈيذە
َەريەرسىًىڭ

954. faik

ياناى 955. bedbin

تەرپًى لۆردىغاى
956. muzlim

قاراڭغۇلۇق

957. davul

دۇنباق

958. sille

لاچات،تەستەك
پاتقاق،الي

959. çamur

صاپىالق

960. şamar

بۇلۇڭ
راَەتسىش

961. köşe
قىلهاق962. musallat ،

بىئارام قىلهاق
يوقاتهاق

963. selb etmek

خوش لۆرنىىەيلىمىًى بىلذۈرنەك،
پەس لۆرۈش

964. istiskal

965. tedip

ئەدەپلىهەك
ئۇستىخاى،سۆڭەك
ئىًچىمە

966. kemik
967. dakik
968. et

وۆش

ئاساپ،سىقىلىط،ئەلەم 969. ıztırab
چارىسىش

قالهاق970. Iztırar ،

نەجبۇرىيەت
ئەسا،ئورواى

971. uzv

ئەپسۇسالر،پۇصايهايالر 972. esefler
ئىًتىقام ئالغۇچى 973. müntakim
خېلى ۋاقىت
قاتتىق
ئاساپلىهاق
ئىسىو قويهاق
چۇڭقۇر
چوڭ وۇياَالر

974. hayli zaman
975. kasavet
976. tazip
977. tesmiye
978. derin
979. kebair

ئاچهاق،قولغالەلتۈرنەك 980. fetih
سەپەر،يۇسزەت
وۈلذۈرنانا

981. ra’d

چاقهاق

982. şimşek

بۇلۇت

983. sünger

ئالذانچى

984. aldaticı

ئىضپىيۇى
يۆۋەت

985. hafiye
986. sira

ۋاقىتًىڭ 987. mürür-u zaman
ئۈتۈصى
پەسلەصهەك
سەپهەك

988. alçaklaşmak
989. serpmek

يۇر

990. ışık

قاتتىق

991. sert

صۇم،ياناى

992. meş’um

ئوتتۇرا،يورنال

993. vasat

لېهەيتىۋەتهەك

994. tefrit

ئېتىش

995. mezra

دېُقاى

996. çifitçi

لۆسەيًەك
يايچۇق
پاتقاقلىق

997. gözlük
998. cep
999. bataklık

وىزانهاتىما
نەى

1000.Ben

سەى

1001.Sen
1002.O

ئۇ
بىش

1003.Biz

سىش،سىلەر

1004.Siz

ئۇالر

1005.Onlar

نېًى

1006.Beni

سېًى

1007.Seni

ئۇيى

1008.Onu

بىشيى

1009.Bizi

سىلەريى

1010.Sizi

ئۇالريى

1011.Onlari

نېًىڭ

1012.Benim

سېًىڭ
ئۇيىڭ
بىشيىڭ

1013.Senin
1014.Onun
Bizim

1015.

سىلەريىڭ

1016.Sizin

ئۇالريىڭ

1017.Onlarin

ناڭا

1018.Bana

ساڭا

1019.Sana

ئۇيۇڭغا

1020.Ona

بىشوە

1021.Bize

سىلەروە

1022.Size

ئۇالرعا

1023.Onlara

نەيذىٌ

1024.Benden

سەيذىٌ

1025.

Senden

ئۇيىڭذىٌ

1026.Ondan

بىشدىٌ

1027.Bizden

سىلەردىٌ

1028.Sizden

ئۇالردىٌ

1029.Onlardan

نەيذە

1030.Bende

سەيذە

1031.Sende

ئۇيىڭذا

1032.Onda

بىشدە

1033.Bizde

سىلەردە

1034.Sizde

ئۇالردا

1035.Onlarda

لىتاب

1036.Kitab

لىتابىو

1037.Kitabim

لىتابىڭ

1038.Kitabin

لىتابى

1039.Kitabi

لىتابىهىش

1040.Kitabimiz

لىتابىڭالر

1041.Kitabiniz

لىتابلىزى

1042.Kitablari

سۆسۈم

1043.Sözüm

سۆسۈڭ

1044.Sözün

سۆسى

1045.Sözü

سۆسىهىش

1046.Sözümüz

سۆسىڭالر

1047.Sözünüz

سۆسلىزى

1048.Sözleri

قۇلىقىهًىڭ

1049.Kulağimin

قۇلىقىڭًىڭ

1050.Kulağinin
Kulağinin

1051.

قۇلىغىًىڭ

قۇلىقىهىشيىڭ Kulağimizin

1052.

قۇلىقىڭالريىڭ 1053.Kulağinizin
قۇالقلىزىًىڭ
لۆسۈنًى
لۆسۈڭًى
لۆسۈيى
لۆسىهىشيى
لۆسىڭالريى
لۆسلىزيى
نەسىلە
نەسىلىًىڭ
نەسىلىًى

1054.Kulaklarinin
Gözümü

1055.

1056.Gözünü
Göznü

1057.

1058.Gözümüzü
1059.Gözünüzü
1060.Gözlerini
1061.Mesele
1062.Meselenin
1063.Meseleyi

نەسىلىىە

1064.Meseleye

بولهىغايلىقى

1065.Olmadiği

لەلىەى.....
لەلهىىەى ..

1066.Gelen....
1067.Gelmeyen..
1068.Olan...

بولغاى...

بولهىغاى1069.Olmayan.... ...
1070.Eden...

قىلغاى...

قىلهىغاى1071.Etmeyen.... ...
ئىسالم islam

1072.Hakıkat-ı

َەقىقەتلىزى
ئىهاى يۇرى 1073.Nur-u iman
ئىسالم يۇرىغا 1074.Nur-u islama
يەسىزى بىلەى

Nazari ile

1075.

يەسىزى بىلەى

1076.Nazaryla

لىتاب بىلەى

1077.

Kitabla

1078.Gözlük

لۆس ئەيًەك
َەقلىق
ئىستايبوللۇق

1079.Hakli
1080.İstanbullu

تۈرلىيەلىن

1081.Türkiyeli

قىههەتلىن

1082.Kiymetli
1083.Olduklari...

(ئۇالر)بولۇصقاى...

(ئۇ)لۆروەى1084.Gördügü... ...
(سەى)لۆروەى 1085.Gördügün...
(بىش)ئالغاى1086.Aldiğimiz.. ..
1087.Almadiginiz...
(سىلەر)ئالهىغاى...
1088.Görmedigim...
(نەى)لۆرنىىەى...
سانايالر
ئالذىو

1089.Ben aldim

ئالذىڭ

1090.Sen aldin

ئالذى

1091.aldi

ئالذۇق

1092.Biz aldik

ئالذىڭالر

1093.Siz aldiniz

ئېلىضتى

1094.Onlar aldilar

لۆردۈم

1095.Gördüm

لۆردۈڭ

1096.Gördün

لۆردى

1097.Gördü

لۆردۇق

1098.Gördük

لۆردىڭىش

1099.Gördünüz

لۆرۈصتى

1100.Gördüler

بوپتىهەى

1101.Olmuşum

بولۇپسەى

1102.Olmuşsun

1103.Olmuş

بوپتۇ

1104.Olmuşuz
1105.

بولۇپتۇق

Olmuşsunuz بولۇپسىلەر

1106.Olmuşlar

بولۇصۇپتۇ

1107.isbat etmiştim

قىلغايىذىو

1108.isbat etmiştin

قىلغايتىڭ

1109.isbat etmişti

قىلغايتى

1110.isbat etmiştik

قىلغايتۇق

1111.isbat etmiştiniz قىلغايتىڭالر
1112.isbat etmişlerdi قىلىضقايتى
1113.Bakiyorum
1114.Bakiyorsun
1115.

قاراۋاتىسەى

Bakiyor

1116.Bakiyoruz
1117.

قاراۋاتىهەى
قاراۋاتىذۇ
قاراۋاتىهىش

Bakiyorsunuz
قاراۋاتىسىلەر

1118.Bakiyorlar

قارىضىۋاتىذۇ

1119.Görmüştüm

لۆروەيىذىو

1120.Görmüştün

لۆروەيتىڭ

1121.Görmüştü
1122.Görmüştük

لۆروەيتى
لۆروەيتۇق

1123.Görmüştünüz لۆروەيتىڭالر

1124.Görmüşlerdi
1125.

لۆرۈصمەيتى

Demiyorum دېهەيۋاتىهەى

1126.Demiyorsun دېهەيۋاتىسەى
1127.

Demiyor

دېهەيۋاتىذۇ

1128.Demiyoruz

دېهەيۋاتىهىش

1129.Demiyorsunuz
دېهەيۋاتىسىلەر
1130.Demiyorlar دىيىضهەيۋاتىذۇ
1131.Vereceğim
)بېزىهەى(بەرنەلچى
1132.Vereceksin

بېزىسەى

1133.Verecek

بېزىذۇ

1134.Vereceğiz
1135.

بېزىهىش

Vereceksiniz

بېزىسىلەر

1136.Verecekler

بېزىضهەلچى

1137.Kalacağim

قالىهەى

1138.Kalacaksin

قالسەى

1139.Kalacak

قالىذۇ

1140.Kalacağiz

قالىهىش

1141.Kalacaksiniz

قالىسىلەر

1142.Kalacaklar

قېلىضىذۇ

1143.alacakmiyim

ئاالنذىو

1144.alacakmisin
1145.

ئاالنسەى

alacakmi

ئاالنذۇ

1146.alacakmiyiz

ئاالنذۇق

1147.alacakmisiniz

ئاالنسىلەر

1148.alacaklarmi

ئېلىضانذۇ

1149.bakiyormuyum
قاراۋاتانذىهەى
1150.

bakiyormusun
قاراۋاتانسەى

1151.

bakiyormu

قاراۋاتانذۇ

1152.

Bakiyormuyuz
قاراۋاتانذۇق

1153.

Bakiyormusunuz
قاراۋاتانسىلەر

1154.

bakiyorlarmi
قارىضىۋاتانذۇ

1155.

anladinmi

چۈصەيذىڭهۇ

1156.

anladimi

چۈصەيذىهۇ

1157.

görmüşmü

1158.

Gidecekmiydiniz

لۆرۈپتۇنۇ
لېتەنتىڭىش

1159.

Oturdumu

ئولتۇردۇنۇ

1160.Oturmamişmi ئولتۇرناپتۇنۇ
1161.Söyleyebilirmisin
سۆسلىيەلەنسەى
1162.Yapabilirim

قىالاليهەى

1163.Yapabilirsin قىالاليسسەى
1164.Yapabilir

قىالاليذۇ

1165.

قىالاليهىش

Yapabiliriz

1166.Yapabilirsiniz قىالاليسىلەر
1167.Görebilirler
(ئۇالر)لۆرەلەيذۇ
1168.Yapamazlar
(ئۇالر)قىاللهايذۇ
1169.Konuşayim
1170.Konuş

سۆسلەي
سۆسلە

1171.

Konuşsun

سۆسلىسۇى

1172.

Konuşalim

سۆسلەيلى

1173.Konuşunuz

سۆسلەڭالر

1174.Konuşsunlar

سۆسلەصسۇى

1175.

Konuşmayayim سۆسلىهەي

1176.Konuşma

سۆسلىهە

1177.

ئالسۇى

Alsin

1178.Almiyalim

ئالهايلى

سۆسلىهەڭالر 1179.Konuşmayiniz
1180.Konuşmasinlar
سۆسلەصهىسۇى
ئالىههەى

1181.Alimim

ئالىهسەى

1182.Alimsin

ئالىهذۇر

1183.Alimdir

ئالىههىش

1184.Alimiz

ئالىهسىلەر
ئالىهذۇرالر

Alimsiniz

1185.

1186.Alimdirler

قەيەردە ئىذىو 1187.Nerede idim
قەيەردە ئىذىڭ 1188.Nerede idin
قەيەردە ئىذى

1189.Nerede idi

قەيەردە ئىذۇق 1190.Nerede idik
idiniz

1191.Nerede
قەيەردە ئىذىڭالر

قەيەردە

1192.Nerede idiler

ئىذى(لەر)
)1193.Oturuyordum(idim
ئولتۇراتتىو
ئولتۇراتتىڭ
ئولتۇراتتى

1194.Oturuyordun
Oturuyordu

1195.

1196.Oturuyorduk

ئولتۇراتتۇق

1197.Oturuyordunuz
ئولتۇراتتىڭالر
1198.Oturuyorlardi
ئولتۇرۇىضاتتى
لۆرنەلچىتىو

1199.Görecektim

لۆرنەلچىتىڭ

1200.Görecektin
1201.Görecekti

لۆرنەلچى

لۆرنەلچىتۇق 1202.Görecektik
1203.Görecektiniz
لۆرنەلچىتتىڭالر
1204.Göreceklerdi
لۆرنەلچى ئىذى
راسى

olmaliyim

Razi

1205.

بولىضىو لېزەك
راسى بولىضىڭ 1206.razi olmalisin
لېزەك
راسى بولىضى

1207.razi olmali

لېزەك
راسى

1208.razi olmaliyiz

بولىضىڭىش لېزەك
راسى olmalisiniz

1209.razi

بولىضىڭالر لېزەك
1210.razi

راسى olmalilar
بولۇصلىزى لېزەك

لۈلهەسلىمىو 1211.gülmemeliyim
لېزەك
لۈلهەسلىمىڭ 1212.gülmemelisin
لېزەك
لۈلهەسلىمى

1213.gülmemeli

لېزەك
لۈلهەسلىمىهىش 1214.Gülmemeliyiz
لېزەك
Gülmemelisiniz

1215.

لۈلهەسلىمىڭالر لېزەك
1216.Gülmemeliler
لۈلۈصهەسلىمى لېزەك
بىلىهەى
بىلىسەى

Bilirim

1217.

1218.Bilirsin

بىلىذۇ

1219.Bilir

بىلىهىش

1220.Biliriz

بىلىسىلەر

1221.Bilirsiniz

بىلىضىذۇ

1222.Bilirler

1223.Bilirdim

بىلەتتىو

1224.Bilirdin

بىلەتتىڭ

Bilirdi

بىلەتتى
بىلەتتۇق

1225.

1226.Bilirdik
Bilirdiniz

بىلەتتىڭالر
بىلىضەتتى

1227.

1228.Bilirlerdi

بىلىضىو

1229.Bilmem

بىلىضىڭ

1230.Bilmen

بىلىضى

1231.Bilmesi
1232.Bilmemiz

بىلىضىهىش

1233.Bilmeniz

بىلىضىڭالر

1234.Bilmeleri

بىلىضلىزى

بىلىپ Bilerek konuşmak

1235.

تۇرۇپ سۆسلهەك
1236.Düşünmiyerek
ئويلىهاي تۇرۇپ

konuşmak

سۆسلىهەك
قاراپ okumak

1237.Bakarak

ئوقۇناق
ئالهاقچى بولسا

1238.Alacak ise

ئالهاقچى بولسا

1239.Alacaksa

سۆسلىهىسە 1240.Söylemeyecekse

1241.Yazmak

ياسناق
يېشىلهاق
ياسدۇرناق

1242.Yazilmak
1243.Yazdirmak

بەدەى جەَەتتىٌ
روَى جەَەتتىٌ
پىذالارالرچە

1244.Bedenen
Ruhen

1245.

1246.Fedakarane

